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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

05/12/2012 Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa 

phương năm 2011 
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05/12/2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND phát hành trái phiếu chính 

quyền địa phương 

8 

05/12/2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND thông qua Đề án Phân bổ 

dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2013 - 2020 

10 

06/12/2012 Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND chương trình giám sát năm 

2013 của Hội đồng nhân dân thành phố 

11 

06/12/2012 Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân 

bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2013 

13 

06/12/2012 Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND điều chỉnh đơn vị thu lệ phí 

và tỷ lệ trích, nộp một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng 

16 

06/12/2012 Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND đặt tên đường và công trình 

công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đợt 2, năm 2012 

18 



06/12/2012 Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2013 34 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

16/11/2012 Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý 

tạm trú, lưu trú tại doanh nghiệp đối với chuyên gia nước ngoài 

làm việc ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 
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20/11/2012 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 

09/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2006 của UBND 

thành phố Đà Nẵng 
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20/11/2012 Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng 

51 

26/11/2012 Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm 

pháp luật về quy định giá cước và tính cước vận chuyển hàng 

hóa bằng ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

63 

26/11/2012 Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 

118/2005/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2005 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng 

hộ thành phố Đà Nẵng 

64 

04/12/2012 Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý 

và sử dụng phí chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

65 

05/12/2012 Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định một số 

chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm du 

lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
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05/12/2012 Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 

09/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2009-2015 
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06/12/2012 Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ban hành về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định về quản lý, vận hành, khai thác 

và sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 

33/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 của UBND 

thành phố Đà Nẵng 

91 

12/12/2012 Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và đăng ký biến động 

96 



sau khi cấp Giấy chứng nhận ban hành kèm theo Quyết định số 

31/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND thành phố 

17/12/2012 Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND quy định mức khoán chi phí 

bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung công 

quỹ nhà nước do vi phạm hành chính 
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17/12/2012 Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư và 

phát triển tàu du lịch trên sông Hàn và các tuyến sông trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 

16/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2009 của UBND 

thành phố Đà Nẵng 
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VĂN BẢN KHÁC 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

06/12/2012 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND kế hoạch biên chế năm 2013 của 

thành phố Đà Nẵng 

105 5 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

08/11/2012 Quyết định số 9256/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 

2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng 

105 8 

30/11/2012 Quyết định số 9911/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp 

quản lý và sử dụng Mạng đô thị thành phố Đà Nẵng 

105 

10 

30/11/2012 Quyết định số 9930/QĐ-UBND hướng dãn thi hành quy định về 

đăng ký và quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

105 

11 

21/11/2012 Chỉ thị số 16/CT-UBND tổ chức Tết Quý Tỵ năm 2013 105 

13 

21/12/2012 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường hiệu quả công tác 

lễ tân đối ngoại 

105 

16 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 27/2012/NQ-HĐND    Đà Nẵng, ngày 05 tháng 12 năm 2012 

 

NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,  

quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2011 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 5 

 

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

năm 2003; 

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ 

ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê 

chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; 

Sau khi nghe Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán 

chi ngân sách địa phương năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Tờ 

trình số 9867/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2012, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh 

tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng năm 2011. 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 21.318.639 triệu đồng (Hai mươi 

mốt nghìn ba trăm mười tám tỷ sáu trăm ba mươi chín triệu đồng), được phân chia cho 

các cấp ngân sách như sau: 

 1. Tổng thu ngân sách trung ương là 3.257.126 triệu đồng (Ba nghìn hai trăm 

năm mươi bảy tỷ một trăm hai mươi sáu triệu đồng). 

 2. Tổng thu ngân sách địa phương là 18.061.513 triệu đồng (Mười tám nghìn 

không trăm sáu mươi mốt tỷ năm trăm mười ba triệu đồng), gồm: 

a) Ngân sách thành phố    : 15.846.546 triệu đồng. 
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Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương là: 741.860 triệu đồng.  

b) Ngân sách quận, huyện    : 1.899.306 triệu đồng. 

c) Ngân sách phường, xã     :    315.661 triệu đồng. 

 Điều 2. Phê chuẩn quyết toán chi ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng 

năm 2011. 

Tổng chi ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng năm 2011 là 16.413.150 

triệu đồng (Mười sáu nghìn bốn trăm mười ba tỷ một trăm năm mươi triệu đồng), gồm: 

1. Ngân sách thành phố     : 14.311.802 triệu đồng. 

Trong đó: Chi chuyển nguồn sang năm 2012 là 4.276.186 triệu đồng, gồm: chi 

chuyển nguồn các khoản trong cân đối ngân sách là 4.247.195 triệu đồng, chi chuyển 

nguồn các khoản để lại chi quản lý qua ngân sách là 28.991 triệu đồng. 

2. Ngân sách quận, huyện   : 1.806.835 triệu đồng. 

3. Ngân sách phường, xã     :    294.513 triệu đồng. 

Điều 3. Kết dư, xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2011 và kiến nghị kiểm 

toán NSNN 2011. 

1. Kết dư ngân sách địa phương năm 2011 : 1.648.363 triệu đồng. 

a) Kết dư ngân sách thành phố         : 1.534.744 triệu đồng.  

- Kết dư cân đối ngân sách   : 1.533.431 triệu đồng; 

Trong đó: kinh phí chuyển vào thu ngân sách năm 2012 để tiếp tục thực hiện 

nhiệm vụ và theo dõi thu hồi ngân sách là 1.030.520 triệu đồng.  

- Kết dư từ nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 1.313 triệu đồng.  

b) Kết dư ngân sách quận, huyện   :      92.471 triệu đồng. 

- Kết dư cân đối ngân sách    :      87.792 triệu đồng; 

- Kết dư từ nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 4.679 triệu đồng.   

c) Kết dư ngân sách phường, xã   :      21.148 triệu đồng. 

- Kết dư cân đối ngân sách    :      20.932 triệu đồng;  

- Kết dư từ nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách:    216 triệu đồng.   

2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2011. 

a) Kết dư ngân sách thành phố: 

- Kết dư cân đối ngân sách thành phố (sau khi trừ kinh phí chuyển vào thu ngân 

sách năm 2012 để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ) được trích năm mươi phần trăm (50%) 

chuyển vào Quỹ Dự trữ tài chính với số tiền là 251.455,5 triệu đồng; số còn lại 

251.455,5 triệu đồng chuyển vào thu ngân sách thành phố năm 2012. 



   

6 CÔNG BÁO/Số 25 + 26 + 27 + 28 + 29/Ngày 29-12-2012  

 

- Kết dư từ nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách là 1.313 triệu đồng chuyển 

vào thu để lại quản lý chi qua ngân sách thành phố năm 2012. 

b) Kết dư ngân sách quận, huyện và ngân sách phường, xã: kết chuyển một trăm 

phần trăm (100%) vào thu ngân sách năm 2012 tương ứng với mỗi cấp ngân sách. 

3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện những kiến nghị của Kiểm 

toán Nhà nước đối với kiểm toán ngân sách nhà nước năm 2011 của thành phố Đà Nẵng 

vào niên độ ngân sách năm sau theo quy định. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 

- 2016, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2012./. 

 
 
      CHỦ TỊCH 

        
                 Nguyễn Bá Thanh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 28/2012/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 05 tháng 12  năm 2012 
 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 5 

 

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

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 17 tháng 6 năm 2009; Nghị định số 

79/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về quản lý nợ công; 

Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2011 của Chính 

phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu 

chính quyền địa phương; 

 Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài 

chính Hướng dẫn về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước; 

Căn cứ Thông tư số 81/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài 

chính Hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; 

 Trên cơ sở Công văn số 15547/BTC-TCNH ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Bộ 

Tài chính về việc phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu của thành phố Đà Nẵng; Sau 

khi nghe Tờ trình số 9870/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị thông qua Đề án phát hành trái phiếu chính 

quyền địa phương, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại 

biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng,  
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thông qua Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị 

trường trong nước nhằm huy động vốn để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm 

vụ chi của ngân sách thành phố theo quy định của Luật Quản lý nợ công và Luật Ngân 

sách nhà nước với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên tổ chức phát hành: UBND thành phố Đà Nẵng 

    Tên trái phiếu: Trái phiếu chính quyền địa phương 

2. Khối lượng phát hành: Tổng khối lượng phát hành với giá trị là 5.000 (năm 

nghìn) tỷ đồng (bằng tiền Việt Nam). 
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3. Kỳ hạn trái phiếu: 05 năm  

4. Mệnh giá trái phiếu: trái phiếu chính quyền địa phương có mệnh giá là 100.000 

đồng. Đồng tiền phát hành: Việt Nam đồng 

5. Phương thức phát hành: Bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành 

6. Hình thức trái phiếu: Trái phiếu phát hành dưới dạng bút toán ghi sổ hoặc dữ 

liệu điện tử 

7. Thời gian phát hành trái phiếu: Quý IV năm 2012 và năm 2013 

8. Lãi suất trái phiếu  

Căn cứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định và tình hình thị trường tại 

thời điểm phát hành, UBND thành phố quyết định lãi suất phát hành đối với từng đợt 

phát hành, nhưng không vượt quá khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định. 

9. Phương thức thanh toán nợ gốc, nợ lãi 

- Tiền gốc: Hoàn trả 01 lần khi đáo hạn. 

- Tiền lãi: Trả sau theo định kỳ 01 năm 01 lần (không tính nhập gốc) 

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng căn cứ Nghị quyết này tổ chức 

phát hành trái phiếu theo đúng điều kiện, điều khoản tại Đề án phát hành trái phiếu 

chính quyền địa phương kèm theo Tờ trình số 9870/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 

2012.  

