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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 28/2008/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 15 tháng 5 năm 2008 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 

2003; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về 

hoạt động đo đạc và bản đồ; 

Căn cứ Nghị định số 30/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về 

xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đo đạc và bản đồ; 

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BTNMT ngày 12 thánh 02 năm 2007 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản 

phẩm đo đạc và bản đồ. 

Căn cứ Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế đăng ký và cấp phép hoạt 

động đo đạc và bản đồ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 273/TTr-

STNMT ngày 04 tháng 4 năm 2008, 
 

                                                    QUYẾT ĐỊNH:  
 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy định về hoạt động đo đạc và 

bản đồ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch 

UBND các quận, huyện, xã, phường thuộc thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 
 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 

QUY ĐỊNH  

Về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-UBND  

ngày 15 tháng 5 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

  
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

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

1. Quy định này áp dụng việc triển khai và thống nhất quản lý nhà nước 

về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố. 

2. Các cơ quan quản lý Nhà nước; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố phải tuân thủ theo các quy 

định của pháp luật về đo đạc và bản đồ và Quy định này. 

3. Quy định này không áp dụng đối với các tổ chức thuộc lực lượng vũ 

trang nhân dân liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ nhằm mục đích 

phục vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Trong Quy định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  

Giải thích từ ngữ: 

1. Đo đạc là lĩnh vực hoạt động khoa học kỹ thuật sử dụng các thiết bị thu nhận thông 

tin và xử lý thông tin nhằm xác định các đặc trưng hình học và các thông tin có liên quan 

của các đối tượng ở mặt đất, lòng đất, mặt nước, lòng nước, đáy nước, khoảng không ở 

dạng tĩnh hoặc biến dạng theo thời gian. Các thể loại đo đạc bao gồm: đo đạc mặt đất, đo 

đạc đáy nước, đo đạc ảnh, đo đạc hàng không, đo đạc vệ tinh v.v... 

2. Bản đồ là lĩnh vực hoạt động khoa học kỹ thuật thu nhận và xử lý các thông tin, 

dữ liệu từ quá trình đo đạc, khảo sát thực địa để biểu thị bề mặt trái đất dưới dạng mô 

hình thu nhỏ bằng hệ thống ký hiệu và màu sắc theo các quy tắc toán học nhất định. Các 

thể loại bản đồ bao gồm: bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bản đồ hành chính, bản đồ 

biển, bản đồ chuyên ngành và các loại bản đồ chuyên đề khác. 

3. Sản phẩm đo đạc là kết quả thực hiện các thể loại đo đạc, dữ liệu đo, dữ liệu đã 

xử lý, các tư liệu thuyết minh kèm theo và các tư liệu điều tra khảo sát có liên quan; sản 

phẩm bản đồ là các loại sơ đồ, bình đồ, bản đồ v.v... được thành lập trên các loại vật liệu 

truyền thống hoặc trên các phương tiện kỹ thuật số. 

4. Công trình xây dựng đo đạc bao gồm: 
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+ Trạm quan trắc cố định về thiên văn, trắc địa, vệ tinh, trọng lực, độ cao, độ sâu, 

thời gian (sau đây gọi chung là trạm quan trắc cố định); 

+ Điểm gốc đo đạc quốc gia; 

+ Dấu mốc của các điểm thuộc hệ thống điểm đo đạc cơ sở (sau đây gọi chung là 

dấu mốc đo đạc); 

+ Cơ sở kiểm định tham số của thiết bị đo đạc (sau đây gọi chung là cơ sở kiểm định 

thiết bị đo đạc). 

5. Hoạt động đo đạc và bản đồ là các hoạt động nhằm tạo ra các công trình, sản phẩm 

đo đạc và bản đồ để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau ở các ngành và các địa phương. 

Điều 3. Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân: 

1. Tổ chức và cá nhân được sử dụng các sản phẩm đo đạc và bản đồ;  được thực hiện 

hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức và cá nhân có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ các công trình xây dựng đo 

đạc, sản phẩm đo đạc và bản đồ; không được cản trở hoặc gây khó khăn cho người có 

trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ. 

3. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học, phát 

triển công nghệ về đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật về khoa học và công 

nghệ; nghiêm cấm các hoạt động đo đạc và bản đồ gây hại hoặc có nguy cơ gây hại cho 

quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. 

 

Chương II 

HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 
 

Điều 4. Hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố bao gồm: 

1. Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ; 

2. Kiểm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; 

3. Thiết lập hệ thống điểm đo đạc cơ sở: 

- Lưới tọa độ địa chính và lưới giải tích cấp 1, 2; 

- Lưới độ cao hạng IV, lưới độ cao kỹ thuật; 

- Điểm đo đạc cơ sở trọng lực, thiên văn, vệ tinh, độ sâu. 

4. Đo vẽ, thành lập các loại bản đồ: 

- Bản đồ địa hình các tỷ lệ; 

- Bản đồ địa hình đáy biển các tỷ lệ; 

- Bản đồ địa chính cơ sở các tỷ lệ; 
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- Bản đồ địa chính các tỷ lệ; 

- Bản đồ địa giới hành chính các cấp; 

- Bản đồ hành chính các quận, huyện. 

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ và in các loại bản đồ. 

Điều 5. Hệ quy chiếu và hệ tọa độ: 

1. Hệ thống điểm đo đạc cơ sở và hệ thống các loại bản đồ được quy định tại khoản 

3, 4 Điều 4 của quy định này phải được thiết lập trên hệ quy chiếu và hệ tọa độ VN-2000 

với kinh tuyến trục 107045’. 

2. Những công trình đo đạc và bản đồ đã hoàn thành hoặc đang triển khai dở dang 

ở hệ quy chiếu và hệ tọa độ HN-72 thì được phép tiếp tục thực hiện nhưng phải chuyển 

kết quả cuối cùng sang hệ quy chiếu và hệ tọa độ VN-2000. 

3. Trường hợp các công trình đo đạc và bản đồ được cấp có thẩm quyền cho phép 

thành lập lưới tọa độ hoặc lưới độ cao giả định thì phải có phương án đo nối với hệ tọa 

độ, độ cao Nhà nước, đồng thời phải xây dựng mốc ổn định lâu dài để phục vụ cho đo 

nối sau này. 

Điều 6. Quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ: 

1. Các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân khi được giao nhiệm vụ thực hiện các công 

trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố, trước khi tổ chức thực hiện phải 

xây dựng dự án đầu tư gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trước khi trình cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt để tránh trường hợp những khu vực đã có tài liệu, sản 

phẩm đo đạc và bản đồ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, nay lại tiếp tục 

đầu tư thành lập sản phẩm đo đạc và bản đồ có cùng mục đích sử dụng gây chồng chéo, 

lãng phí. 

2. Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật của từng công trình, chủ đầu tư phải lựa chọn các tổ 

chức, cá nhân có tư cách pháp nhân; có giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ do cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền cấp để ký kết hợp đồng kinh tế hoặc giao nhiệm vụ (đối với đơn 

vị sự nghiệp của chủ đầu tư) để thi công công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ. 

3. Các tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ chỉ được nhận thầu thực hiện 

những công trình tương ứng với điều kiện và năng lực được phép hành nghề, phải thi 

công đúng dự án đầu tư (hoặc Luận chứng kinh tế kỹ thuật) được duyệt; thực hiện đúng 

quy phạm, quy trình đo đạc và bản đồ và hợp đồng giao nhận thầu; phải chịu sự giám sát 

và kiểm tra chất lượng của chủ đầu tư, của cơ quan quản lý nhà nước về đo đạc và bản 

đồ. 

4. Các loại bản đồ không có giấy phép xuất bản hoặc chưa được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền xác nhận thì không có giá trị pháp lý để giải quyết các vấn đề có liên quan 

đến nội dung sản phẩm đo đạc và bản đồ, cụ thể như: quy hoạch, thu hồi đất, giao đất, 
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bồi thường thiệt hại, giải quyết tranh chấp đất đai, thanh quyết toán công trình sản phẩm 

đo đạc và bản đồ. 

5. Cơ quan quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ; các tổ chức, cá nhân được phép 

hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ hàng năm 

phải có trách nhiệm kiểm tra và lập báo cáo về hoạt động đo đạc và bản đồ của đơn vị 

mình theo mẫu quy định và gởi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 12; 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp và lập báo cáo hoạt động đo đạc 

và bản đồ trên phạm vi toàn thành phố, chậm nhất là mười lăm (15) ngày sau khi kết thúc 

kỳ báo cáo phải gửi cho Uỷ ban nhân dân thành phố và Cục Đo đạc và Bản đồ; nội dung 

và chế độ báo cáo được quy định tại Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc 

và bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 

2007 của Bộ trưởng Bộ Tài ngyên và Môi trường. 

Điều 7. Trách nhiệm đảm bảo chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản 

đồ thực hiện bằng vốn ngân sách nhà nước: 

1. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn bộ về khối lượng và chất lượng các công 

trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ được giao thực hiện bằng vốn ngân sách nhà nước. 

2. Tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện thi công công trình, sản phẩm đo đạc và bản 

đồ phải chịu trách nhiệm về chất lượng phần công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ do 

mình thực hiện. 

Điều 8. Kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ 

thực hiện bằng vốn ngân sách nhà nước: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra về chất lượng công trình, sản 

phẩm đo đạc và bản đồ địa chính, đo đạc và bản đồ chuyên dụng của thành phố thực hiện 

bằng vốn ngân sách nhà nước; xác nhận về mặt pháp lý của hồ sơ, trình cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt. 

2. Tổ chức sự nghiệp đo đạc và bản đồ có chức năng thẩm định chất lượng công 

trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ có nhiệm vụ thẩm định chất lượng khi có yêu cầu của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đề nghị của chủ đầu tư; và phải chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về kết quả thẩm định của mình. 

3. Tổ chức kinh tế được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ mà trong giấy 

phép có nội dung kiểm tra kỹ thuật và thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc 

và bản đồ thì được kiểm tra, thẩm định chất lượng theo đề nghị của chủ đầu tư. 

4. Tổ chức, cá nhân thực hiện công tác đo đạc và bản đồ phải chịu trách nhiệm về 

chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ do mình thực hiện trong quá trình khai 

thác và sử dụng. 

5. Nội dung và trách nhiệm quản lý công tác kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất 

lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ được quy định tại Thông tư số 02/2007/TT-

BTNMT ngày 12 thánh 02 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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6. Đối với công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ thực hiện bằng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước thì chủ đầu tư phải lập báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Tài nguyên và 

Môi trường kèm theo 01 (một) bộ sản phẩm về Sở Tài nguyên và Môi trường để lưu trữ. 

7. Công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước chỉ được công nhận đã hoàn thành và được thanh quyết toán kinh phí khi có biên 

bản bàn giao sản phẩm với Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 9. Kinh phí quản lý chất lượng công trình sản phẩm về đo đạc và bản đồ: 

Kinh phí kiểm tra, nghiệm thu và quản lý chất lượng công trình sản phẩm về đo đạc 

và bản đồ được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 

27 tháng 02 năm 2007 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính và được xác 

định trong tổng dự toán công trình đo đạc và bản đồ. 

Chương III 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 
 

Điều 10. Thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về đo 

đạc và bản đồ: 

1. Uỷ ban nhân dân thành phố thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và 

bản đồ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.   

2. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn giúp Uỷ 

ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành 

phố, có trách nhiệm: 

a) Tham mưu trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn 

thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành 

phố; 

b) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức xây dựng hệ thống điểm đo đạc cơ sở 

chuyên dụng, thành lập hệ thống bản đồ địa chính, thành lập các bản đồ chuyên đề phục 

vụ các mục đích chuyên dụng, thành lập hệ thống thông tin đất đai và bất động sản của 

địa phương; 

c) Xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm, dự án về đo đạc và bản đồ trên 

địa bàn thành phố, trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt và tổ chức triển khai thực 

hiện, đảm bảo không chồng chéo với kế hoạch, dự án của cơ quan quản lý nhà nước về 

đo đạc và bản đồ và của các Bộ, ngành khác; 

d) Thẩm định khả năng hoạt động đo đạc và bản đồ của các tổ chức, cá nhân có nhu 

cầu hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố, đề nghị cơ quan có thẩm quyền 

cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; 

đ) Thực hiện việc đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ đối với tổ chức, cá nhân hoạt 

động trên địa bàn thành phố và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện; 
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e) Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ trên địa bàn thành phố và kiến nghị với 

cơ quan quản lý về xuất bản đình chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót về 

địa giới hành chính, địa danh thuộc địa phương; ấn phẩm bản đồ có sai sót nghiêm trọng 

về kỹ thuật; phối hợp với Sở Nội vụ và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện trong việc tham 

mưu Uỷ ban nhân dân thành phố giải quyết các tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới 

hành chính theo phân cấp; cập nhật bổ sung những thay đổi về địa giới hành chính vào 

hệ thống hồ sơ và bản đồ địa giới hành chính của thành phố theo đúng tinh thần Chỉ thị 

số 364/CP ngày 06 tháng 11 năm 1991 của Thủ tướng Chính phủ;  

g) Thẩm định, tham mưu trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt dự án đầu tư 

đo đạc và bản đồ thực hiện bằng vốn ngân sách nhà nước; 

h) Kiểm tra, xác nhận về mặt pháp lý của hồ sơ kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất 

lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ địa chính, đo đạc và bản đồ chuyên dụng 

của thành phố thực hiện bằng vốn ngân sách nhà nước, trình Uỷ ban nhân dân thành phố 

phê duyệt; lưu trữ các sản phẩm đo đạc và bản đồ; 

i) Quản lý, bảo vệ các dấu mốc đo đạc, các tài liệu, số liệu về hệ thống tọa độ và độ 

cao thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố. 

3. Trách nhiệm của các sở, ban ngành liên quan: 

a) Căn cứ tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật về đo đạc và bản đồ của Bộ, ngành chủ 

quản; các sở, ban ngành chuyên môn xây dựng văn bản hướng dẫn áp dụng phù hợp với điều 

kiện của thành phố, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trước khi trình Uỷ ban nhân 

dân thành phố ban hành; 

b) Trong phạm vi nhiệm vụ của mình, các sở, ban ngành có nội dung đo đạc và bản đồ 

phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng chương trình, dự án, kế hoạch triển 

khai, đồng thời thống nhất về sản phẩm giao nộp cụ thể đối với từng thể loại hoạt động đo 

đạc và bản đồ để lưu trữ theo Điều 13 của Quy định này; 

c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để cung cấp thông tin về các  công trình 

xây dựng đo đạc như cọc dấu, mốc tọa độ địa chính các cấp trên địa bàn thành phố, để các 

sở, ban ngành xây dựng kế hoạch gia cố, di dời các mốc trước khi trình Uỷ ban nhân dân 

thành phố phê duyệt dự án; 

d) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện khoản 6, Điều 8 

của quy định này. 

4. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đo 

đạc và bản đồ trên địa bàn địa phương, có trách nhiệm: 

a) Tổ chức tuyên truyền và giáo dục mọi công dân có ý thức tham gia bảo quản, giữ 

gìn các công trình xây dựng đo đạc;  

b) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành và các địa 

phương tổ chức theo dõi, giám sát những hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn theo 

đúng quy định. 
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Xử lý theo thẩm quyền những hành vi xâm hại đến các công trình xây dựng đo đạc, 

những hoạt động đo đạc và bản đồ trái với quy định; 

c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và trình Uỷ ban nhân dân 

thành phố phê duyệt kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm, dự án về đo đạc và bản đồ 

của địa phương mình; đảm bảo phù hợp với kế hoạch, dự án của Uỷ ban nhân dân thành 

phố. 

Điều 11. Giấy phép, đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ: 

1. Tất cả các hoạt động đo đạc và bản đồ được quy định tại Điều 4 của quy định này 

hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều phải có giấy phép hành nghề đo đạc và 

bản đồ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. 

Tổ chức, cá nhân trước khi tiến hành một trong các hoạt động đo đạc và bản đồ nêu 

tại Điều 4 của Quy định này trên địa bàn thành phố, phải xuất trình bản đăng ký và giấy 

phép hoạt động với Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Trường hợp các hoạt động đo đạc và bản đồ không thuộc quy định tại Điều 4 của 

quy định này thì phải đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ với Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

2. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoạt động đo đạc và bản đồ trong phạm vi được 

phép; có đủ điều kiện chuyên môn, kỹ thuật về đo đạc và bản đồ đều được xem xét để 

cấp giấy phép hoặc đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ.  

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động 

đo đạc và bản đồ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoạt động đo đạc và bản đồ trong 

phạm vi thành phố. Điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền đăng ký hoặc cấp mới, gia 

hạn, bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được quy định tại Quyết định số 

05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 12. Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư đo đạc và bản đồ thực hiện bằng 

vốn ngân sách nhà nước: 

Cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện đo đạc và bản đồ bằng vốn ngân sách nhà 

nước phải xây dựng thiết kế - dự toán công trình theo quy định của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường và của Uỷ ban nhân dân thành phố, nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường để 

thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt; 

Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tài nguyên 

và Môi trường phải hoàn thành việc thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân  thành phố phê 

duyệt. Trường hợp không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ và có văn bản nêu rõ lý do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Điều 13. Quản lý việc lưu trữ, cung cấp thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ: 

1. Các chủ đầu tư, các cơ quan, tổ chức khi hoàn thành công trình sản phẩm đo đạc 

và bản đồ trên địa bàn thành phố phải giao nộp 01 (một) bộ sản phẩm cho Sở Tài nguyên 

và Môi trường để lưu trữ nhà nước về đo đạc và bản đồ của thành phố. 
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2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cập nhật, lưu trữ và cung cấp đầy 

đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về hệ thống các loại bản đồ, hệ thống điểm đo đạc cơ sở, 

số liệu các điểm tọa độ, độ cao do mình quản lý theo quy định.  

Điều 14. Thanh tra đo đạc và bản đồ:  

1. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ thanh tra đo đạc và bản đồ 

địa chính, đo đạc và bản đồ chuyên dụng do địa phương mình thực hiện. 

2. Nội dung thanh tra đo đạc và bản đồ của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường. 

a) Thanh tra việc chấp hành các văn bản pháp luật về đo đạc và bản đồ; 

b) Thanh tra về đo đạc và bản đồ theo yêu cầu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành 

phố và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

c) Giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác minh, kết luận nội dung khiếu 

nại, tố cáo; kiến nghị với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường biện pháp giải quyết 

khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. 

       3. Quyền của đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên khi tiến hành thanh tra về đo đạc và 

bản đồ. 

       a) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu cần thiết cho việc thanh 

tra; 

b) Quyết định tạm thời đình chỉ thi công công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ thực 

hiện bằng nguồn ngân sách nhà nước không theo kế hoạch hoặc không theo đúng dự án 

đã được phê duyệt, gây lãng phí ngân sách hoặc không đảm bảo chất lượng và chịu trách 

nhiệm về quyết định đó, đồng thời báo cáo ngay với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử 

lý theo quy định; 

c) Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử 

lý các vi phạm về đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật. 

Điều 15. Xử lý vi phạm: 

1. Mọi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ và quy 

định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định tại Nghị định 

số 30/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong 

hoạt động đo đạc và bản đồ, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

2. Cán bộ, công chức nhà nước lợi dụng chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm 

pháp luật về đo đạc và bản đồ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật 

hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 

 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 16. Trách nhiệm thi hành: 
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Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến và hướng 

dẫn thực hiện quy định này trên địa bàn thành phố. 

Trong quá trình thực hiện quy định này, nếu phát sinh vướng mắc, các ngành, địa 

phương, đơn vị và cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để 

tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù 

hợp./. 
 

 

 

 

                                                
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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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: 29/2008/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 17 tháng 5 năm 2008 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất 

để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 

2003; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ 

về thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về 

bán đấu giá tài sản; 

Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất động sản; 

Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị 

định số 187/2004/NĐ-CP  về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; 

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử 

dụng đất hoặc cho thuê đất; 

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn một số Quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 

2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 165/TTr-

STC-GCS ngày 15 tháng 02 năm 2008, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để 

giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng thống nhất trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 
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Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành liên quan và UBND quận, huyện tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc 

việc thực hiện Quy chế nêu tại Điều 1 Quyết định này. 

Điều 3.  

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 112/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 6 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng về 

việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất áp dụng thống nhất trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng; Quyết định số 128/2004/QĐ-UB ngày 26 tháng 7 năm 2004 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất áp dụng thống 

nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Bãi bỏ các văn bản sau đây: 

a) Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2006 của UBND thành 

phố về việc thành lập Hội đồng bán đấu giá nhà, đấu giá quyền sử dụng đất và các tài sản 

khác áp dụng tại Trung tâm Giao dịch bất động sản Đà Nẵng; 

b) Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố 

ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất áp dụng cho Trung tâm Giao dịch bất động 

sản Đà Nẵng; 

c) Quyết định số 9154/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của UBND thành phố 

ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất áp dụng tại Công ty Quản lý và Khai thác 

đất Đà Nẵng. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch 

và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố, Thủ trưởng các cơ 

quan chuyên môn có liên quan thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, 

Trưởng ban Ban Quản lý các dự án, Giám đốc các Công ty được giao nhiệm vụ khai thác 

quỹ đất, Giám đốc Trung tâm Giao dịch bất động sản Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 

QUY CHẾ 

Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất  

hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND  

ngày 17  tháng 5 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi áp dụng 

Quy chế này được áp dụng cho việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu 

tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là đấu giá). 

Điều 2. Đối tượng được tham gia đấu giá 

Đối tượng được tham gia đấu giá là tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối 

tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định 

của Luật Đất đai (gọi tắt là người tham gia đấu giá) có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện 

các dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt. 

Những người sau đây không được tham gia đấu giá: 

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành 

vi dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận 

thức, làm chủ được hành vi của mình; 

- Thành viên của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố hoặc người có liên 

quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện đấu giá; người trực tiếp định giá tài sản; cha, 

mẹ, vợ, chồng hoặc con của những người đó; 

- Người không có quyền mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá 

Đối tượng quy định tại Điều 2 (trừ các đối tượng không được tham gia đấu giá) Quy 

chế này được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau: 

1. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng 

đất thành phố phát hành trong thời gian thông báo, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, 

đúng quy hoạch khi trúng đấu giá. 
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2. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một 

đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ 

được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty 

mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ 

được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.   

3. Điều kiện về vốn và kỹ thuật hoặc khả năng tài chính. 

a) Đối với tổ chức phải có đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật để thực hiện dự án hoặc 

phương án đầu tư theo quy định của pháp luật. 

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân phải có đủ điều kiện về khả năng tài chính để thực 

hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật. Trường hợp đấu giá đất 

đã chia lô (thửa) làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu 

giá không cần điều kiện này. 

c) Điều kiện về năng lực tài chính: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (gọi là chủ đầu 

tư dự án) phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án khu đô thị mới, 

dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp,... theo quy định sau: 

- Đối với dự án khu đô thị mới và dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp thì không 

thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án đã phê duyệt; 

- Đối với dự án khu nhà ở thì không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy 

mô sử dụng đất dưới 20ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử 

dụng đất từ 20ha trở lên đã được phê duyệt. 

d) Vốn thuộc sở hữu của chủ đầu tư là vốn thực có của chủ đầu tư tính đến năm trước 

liền kề với năm chủ đầu tư thực hiện dự án được thể hiện trong báo cáo tài chính của chủ 

đầu tư và phải được kiểm toán độc lập xác nhận. Trường hợp chủ đầu tư là doanh nghiệp, 

hợp tác xã mới thành lập thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

4. Chủ đầu tư có trách nhiệm chứng minh năng lực tài chính của mình để thực hiện 

dự án thông qua việc lập danh mục các dự án đang thực hiện đầu tư; trong đó, nêu rõ tổng 

vốn đầu tư của từng dự án. 

5. Toàn bộ hồ sơ chứng minh về vốn, kỹ thuật, năng lực tài chính phải được nộp 

cùng lúc với đơn đăng ký tham gia đấu giá.  

Điều 4. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố  

1. Thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất: Hội đồng đấu giá quyền sử dụng 

đất do UBND thành phố quyết định thành lập theo Quyết định riêng, gồm các thành phần: 

- Đại diện Sở Tài chính; 

- Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Đại diện Sở Xây dựng; 
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- Đại diện các đơn vị có đất đấu giá; 

- Đại diện Thanh tra thành phố. 

2. Nhiệm vụ của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố.  

a) Căn cứ vào nội dung các quy định hiện hành của Nhà nước và Quy chế này để 

hướng dẫn các đơn vị có đất đấu giá thực hiện xây dựng và ký ban hành Nội quy đấu giá 

cho từng phiên đấu giá; 

b) Kiểm tra các đơn vị có đất đấu giá niêm yết, thông báo công khai đầy đủ, chính 

xác các thông tin cần thiết có liên quan đến từng khu đất (lô đất) đưa ra đấu giá; 

c) Quy định cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá; 

d) Kiểm tra các đơn vị có đất đấu giá tổ chức tiếp nhận đơn đăng ký đấu giá; 

đ) Quy định bước giá đối với trường hợp đấu giá theo hình thức đấu giá công khai 

bằng lời; 

e) Tiến hành tổ chức đấu giá đúng trình tự theo quy định của pháp luật và  Quy chế 

này; 

f) Hướng dẫn các đơn vị có đất đấu giá lập biên bản đấu giá và thảo văn bản để Chủ 

tịch Hội đồng đấu giá ký trình UBND thành phố công nhận kết quả đấu giá; định kỳ báo 

cáo kết quả thực hiện đấu giá đất cho UBND thành phố; 

g) Đôn đốc các đơn vị có đất đấu giá làm các thủ tục: bàn giao đất; cấp giấy Chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá; 

h) Ban hành mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá  

1. Quyền: 

a) Người trúng đấu giá được xác nhận kết quả trúng đấu giá, được giao đất đúng 

diện tích thực tế, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi đã thực hiện nghĩa 

vụ tài chính theo giá đã trúng đấu giá để tiến hành xây dựng theo đúng mục đích ghi trong 

hồ sơ đấu giá; 

b) Được sử dụng hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch đã được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt. 

2. Nghĩa vụ: 

a) Thực hiện đúng Quy chế này và nội quy đấu giá do Hội đồng đấu giá ban hành; 

b) Tuân thủ theo đúng đồ án quy hoạch chi tiết và quy chế quản lý xây dựng do 

UBND thành phố quy định và các quy định khác của pháp luật về quản lý đất đai, môi 

trường; 

c) Chịu sự kiểm tra, giám sát trong quá trình đầu tư xây dựng của cơ quan có thẩm 

quyền; 
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d) Nộp đầy đủ tiền sử dụng đất theo giá đã trúng trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày 

kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá (trừ những trường hợp cụ thể, UBND 

thành phố có chỉ đạo riêng). Riêng tiền thuê đất nộp theo đúng quy định hiện hành do 

Hội đồng đấu giá quy định cụ thể trong nội quy đấu giá từng khu đất cho thuê; 

e) Nghiêm cấm mọi hành vi thông đồng, hối lộ, thỏa hiệp dẫn đến vi phạm sự công 

bằng, công khai và bình đẳng của phiên đấu giá.  

Điều 6. Xem tài sản bán đấu giá  

1. Người tham gia đấu giá được trực tiếp xem lô đất đấu giá hoặc được xem trên bản 

đồ quy hoạch chi tiết vị trí lô đất đó và những thông tin liên quan đến lô đất đó từ khi 

niêm yết và thông báo công khai đến trước ngày mở phiên đấu giá. 

2. Người bán đấu giá có trách nhiệm tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá thực 

hiện xem tài sản đấu giá. 

Điều 7. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá 

Phiên đấu giá chỉ được tổ chức khi có ít nhất từ hai người trở lên đăng ký tham gia 

đấu giá đối với một thửa đất hoặc lô đất.  

Chương II 

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẤU GIÁ 
 

Điều 8. Thông báo tổ chức đấu giá  

1. Trước khi tiến hành tổ chức đấu giá là 30 (ba mươi) ngày, Trung tâm Giao dịch 

bất động sản, các Ban Quản lý dự án, các Công ty được giao nhiệm vụ khai thác quỹ đất 

và cho thuê đất (gọi chung là các đơn vị có đất đấu giá) có trách nhiệm thông báo công 

khai như sau: 

a) Thông báo ít nhất 02 lần trong thời gian 02 tuần trên 02 (hai) tờ Báo (Báo địa 

phương và Báo phát hành cả nước); 

b) Niêm yết công khai tại địa điểm tổ chức đấu giá và trụ sở UBND cấp huyện hoặc 

cấp xã nơi có thửa đất đấu giá.  

2. Nội dung thông báo công khai gồm: địa điểm, diện tích, kích thước, mốc giới thửa 

đất hoặc ranh giới thửa đất, mục đích sử dụng hiện tại, quy hoạch sử dụng đất chi tiết, 

mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, quy hoạch xây dựng chi tiết, thời hạn sử dụng đất; 

thời gian, địa điểm đăng ký, thời điểm tiến hành đấu giá và các thông tin khác có liên 

quan đến thửa đất. 

3. UBND thành phố quyết định việc thông báo công khai hoặc không thông báo 

công khai giá khởi điểm khi tiến hành thông báo về việc tổ chức đấu giá. 

Điều 9. Điều kiện tham gia đấu giá  

1. Đối tượng có đủ điều kiện quy định tại Điều 2 và Điều 3 Quy chế này thực hiện 

đăng ký và hoàn tất thủ tục đăng ký trước khi tổ chức đấu giá là 48 (bốn mươi tám) giờ. 
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2. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt cọc và phí đấu giá theo quy 

định tại Quy chế này. 

3. Cá nhân tham gia đấu giá phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và phải nộp đầy 

đủ các giấy tờ theo quy định của pháp luật khi đăng ký tham gia đấu giá. Trường hợp có 

uỷ quyền cho người khác tham gia đấu giá phải có văn bản uỷ quyền và có chứng nhận 

của phòng Công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp huyện hoặc cấp xã. 

4. Tổ chức tham gia đấu giá phải thông qua đại diện là người đứng đầu của tổ chức 

đó. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá thì việc uỷ quyền phải có văn 

bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật. 

5. Văn bản ủy quyền tham gia đấu giá của tổ chức, cá nhân phải gửi cho Hội đồng 

đấu giá trước khi tiến hành phiên đấu giá là 24 (hai mươi bốn) giờ. 

Điều 10. Tiền đặt cọc (tiền bảo lãnh - tiền đặt trước) và phí đấu giá 

1. Tiền đặt cọc:  

a) Khi đăng ký tham gia đấu giá, người đăng ký phải nộp tiền đặt cọc tại các đơn vị 

có đất đấu giá. Khoản tiền đặt cọc là tối đa không quá 5% (năm phần trăm) trên tổng giá 

trị của lô đất hoặc khu đất đăng ký đấu giá tính theo giá khởi điểm do UBND thành phố 

quyết định.  

Người trúng đấu giá được trừ tiền đặt cọc vào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất 

phải nộp.  

b) Tiền đặt cọc được nhận lại trong các trường hợp: 

- Người không trúng đấu giá, tiền đặt cọc được hoàn trả lại ngay sau khi phiên đấu 

giá kết thúc; 

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá, nhưng rút lại đăng ký trong thời hạn hoàn tất 

thủ tục đăng ký tham gia đấu giá; 

- Hội đồng không tổ chức được phiên đấu giá. 

c) Không được nhận lại tiền đặt cọc và phải nộp toàn bộ vào Ngân sách Nhà nước 

trong các trường hợp sau:  

- Người trúng đấu giá nhưng từ chối nhận quyền sử dụng đất, thuê đất hoặc không 

nộp đủ tiền cho toàn bộ lô đất đã trúng đấu giá trong thời hạn quy định; 

- Người tham gia đấu giá rút lại giá đã trả trong quá trình tổ chức đấu giá; 

- Người đăng ký đấu giá không tham gia đấu giá (trừ những trường hợp có lý do 

khách quan chính đáng hoặc bất khả kháng, Hội đồng đấu giá đất sẽ trình Chủ tịch UBND 

thành phố xử lý cụ thể); 

- Trong trường hợp đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín, người tham gia đấu giá từ 

vòng thứ hai trở đi mà trả giá thấp hơn giá khởi điểm; 
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- Trong trường hợp đấu giá bằng lời, nếu ngay ở lần đầu tiên sau 05 (năm) phút kể 

từ khi người điều hành công bố bắt đầu đấu giá mà tất cả người tham gia đấu giá không 

trả giá, người điều hành phiên đấu giá tuyên bố phiên đấu giá không thành; 

- Người vi phạm Quy chế đấu giá và nội quy của phiên đấu giá đó. 

2. Phí đấu giá:  

Người tham gia đấu giá đất phải nộp phí đấu giá theo quy định hiện hành của UBND 

thành phố để chi phí cho việc tổ chức thực hiện đấu giá. Trường hợp tổ chức, cá nhân 

đăng ký đấu giá nhiều lô đất, nhiều thửa đất thì nộp phí đấu giá tương ứng với số lô, số 

thửa đăng ký đấu giá. 

Phí đấu giá được trả lại trong trường hợp sau:  

- Trong thời gian quy định đăng ký và hoàn tất thủ tục đăng ký đấu giá, nếu người 

đăng ký đấu giá rút lại hồ sơ không tham gia đấu giá thì được trả lại hồ sơ và phí đấu giá; 

- Hội đồng không tổ chức phiên đấu giá.  

Ngoài hai trường hợp trên, tất cả tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia đấu giá đều 

không được hoàn trả phí đấu giá. 

3. Hình thức nộp tiền đặt cọc và phí đấu giá.  

a) Tiền đặt cọc và phí đấu giá được nộp bằng tiền Việt Nam.  

b) Phí đấu giá nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt cọc dưới 100.000.000 (một trăm triệu) 

đồng có thể nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, từ 100.000.000 (một trăm triệu) đồng 

trở lên phải chuyển khoản qua Ngân hàng hoặc có giấy bảo lãnh thanh toán của Ngân 

hàng.  

Điều 11. Giá khởi điểm và bước giá 

1. Giá khởi điểm do UBND thành phố quy định cho từng lô đất đấu giá. 

2. Bước giá: do Hội đồng đấu giá quy định cụ thể cho từng lô đất đấu giá tối thiểu 

10.000 đ/m2 (mười ngàn đồng trên mét vuông) đối với đất dự án hoặc tối thiểu 50.000 

đ/m2 (năm mươi ngàn đồng trên mét vuông) đối với đất phân nền xây dựng nhà ở và tối 

đa không vượt quá 500.000 đ/m2 (năm trăm ngàn đồng trên mét vuông). 

Chương III 

TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ 
 

Điều 12. Người điều hành phiên đấu giá 

1. Người điều hành phiên đấu giá là Chủ tịch Hội đồng đấu giá đất thành phố hoặc 

người được Chủ tịch Hội đồng uỷ quyền, phân công trong từng phiên đấu giá. 

2. Người điều hành phiên đấu giá có trách nhiệm điều hành phiên đấu giá theo quy 

định của pháp luật về đấu giá và Quy chế này. 
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Điều 13. Thủ tục mở phiên đấu giá 

1. Giới thiệu các thành viên Hội đồng, người điều hành, người giúp việc, giám sát 

(nếu có); 

2. Điểm danh những người đã đăng ký tham gia đấu giá, công bố những người có 

đủ điều kiện tham gia đấu giá; 

3. Công bố giá khởi điểm nếu không thuộc hình thức bí mật giá khởi điểm, giới thiệu 

Quy chế, nội quy đấu giá; 

4. Giới thiệu những thông tin có liên quan đến lô đất, thửa đất đấu giá, giải đáp 

những thắc mắc cho từng tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá; phát phiếu đấu giá (trong 

trường hợp đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín) và làm các thủ tục cần thiết khác. 