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 

- 2016, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2012./. 

 
                   CHỦ TỊCH 

   
              Nguyễn Bá Thanh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 29 /2012/NQ-HĐND                Đà Nẵng, ngày 05  tháng  12  năm 2012 

          

   NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua Đề án Phân bổ dân cư 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2013 - 2020 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG,  

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 5  
 

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

năm 2003; 

 Sau khi nghe Tờ trình số 10013/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về phân bổ dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 

giai đoạn 2013 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành 

phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, 

QUYẾT NGHỊ:  

 Điều 1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 10013/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 

năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về Đề án Phân bổ dân cư trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2013 - 2020. 

 Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức chỉ đạo, thực hiện Đề 

án Phân bổ dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2013 - 2020 đã được Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng thông qua tại Điều 1, Nghị quyết này theo đúng quy 

định của pháp luật. 

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

kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 5, thông qua ngày 05  tháng 12 năm 2012./. 

 
      CHỦ TỊCH 

      
                Nguyễn Bá Thanh 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

    Số:30/2012/NQ-HĐND                          Đà Nẵng, ngày 06  tháng 12 năm 2012 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về Chương trình giám sát năm 2013 

của Hội đồng nhân dân thành phố  

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHOÁ VIII, 

NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 5 
 

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

năm 2003; 

Sau khi nghe Tờ trình số 11/TTr-TTHĐND ngày 29 tháng 11 năm 2012 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình giám sát năm 2013 của 

Hội đồng nhân dân thành phố, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân 

thành phố do Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trình tại kỳ họp và ý kiến tham 

gia của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

Điều 2. Căn cứ Chương trình giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành 

phố, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố xây 

dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát; các tổ đại biểu, các đại biểu 

HĐND căn cứ điều kiện và tình hình thực tế chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng 

chương trình, phối hợp và tiến hành giám sát báo cáo kết quả theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị 

quyết về Chương trình giám sát năm 2013; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám 

sát đối với các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố; hướng dẫn các tổ đại biểu, các 

đại biểu HĐND thành phố trong việc thực hiện hoạt động giám sát; chỉ đạo tiếp tục 

nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; chỉ đạo việc 

theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị giám sát, tổng hợp và báo 

cáo việc thực hiện chương trình giám sát tại kỳ họp giữa năm và cuối năm của Hội 

đồng nhân dân thành phố.  

Điều 4. Các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với 

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

các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung 

cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội 

dung giám sát theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát; các cơ quan chịu sự giám 
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sát thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả 

thực hiện đến Thường trực HĐND thành phố. 

Điều 5. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá 

VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 thông qua tại kỳ họp thứ 5 ngày 06 tháng 12 năm 2012./.   

               

      CHỦ TỊCH 
 
        

                    Nguyễn Bá Thanh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:31/2012/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 06 tháng 12 năm 2012 
 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,  

chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách  

thành phố Đà Nẵng năm 2013 

 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 5 

 

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

năm 2003; 

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;  

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ 

ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê 

chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; 

 Sau khi nghe Tờ trình số 9868/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2012; 

phương án xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân 

sách địa phương và phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2013; Tờ trình số 

10188/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2012 của UBND thành phố về việc điều 

chỉnh bổ sung phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 để bổ sung nguồn vốn 

đầu tư phát triển; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại 

biểu Hội đồng nhân dân thành phố,  

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 Điều 1. Về dự toán thu ngân sách 

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2013 là 

11.944.260 triệu đồng (Mười một nghìn chín trăm bốn mươi bốn tỷ, hai trăm sáu mươi 

triệu đồng); trong đó: 

 a) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu   : 2.890.000 triệu đồng; 

 b) Thu nội địa      : 8.170.000 triệu đồng; 
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 c) Thu để lại chi quản lý qua Ngân sách nhà nước :    884.260 triệu đồng. 

Ngoài ra, để đảm bảo nguồn vốn cho chi đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2013, 

thống nhất thực hiện huy động theo Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương 

của thành phố Đà Nẵng đã được Bộ Tài chính phê duyệt và tạm ứng tồn ngân Kho bạc 

nhà nước. 

2. Dự toán thu ngân sách địa phương (kể cả thu trung ương bổ sung có mục tiêu 

và thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương) là 13.490.414 triệu đồng (Mười 

ba nghìn bốn trăm chín mươi tỷ, bốn trăm mười bốn triệu đồng). Chia ra: 

 a) Ngân sách thành phố     : 11.451.753 triệu đồng; 
 Trong đó: - Tạm ứng tồn ngân Kho bạc                  :   500.000 triệu đồng; 

        - Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương: 3.500.000 triệu đồng. 

   b) Ngân sách quận, huyện và phường, xã  :   2.038.661 triệu đồng. 

 Điều 2. Về dự toán chi ngân sách 

1. Thống nhất chủ trương: 

Trích 2% (hai phần trăm) nguồn thu tiền sử dụng đất trong dự toán thu nội địa 

ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để phân bổ thực hiện nhiệm vụ 

khai thác đất, giao đất theo tinh thần Công văn số 14120/BTC-QLCS ngày 24 tháng 11 

năm 2008 của Bộ Tài chính. 

2. Thống nhất định mức chi quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp bằng định mức năm 2012 (Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 

22 tháng 12 năm 2011 của HĐND thành phố) và phương án cân đối, phân bổ dự toán 

chi ngân sách địa phương năm 2013 là: 13.490.414 triệu đồng (Mười ba nghìn bốn trăm 

chín mươi tỷ, bốn trăm mười bốn triệu đồng). Gồm: 

a) Chi ngân sách thành phố    : 11.451.753 triệu đồng.  

Phân theo lĩnh vực: 

- Chi đầu tư phát triển     : 7.269.256 triệu đồng. 

- Chi thường xuyên     : 2.207.976 triệu đồng. 

Trong đó:  

 + Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề :  390.882 triệu đồng. 

 + Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ  :    26.957 triệu đồng. 

 + Chi sự nghiệp môi trường    :  134.157 triệu đồng. 

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính   :    20.000 triệu đồng. 

- Dự phòng ngân sách     :  291.593 triệu đồng. 

- Chi bổ sung ngân sách quận, huyện   :  782.578 triệu đồng. 

- Chi từ nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 779.900 triệu 

đồng. Trong đó, chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết để đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung 

thư là: 120.000 triệu đồng. 
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 b) Chi ngân sách quận, huyện và phường, xã  : 2.038.661 triệu đồng. 

  Trong đó:  

- Chi xây dựng cơ bản theo phân cấp   :      70.000 triệu đồng 

- Chi thường xuyên     : 1.810.005 triệu đồng 

  Trong đó: 

+ Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề : 866.976 triệu đồng. 

+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ  :    1.100 triệu đồng. 

 + Chi sự nghiệp môi trường    :    8.743 triệu đồng. 

- Dự phòng ngân sách quận, huyện và phường, xã :  54.296 triệu đồng. 

Điều 3. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng căn cứ Nghị quyết này tiến hành 

giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2013 cho từng 

ngành, từng quận, huyện để tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 

- 2016, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2012./. 
 
 CHỦ TỊCH 

           
                Nguyễn Bá Thanh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số: 32/2012/NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Đà Nẵng, ngày 06  tháng 12  năm 2012 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh đơn vị thu lệ phí và tỷ lệ trích, nộp một số loại phí, lệ phí trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng   
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 5 
 

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

năm 2003;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;  

Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; 

Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 

của Chính phủ; 

Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất;  

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 về phí và lệ phí;   

Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài 

chính; 

Thông tư số 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;  

Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính  

hướng dẫn về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất;  

Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng 

đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, 
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  Sau khi nghe Tờ trình số 9871/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố về việc đề nghị điều chỉnh đơn vị thu lệ phí và tỷ lệ thu, nộp 

một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân 

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

phố, 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 9871/TTr-UBND ngày    22 

tháng 11 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị điều chỉnh 

đơn vị thu lệ phí và tỷ lệ trích, nộp một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố như 

sau: 

1. Về điều chỉnh đơn vị thu và tỷ lệ trích, nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất : 

- Đơn vị thu lệ phí là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trường; 

- Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp được trích để lại 90% số tiền 

lệ phí thu được để chi phí phục vụ hoạt động thường xuyên của bộ máy và chi phí phục 

vụ công tác thu; số tiền lệ phí còn lại 10% nộp vào ngân sách thành phố. 

2. Về điều chỉnh tỷ lệ trích, nộp phí tham quan công trình văn hoá Bảo tàng Điêu 

khắc Chăm:  

Bảo tàng Điêu khắc Chăm được trích để lại 70% số tiền phí thu được để chi phục 

vụ hoạt động thường xuyên của bộ máy (trong đó sử dụng ít nhất 10% để chi cho công 

tác bảo quản, phục chế hiện vật, mua sắm trang thiết bị) và chi phí phục vụ công tác 

thu; số tiền lệ phí còn lại 30% nộp vào ngân sách thành phố.  

 Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định điều chỉnh đơn 

vị thu lệ phí và tỷ lệ trích, nộp một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố đã được 

Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định 

của pháp luật. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 

- 2016, kỳ họp thứ 5, thông qua ngày  06 tháng 12 năm 2012./. 