Điều 14. Hình thức và trình tự tổ chức đấu giá 

1. Đấu giá công khai bằng lời  

a) Đối với trường hợp không công bố công khai giá khởi điểm khi thông báo tổ chức 

đấu giá thì Hội đồng công bố giá khởi điểm vào lúc bắt đầu thực hiện phiên đấu giá. 

Sau khi Hội đồng công bố giá khởi điểm, người tham gia đấu giá trực tiếp, công khai 

trả giá bằng lời liên tục cho đến khi không còn người trả giá và không bị hạn chế số lần 

trả giá. Thời gian giữa mỗi lần trả giá không quá 05 phút, người trả giá lần đầu phải bằng 

hoặc cao hơn mức giá khởi điểm, các lần trả giá tiếp theo phải cao hơn giá đã trả trước 

đó tối thiểu là bằng bước giá. Người tham gia đấu giá trước khi trả giá phải giơ số thứ tự 

và hô to, rõ ràng  mức giá muốn trả. 

Sau khi người tham gia đấu giá trả giá, người điều hành phiên đấu giá nhắc lại tên, 

số thứ tự và mức giá đã trả của người vừa trả tối thiểu là 05 (năm) lần. Quá 05 (năm) 

phút, không có người nào trả giá cao hơn thì người vừa trả mức giá đó được công nhận 

là trúng đấu giá. 

b) Nếu ngay ở lần đầu tiên, sau 05 phút kể từ khi người điều hành công bố bắt đầu 

đấu giá mà không có người trả giá thì phiên đấu giá được xác định là không thành. Toàn 

bộ số tiền đặt cọc và phí đấu giá không trả lại người tham gia đấu giá và người điều hành 

phiên đấu giá công bố huỷ phiên đấu giá đó. 

c) Nếu người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi người điều hành phiên đấu 

giá công bố người trúng đấu giá thì Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố xem 

xét tình hình thực tế để quyết định phiên đấu giá được tổ chức lại ngay và bắt đầu từ giá 

đã trả thấp hơn liền kề với mức giá đã rút hoặc tổ chức lại phiên đấu giá vào thời điểm 

thích hợp. Người đã rút lại giá không được tiếp tục tham gia phiên đấu giá đó, không 

được hoàn trả khoản tiền đặt cọc, phí đấu giá và được mời ra khỏi phòng đấu giá.  

d) Trong trường hợp phiên đấu giá đã kết thúc, nếu người trúng đấu giá từ chối nhận 

quyền sử dụng đất thì tiến hành tổ chức lại phiên đấu giá vào thời điểm thích hợp theo 

quy định của pháp luật. 
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2. Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 

a) Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín thì giá khởi điểm được giữ bí mật. Người 

điều hành phiên đấu giá không công bố mức giá khởi điểm khi phiên đấu giá bắt đầu tiến 

hành. 

Ở mỗi vòng đấu giá, người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá (theo 

mẫu) và ghi giá muốn trả vào phiếu trả giá.  

Sau vòng đấu thứ nhất, người điều hành công bố giá cao nhất của vòng thứ nhất và 

công bố giá khởi điểm. Trường hợp tất cả giá trả vòng thứ nhất đều thấp hơn giá khởi 

điểm thì coi như phiên đấu giá không thành, Hội đồng sẽ trình UBND thành phố xem xét 

điều chỉnh lại mức giá khởi điểm cho phù hợp và tiến hành đấu giá lại vào một thời điểm 

khác. Trường hợp giá trả cao nhất của vòng thứ nhất bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm 

thì phiên đấu giá sẽ tiếp tục theo trình tự sau:  

Từ vòng thứ hai trở đi, sau khi kiểm phiếu, người điều hành phiên đấu giá công bố 

mức giá trả cao nhất của từng vòng và đó là giá khởi điểm để đấu ở vòng tiếp theo. Người 

điều hành phiên bán đấu giá không công bố tên người trả giá cao nhất mà chỉ công bố 

mức giá trả cao nhất của từng vòng. Những người không tiếp tục tham gia đấu giá được 

mời ra khỏi phòng đấu giá. Phiên đấu giá được tiếp tục thực hiện cho đến khi không còn 

ai trả giá nữa. Mức giá cao nhất ở vòng cuối cùng; đồng thời cao hơn giá khởi điểm là 

giá trúng đấu giá. 

 b) Trường hợp ở vòng đấu giá cuối cùng có từ hai người trở lên cùng trả một giá 

cao nhất thì tổ chức đấu giá giữa những người đó. Nếu những người đó yêu cầu không 

đấu giá tiếp thì người điều hành đấu giá tổ chức việc rút thăm để xác định người trúng 

đấu giá. 

c) Trường hợp người trả giá cao nhất từ chối mua thì tổ chức lại ngay phiên đấu giá, 

giá khởi điểm đấu giá là giá trả cao liền kề với mức giá từ chối của vòng đấu giá đó.  

d) Trường hợp phiên đấu giá đã kết thúc, người trúng đấu giá từ chối mua thì tiến 

hành tổ chức lại phiên đấu giá vào thời điểm thích hợp theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp người tham gia đấu giá nhưng không hô giá thì Hội đồng đấu giá căn 

cứ vào tình hình thực tế để xử lý cho phù hợp. Nếu lặp lại nhiều lần, Hội đồng có thể 

không cho người đó tham gia đấu giá các phiên tiếp theo.  

Điều 15. Phương thức đấu giá  

1. Đấu giá theo từng lô: 

Đối với những lô đất riêng lẻ không liền kề nhau, có vị trí khác nhau, có giá  khởi 

điểm khác nhau thì tiến hành tổ chức đấu giá theo từng lô đất. Mức giá cao nhất trúng 

đấu giá của từng lô đất sẽ là căn cứ để chuyển quyền sử dụng đất cho từng lô đất. 

2. Đấu giá theo nhóm lô: 
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Đối với những lô đất liền kề nhau, có vị trí tương tự nhau, có giá khởi điểm bằng 

nhau, mỗi lô có ít nhất hai người trở lên đăng ký tham gia đấu giá và người đăng ký đấu 

giá không trùng lắp thì được tổ chức đấu giá theo nhóm lô. Mức giá cao nhất trúng đấu 

giá sẽ là căn cứ để chuyển quyền sử dụng đất cho tất cả các lô đất trong nhóm lô.  

Đối với những lô đất còn lại trong nhóm lô, những người tham gia đấu giá trả giá 

thấp hơn mức giá trúng đấu giá, nhưng chấp nhận mua theo giá trúng đấu giá thì được ưu 

tiên giải quyết cho mua, việc chọn vị trí lô (số hiệu lô đăng ký), số lô đất (đã đăng ký) 

theo thứ tự mức giá đã trả từ cao đến thấp .  

Điều 16. Lập Biên bản đấu giá 

Kết quả đấu giá được lập thành biên bản ngay tại phiên đấu giá, có chữ ký của người 

chủ trì, người điều hành phiên đấu giá, thư ký, các thành viên Hội đồng đấu giá tham dự 

và tất cả những người tham gia đấu giá. Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp 

lý như nhau: 01 bản do Hội đồng đấu giá giữ, 01 bản giao cho người tham gia đấu giá 

trúng và 01 bản gửi cơ quan có thẩm quyền để lập thủ tục cấp giấy Chứng nhận quyền sử 

dụng đất.  

 Trường hợp đấu giá theo nhóm lô thì số lượng Biên bản có thể nhiều hơn để mỗi 

người được mua hoặc thuê đất được giữ một Biên bản đấu giá đất.  

  

Điều 17. Xem xét và phê duyệt kết quả đấu giá 

1. Căn cứ vào biên bản đấu giá, Hội đồng đấu giá trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố phê duyệt kết quả đấu giá. 

2. Nội dung phê duyệt kết quả đấu giá gồm: họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân 

của người trúng đấu giá (ghi rõ tên tổ chức, cá nhân, số tài khoản), vị trí thửa đất, giá 

trúng, tổng số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước và các nội dung cần thiết khác.  

Điều 18. Nộp tiền sử dụng đất 

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ban hành văn bản phê duyệt kết quả 

đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền sử dụng đất hoặc nộp tiền thuê đất theo 

giá đã đấu trúng và các quy định khác của Hội đồng. Nếu sau 30 (ba mươi) ngày mà 

người trúng đấu giá không nộp đủ tiền sử dụng đất thì xem như từ chối nhận quyền sử 

dụng đất và không được hoàn trả lại khoản tiền đặt cọc. 

Điều 19. Giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu 

giá 

1. Căn cứ vào Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất của UBND 

thành phố và giấy xác nhận đã nộp đủ tiền sử dụng đất của người trúng đấu giá, Sở Tài 

nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định giao đất và giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu là tổ chức), Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 

(nếu là cá nhân, hộ gia đình) theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai. 
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2. Căn cứ vào Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá thuê đất của UBND thành phố 

và giấy xác nhận đã nộp đủ tiền thuê đất của người trúng đấu giá, Sở Tài nguyên và Môi 

trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định cho thuê đất. 

3. Các đơn vị có đất đấu giá phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng 

Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện để bàn giao đất trên 

thực địa, lập hồ sơ đất, cấp hoặc trình UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật và các giấy tờ liên quan khác cho người trúng đấu 

giá theo đúng biên bản đấu giá và Quyết định giao đất, cho thuê đất, đăng ký quyền sử 

dụng đất và làm các thủ tục cho người được sử dụng đất.  

4. Quyết định giao đất, cho thuê đất, biên bản đấu giá và các giấy tờ có liên quan 

khác là căn cứ để người được giao đất, thuê đất đăng ký quyền sử dụng đất. 

Điều 20. Trách nhiệm của các đơn vị có đất đấu giá 

1. Thông báo đấu giá trên các phương tiện thông tin đại chúng; trong đó, quy định 

rõ thời gian đăng ký và hoàn tất thủ tục đăng ký đấu giá cho người đăng ký tham gia đấu 

giá biết; 

2. Tiếp nhận đơn đăng ký, thu tiền đặt cọc, phí đấu giá; 

3. Xây dựng Nội quy đấu giá trình Chủ tịch Hội đồng đấu giá ký ban hành; 

4. Lập Biên bản cho từng phiên đấu giá; lập văn bản để Chủ tịch Hội đồng đấu giá 

ký trình UBND thành phố phê duyệt kết quả đấu giá; 

5. Thực hiện các thủ tục thu nộp đầy đủ tiền sử dụng đất, thuê đất, thủ tục cấp Giấy 

Chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật cho người trúng đấu 

giá sau khi người trúng đấu giá nộp đủ tiền sử dụng đất và nộp các khoản thuế theo quy 

định của Nhà nước; 

6. Lưu trữ toàn bộ hồ sơ liên quan đến phiên đấu giá. 

Điều 21. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

1. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm 

Quy chế này, nội quy và các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động đấu giá. 

2. Các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện đấu giá được 

giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; pháp luật về đất đai; pháp luật 

về đấu giá. 

Điều 22. Xử lý vi phạm 

Thành viên Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giá 

quyền sử dụng đất được giao thực hiện đấu giá và các cá nhân khác có liên quan đến 

phiên đấu giá cố ý làm trái quy định của pháp luật về đấu giá và Quy chế này, có hành vi 

làm lộ bí mật, tiếp tay, môi giới cho người tham gia đấu giá, gây thiệt hại cho Nhà nước 

hoặc làm cho phiên đấu giá không thành thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử 
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lý hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp 

luật. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 23. Hội đồng đấu giá chịu trách nhiệm tổ chức triển khai việc đấu giá theo Quy 

chế này đối với các khu đất, lô đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được UBND thành 

phố cho phép đấu giá và báo cáo kết quả thực hiện đấu giá cho UBND thành phố. 