 

                                                                            CHỦ TỊCH 
 

                                                                                           Nguyễn Bá Thanh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________ 

Số:33 /2012/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 06 tháng 12 năm 2012 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Đặt tên đường và công trình công cộng  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đợt 2, năm 2012 
____________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA VIII, 

NHIỆM KỲ NĂM 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 5 

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ngày 26 

tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ 

ban hành Quy chế đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; 

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-VHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn 

hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt, đổi tên đường, phố 

và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 

tháng 7 năm 2005 của Chính phủ; 

Sau khi nghe Tờ trình số 9932/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2012 về việc 

thông qua Đề án đặt tên đường và công trình công cộng tại thành phố Đà Nẵng đợt 2, 

năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố, báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội 

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

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Đặt tên cho 261 đường của thành phố Đà Nẵng như sau: 
 

 

A. QUẬN NGŨ HÀNH SƠN  
 

I. Khu dân cư Nam đường Nguyễn Văn Thoại: 02 đường 

1. Đoạn đường có điểm đầu và điểm cuối Khu dân cư, chiều dài 150m, đặt tên 

là An Thượng 23. 

2. Đoạn đường từ đường bê tông xi măng đến giáp đường Châu Thị Vĩnh Tế, 

chiều dài 240m, đặt tên là An Thượng 24. 
 

II. Khu dân cư Bắc, Nam Phan Tứ; Khu dân cư Xưởng 38, 387 & Khu dân 

cư Bắc Phao Lô: 03 đường.  

1. Đoạn đường từ đường Ngô Thì Sĩ đến giáp đường Dương Tụ Quán, chiều dài 

100m, đặt tiếp tên là An Thượng 6. 
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2. Đoạn đường từ đường Nguyễn Văn Thoại đến giáp đường Phan Tứ, chiều dài 

1050m, đặt tên là Lê Quang Đạo. 

3. Đoạn đường từ đường Lê Quang Đạo đến giáp khu dân cư, chiều dài 270m, 

đặt tên là Dương Tụ Quán. 
 

III. Khu dân cư chợ Bắc Mỹ An: 07 đường 

1. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Hồ Xuân Hương, 

chiều dài 280m, đặt tên là Lưu Quang Thuận. 

2. Đoạn đường từ đường Mỹ Đa Đông 8 đến giáp đường Trần Văn Dư, chiều dài 

305m, đặt tên là Dương Thị Xuân Quý. 

3. Đoạn đường từ đường Dương Thị Xuân Quý đến giáp đường Nguyễn Bá Lân, 

chiều dài 170m, đặt tên là Mỹ Đa Đông 4. 

4. Đoạn đường từ đường Bà Huyện Thanh Quan đến giáp đường Mỹ Đa Đông 

3, chiều dài 130m, đặt tên là Mỹ Đa Đông 5. 

5. Đoạn đường từ đường Mỹ Đa Đông 8 đến giáp đường Bà Huyện Thanh Quan, 

chiều dài 80m, đặt tên là Mỹ Đa Đông 6. 

6. Đoạn đường từ đường Mỹ Đa Đông 6 đến giáp đường Nguyễn Bá Lân, chiều 

dài 140m, đặt tên là Mỹ Đa Đông 7. 

7. Đoạn đường từ đường Dương Thị Xuân Quý đến giáp đường Nguyễn Bá Lân, 

chiều dài 170m, đặt tên là Mỹ Đa Đông 8. 
 

IV. Khu dân cư Mỹ Đa Đông 4: 01 đường 

1. Đoạn đường từ đường Phạm Kiệt đến giáp khu dân cư, chiều dài 150m, đặt 

tên là Khuê Mỹ Đông 4. 
  

V. Khu dân cư Nam cầu Trần Thị Lý: 01 đường 

1. Đoạn đường từ đường An Dương Vương đến giáp đường Chương Dương, 

chiều dài 300m, đặt tên là An Tư Công Chúa. 

 
VI. Khu dân cư Nam cầu Tiên Sơn và Khu dân cư Kho xi măng Bắc Mỹ 

An: 34 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Chương Dương đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 1330m, đặt tiếp tên là Chương Dương. 

2. Đoạn đường từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến giáp khu dân cư, chiều dài 

170m, đặt tiếp tên là Hoàng Văn Hòe. 

3. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường Lê Hữu Khánh, 

chiều dài 630m, đặt tên là Nguyễn Lữ. 

4. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường Trần Hữu Độ, chiều 

dài 250m, đặt tên là Nguyễn Quốc Trị. 

5. Đoạn đường từ đường Nguyễn Lữ đến giáp đường Chương Dương, chiều dài 

250m, đặt tên là Trần Hữu Độ. 
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6. Đoạn đường từ đường Trần Hữu Độ đến giáp đường Lê Hy Cát, chiều dài 

500m, đặt tên là Đoàn Khuê. 

7. Đoạn đường từ đường Trần Hữu Độ đến giáp đường Lê Hữu Khánh, chiều dài 

410m, đặt tên là Lê Văn Thủ. 

8. Đoạn đường có hình chữ L, từ đường Nguyễn Lữ đến giáp đường Chương 

Dương, chiều dài 450m, đặt tên là Phạm Tuấn Tài. 

9. Đoạn đường từ khu dân cư đến giáp đường Chương Dương, chiều dài 580m, 

đặt tên là Lê Hữu Khánh. 

10. Đoạn đường từ đường Đoàn Khuê đến giáp đường Chương Dương, chiều dài 

500m, đặt tên là Lê Hy Cát. 

11. Đoạn đường từ đường Phạm Tuấn Tài đến giáp khu vực đang thi công, chiều 

dài 540m, đặt tên là Nghiêm Xuân Yêm. 

12. Đoạn đường từ đường Lê Hy Cát đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, chiều 

dài 280m, đặt tên là Trương Công Hy. 

13. Đoạn đường từ đường Lê Hy Cát đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, chiều 

dài 420m, đặt tên là Anh Thơ. 

14. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên 

(gần phía đường Đoàn Khuê), chiều dài 300m, đặt tên là Tùng Thiện Vương. 

15. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên 

(gần phía đường Nghiêm Xuân Yêm), chiều dài 300m, đặt tên là Tuy Lý Vương. 

16. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Đa Phước 6, chiều 

dài 200m, đặt tên là Dương Tử Giang. 

17. Đoạn đường từ đường Nguyễn Lữ đến giáp đường Nguyễn Quốc Trị, chiều 

dài 200m, đặt tên là Mỹ Đa Tây 1. 

18. Đoạn đường từ đường Nguyễn Lữ đến giáp đường Nguyễn Quốc Trị, chiều 

dài 195m, đặt tên là Mỹ Đa Tây 2. 

19. Đoạn đường từ đường Nguyễn Lữ đến giáp đường Nguyễn Quốc Trị, chiều 

dài 190m, đặt tên là Mỹ Đa Tây 3. 

20. Đoạn đường từ đường Phạm Tuấn Tài đến giáp đường Lê Hữu Khánh (gần 

phía đường Lê Văn Thủ), chiều dài 170m, đặt tên là Mỹ Đa Tây 4. 

21. Đoạn đường từ đường Phạm Tuấn Tài đến giáp đường Lê Hữu Khánh (gần 

phía đường Nghiêm Xuân Yêm), chiều dài 170m, đặt tên là Mỹ Đa Tây 5. 

22. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Lê Hữu Khánh, 

chiều dài 230m, đặt tên là Giang Châu 1. 

23. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Giang Châu 3, 

chiều dài 120m, đặt tên là Giang Châu 2. 

24. Đoạn đường từ đường Giang Châu 1 đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 130m, đặt tên là Giang Châu 3. 

25. Đoạn đường từ đường Lê Hy Cát đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, chiều 

dài 160m, đặt tên là Đa Phước 1. 

26. Đoạn đường từ đường Trương Công Hy đến giáp đường Anh Thơ (gần phía 

đường Lê Hy Cát), chiều dài 150m, đặt tên là Đa Phước 2. 
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27. Đoạn đường từ đường Trương Công Hy đến giáp đường Anh Thơ (gần phía 

đường Đa Phước 2), chiều dài 150m, đặt tên là Đa Phước 3. 

28. Đoạn đường từ đường Trương Công Hy đến giáp đường Anh Thơ (gần phía 

đường 7,5m chưa đặt tên), chiều dài 150m, đặt tên là Đa Phước 4. 

29. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 150m, đặt tên là Đa Phước 5. 

30. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường Dương Tử Giang, 

chiều dài 160m, đặt tên là Đa Phước 6. 

31. Đoạn đường từ đường Đa Phước 6 đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, chiều 

dài 90m, đặt tên là Đa Phước 7. 

32. Đoạn đường có hình chữ L, từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến giáp đường 

Hoàng Văn Hòe, chiều dài 130m, đặt tên là Đa Mặn 8. 

33. Đoạn đường từ đường Đa Mặn 8 đến giáp đường Đa Mặn 10, chiều dài 70m, 

đặt tên là Đa Mặn 9. 

34. Đoạn đường từ đường Hoàng Văn Hòe đến giáp là khu dân cư, chiều dài 

90m, đặt tên là Đa Mặn 10. 

 
VII. Khu dân cư Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn: 04 đường 

1. Đoạn đường từ đường 15m chưa đặt tên đến giáp đường 2x7,5m, chiều dài 

390m, đặt tên là Đinh Gia Khánh. 

2. Đoạn đường từ khu dân cư đến giáp đường Đinh Gia Khánh, chiều dài 50m, 

đặt tên là An Bắc 1. 

3. Đoạn đường từ đường Lê Văn Hiến đến giáp đường Đinh Gia Khánh (gần 

phía đường An Bắc 1), chiều dài 140m, đặt tên là An Bắc 2.  

4. Đoạn đường từ đường Lê Văn Hiến đến giáp đường Đinh Gia Khánh, chiều 

dài 140m (gần phía đường An Bắc 2), đặt tên là An Bắc 3. 

 
VIII. Khu dân cư Bắc, Nam bến xe Đông Nam và Khu dân cư Hòa Hải H1 

- 3: 11 đường 

1. Đoạn đường từ đường Hoàng Trọng Mậu đến giáp đường Trần Quốc Hoàn, 

chiều dài 520m, đặt tiếp tên là Nguyễn Khắc Viện. 

2. Đoạn đường từ đường Trường Sa đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên, chiều 

dài 910m, đặt tên là Minh Mạng. 

3. Đoạn đường từ đường Trường Sa đến giáp đường Lê Văn Hiến, chiều dài 

610m, đặt tên là Trần Quốc Hoàn. 

4. Đoạn đường từ đường Nguyễn Đức Thuận đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 810m, đặt tên là Nguyễn Xiển. 

5. Đoạn đường từ đường Hoàng Trọng Mậu đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 590m, đặt tên là Nguyễn Cơ Thạch. 

6. Đoạn đường từ đường Nguyễn Khắc Viện đến giáp đường Nguyễn Xiển, chiều 

dài 330m, đặt tên là Hoàng Công Chất. 
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7. Đoạn đường có hình chữ U, có điểm đầu và điểm cuối là đường Hoàng Trọng 

Mậu, chiều dài 390m, đặt tên là Phạm Khiêm Ích. 

8. Đoạn đường từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến giáp đường Nguyễn Xiển (gần phía 

đường Hoàng Công Chất), chiều dài 190m, đặt tên là Sơn Thủy Đông 1. 

9. Đoạn đường từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến giáp đường Nguyễn Xiển (gần phía 

đường Sơn Thủy Đông 1), chiều dài 190m, đặt tên là Sơn Thủy Đông 2. 

10. Đoạn đường từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến giáp đường Nguyễn Xiển (gần 

phía đường Sơn Thủy Đông 2), chiều dài 190m, đặt tên là Sơn Thủy Đông 3. 

11. Đoạn đường từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến giáp đường Nguyễn Xiển (gần 

phía đường Trần Quốc Hoàn), chiều dài 190m, đặt tên là Sơn Thủy Đông 4. 

 
IX. Khu dân cư Làng đá Mỹ nghệ Non Nước: 09 đường 

1. Đoạn đường từ đường Trường Sa đến giáp đường Lê Văn Hiến, chiều dài 

840m, đặt tên là Non Nước. 

2. Đoạn đường từ đường Mộc Sơn 3 đến giáp đường Mộc Sơn 4, chiều dài 380m, 

đặt tên là Dương Tôn Hải. 

3. Đoạn đường từ đường Non Nước đến giáp đường Bùi Bỉnh Uyên, chiều dài 

375m, đặt tên là Hoàng Bình Chính. 

4. Đoạn đường có hình chữ L, từ đường Hoàng Bình Chính đến giáp đường 

Nguyễn Nghiễm, chiều dài 410m, đặt tên là Bùi Bỉnh Uyên. 

5. Đoạn đường từ đường Mộc Sơn 3 đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên, chiều 

dài 670m, đặt tên là Nguyễn Nghiễm. 

6. Đoạn đường có hình chữ L, từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Non 

Nước, chiều dài 270m, đặt tên là Mộc Sơn 1. 

7. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Mộc Sơn 1, chiều 

dài 180m, đặt tên là Mộc Sơn 2. 

8. Đoạn đường từ đường Trường Sa đến giáp đường Hoàng Bình Chính, chiều 

dài 170m, đặt tên là Mộc Sơn 3. 

9. Đoạn đường từ đường Trường Sa đến giáp đường Dương Tôn Hải, chiều dài 

130m, đặt tên là Mộc Sơn 4. 

 
X. Khu dân cư Đông Hải và Khu dân cư Tân Trà: 23 đường 

1. Đoạn đường từ đường Trần Hữu Dực đến giáp đường Tân Trà, chiều dài 

400m, đặt tiếp tên là Phan Đình Thông. 

2. Đoạn đường từ đường Trường Sa đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên, chiều 

dài 690m, đặt tên là Trần Hữu Dực. 

3. Đoạn đường từ đường Trường Sa đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên, chiều 

dài 700m, đặt tên là Võ Văn Đồng. 

4. Đoạn đường từ đường Việt Bắc đến giáp đường An Nông, chiều dài 640m, 

đặt tên là Trương Đăng Quế. 

5. Đoạn đường từ đường Việt Bắc đến giáp đường An Nông, chiều dài 650m 

(gần phía đường Trương Đăng Quế), đặt tên là Trần Văn Hai. 
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6. Đoạn đường từ đường Việt Bắc đến giáp đường An Nông, chiều dài 650m 

(gần phía đường Nguyễn Duy Trinh), đặt tên là Kim Đồng. 

7. Đoạn đường từ đường Việt Bắc đến giáp đường An Nông (gần phía đường 

Kim Đồng), chiều dài 650m, đặt tên là Phạm Thận Duật. 

8. Đoạn đường từ đường Việt Bắc đến giáp đường Tân Lưu, chiều dài 350m, đặt 

tên là Nguyễn Bá Ngọc. 

9. Đoạn đường từ đường Việt Bắc đến giáp đường Hoàng Thiều Hoa, chiều dài 

530m, đặt tên là Huỳnh Thị Một. 

10. Đoạn đường từ đường Phạm Thận Duật đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 390m, đặt tên là Thép Mới. 

11. Đoạn đường từ đường Phan Đình Thông đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 600m, đặt tên là Lý Văn Phức. 

12. Đoạn đường từ đường Trường Sa đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên (gần 

phía đường Lý Văn Phức), chiều dài 720m, đặt tên là Việt Bắc. 

13. Đoạn đường từ đường Trường Sa đến giáp đường đường 10,5m chưa đặt tên 

(gần phía đường Việt Bắc), chiều dài 720m, đặt tên là Tân Trà. 

14. Đoạn đường từ đường Trường Sa đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên chiều 

dài 730m, đặt tên là Tân Lưu. 

15. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 160m, đặt tên là Đông Hải 12. 

16. Đoạn đường từ đường Việt Bắc đến giáp đường Cao Sơn 2, chiều dài 70m, 

đặt tên là Cao Sơn 1. 

17. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường Cao Sơn 3, chiều 

dài 120m, đặt tên là Cao Sơn 2. 

18. Đoạn đường từ đường Việt Bắc đến giáp đường Tân Trà, chiều dài 120m, 

đặt tên là Cao Sơn 3. 

19. Đoạn đường từ đường Trương Đăng Quế đến giáp đường Trần Văn Hai, 

chiều dài 100m, đặt tên là Cao Sơn 4. 

20. Đoạn đường từ đường Tân Trà đến giáp đường Thép Mới, chiều dài 130m, 

đặt tên là Cao Sơn 5. 

21. Đoạn đường từ đường Cao Sơn 5 đến giáp đường Huỳnh Thị Một, chiều dài 

115m, đặt tên là Cao Sơn 6. 

22. Đoạn đường từ đường Phạm Thận Duật đến giáp đường Nguyễn Bá Ngọc, 

chiều dài 105m, đặt tên là Cao Sơn 7. 

23. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường Huỳnh Thị Một, 

chiều dài 170m, đặt tên là Cao Sơn 8. 

 
XI. Khu dân cư Tây Nam sông Cổ Cò: 12 đường 

1. Đoạn đường từ đường Trần Đại Nghĩa đến giáp đường Đào Duy Tùng, chiều 

dài 700m, đặt tên là Song Hào. 

2. Đoạn đường từ đường Song Hào đến giáp đường Trần Đại Nghĩa, chiều dài 

600m, đặt tên là Đào Duy Tùng. 
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3. Đoạn đường từ đường Song Hào đến giáp đường Đào Duy Tùng, chiều dài 

580m, đặt tên là Nguyễn Phan Chánh. 

4. Đoạn đường từ đường Song Hào đến giáp đường Trần Đại Nghĩa, chiều dài 

390m, đặt tên là Nguyễn Văn Hưởng. 

5. Đoạn đường từ đường Vùng Trung 1 đến giáp đường Dương Bạch Mai, chiều 

dài 380m, đặt tên là Trương Minh Giảng. 

6. Đoạn đường từ đường Nguyễn Văn Hưởng đến giáp đường Đào Duy Tùng, 

chiều dài 300m, đặt tên là Vũ Văn Cẩn. 

7. Đoạn đường từ đường Vũ Văn Cẩn đến giáp đường Nguyễn Phan Chánh, 

chiều dài 300m, đặt tên là Dương Bạch Mai. 

8. Đoạn đường từ đường Nguyễn Phan Chánh đến giáp đường Vùng Trung 2, 

chiều dài 190m, đặt tên là Vùng Trung 1. 

9. Đoạn đường từ đường Song Hào đến giáp đường Trương Minh Giảng, chiều 

dài 200m, đặt tên là Vùng Trung 2. 

10. Đoạn đường từ đường Nguyễn Văn Hưởng đến giáp đường Dương Bạch 

Mai, chiều dài 170m, đặt tên là Vùng Trung 3. 

11. Đoạn đường từ đường Nguyễn Văn Hưởng đến giáp đường Vùng Trung 5, 

chiều dài 220m, đặt tên là Vùng Trung 4. 

12. Đoạn đường từ đường Song Hào đến giáp đường Vũ Văn Cẩn, chiều dài 

130m, đặt tên là Vùng Trung 5. 
 