           

Điều 24. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, phát 

sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo 

cáo UBND thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
 

 

   

 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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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: 30/2008/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2008 
      

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án quy hoạch mạng lưới 

trường phổ thông thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1998 - 2010 

được phê duyệt tại Quyết định số 6805/1998/QĐ-UB 

ngày 02 tháng 12 năm 1998 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

  

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 

2003; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Quyết định số 20/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển xã hội 

giáo dục giai đoạn 2005 - 2010”; 

Căn cứ Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2007 của UBND 

thành phố Đà Nẵng ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng đến năm 2010; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án quy hoạch mạng lưới 

trường phổ thông thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1998 - 2010 được phê duyệt tại Quyết 

định số 6805/1998/QĐ-UB ngày 02 tháng 12 năm 1998 của UBND thành phố Đà Nẵng 

(có Đề án kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 6805/1998/QĐ-UB ngày 02 tháng 12 năm 1998 của Uỷ ban nhân dân thành 

phố Đà Nẵng.     

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào 

tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường; Thủ 

trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch UBND các 

quận, huyện, xã, phường, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

                                               
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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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 
________________________________________________ 

ĐỀ ÁN 

Quy hoạch mạng lưới trường phổ thông 

thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1998 đến 2010 

(Được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND 

 ngày 22  tháng 5  năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

__________________________ 

 Phần I  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI  

TRƯỜNG PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

GIAI ĐOẠN 1998  ĐẾN NĂM 2010 

I. Kết quả thực hiện Đề án quy hoạch mạng lưới trường phổ thông thành phố 

Đà Nẵng giai đoạn 1998 - 2007 

Thực hiện Đề án quy hoạch mạng lưới trường phổ thông thành phố Đà Nẵng giai 

đoạn 1998 - 2010 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6805/1998/QĐ-

UB ngày 02 tháng 12 năm 1998; quá trình triển khai quy hoạch mạng lưới trường phổ 

thông từ năm 1998 đến năm 2007, kết quả đạt được như sau: 

1. Đến năm học 2007-2008, toàn thành phố có 171 trường học phổ thông bao gồm: 

100 trường tiểu học (trong đó có 01 trường bán công, 02 trường tiểu học nuôi dạy trẻ 

khuyết tật), 51 trường THCS, 19 trường THPT (trong đó có 05 trường ngoài công lập) và 

01 trường PT cấp 1, 2, 3 (dân lập). 

2. Thu hút được 100% trẻ em ở độ tuổi từ 6 đến 11 tuổi vào học tiểu học, 95% thanh 

thiếu niên trong độ tuổi từ 11 đến 17 tuổi và từ 15 đến 21 tuổi học trung học (THCS, 

THPT, TCCN - DN, GDTX - HN, KTTH - HN) 

3. Năm 1997, thành phố Đà Nẵng đã xoá được tình trạng học ca ba. 

4. Năm 1998, thành phố Đà Nẵng đã xoá hoàn toàn phòng học tạm, phòng tranh tre, 

nứa lá. 

5. Năm 2001, thành phố Đà Nẵng đã tầng hóa tất cả các trường học vùng lũ, vừa 

góp phần tăng cường cơ sở vật chất trường học, vừa tạo điều kiện cho nhân dân tránh lũ 

khi cần thiết.  

6. Cơ sở vật chất - kỹ thuật trường học miền núi, vùng khó khăn đã được tăng cường, 

Trường THPT Phạm Phú Thứ, THCS Nguyễn Tri Phương tiếp nhận hầu hết học sinh nội 

trú dân tộc thiểu số. Hệ thống trường học từ tiểu học đến THCS các xã Hoà Bắc, Hoà 

Liên, Hoà Ninh, Hoà Phú đã được đầu tư xây dựng đáp ứng đủ nhu cầu của địa phương. 

7. Tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia các ngành học, bậc học đã tăng lên đáng kể. Đến 

nay, số trường đã đạt chuẩn toàn thành phố là 82 trường, chiếm tỉ lệ 28,97% cho các cấp 

học, ngành học ở tất cả các loại hình; trong đó có: 17/112 trường mầm non, chiếm tỉ lệ 
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15,2%; 53/100 trường tiểu học, chiếm tỉ lệ 53 %; 10/51 trường THCS, chiếm tỉ lệ 19,6%; 

2/20 trường THPT, chiếm tỉ lệ 10%. 

8. Xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm học 2004 - 2005 góp phần nâng cao chất 

lượng đào tạo có trọng điểm.  

9. Quỹ đất cho giáo dục: Trong 9 năm qua, thành phố đã bố trí hơn 485.267m2 để 

xây mới, mở rộng các cơ sở giáo dục. Thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương 

có nhiều trường đáp ứng đủ diện tích đất theo quy định của điều lệ nhà trường. Một số 

trường ở nội thành do quỹ đất không còn, thành phố đã có phương án di dời dân để bố trí 

đất cho trường học, đó là các Trường THCS Hoàng Diệu, THCS Kim Đồng, Tiểu học 

Phù Đổng, Tiểu học Diên Hồng, Tiểu học Hà Huy Tập… 

10. Công tác xã hội hóa, phát huy nội lực: Ở tất cả các cấp học, ngành học đều đã 

thực hiện tốt công tác xã hội hoá hoạt động giáo dục. Các trường học đã nhận được sự 

đóng góp, tài trợ đáng kể của các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, quốc tế. Đã có nhiều 

tổ chức xã hội, cá nhân tham gia mở trường tư thục, trường dạy nghề. Kinh phí huy động 

ngoài ngân sách trong 10 năm qua lên đến gần 200 tỉ đồng. 

11. Mạng lưới trường lớp cơ bản phát triển theo quy hoạch đã được duyệt. 

Kết quả triển khai thực hiện đề án từ năm 1998 - 2007, cụ thể như sau  (có phụ lục 

chi tiết đính kèm): 

-  Các hạng mục đã đầu tư gồm: 

 + Phòng học xây mới: 2.048  phòng. 

 + Phòng học cải tạo, nâng cấp: 4 phòng 

 + Phòng học xây dựng mới để thay thế:  303 phòng. 

 + Phòng chức năng xây mới: 654 phòng. 

  + Phòng hiệu bộ xây mới: 616 phòng. 

  + Nhà đa năng: 43 nhà. 

- Về nguồn vốn:  

Tổng vốn đầu tư đã thực hiện đề án giai đoạn 1998 - 2007 là 499,994 tỉ đồng.  

- Diện tích đã bố trí để xây dựng trường học:  485.267m2 

II. Đánh giá thực trạng mạng lưới trường phổ thông trên địa bàn thành phố tại 

thời điểm năm học 2007 - 2008 

Đề án quy hoạch mạng lưới trường phổ thông thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1998 - 

2010 được phê duyệt năm 1998 trước khi có Luật Giáo dục, Điều lệ trường phổ thông, 

qui chế công nhận trường chuẩn quốc gia, phòng bộ môn đạt chuẩn và thư viện đạt chuẩn 

ban hành... Do vậy, thực trạng mạng lưới trường phổ thông trên địa bàn thành phố tại thời 

điểm năm học 2007 - 2008 có những thuận lợi và hạn chế như sau: 

1. Hệ thống trường tiểu học 



   

29 CÔNG BÁO/Số 20 + 21/Ngày 31-5-2008  

 

Năm học 2007 - 2008, thành phố Đà Nẵng có 100 trường tiểu học. Mỗi xã, phường 

có từ 01 đến 03 trường. 

a) Về cơ sở vật chất 

Tổng số phòng hiện có là 2.375, trong đó có 1.892 phòng học văn hóa, 284 phòng 

chức năng, 159 phòng thư viện, 8 phòng thí nghiệm và 32 phòng tập TDTT.  

Phòng học kiên cố: 2.258 phòng. 

Phòng học bán kiên cố: 117 phòng. 

b) Những thuận lợi và hạn chế của hệ thống trường tiểu học 

Thuận lợi: 

- 100% phường, xã đều có trường tiểu học, có phường có 2 - 3 trường, đáp ứng cho 

cho nhu cầu học tập của con em nhân dân trên từng địa bàn. Đến nay, có 100% số  trường 

tiểu học tổ chức học 2 buổi/ngày. 

- Hệ thống phòng học tạm đủ để thu nhận số lượng học sinh hiện có trên địa bàn mỗi 

phường. 

- Cơ sở vật chất trường học hàng năm được đầu tư, cải tạo, tăng cường. 

- Đến nay có 53 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỉ lệ 53 %. 

Hạn chế: 

- Do ảnh hưởng của việc quy hoạch chỉnh trang đô thị nên việc lập kế hoạch phát 

triển hàng năm cho một số trường còn bị động. 

- Do chia tách phường mới nên vị trí các điểm trường chính không còn phù hợp, như 

Trường Tiểu học Lê Văn Tám có 3 cơ sở trên địa bàn phường Thanh Khê Tây và phường 

Hòa Khê. 

- Có một số phòng học cấp 4 chưa đúng tiêu chuẩn nhưng chưa được đầu tư thay 

thế. 

- Có tình trạng thừa, thiếu phòng học ở một số trường. 

- Thiếu phòng chức năng và phòng làm việc phần lớn là sử dụng phòng học nên hiệu 

quả sử dụng không cao. 

- Thiếu sân chơi, bãi tập do không đủ diện tích đất. 

- Còn nhiều trường có 2 cơ sở lẻ trở lên như Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, Trần 

Văn Dư, Nguyễn Như Hạnh, Ông Ích Đường. 

2. Hệ thống trường THCS 

Năm học 2007 - 2008, có 51 trường THCS.   

a) Về cơ sở vật chất  

Tổng số phòng hiện có 1.140, trong đó có 828 phòng học văn hóa, 159 phòng bộ 

môn, 62 phòng thư viện, 81 phòng thí nghiệm và 10 phòng tập TDTT.  

 Phòng học kiên cố: 1.119 phòng. 
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 Phòng học bán kiên cố: 21 phòng. 

b) Những thuận lợi và hạn chế của hệ thống trường THCS 

Thuận lợi: 

-  Hệ thống trường phân bổ khá hợp lý theo từng địa bàn xã, phường. 

- Trong quá trình phân cấp quản lý, thành phố đã chú trọng đến việc quy hoạch mạng 

lưới trường lớp, một số trường được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tương đối có hệ thống 

đảm bảo tiêu chuẩn quy phạm về diện tích đất, về quy cách phòng học. Một số trường đã 

được cải tạo, nâng cấp, xây thêm phòng học đáp ứng với quy mô phát triển trong những 

năm trước mắt. 

- Các trường được xây dựng mới trong những năm gần đây đảm bảo tiêu chuẩn qui 

phạm về diện tích đất, về qui cách phòng học. 

Hạn chế: 

- Vẫn còn một số phòng học nhà cấp 4 hoặc xây dựng trước năm 1990,  chắp vá, 

thiếu qui hoạch, chưa đúng qui chuẩn, xuống cấp. 

- Một số trường không đủ phòng bộ môn, hoặc phải sử dụng tạm phòng học để thay 

thế. 

- Trang thiết bị cho các phòng bộ môn của nhiều trường còn thiếu, chưa đáp ứng 

được yêu cầu giảng dạy theo phương pháp hiện đại. 

- Một số trường có diện tích mặt bằng quá nhỏ, với qui mô phát triển đến năm 2010 

các trường không đảm bảo đủ diện tích cho học sinh vui chơi, luyện tập (Trường THCS 

Nguyễn Đình Chiểu, Lê Thị Hồng Gấm, Chu Văn An, Lê Hồng Phong, Sào Nam, Trưng 

Vương, Trần Quý Cáp, Nguyễn Công Trứ…). 

- Có 9 xã, phường vừa chia tách trong năm 2005 chưa có trường THCS. 