XII. Khu dân cư Đông Trà và Khu dân cư Hòa Quý: 20 đường 

1. Đoạn đường từ đường Trần Đại Nghĩa đến giáp đường Nguyễn Đình Hiến, 

chiều dài 750m, đặt tên là Võ Văn Đặng. 

2. Đoạn đường từ đường Hoàng Bật Đạt đến giáp đường Lê Trung Đình, chiều 

dài 380m, đặt tên là Nguyễn Duy Cung. 

3. Đoạn đường từ đường Hoàng Bật Đạt đến giáp đường Nguyễn Đình Hiến, 

chiều dài 630m, đặt tên là Nguyễn Quang Lâm. 

4. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường Nguyễn Đình Hiến, 

chiều dài 520m, đặt tên là Lê Thiện Trị. 

5. Đoạn đường từ đường Võ Văn Đặng đến giáp đường Đông Trà 3, chiều dài 

230m, đặt tên là Hoàng Bật Đạt. 

6. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường Nguyễn Đình Hiến, 

chiều dài 520m, đặt tên là Nguyễn Minh Châu.  

7. Đoạn đường từ đường Võ Văn Đặng đến giáp đường Lê Thiện Trị, chiều dài 

370m, đặt tên là Nguyễn Dục. 

8. Đoạn đường từ đường Võ Văn Đặng đến giáp đường Nguyễn Minh Châu (gần 

phía đường Đông Trà 7), chiều dài 300m, đặt tên là Lê Trung Đình. 

9. Đoạn đường từ đường Võ Văn Đặng đến giáp đường Nguyễn Minh Châu (gần 

phía đường Lê Trung Đình), chiều dài 300m, đặt tên là Nguyễn Tạo. 

10. Đoạn đường từ đường Võ Văn Đặng đến giáp đường Lê Thiện Trị, chiều dài 

370m, đặt tên là Nguyễn Đình Hiến. 
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11. Đoạn đường từ đường Hoàng Bật Đạt đến giáp đường Đông Trà 2, chiều dài 

70m, đặt tên là Đông Trà 1. 

12. Đoạn đường từ đường Nguyễn Duy Cung đến giáp đường Nguyễn Quang 

Lâm, chiều dài 115m, đặt tên là Đông Trà 2. 

13. Đoạn đường từ đường Hoàng Bật Đạt đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 100m, đặt tên là Đông Trà 3. 

14. Đoạn đường từ đường Nguyễn Quang Lâm đến giáp đường Nguyễn Minh 

Châu, chiều dài 130m, đặt tên là Đông Trà 4.  

15. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường Lê Trung Đình, 

chiều dài 240m, đặt tên là Đông Trà 5. 

16. Đoạn đường từ đường Nguyễn Duy Cung đến giáp đường Đông Trà 5, chiều 

dài 60m (gần phía đường Nguyễn Dục), đặt tên là Đông Trà 6. 

17. Đoạn đường từ đường Nguyễn Duy Cung đến giáp đường Đông Trà 5, chiều 

dài 60m (gần phía đường Lê Trung Đình), đặt tên là Đông Trà 7. 

18. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường Nguyễn Đình 

Hiến (gần phía đường Võ Văn Đặng), chiều dài 140m, đặt tên là Khái Đông 1. 

19. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường Nguyễn Đình 

Hiến (gần phía đường Nguyễn Quang Lâm), chiều dài 140m, đặt tên là Khái Đông 2. 

20. Đoạn đường từ đường Nguyễn Quang Lâm đến giáp đường Nguyễn Minh 

Châu, chiều dài 130m, đặt tên là Khái Đông 3. 
 

XIII. Khu dân cư Bá Tùng: 36 đường 

1. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Lê Quát, chiều dài 

410m, đặt tên là Vân Đài Nữ Sĩ. 

2. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 690m, đặt tên là Hằng Phương Nữ Sĩ. 

3. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Mai Đăng Chơn, 

chiều dài 980m, đặt tên là Phạm Đức Nam. 

4. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường đường Phan Tốn 

(gần phía đường Phạm Đức Nam), chiều dài 520m, đặt tên là Thái Văn A. 

5. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường Phan Tốn (gần phía 

đường 10,5m chưa đặt tên), chiều dài 520m, đặt tên là Đồng Phước Huyến. 

6. Đoạn đường từ đường Phạm Đức Nam đến giáp đường Khuê Đông, chiều dài 

380m, đặt tên là Phan Tốn. 

7. Đoạn đường từ đường Đại An 3 đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, chiều dài 

400m, đặt tên là Lê Quát. 

8. Đoạn đường từ đường Phạm Đức Nam đến giáp đường Khuê Đông, chiều dài 

340m, đặt tên là Lê Đình Chinh. 

9. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường Mai Đăng Chơn, 

chiều dài 700m, đặt tên là Khuê Đông. 

10. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 160m, đặt tên là Trung Hòa 1. 
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11. Đoạn đường từ đường Hằng Phương Nữ Sĩ đến giáp đường Vân Đài Nữ Sĩ, 

chiều dài 120m, đặt tên là Trung Hòa 2. 

12. Đoạn đường từ đường Hằng Phương Nữ Sĩ đến giáp đường Vân Đài Nữ Sĩ, 

chiều dài 130m, đặt tên là Trung Hòa 3. 

13. Đoạn đường từ đường Trung Hòa 3 đến giáp đường Lê Quát, chiều dài 140m, 

đặt tên là Trung Hòa 4. 

14. Đoạn đường từ đường Trung Hòa 4 đến giáp đường Vân Đài Nữ Sĩ, chiều 

dài 100m, đặt tên là Trung Hòa 5. 

15. Đoạn đường từ đường Phạm Đức Nam đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên 

(gần phía đường 10,5m chưa đặt tên), chiều dài 225m, đặt tên là Đại An 1. 

16. Đoạn đường từ đường Phạm Đức Nam đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên 

(gần phía đường Đại An 1), chiều dài 225m, đặt tên là Đại An 2. 

17. Đoạn đường từ đường Phạm Đức Nam đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên 

(gần phía đường Đại An 4), chiều dài 225m, đặt tên là Đại An 3 

18. Đoạn đường có hình chữ L, từ đường Phạm Đức Nam đến giáp đường 10,5m 

chưa đặt tên, chiều dài 200m, đặt tên là Đại An 4. 

19. Đoạn đường từ đường Hòa Bình 5 đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên, chiều 

dài 250m, đặt tên là Hòa Bình 1. 

20. Đoạn đường từ đường Hòa Bình 6 đến giáp đường Hòa Bình 1, chiều dài 

190m, đặt tên là Hòa Bình 2. 

21. Đoạn đường từ đường Hòa Bình 6 đến giáp đường Hòa Bình 1, chiều dài 

160m, đặt tên là Hòa Bình 3. 

22. Đoạn đường từ đường Hằng Phương Nữ Sĩ đến giáp đường Hòa Bình 1, 

chiều dài 230m, đặt tên là Hòa Bình 4. 

23. Đoạn đường từ đường Hằng Phương Nữ Sĩ đến giáp đường 7,5m chưa đặt 

tên, chiều dài 280m, đặt tên là Hòa Bình 5. 

24. Đoạn đường từ đường Hòa Bình 4 đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên, chiều 

dài 180m, đặt tên là Hòa Bình 6. 

25. Đoạn đường từ đường Hòa Bình 4 đến giáp đường 10,5m chưa đặt tên, chiều 

dài 190m, đặt tên là Hòa Bình 7. 

26. Đoạn đường từ đường Thái Văn A đến giáp đường Đồng Phước Huyến (gần 

phía đường 10,5m chưa đặt tên), chiều dài 110m, đặt tên là Bá Giáng 1. 

27. Đoạn đường từ đường Thái Văn A đến giáp đường Đồng Phước Huyến (gần 

phía đường Bá Giáng 1), chiều dài 110m, đặt tên là Bá Giáng 2. 

28. Đoạn đường từ đường Thái Văn A đến giáp đường Đồng Phước Huyến (gần 

phía đường Lê Đình Chinh), chiều dài 110m, đặt tên là Bá Giáng 3. 

29. Đoạn đường từ đường Thái Văn A đến giáp đường Đồng Phước Huyến (gần 

phía đường Bá Giáng 3), chiều dài 110m, đặt tên là Bá Giáng 4. 

30. Đoạn đường từ đường Thái Văn A đến giáp đường Đồng Phước Huyến (gần 

phía đường 7,5m chưa đặt tên), chiều dài 110m, đặt tên là Bá Giáng 5. 

31. Đoạn đường từ đường Thái Văn A đến giáp đường Đồng Phước Huyến (gần 

phía đường Bá Giáng 5), chiều dài 110m, đặt tên là Bá Giáng 6. 
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32. Đoạn đường từ đường Thái Văn A đến giáp đường Đồng Phước Huyếnn 

(gần phía đường Phan Tốn), chiều dài 110m, đặt tên là Bá Giáng 7. 

33. Đoạn đường từ đường Bá Giáng 9 đến giáp đường Phan Tốn, chiều dài 90m, 

đặt tên là Bá Giáng 8. 

34. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường Khuê Đông, chiều 

dài 120m, đặt tên là Bá Giáng 9. 

35. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường Khuê Đông (gần 

phía đường Bá Giáng 9), chiều dài 120m, đặt tên là Bá Giáng 10. 

36. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường Khuê Đông (gần 

phía đường Lê Đình Chinh), chiều dài 120m, đặt tên là Bá Giáng 11. 

B. QUẬN CẨM LỆ 
 

I. Khu dân cư E1, E2, E mở rộng, C và D - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ: 

44 đường 

1. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Đô Đốc Tuyết, chiều 

dài 900m, đặt tiếp tên là Đoàn Ngọc Nhạc.  

2. Đoạn đường từ đường 15m chưa đặt tên đến giáp đường Lư Giang, chiều dài 

530m, đặt tiếp tên là Đô Đốc Lộc. 

3. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Lỗ Giáng 23, chiều 

dài 1000m, đặt tiếp tên là Hoàng Đình Ái. 

4. Đoạn đường từ đường Dương Đức Nhan đến giáp đường Lỗ Giáng 23, chiều 

dài 890m, đặt tiếp tên là Văn Tiến Dũng. 

5. Đoạn đường từ đường Dương Đức Nhan đến giáp đường Trần Hữu Duẩn, 

chiều dài 810m, đặt tiếp tên là Đô Đốc Tuyết. 

6. Đoạn đường có hình chữ V, từ đường Thanh Hóa đến giáp đường Lư Giang, 

chiều dài 730m, đặt tên là Võ Quảng. 

7. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường Lỗ Giáng 5, chiều 

dài 420m, đặt tên là Lê Quảng Ba. 

8. Đoạn đường từ đường Thanh Hóa đến giáp đường 15m chưa đặt tên, chiều 

dài 685m, đặt tên là Lư Giang. 

9. Đoạn đường từ đường Hoàng Đình Ái đến giáp đường Đặng Nhơn (giao với 

đường Trung Lương 6) đường , chiều dài 450m, đặt tên là Hoàng Thị Ái. 

10. Đoạn đường từ đường Hoàng Đình Ái, đến giáp đường Đặng Nhơn (gần phía 

đường Đoàn Ngọc Nhạc), chiều dài 450m, đặt tên là Hoàng Ngân. 

11. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường 15m chưa đặt tên 

(gần phía đường Đô Đốc Tuyết), chiều dài 380m, đặt tên là Đặng Nhơn. 

12. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường 15m chưa đặt tên 

(gần phía đường Đặng Nhơn), chiều dài 380m, đặt tên là Phan Ngọc Nhân. 

13. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên đến giáp đường Phù Đổng, chiều 

dài 765m, đặt tên là Lê Quang Định. 

14. Đoạn đường từ đường Hoàng Đình Ái đến giáp đường Phù Đổng, chiều dài 

710m, đặt tên là Hoàng Minh Giám. 
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15. Đoạn đường từ đường Văn Tiến Dũng đến giáp đường Phù Đổng, chiều dài 

520m, đặt tên là Trần Hữu Duẩn. 

16. Đoạn đường từ đường 15m chưa đặt tên đến giáp đường 7,5m ven kênh (gần 

phía đường Lỗ Giáng 17), chiều dài 500m, đặt tên là Đô Đốc Lân. 

17. Đoạn đường từ đường 15m chưa đặt tên đến giáp đường 7,5m ven kênh (gần 

đường Lỗ Giáng 18), chiều dài 500m, đặt tên là Huỳnh Xuân Nhị. 

18. Đoạn đường từ đường 15m chưa đặt tên đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 1485m, đặt tên là Phù Đổng. 

19. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường Lư Giang, chiều 

dài 1220m, đặt tên là Thanh Hóa. 

20. Đoạn đường từ đường Thanh Hóa đến giáp đường Văn Tiến Dũng, chiều dài 

360m, đặt tên là Cẩm Chánh 5. 

21. Đoạn đường từ đường Võ Quảng đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên (gần 

phía đường Thanh Hóa), chiều dài 275m, đặt tên là Cồn Dầu 3. 

22. Đoạn đường từ đường Võ Quảng đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, chiều 

dài 275m (gần phía đường Đô Đốc Lộc), đặt tên là Cồn Dầu 4. 

23. Đoạn đường từ đường Cồn Dầu 3 đến giáp đường Cồn Dầu 4 (gần phía 

đường Võ Quảng), chiều dài 90m, đặt tên là Cồn Dầu 5. 

24. Đoạn đường từ đường Cồn Dầu 3 đến giáp đường Cồn Dầu 4 (gần phía 

đường Cồn Dầu 7), chiều dài 90m, đặt tên là Cồn Dầu 6. 

25. Đoạn đường từ đường Cồn Dầu 3 đến giáp đường Cồn Dầu 4 (gần phía 

đường 5,5m chưa đặt tên), chiều dài 90m, đặt tên là Cồn Dầu 7. 

26. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 165m, đặt tên là Cồn Dầu 8. 

27. Đoạn đường từ đường Khương Hữu Dụng đến giáp khu dân cư, chiều dài 

90m, đặt tên là Trung Lương 1. 

28. Đoạn đường có hình chữ V, từ đường Đô Đốc Lộc đến giáp đường 5,5m 

chưa đặt tên, chiều dài 280m, đặt tên là Trung Lương 2. 

29. Đoạn đường có hình chữ V, từ đường Đô Đốc Lộc đến giáp đường 5,5m 

chưa đặt tên, chiều dài 165m, đặt tên là Trung Lương 3. 

30. Đoạn đường từ đường Trung Lương 3 đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 105m, đặt tên là Trung Lương 4. 

31. Đoạn đường từ đường 10,5m chưa đặt tên đến giáp đường Lư Giang, chiều 

dài 130m, đặt tên là Trung Lương 5. 

32. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Hoàng Thị Ái (gần 

phía đường Hoàng Đình Ái), chiều dài 110m, đặt tên là Trung Lương 6. 

33. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Hoàng Thị Ái (gần 

phía đường Văn Tiến Dũng), chiều dài 110m, đặt tên là Trung Lương 7. 

34. Đoạn đường từ đường Dương Đức Nhan đến giáp đường 7,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 90m, đặt tên là Lỗ Giáng 10. 

35. Đoạn đường từ đường Hoàng Đình Ái đến giáp đường Văn Tiến Dũng, chiều 

dài 190m, đặt tên là Lỗ Giáng 11. 
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36. Đoạn đường từ đường Lê Quang Định đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, 

chiều dài 115m, đặt tên là Lỗ Giáng 15. 

37. Đoạn đường từ đường Lỗ Giáng 15 đến giáp đường Lỗ Giáng 17, chiều dài 

170m, đặt tên là Lỗ Giáng 16. 

38. Đoạn đường từ đường Lê Quang Định đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên 

(gần phía đường Đô Đốc Tuyết), chiều dài 115m, đặt tên là Lỗ Giáng 17. 

39. Đoạn đường từ đường Lê Quang Định đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên 

(gần phía đường Đô Đốc Lân), chiều dài 115m, đặt tên là Lỗ Giáng 18. 

40. Đoạn đường từ đường Lê Quang Định đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên 

(gần phía đường Huỳnh Xuân Nhị), chiều dài 115m, đặt tên là Lỗ Giáng 19. 

41. Đoạn đường từ đường Trần Hữu Duẩn đến giáp đường 7,5m ven kênh, chiều 

dài 130m, đặt tên là Lỗ Giáng 20. 

42. Đoạn đường từ đường Hoàng Minh Giám đến giáp đường Lỗ Giáng 23 (gần 

phía đường Hoàng Đình Ái)), chiều dài 130m, đặt tên là Lỗ Giáng 21. 

43. Đoạn đường từ đường Hoàng Minh Giám đến giáp đường Lỗ Giáng 23 (gần 

phía đường Văn Tiến Dũng), chiều dài 130m, đặt tên là Lỗ Giáng 22 

44. Đoạn đường từ đường Hoàng Đình Ái đến giáp đường Văn Tiến Dũng, chiều 

dài 190m, đặt tên là Lỗ Giáng 23. 
 

II. Khu dân cư Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường: 01 đường 

1. Đoạn đường có hình chữ L, từ đường Trần Thủ Độ đến giáp đường Trần 

Phước Thành, chiều dài 195m, đặt tên là Bình Hòa 14. 
 

III. Khu dân cư Phong Bắc - Nam Bình Thái: 06 đường 

1. Đoạn đường từ đường 5,5m ven kênh đang thi công đến giáp đường 5,5m 

đang thi công, chiều dài 280m, đặt tên là Lê Hy. 

2. Đoạn đường có hình chữ U, có điểm đầu và điểm cuối là đường Thăng Long, 

chiều dài 785m, đặt tên là Nguyễn Xuân Hữu. 

3. Đoạn đường có điểm đầu và điểm cuối là đường Nguyễn Xuân Hữu (gần phía 

đường Nguyễn Xuân Hữu), chiều dài 410m, đặt tên là Nguyễn Đức Thiệu. 

4. Đoạn đường có điểm đầu và điểm cuối là đường Nguyễn Xuân Hữu (gần phía 

đường Thăng Long), chiều dài 410m, đặt tên là Lê Cao Lãng. 

5. Đoạn đường có điểm đầu và điểm cuối là Khu dân cư, chiều dài 180m, đặt tên 

là Phong Bắc 8. 

6. Đoạn đường từ đường Nguyễn Đức Thiệu đến giáp đường Thăng Long, chiều 

dài 110m, đặt tên là Phong Bắc 18. 

 

IV. Khu dân cư Hòa Phát 2, 3, 4 - Khu dân cư Nguyễn Huy Tưởng 3: 06 

đường 

1. Đoạn đường từ đường Tôn Đản đến giáp đường Hòa An 3 (gần phía đường 

Cao Sơn Pháo), chiều dài 100m, đặt tên là Hòa An 10. 