- Số trường đạt chuẩn quốc gia còn ít, đến nay có 10 trường đạt chuẩn quốc gia, 

chiếm tỉ lệ 19,6% 

3. Hệ thống trường THPT  

Năm học 2007 - 2008, có 20 trường THPT (kể cả Trường PT cấp 1,2,3 Hermann). 

a) Về cơ sở vật chất 

Tổng số phòng hiện có 578 phòng học, trong đó có 426 phòng học văn hoá, 69 phòng 

bộ môn, 23 phòng thư viện, 50 phòng thí nghiệm và 10 phòng tập TDTT.  

b) Những thuận lợi và hạn chế của mạng lưới THPT trên địa bàn thành phố 

Thuận lợi: 

Về cơ bản, mạng lưới trường THPT trên thành phố đã đáp ứng được nhu cầu học 

tập con em nhân dân.  

Thành phố đã đầu tư xây dựng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn với diện tích đất 

30.000m2, tổng mức đầu tư là 96,6 tỉ đồng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhân 

tài cho thành phố, Trường THPT Phan Châu Trinh đã được đầu tư xây dựng mới với cơ 

sở vật chất - kỹ thuật đồng bộ đáp ứng được yêu cầu giảng dạy theo phương pháp hiện 
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đại.  

Hàng năm, các trường THPT được đầu tư xây mới, bổ sung cơ sở vật chất. Đến nay, 

đã có 2 trường THPT đã đạt chuẩn quốc gia (đó là Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và 

Trường THPT Hoàng Hoa Thám), đạt tỉ lệ 10 %. 

Khó khăn: 

Một số trường THPT có quy mô lớn, tập trung ở trung tâm thành phố như: Trường 

THPT Phan Châu Trinh 98 lớp, Trường THPT Trần Phú 70 lớp, Trường THPT Thái 

Phiên 62 lớp. 

Sĩ số học sinh trên lớp cao, bình quân từ 50 đến 55 học sinh/lớp. 

Một số trường THPT có diện tích đất rất nhỏ, Trường THPT Hoà Vang chỉ đạt 

1,87m2/hs, Trường THPT Trần Phú đạt 2,47m2/HS (quy định tối thiểu 6m2/HS). 

Phần II   

 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỀ ÁN QUY HOẠCH 

 MẠNG LƯỚI TRƯỜNG PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 1998-2010 

I. Cơ sở pháp lý 

1. Luật Giáo dục năm 2005 (Luật số 38/2005/QH 11 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp 

thứ 7, từ ngày 05 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 2005).  

2. Luật Xây dựng năm 2003 (Luật số 16/2003/QH 11 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp 

thứ 4, ngày 26 tháng 11 năm 2003). 

3. Luật Đất đai năm 2003 (Luật số 23/2003/QH 11 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp 

thứ 4, ngày 26 tháng 11 năm 2003). 

4. Nghị quyết số 40/2000/QH 10 của Quốc hội về việc đổi mới giáo dục phổ thông, 

Nghị quyết số 41/2000/QH 10 của Quốc hội về phổ cập THCS.  

5. Nghị quyết về Giáo dục số 37/2004/QH 11 của Quốc hội khoá XI. 

6. Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triến giáo dục và đào tạo đến năm 2010.  

7. Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về Đẩy 

mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao.  

8. Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về Chính 

sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập. 

9. Nghị định số 75/2006/NQ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục. 

10. Nghị định số 92/2006/NQ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, 

phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. 

11. Quyết định số 117/2004/QĐ-UB ngày 07 tháng 7 năm 2004 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc Phê duyệt chương trình phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và 

công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu 

của thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 
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12. Quyết định số 20/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển xã hội giáo dục 

giai đoạn 2005  - 2010”. 

13. Điều lệ trường Tiểu học, Trung học.  

14. Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt 

chuẩn quốc gia. 

15. Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn 

quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010). 

16. Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Chủ tịch 

UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010. 

II. Nội dung sửa đổi, bổ sung Đề án Quy hoạch mạng lưới trường phổ thông 

giai đoạn 1998 - 2010 

1. Về địa điểm quy hoạch: Trên địa bàn 7 quận, huyện thành phố Đà Nẵng. 

2. Quy mô và nội dung đầu tư 

2.1. Diện tích đất mở rộng: 579.675 m2, ngoài ra diện nâng tầng do không thể mở 

rộng diện tích là 46.900 m2 cho 185 trường (105 trường tiểu học, 56 trường THCS, 24 

trường THPT có phụ lục chi tiết kèm theo). 

Diện tích đất xây dựng đảm bảo 10 m2/1 hs với những trường xây mới. Những 

trường cải tạo, phấn đấu ở ngoại thành 10 m2/ 1hs, nội thành 6 m2/1 hs. Một số trường ở 

trung tâm thành phố do không thể mở rộng diện tích, cho phép nâng tầng để tăng diện 

tích sử dụng. Những nơi có điều kiện cần định hướng quy hoạch các các khu vui chơi, 

giải trí lành mạnh cho học sinh như sân bóng, bể bơi... để giáo dục rèn luyện thể chất cho 

học sinh.     

2.2. Các hạng mục đầu tư chủ yếu  

 - Phòng học xây mới: 2.486 phòng. 

 - Phòng học cải tạo, nâng cấp: 38 phòng. 

 - Phòng học xây dựng mới để thay thế:  418 phòng. 

 - Phòng chức năng xây mới: 1.244 phòng. 

 - Phòng hiệu bộ xây mới: 1.173 phòng. 

 - Nhà đa năng xây mới: 133 nhà. 

3. Tổng vốn đầu tư: 889.994.000.000 đồng (Tám trăm tám mươi chín tỷ, chín trăm 

chín mươi bốn triệu đồng). 

III. Nội dung triển khai thực hiện đề án giai đoạn 2008 - 2010 (Có phụ lục chi 

tiết đính kèm). 
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1. Diện tích đất mở rộng: 94.408 m2. 

2. Diện tích nâng tầng (do không thể mở rộng): 46.900 m2   

3. Các hạng mục đầu tư chủ yếu  

- Phòng học xây mới: 438 phòng 

- Phòng học cải tạo, nâng cấp: 34 phòng 

- Phòng học xây dựng mới để thay thế: 115 phòng. 

- Phòng chức năng xây mới: 590 phòng. 

- Phòng hiệu bộ xây mới: 557 phòng. 

- Nhà đa năng: 90 nhà. 

4. Về nguồn vốn 

Tổng vốn đầu tư để thực hiện Đề án điều chỉnh mạng lưới trường phổ thông trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng là 390 tỉ đồng (chưa kể đền bù giải tỏa). 

Dự kiến kế hoạch huy động: 

                                                                                         Đvt: Tỷ đồng 

Nguồn vốn  

Ngân sách trung ương 105 

Ngân sách địa phương 200 

Nguồn huy động từ các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài nước 

85 

Tổng cộng: 390 

5. Giải pháp thực hiện 

5.1. Xây dựng mạng lưới quy hoạch 

5.1.1. Qui hoạch mạng lưới trường tiểu học đến năm học 2010 - 2011  

a) Về mạng lưới: Có 105 trường tiểu học (tăng thêm 5 trường so với năm học 2007 

- 2008), trong đó, có 103 trường tiểu học công lập, chiếm tỉ lệ 98,08%; có 02 trường tiểu 

học ngoài công lập, chiếm tỉ lệ 1,92%. Trường công lập thành lập mới chủ yếu ở các xã, 

phường mới chia tách và  tách trường tiểu học có quy mô trên 30 lớp.  

b) Về phương án và thời gian chuyển đổi:   

 Năm học 2008 - 2009 

+ Thành lập mới trường tiểu học công lập Quang Trung 2 (Sơn Trà), Bế Văn Đàn 2 

(Thanh Khê), Triệu Thị Trinh 2 (Liên Chiểu). 

+ Chuyển đổi trường bán công năng khiếu sang loại hình sự nghiệp công lập tự chủ 

tài chính, tự chịu trách nhiệm và là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt 

động. 

- Năm học 2009 - 2010, 2010 - 2011 
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+ Thành lập mới trường tiểu học công lập Ngô Sĩ Liên 2 (Liên Chiểu), Trần Cao 

Vân 2 (Thanh Khê). 

+  Thí điểm chuyển một số trường tiểu học công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội thuận lợi sang loại hình dân lập, tư thục. 

5.1.2. Qui hoạch mạng lưới trường trung học cơ sở đến năm học 2010 - 2011 

a) Về mạng lưới: Có 56 trường THCS (tăng thêm 06 trường so với năm học 2007 - 

2008), gồm có 56 trường THCS, chiếm tỉ lệ 100%, có 01 trường phổ thông có học sinh 

ngoài công lập (trường PT cấp 1, 2, 3 Hermann Gmeiner). Trường mới là trường công 

lập ở các xã, phường mới chia tách và trường có quy mô trên 40 lớp.  

b) Phương án và thời gian chuyển đổi như sau: 

-  Năm học 2008 - 2009  

+ Thành lập mới 05 trường THCS công lập thuộc 04 xã, phường mới chia tách chưa 

có trường THCS (Khuê Mỹ, Hoà Khê, Hoà Thọ Tây, Hoà An) và thành lập mới trường 

THCS Hoà Minh 2. 

+ Thí điểm chuyển một số trường THCS công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội thuận lợi sang loại hình dân lập, tư thục. 

-  Năm học 2010 - 2011 

+  Thành lập mới trường THCS công lập Lý Tự Trọng 2 (Sơn Trà).  

5.1.3. Qui hoạch mạng lưới trường THPT đến năm học 2010 - 2011 

a) Về mạng lưới: Có 24 trường THPT (tăng thêm 04 trường so với năm học 2007 - 

2008, gồm có 02 trường THPT công lập và 02 trường THPT dân lập hoặc tư thục đạt 

chuẩn quốc tế), trong đó, có 18 trường công lập, chiếm tỉ lệ 75%; 06 trường dân lập, tư 

thục, chiếm tỉ lệ 25 %. 

b) Phương án và thời gian chuyển đổi 

- Năm học 2008 - 2009 và 2009 - 2010 

+ Thành lập mới 02 trường THPT công lập: trường THPT thuộc huyện Hoà Vang và 

trường THPT thuộc quận Hải Châu. 

+ Thành lập mới 01 trường đạt chuẩn quốc tế (thuộc loại hình dân lập hoặc tư thục). 

+ Khuyến khích thành lập mới 01 trường THPT ngoài công lập thuộc quận Cẩm Lệ.  

+ Chuyển trường THPT bán công Nguyễn Hiền, THPT bán công Ngô Quyền sang 

loại hình công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm và là đơn 

vị sự nghiệp từng bước tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động.  

5.2. Về đất đai  : Để giải quyết tốt nhu cầu về đất (diện tích đất bình quân 6m2/học 

sinh nội thành, 10m2/học sinh ngoại thành), đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí giữa các 

trường học, nơi thừa, nơi thiếu; hướng giải quyết vấn đề là 

- Sử dụng thật hợp lý diện tích đất trường học hiện có, kết hợp bổ sung để diện tích 

đạt yêu cầu tối thiểu cho học sinh; 
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- Những trường không thể mở rộng diện tích đất thì cần thiết phải tầng hóa, để trống 

tầng trệt để có mặt bằng sinh hoạt và học tập, nhưng tầng cao tối đa là 4 tầng; 

- Việc quy hoạch các khu dân cư mới cần phải bố trí đất cho công trình giáo dục phù 

hợp, thuận tiện.  

Phần III 

TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN 

Để triển khai có hiệu quả Đề án quy hoạch mạng lưới trường phổ thông giai đoan 

1998 - 2010 thành phố Đà Nẵng, Uỷ ban nhân dân thành phố phân công các ngành, các 

cấp như sau: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể để thực hiện Đề án; 

- Chủ trì và phối hợp với UBND các quận, huyện, các Sở, ban ngành liên quan, 

hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc, các phòng Giáo dục và Đào tạo 

triển khai có hiệu quả; 

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các dự án kêu gọi các 

nguồn viên trợ không hoàn lại để tạo nguồn thực hiện Đề án. Giới thiệu rộng rãi dự kiến 

phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài 

nước;   

- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra để ngăn chặn những hành vi làm trái quy định về quản lý quy hoạch 

mạng lưới trường phổ thông. Theo dõi việc thực hiện quy hoạch và điều chỉnh, bổ sung 

quy hoạch cho phù hợp với nhiệm vụ phát triển hàng năm. 

2. Sở Xây dựng 

- Chủ trì và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất các phương án xây dựng 

trường học đảm bảo tính hiện đại, phục vụ tốt cho việc học tập của học sinh; 

- Tham mưu cho UBND thành phố về việc bổ sung quy hoạch mạng lưới trường tại 

các khu vực dân cư mới; 

- Tham mưu cho UBND thành phố về việc phê duyệt các công trình xây dựng trường 

học mới theo lộ trình triển khai Đề án giai đoạn 2007 - 2010. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì và phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch, rà soát, điều 

chỉnh, bổ sung và giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các địa 

phương, tới các xã, phường nhằm bảo đảm đủ quỹ đất đáp ứng nhu cầu xây trường học. 

4. Sở Tài chính 

Chủ trì và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về chế độ phí sử 

dụng đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất phù hợp với Luật Đất đai hiện hành, phù 

hợp với từng loại hình cơ sở dịch vụ và khi chuyển đổi loại hình.   

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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-  Chủ trì và phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND 

thành phố bố trí kế hoạch vốn đầu tư theo phân kỳ thực hiện Đề án; 

- Chủ trì và phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan đề xuất chính sách đầu tư 

hoặc hỗ trợ của Nhà nước cho các cơ sở ngoài công lập. 

6. Sở Ngoại vụ 

Chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành kêu gọi đầu tư từ nguồn viện trợ của các tổ chức, 

cá nhân trong  và ngoài nước.  

7. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện 

- Quản lý nhà nước đối với các đơn vị trường học được phân cấp phù hợp với Luật 

Giáo dục; 

- Chỉ đạo cho phòng GD&ĐT tổ chức tốt công tác quản lý sử dụng đất đai đã được 

bố trí đối với các đơn vị trường học trực thuộc; 

- Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường phù 

hợp với Luật Đất đai hiện hành; 

- Lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm đăng ký vốn xây dựng cơ bản với 

Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

8. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Làm đầu mối quản lý qui hoạch mạng lưới trường phổ thông trên địa bàn quận, 

huyện chịu trách nhiệm phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính 

- Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng UBND  và các cơ quan ban, ngành liên 

quan để thực hiện; 

- Chủ trì, chịu trách nhiệm phối hợp với các phòng, ban chức năng của quận, huyện 

ngành liên quan để triển khai Đề án có hiệu quả; 

- Căn cứ quy hoạch được duyệt để lập kế hoạch xây dựng cơ bản, chia tách, thành 

lập trường mới hàng năm; 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai có hiệu quả quy hoạch được duyệt, thực 

hiện tốt công tác quản lý sử dụng đất. 

9. Uỷ ban nhân dân các xã, phường  

Tham mưu UBND các quận, huyện trong quá trình đăng ký sử dụng đất, quản lý quĩ 

đất xây dựng mạng lưới trường học đã được qui hoạch./.  
 

 

   

 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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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:31/2008/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 27 tháng 5 năm 2008 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải 

quyết việc làm, ổn định đời sống đối với đối tượng trong diện thu hồi đất sản xuất, 

di dời, giải toả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 

65/2005/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2005  

của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 

2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 

nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19 tháng 01 

năm 2006 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực 

hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 20 tháng 8 

năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế 

quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, 

giải quyết việc làm, ổn định đời sống đối với đối tượng trong diện thu hồi đất sản xuất, 

di dời, giải toả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 

65/2005/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 mục II phần II như sau: 

“Hỗ trợ học phí từ ngân sách thành phố, thực hiện từ năm học 2008-2009 đối với 

con của các hộ nông dân thuộc diện thu hồi đất sản xuất, đang học bổ túc văn hoá (trung 
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học phổ thông, trung học cơ sở) tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ 

thuật tổng hợp - hướng nghiệp, bao gồm các loại hình công lập và ngoài công lập trên địa 

bàn thành phố như sau: 

- Hỗ trợ 100% học phí trong thời hạn 3 năm, thuộc diện thu hồi từ 50% diện tích đất 

sản xuất trở lên; 

- Hỗ trợ 50% học phí trong thời hạn 3 năm, thuộc diện thu hồi dưới 50% diện tích 

đất sản xuất." 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục II phần II như sau: 

"4. Hỗ trợ trực tiếp cho số lao động thuộc diện thu hồi đất sản xuất, di dời, giải toả 

vừa thuộc hộ nghèo tham gia học nghề trình độ sơ cấp tập trung tại các cơ sở dạy nghề 

do Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ định, như sau: 

a) Hỗ trợ tiền ăn với mức 10.000 đồng/học sinh/ngày thực học. Mức hỗ trợ mỗi học 

sinh không quá 240.000 đồng/tháng, tối đa không quá 06 (sáu) tháng (tuỳ theo ngành 

nghề đào tạo); 

b) Hỗ trợ tiền đi lại theo giá vé phương tiện giao thông công cộng đối với đối tượng 

học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên nhưng tối đa không quá 200.000 đồng/người/khoá 

học.” 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 mục II phần II như sau: 

"5. Tăng đầu tư ngân sách mở rộng hoạt động dạy nghề: 

a) Tăng chỉ tiêu dạy nghề trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề 

Giai đoạn 2008-2010, sẽ tăng chỉ tiêu dạy nghề trình độ trung cấp và cao đẳng bằng 

ngân sách lên 1.000 - 1.500 học sinh, sinh viên/năm. Ngoài Trường Cao đẳng nghề Đà 

Nẵng được giao chỉ tiêu dạy nghề từ ngân sách, có thể hợp đồng đào tạo với một số trường 

trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề trên địa bàn, ưu tiên dạy nghề cho lao động thuộc 

các hộ trong diện thu hồi đất sản xuất, di dời, giải toả. 

b) Duy trì chỉ tiêu dạy nghề trình độ sơ cấp 

Hàng năm, Uỷ ban nhân dân thành phố bố trí ngân sách hỗ trợ dạy nghề trình độ sơ 

cấp cho 4.000 - 5.000 học sinh/năm và thống nhất giao chỉ tiêu đào tạo cho các cơ sở dạy 

nghề trên địa bàn thành phố. 

c) Đối với lao động nông thôn vừa thuộc diện hộ nghèo học nghề tại các cơ sở dạy 

nghề theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19 

tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn thì được ngân 

sách thành phố hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại quy định tại khoản 4 mục II phần II của Đề án 

này.” 

Điều 2. Bãi bỏ điểm b khoản 4 mục II phần II của Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành 

nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đối với đối tượng trong diện thu hồi đất sản 
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xuất, di dời, giải toả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 

65/2005/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm triển khai, 

hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân 

thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 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 
 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN SƠN TRÀ 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 05/2008/QĐ-UBND       Sơn Trà, ngày 30 tháng 5 năm 2008 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc Qui định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh 

tại các chợ loại 2 và loại 3 trên địa bàn quận Sơn Trà 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;  

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ 

qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí, lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 

sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 

của Chính phủ qui định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;  

Căn cứ Thông tư 63/2002/TT-BTC ngày  24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện các qui định pháp luật về phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư 45/2006/TT-BTC ngày  25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung Thông tư 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện các qui định pháp luật về phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định 63/2007/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 11 năm 2007 của UBND 

thành phố Đà Nẵng v/v Qui định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng; 

  Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận Sơn Trà,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  

1. Ban hành kèm theo Quyết định này mức thu phí vệ sinh tại các chợ loại 2 và 

loại 3 trên địa bàn quận Sơn Trà (có phụ lục số 1 và số 2 kèm theo). 
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2. Đối tượng nộp phí vệ sinh: 

 a) Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đặt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố định, 

thường xuyên tại chợ; 

b) Người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại chợ. 

Điều 2. Quản lý và sử dụng phí vệ sinh: 

1. Thu và nộp phí: Việc thu, nộp phí vệ sinh thực hiện đúng theo quy định tại 

Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện các quy định pháp luật phí và lệ phí  và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 

25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 63/2002/TT-BTC 

ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp 

luật về phí và lệ phí. 

2. Ban quản lý chợ loại 2, UBND các phường (quản lý chợ loại 3) được thu phí 

vệ sinh và trích để lại 100% trên tổng số phí thu được để trang trải chi phí phục vụ 

công tác thu gom rác thải trong chợ, hợp đồng vận chuyển, xử lý rác thải và thực hiện 

nghĩa vụ nộp thuế (nếu có) theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế. Số tiền thu 

phí cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch, Trưởng phòng Kinh tế, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế quận Sơn Trà, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước Sơn Trà, Ban Quản lý chợ loại II, Chủ tịch UBND các phường 

thuộc quận, các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Công Hồ 
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PHỤ LỤC I  

Mức thu phí vệ sinh đối với các chợ loại 2 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 5 năm 2008 của UBND quận Sơn Trà) 

 
 

STT Đối tượng Đơn vị tính Số tiền 

1 Hàng hoa Đồng/tháng 42.000 

2 
Hàng trái cây, laghim của 

các hộ bán sĩ 
Đồng/tháng 42.000 

3 
Hàng trái cây, laghim của 

các hộ bán lẽ 
Đồng/tháng 42.000 

4 Hàng ăn, uống Đồng/tháng 34.000 

5 Hàng cá, thịt Đồng/tháng 34.000 

6 Hàng sành sứ Đồng/tháng 27.000 

7 

Hàng lương thực, thực 

phẩm, hàng khô, gia vị, tạp 

hóa, điện máy 

Đồng/tháng 19.000 

8 
Hàng may mặc, vải, các mặt 

hàng khác 
Đồng/tháng 12.000 
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PHỤ LỤC II  

Mức thu phí vệ sinh đối với các chợ loại 3  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 5 năm 2008 của UBND quận Sơn Trà) 

 

1. Mức thu phí vệ sinh đối với các chợ loại 3 phường An Hải Bắc: 
 

STT Đối tượng Đơn vị tính Số tiền 

1 Hàng hoa Đồng/tháng 28.000 

2 
Hàng trái cây, laghim của các hộ bán 

sĩ 
Đồng/tháng 28.000 

3 
Hàng trái cây, laghim của các hộ bán 

lẽ 
Đồng/tháng 28.000 

4 Hàng ăn, uống Đồng/tháng 23.000 

5 Hàng cá, thịt Đồng/tháng 23.000 

6 Hàng sành sứ Đồng/tháng 18.000 

7 
Hàng lương thực, thực phẩm, hàng 

khô, gia vị, tạp hóa, điện máy 
Đồng/tháng 13.000 

8 
Hàng may mặc, vải, các mặt hàng 

khác 
Đồng/tháng 8.000 

2. Mức thu phí vệ sinh đối với các chợ loại 3 phường Mân Thái: 
 

STT Đối tượng Đơn vị tính Số tiền 

1 Hàng hoa Đồng/tháng 28.000 

2 
Hàng trái cây, laghim của các hộ bán 

sĩ 
Đồng/tháng 28.000 

3 
Hàng trái cây, laghim của các hộ bán 

lẽ 
Đồng/tháng 28.000 

4 Hàng ăn, uống Đồng/tháng 23.000 

5 Hàng cá, thịt Đồng/tháng 30.000 

6 Hàng sành sứ Đồng/tháng 20.000 

7 
Hàng lương thực, thực phẩm, hàng 

khô, gia vị, tạp hóa, điện máy 
Đồng/tháng 15.000 

8 
Hàng may mặc, vải, các mặt hàng 

khác 
Đồng/tháng 10.000 
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3. Mức thu phí vệ sinh đối với các chợ loại 3 phường Nại Hiên Đông: 