2. Đoạn đường từ đường Tôn Đản đến giáp đường Hòa An 3 (gần phía đường 

Vũ Trọng Hoàng), chiều dài 100m, đặt tên là Hòa An 11. 
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3. Đoạn đường từ đường Lê Vĩnh Khanh đến giáp đường Nguyễn Đình Tứ, chiều 

dài 80m, đặt tên là Nhơn Hòa Phước 1. 

4. Đoạn đường từ đường Lê Vĩnh Khanh đến giáp đường Nguyễn Đình Tứ, chiều 

dài 70m, đặt tên là Nhơn Hòa Phước 2. 

5. Đoạn đường từ đường Lê Vĩnh Khanh đến giáp đường Nguyễn Đình Tứ, chiều 

dài 60m, đặt tên là Nhơn Hòa Phước 3. 

6. Đoạn đường từ khu dân cư đến giáp đường Nguyễn Đình Tứ, chiều dài 100m, 

đặt tên là Nhơn Hòa 8.  

 

C. QUẬN THANH KHÊ 

 

I. Khu dân cư chợ Chính Gián: 02 đường 

1. Đoạn đường có điểm đầu và điểm cuối là Khu dân cư, chiều dài 185m, đặt tên 

là Hà Xuân 1. 

2. Đoạn đường từ đường Hà Xuân 1 đến giáp đường Thái Thị Bôi, chiều dài 

56m, đặt tên là Hà Xuân 2. 

 

II. Khu C Thanh Lộc Đán: 02 đường 

1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Đức Trung đến giáp đường Điện Biên Phủ, 

chiều dài 190m, đặt tiếp tên là Nguyễn Đức Trung. 

2. Đoạn đường từ đường Hà Huy Tập đến giáp đường Bàu Làng, chiều dài 680m, 

đặt tên là Đỗ Ngọc Du. 

 

III. Khu dân cư Phần Lăng 1 và Khu dân cư xay xát Quân đội: 05 đường 

1. Đoạn đường từ đường Trần Xuân Lê đến giáp đường Huỳnh Ngọc Huệ, chiều 

dài 195m, đặt tiếp tên là Trần Xuân Lê. 

2. Đoạn đường từ đường Nguyễn Đình Tựu đến giáp đường Nguyễn Đăng, chiều 

dài 55m, đặt tiếp tên là Nguyễn Đăng. 

3. Đoạn đường từ đường Thúc Tề đến giáp đường Trần Xuân Lê, chiều dài 245m, 

đặt tên là Phần Lăng 9. 

4. Đoạn đường từ đường Phần Lăng 9 đến giáp đường Huỳnh Ngọc Huệ, chiều 

dài 77m, đặt tên là Phần Lăng 10. 

5. Đoạn đường từ đường Phần Lăng 10 đến giáp đường Trần Xuân Lê, chiều dài 

125m, đặt tên là Phần Lăng 11. 

 

IV. Khu dân cư đầu đường Lê Trọng Tấn: 01 đường 

1. Đoạn đường có hình chữ L, từ đường Lê Trọng Tấn đến giáp đường 10,5m 

quy hoạch, chiều dài 470m, đặt tên là Nguyễn Thanh Năm. 

 

V. Khu dân cư Thanh Lộc Đán: 01 đường. 

1. Đoạn đường có hình chữ L, từ đường Phú Lộc 10 đến giáp khu dân cư, chiều 

dài 185m, đặt tên là Phú Lộc 19. 
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D. QUẬN LIÊN CHIỂU 

 

I. Khu tái định cư Khánh Sơn 1: 04 đường 

1. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Hoàng Văn Thái, 

chiều dài 245m, đặt tên là Huỳnh Thị Bảo Hòa. 

2. Đoạn đường có điểm đầu và điểm cuối là đường 7,5m chưa đặt tên, chiều dài 

170m, đặt tên là Trà Na 1. 

3. Đoạn đường có điểm đầu và điểm cuối là đường 7,5m chưa đặt tên, chiều dài 

160m, đặt tên là Trà Na 2. 

4. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Hoàng Văn Thái, 

chiều dài 230m, đặt tên là Trà Na 3. 

 

II. Khu dân cư Hòa Mỹ mở rộng: 06 đường 

1. Đoạn đường từ đường Tôn Đức Thắng đến giáp đường Thích Quảng Đức, 

chiều dài 410m, đặt tên là Đồng Trí 1. 

2. Đoạn đường từ đường Tôn Đức Thắng đến giáp đường Đồng Trí 6, chiều dài 

415m, đặt tên là Đồng Trí 2. 

3. Đoạn đường có hình chữ L, từ đường Đồng Trí 2 đến giáp đường Đồng Trí 5, 

chiều dài 302m, đặt tên là Đồng Trí 3. 

4. Đoạn đường từ đường Nguyễn Khắc Nhu đến giáp đường Đồng Trí 6, chiều 

dài 230m, đặt tên là Đồng Trí 4. 

5. Đoạn đường từ đường Đồng Trí 2 đến giáp đường Đồng Trí 4, chiều dài 110m, 

đặt tên là Đồng Trí 5. 

6. Đoạn đường từ đường Đồng Trí 2 đến giáp đường 27m chưa thi công, chiều 

dài 200m, đặt tên là Đồng Trí 6. 

 

E. QUẬN SƠN TRÀ 

 

I. Khu tái định cư An Đồn, An Cư 3, An Cư 3 mở rộng và Khu thiết bị phụ 

tùng: 09 đường 

1. Đoạn đường từ đường Hoàng Đức Lương đến giáp đường An Đồn 2, chiều 

dài 355m, đặt tên là Hoàng Sĩ Khải. 

2. Đoạn đường từ đường Đỗ Thế Chấp đến giáp đường Hồ Nghinh, chiều dài 

150m, đặt tên là Lê Thước. 

3. Đoạn đường có hình chữ L, từ đường Lê Văn Quý đến giáp đường Phạm Văn 

Đồng, chiều dài 500m, đặt tên là Đinh Thị Hòa. 

4. Đoạn đường từ đường Đinh Thị Hòa đến giáp đường Phạm Văn Đồng, chiều 

dài 450m, đặt tên là Lê Văn Quý. 

5. Đoạn đường từ đường An Đồn 3 đến giáp đường Lý Thái Tông, chiều dài 

280m, đặt tên là Lê Ninh. 
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6. Đoạn đường từ đường 5,5m chưa đặt tên đến giáp đường Phạm Văn Đồng, 

chiều dài 740m, đặt tên là Hoàng Bích Sơn. 

7. Đoạn đường từ đường Đỗ Thế Chấp đến giáp đường Lê Mạnh Trinh (gần phía 

đường Lê Thước), chiều dài 80m, đặt tên là Phước Trường 8.  

8. Đoạn đường từ đường Đỗ Thế Chấp đến giáp đường Lê Mạnh Trinh (gần 

phía đường Đông Kinh nghĩa thục) , chiều dài 80m, đặt tên là Phước 

Trường 9.  

9. Đoạn đường từ đường Lê Văn Quý đến giáp đường Đinh Thị Hòa, chiều dài 

130m, đặt tên là An Đồn 3. 

 
II. Khu Dân cư thu nhập thấp Nại Hiên Đông, Khu tái định cư đô thị vịnh 

Mân Quang: 02 đường 

1. Đoạn đường từ đường Nại Hiên Đông 10 đến giáp đường Bùi Huy Bích, chiều 

dài 70m, đặt tên là Nại Hiên Đông 18. 

2. Đoạn đường từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Nại Nghĩa 6, chiều 

dài 250m, đặt tên là Nại Nghĩa 7. 
 

III. Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu: 01 đường 

1. Đoạn đường có hình chữ L, từ đường Lê Đức Thọ đến giáp đường Trần Quang 

Khải, chiều dài 260m, đặt tên là Thành Vinh 1. 

 

IV. Khu dân cư vệt khai thác quỹ đất cầu Sông Hàn ra biển: 01 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Dương Đình Nghệ đến giáp đường Ngô Quyền, chiều 

dài 240m, đặt tiếp tên là Dương Đình Nghệ. 
 

V. Khu dân cư Bắc, Nam Phan Bá Phiến: 01 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Đinh Công Trứ đến giáp đường Hồ Học Lãm, chiều 

dài 470m, đặt tên là Võ Duy Ninh. 

 

G. QUẬN HẢI CHÂU 
 

I. Khu D Thuận Phước: 02 đường 

1. Đoạn đường có hình chữ L, từ đường Đỗ Xuân Cát đến giáp khu dân cư, chiều 

dài 180m, đặt tên là Đức Lợi 1. 

2. Đoạn đường từ đường Đức Lợi 1 đến giáp đường 3 Tháng 2, chiều dài 100m, 

đặt tên là Đức Lợi 2. 

 

II. Một số tuyến đường thuộc phường Hòa Cường Nam và Hòa Cường Bắc: 

03 đường 

1. Đoạn đường có hình chữ U, có điểm đầu và điểm cuối là đường Thăng Long, 

chiều dài 360m, đặt tên là Đào Trí. 
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2. Đoạn đường từ đường Thăng Long đến giáp đường 2 Tháng 9, chiều dài 

1090m, đặt tên là Nại Nam. 

3. Đoạn đường từ đường Tân An 3 đến giáp đường Lương Nhữ Hộc, chiều dài 

140m, đặt tên là Tân An 4. 

 

III. Đường ven sông Tiên Sơn - Túy Loan: 01 đường. 

1. Đoạn đường từ đường Nại Nam, đến giáp khu vực chưa thi công, chiều dài 

6150m, đặt tên là Thăng Long. 