STT Đối tượng Đơn vị tính Số tiền 

1 Hàng hoa Đồng/tháng 27.500 

2 
Hàng trái cây, laghim của các hộ bán 

sĩ 
Đồng/tháng 27.500 

3 
Hàng trái cây, laghim của các hộ bán 

lẽ 
Đồng/tháng 27.500 

4 Hàng ăn, uống Đồng/tháng 22.500 

5 Hàng cá, thịt Đồng/tháng 22.500 

6 Hàng sành sứ Đồng/tháng 17.500 

7 
Hàng lương thực, thực phẩm, hàng 

khô, gia vị, tạp hóa, điện máy 
Đồng/tháng 12.500 

8 
Hàng may mặc, vải, các mặt hàng 

khác 
Đồng/tháng 7.500 

4. Mức áp phí vệ sinh đối với các chợ loại 3 phường An Hải Tây: 

STT Đối tượng Đơn vị tính Số tiền 

1 Hàng hoa Đồng/tháng 33.000 

2 
Hàng trái cây, laghim của các hộ bán 

sĩ 
Đồng/tháng 33.000 

3 
Hàng trái cây, laghim của các hộ bán 

lẽ 
Đồng/tháng 33.000 

4 Hàng ăn, uống Đồng/tháng 27.000 

5 Hàng cá, thịt Đồng/tháng 27.000 

6 Hàng sành sứ Đồng/tháng 22.000 

7 
Hàng lương thực, thực phẩm, hàng 

khô, gia vị, tạp hóa, điện máy 
Đồng/tháng 17.000 

8 
Hàng may mặc, vải, các mặt hàng 

khác 
Đồng/tháng 9.000 

5. Mức thu phí vệ sinh đối với các chợ loại 3 phường Phước Mỹ: 

STT Đối tượng Đơn vị tính Số tiền 

1 Hàng hoa Đồng/tháng 27.500 
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2 
Hàng trái cây, laghim của các hộ bán 

sĩ 
Đồng/tháng 27.500 

3 
Hàng trái cây, laghim của các hộ bán 

lẽ 
Đồng/tháng 27.500 

4 Hàng ăn, uống Đồng/tháng 22.500 

5 Hàng cá, thịt Đồng/tháng 22.500 

6 Hàng sành sứ Đồng/tháng 17.500 

7 
Hàng lương thực, thực phẩm, hàng 

khô, gia vị, tạp hóa, điện máy 
Đồng/tháng 12.500 

8 
Hàng may mặc, vải, các mặt hàng 

khác 
Đồng/tháng 7.500 

6. Mức thu phí vệ sinh đối với các chợ loại 3 phường Thọ Quang: 

STT Đối tượng Đơn vị tính Số tiền 

1 Hàng hoa Đồng/tháng 30.000 

2 
Hàng trái cây, laghim của các hộ bán 

sĩ 
Đồng/tháng 30.000 

3 
Hàng trái cây, laghim của các hộ bán 

lẽ 
Đồng/tháng 30.000 

4 Hàng ăn, uống Đồng/tháng 30.000 

5 Hàng cá, thịt Đồng/tháng 30.000 

6 Hàng sành sứ Đồng/tháng 17.500 

7 
Hàng lương thực, thực phẩm, hàng 

khô, gia vị, tạp hóa, điện máy 
Đồng/tháng 20.000 

8 
Hàng may mặc, vải, các mặt hàng 

khác 
Đồng/tháng 10.000 

 

    

 

 
 

 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Lê Công Hồ 
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VĂN BẢN KHÁC 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:3586/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 05 tháng 5 năm 2008 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng 

khu vực 2 đầu cầu mới Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 

2003; 

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về 

Quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố Đà Nẵng V/v phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết vị trí và 

hướng tuyến xây dựng mới cầu Nguyễn Văn Trỗi và cầu Trần Thị Lý; 

Theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 3723/UBND-QLĐTư ngày 

20 tháng 6 năm 2006 V/v lập quy hoạch chi tiết xây dựng cầu mới Nguyễn Văn Trỗi và 

Trần Thị Lý; 

Xét nội dung Tờ trình số 117/TTr-KHKT ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Ban Quản lý dự 

án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông Công chính V/v đề nghị phê duyệt Tổng mặt bằng 

quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực 2 đầu cầu mới Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý;      

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Tờ trình số 131/TTr-SXD ngày 23 tháng 

4 năm 2008, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực 2 đầu cầu mới 

Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý, kèm theo bản vẽ Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, ký hiệu KT01 

do Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng lập với những nội dung chính sau:  

I. Vị trí và ranh giới quy hoạch: 

1. Vị trí : Khu đất nghiên cứu quy hoạch thuộc phường Hoà Thuận Đông, phường 

Hòa Cường Bắc - quận Hải Châu, phường An Hải Tây - quận Sơn Trà và phường Mỹ An 

- quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. 
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2. Ranh giới quy hoạch:  

- Khu vực quy hoạch được chia làm 2 khu A và B. 

Trong đó: 

* Khu A:  

- Phía Bắc : Giáp sông Hàn, đường 2-9. 

- Phía Nam  : Giáp Khu công viên Bắc Đài Tưởng niệm. 

- Phía Tây  : Giáp đường 2-9. 

- Phía Đông  : Giáp cầu Nguyễn Văn Trỗi và Trần Thị Lý xây dựng mới. 

* Khu B:  

- Phía Bắc : Giáp khu dân cư Trung An. 

- Phía Nam  : Giáp Khu dân cư Nam cầu Trần Thị Lý. 

- Phía Tây  : Giáp đường Trần Hưng Đạo. 

- Phía Đông  : Giáp đường Ngô Quyền và đường Ngũ Hành Sơn. 

II. Quy hoạch sử dụng đất: 

* Tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch : 158.387 m2 . 

Trong đó:  

 Diện tích khu A :   39.532 m2.    Diện tích khu B    : 118.855 m2. 

BẢNG CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 

TT Thành phần sử dụng đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

I Khu A 39.532 100,00 

1 Đất cây xanh, thảm cỏ (X1) 8.571 21,68 

2 Đất giao thông 30.961 78,32 

II Khu B 118.855 100,00 

1 Đất ở (B) 36.942 31,08 

 Đất ở hiện trạng chỉnh trang (B1) 1.761 1,48 

 Đất ở chia lô liền kề (B2) (SL: 34) 2.932 2,47 

 Đất ở chung cư (B3) 32.249 27,13 

2 Đất công trình công cộng (A) 7.757 6,53 

 
Đất công trình công cộng hiện trạng(A1)  

(Cửa hàng xăng dầu An Hải Tây) 

1.157 0,98 

 Đất công trình công cộng xây mới (A2) 6.600 5,55 

3 Đất tôn giáo (TG) 1.072 0,90 

4 Đất cây xanh thảm cỏ (X) 13.935 11,72 

5 Đất giao thông 59.149 49,77 

III Tổng cộng 158.387 100,00 
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III. Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật: Hồ sơ bản vẽ quy hoạch chiều cao, 

thoát nước, cấp nước, cấp điện, cây xanh, điện chiếu sáng, … sẽ được xem xét thẩm tra 

phê duyệt trong giai đoạn thẩm định thiết kế cơ sở của dự án. 

Điều 2. 

- Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông Công chính có 

trách nhiệm liên hệ với các cơ quan có liên quan lập thủ tục các bước xây dựng cơ bản 

tiếp theo đúng quy định. Đồng thời phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện việc cắm mốc 

ranh giới theo đồ án quy hoạch được duyệt. Thời hạn bàn giao mốc giới quy hoạch không 

quá 15 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này. 

- Giao UBND quận Hải Châu, UBND quận Sơn Trà, UBND quận Ngũ Hành Sơn 

chủ trì việc phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao mốc giới, 

niêm yết và công bố công khai đồ án quy hoạch được duyệt theo quy định.  

- Giao Sở Xây dựng, UBND quận Hải Châu, UBND quận Sơn Trà, UBND quận 

Ngũ Hành Sơn quản lý quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được 

giao. 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Tổng mặt bằng được duyệt lập thủ tục 

thu hồi đất, giao đất theo đúng quy định. 

- Đối với các khu chung cư quy hoạch dọc hai bên đường dẫn lên cầu (ký hiệu B3) 

nằm hướng Đông của cầu mới (thuộc quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn) sẽ xem xét 

tách riêng thành một đồ án nghiên cứu để không ảnh hưởng đến cảnh quan, tầm nhìn và 

giao thông tại khu vực. 

- Quy định xây dựng đối với đất ở chia lô tại khu vực phía Đông đầu cầu được áp 

dụng theo Quy định xây dựng Khu dân cư phía Nam cầu Trần Thị Lý; Quy định xây dựng 

đối với đất ở chia lô tại khu vực phía Đông Bắc đầu cầu được áp dụng theo quy định tại 

Khu dân cư Trung An.   

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các Sở: Kế hoạch 

và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Công chính; Chủ tịch UBND 

các quận: Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn; Chủ tịch UBND các phường: Hoà Thuận 

Đông, Hòa Cường Bắc, An Hải Tây, Mỹ An; Trưởng ban Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng công trình Giao thông Công chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng; 

Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 

 
 

                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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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:  3615/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 06 tháng 5 năm 2008 

 

     QUYẾT ĐỊNH 

V/v Phê duyệt kế hoạch và cho phép chuyển đổi 

các trường mầm non bán công sang loại hình công lập 

  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 

2003; 

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy 

định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế 

và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2007 của UBND 

thành phố Đà Nẵng Ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng đến năm 2010; 

Xét đề nghị tại Công văn số 874/GD&ĐT-KHTC ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo và căn cứ kết luận tại cuộc họp giao ban ngày 21 tháng 4 năm 2008 

của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch và cho phép chuyển đổi 15 (mười lăm) trường mầm non 

bán công thuộc huyện Hòa Vang, các quận: Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và Liên Chiểu (theo 

Phụ lục đính kèm) sang loại hình công lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, tự chịu 

trách nhiệm và là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, tiến tới tự chủ 

hoàn toàn về tài chính. 

- Thời gian hoạt động của các trường mầm non công lập nói trên bắt đầu từ ngày 01 

tháng 9 năm 2008, năm học 2008 - 2009. 

- Ngân sách cấp bổ sung phân kỳ theo các năm học 2008-2009 và 2009-2010, bắt 

đầu từ ngày 01 tháng 9 năm 2008.  

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm phê duyệt Đề 

án chi tiết và xác định mức kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động thường xuyên 

theo đúng tinh thần Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính 

phủ. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.         

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào 

tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang, các quận: Ngũ 

Hành Sơn, Cẩm Lệ và Liên Chiểu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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Phụ lục 

DANH SÁCH 15 TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG  

CHUYỂN ĐỔI SANG LOẠI HÌNH CÔNG LẬP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3615/QĐ-UBND 

ngày 6  tháng 5 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
___________________________________________ 

 

I. Huyện Hòa Vang: 

1. Trường Mầm non bán công Hòa Châu  (xã Hòa Châu) 

2. Trường Mầm non bán công Hòa Phước  (xã Hòa Phước) 

3. Trường Mầm non bán công Hòa Tiến 1  (xã Hòa Tiến) 

4. Trường Mầm non bán công Hòa Tiến 2  (xã Hòa Tiến) 

5. Trường Mầm non bán công Hòa Khương  (xã Hòa Khương) 

6. Trường Mầm non bán công Hòa Phong  (xã Hòa Phong) 

7. Trường Mầm non bán công Hòa Nhơn  (xã Hòa Nhơn) 

II. Quận Ngũ Hành Sơn: 

1. Trường Mầm non bán công Vàng Anh  (phường Hòa Quý) 

2. Trường Mầm non bán công Ngọc Lan (phường Hòa Hải) 

III. Quận Cẩm Lệ: 

1. Trường Mầm non bán công Hoa Ngọc Lan (phường Hòa Phát) 

2. Trường Mầm non bán công Hương Sen  (phường Hòa Xuân) 

IV. Quận Liên Chiểu: 

1. Trường Mầm non bán công Tuổi Thơ  (phường Hòa Minh) 

2. Trường Mầm non bán công Tuổi Ngọc  (phường Hòa Minh) 

3. Trường Mầm non bán công Măng Non  (phường Hòa Hiệp Nam) 

4. Trường Mầm non bán công Hướng Dương  (phường Hòa Hiệp Bắc). 

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

mailto:congbao@danang.vnn.vn