  

Điều 2. Đặt tên các cầu của thành phố 
 

1. Cầu mới qua Sông Hàn: 

Cầu có điểm đầu là nút giao với đường Trần Phú - Trưng Nữ Vương thuộc quận 

Hải Châu, điểm cuối là nút giao với đường Võ Văn Kiệt thuộc quận Sơn Trà; chiều dài 

toàn cầu 666m, làn xe chạy 24,5m, đặt tên là Cầu Rồng. 
 

 2. Cầu mới Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý: 

 Cầu có điểm đầu là nút giao đường 2 Tháng 9 thuộc quận Hải Châu, điểm cuối 

là nút giao với đường Ngô Quyền thuộc quận Sơn Trà; chiều dài toàn cầu 731m, làn 

xe chạy 22,5m, đặt lại tên là Cầu Trần Thị Lý. 

3. Cầu Nguyễn Tri Phương theo tên gọi của Dự án: 

Cầu có điểm đầu là nút giao đường Cách Mạng Tháng Tám thuộc phường Khuê 

Trung, quận Cẩm Lệ, điểm cuối thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ; chiều dài toàn 

cầu 801,5m, đặt tên là Cầu Nguyễn Tri Phương. 

4. Cầu Khuê Đông:  

Mặt cầu bằng bê tông nhựa; chiều dài toàn cầu là 431,2m, bề rộng 26,3m, đặt 

tên là Cầu Khuê Đông. 

 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện việc gắn biển tên cho các đường 

và cầu tại Điều 1 và Điều 2. Việc gắn biển tên đường phải hoàn thành trong 30 ngày, 

kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực. Việc gắn biển tên cầu phải hoàn thành trước 

ngày khánh thành các cầu. 

 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 

- 2016, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2012./. 

 

                                                                     CHỦ TỊCH 
 

                                                                              Nguyễn Bá Thanh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 35/2012/NQ-HĐND        Đà Nẵng, ngày 06  tháng 12  năm 2012 

 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về nhiệm vụ năm 2013 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 5 
 

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

năm 2003; 

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của UBND thành phố, các cơ quan hữu quan, 

thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, báo cáo thẩm 

tra của các Ban HĐND và ý kiến của các vị đại biểu HĐND thành phố, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. HĐND thành phố cơ bản thống nhất với đánh giá tình hình thực hiện 

nhiệm vụ năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển KT-XH, 

AN-QP năm 2013 được nêu trong báo cáo của UBND thành phố, của các cơ quan hữu 

quan và thẩm tra của các Ban HĐND thành phố; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề 

sau đây: 

I. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 

Thành phố thực hiện kế hoạch năm 2012 trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong 

nước gặp rất nhiều khó khăn, tăng trưởng suy giảm mạnh. Tổng sản phẩm nội địa trên 

địa bàn thành phố (GDP, giá SS 94) cả năm ước tăng 9,1%, thấp hơn kế hoạch đề ra 

(13-13,5%) và tăng trưởng thấp trên các lĩnh vực: công nghiệp, xây dựng cơ bản, thu 

hút đầu tư phát triển; thu ngân sách đạt thấp, không đảm bảo cân đối chi theo dự toán 

đầu năm; một bộ phận lao động mất việc làm, đời sống gặp nhiều khó khăn... Trong 

bối cảnh đó, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các 

cấp, các ngành tăng cường phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc. Một số lĩnh vực đạt mức tăng trưởng khá như: thủy sản - nông - lâm, thương mại, 

xuất khẩu, du lịch, vận tải ...; giá cả thị trường cơ bản ổn định; các lĩnh vực giáo dục, 

y tế và an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân được quan tâm chăm lo; tình 

hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.  

II. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013 

1. Mục tiêu tổng quát 

Phấn đấu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tập trung hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn có 

hiệu quả cho doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần ổn 

định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững. Tập trung phát triển các ngành dịch vụ theo 
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Đề án “Phát triển các ngành dịch vụ thành phố đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”; 

thu hút và phát triển công nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và 

ngoài nước; huy động mạnh các nguồn lực để triển khai thực hiện Chương trình hành 

động của Thành ủy về đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ thành phố 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các công trình 

trọng điểm theo đúng kế hoạch. Tăng cường quản lý đầu tư, quy hoạch, quản lý đô thị, 

tài nguyên môi trường. Quản lý điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Triển 

khai thực hiện hiệu quả Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục thực 

hiện tốt mục tiêu giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư, bảo đảm an sinh xã hội. Duy trì và 

đẩy mạnh thực hiện các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”. Tăng cường tiềm 

lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.  

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu 

(1) Tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn (GDP, giá so sánh 2010) ước tăng 9,5-

10% so với ước thực hiện 2012; 

(2) Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước tăng 14-14,5%; 

(3) GTSX công nghiệp - xây dựng tăng 7,5-8%; trong đó công nghiệp tăng 9-

9,5%. 

(4) GTSX thủy sản - nông - lâm tăng 3-3,5%; 

(5) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 13-14%, trong đó xuất khẩu 

hàng hóa tăng 13,5-14%;  

(6) Tổng thu NSNN trên địa bàn dự kiến 13.490,414 tỷ đồng; tổng chi NSĐP dự 

kiến 13.490,414 tỷ đồng; 

(7) Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 28.000 tỷ đồng, tăng 4-5%; 

(8) Giải quyết việc làm mới cho trên 3 vạn lượt lao động; 

(9) Duy trì mức giảm tỷ lệ sinh đạt 0,2%o; 

(10) Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn mới TP giai đoạn 2013-2017) giảm còn 6,93%; 

(11) Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. 

III. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức theo dõi thường xuyên, chặt chẽ, nâng cao 

chất lượng dự báo, điều hành để chủ động quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cơ 

quan có thẩm quyền quyết định kịp thời những chủ trương và biện pháp phù hợp với 

tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thành phố. 

2. Tập trung phát triển mạnh các ngành dịch vụ, trọng tâm là các lĩnh vực xuất 

khẩu, thương mại, du lịch, vận tải, công nghệ thông tin và truyền thông, tài chính ngân 

hàng, bảo hiểm, nâng cao tỷ trọng dịch vụ trong GDP. 

Khai thác tốt thị trường nội địa gắn với thực hiện Cuộc vận động “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để kích cầu tiêu dùng hàng nội địa, phục vụ nhu 

cầu mua sắm cho người dân khu vực nông thôn, các khu dân cư, khu công nghiệp; đồng 

thời góp phần giảm hàng tồn kho cho các doanh nghiệp. Đẩy mạnh xúc tiến thương 

mại, giúp doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường và gia tăng thị phần tại những 

thị trường chính.  
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Tăng cường quản lý thị trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, kịp thời có 

giải pháp khi thị trường có biến động. Triển khai các chương trình bình ổn giá, dự trữ 

hàng hóa thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân vào các dịp lễ, tết, thiên 

tai, lũ lụt.   

Tổ chức các hoạt động trong năm 2013, các sự kiện văn hóa du lịch, các hoạt 

động du lịch hè v.v.. Tập trung phát triển du lịch theo 3 hướng chính gồm: du lịch biển, 

nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái; du lịch văn hóa, lịch sử, thắng cảnh làng quê; du lịch 

công vụ, hội nghị, mua sắm gắn với các sự kiện. Khuyến khích đầu tư phát triển hạ 

tầng du lịch, nâng cấp các điểm đến và có biện pháp đôn đốc đẩy mạnh triển khai các 

dự án du lịch trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra nhằm hạn chế tình trạng chèo 

kéo, bu bám khách du lịch. 

Triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và các quy hoạch chuyên ngành. Triển khai 

hợp phần xe buýt nhanh chất lượng cao (BRT) trong khuôn khổ dự án phát triển bền 

vững thành phố Đà Nẵng. Xúc tiến, tìm kiếm nhà tài trợ, đầu tư thực hiện nghiên cứu 

khả thi hệ thống vận tải công cộng tốc độ nhanh khối lượng lớn (UMRT). Xây dựng 

đề án phát triển dịch vụ hỗ trợ vận tải biển và Logistic. Tập trung đầu tư, đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện Dự án Phát triển Công nghệ thông tin - truyền thông, Dự án đầu tư 

xây dựng Khu Công nghệ thông tin tập trung. Xúc tiến đầu tư, triển khai hiệu quả cơ 

sở hạ tầng công nghệ thông tin (Khu công viên phần mềm, Khu Công nghệ thông tin 

tập trung). 

3. Tiếp tục theo dõi sát tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức 

và duy trì gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp để kịp thời nắm 

bắt và hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; phối hợp tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp tiếp cận thuận lợi các nguồn vốn vay với lãi suất hợp lý.  

Theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư, các nhà máy mới đi vào sản xuất, 

tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ đầu tư cũng như hoạt động ổn định của các dự án 

mới, góp phần tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng.  

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ 

lực, phát triển các mặt hàng chủ lực hiện có đồng thời mở rộng các sản phẩm có tiềm 

năng thành các sản phẩm chủ lực mới. Xây dựng và triển khai có hiệu quả Chương 

trình hỗ trợ phát triển một số sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, Chương trình hỗ trợ phát 

triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm du lịch. Xúc tiến nhanh công tác chuẩn bị đầu tư 

Khu công nghiệp Hòa Khương cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phối hợp thúc đẩy nhanh 

việc đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao.  

Duy trì phát triển sản xuất thủy sản - nông - lâm. Phát triển khai thác thủy sản 

theo tổ, đội, thực hiện liên kết chuỗi trong sản xuất, chế biến, dịch vụ hậu cần và tiêu 

thụ sản phẩm. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg và các chính 

sách hỗ trợ nâng cao năng lực khai thác của thành phố1. Chú trọng công tác phòng 

tránh, giảm nhẹ thiên tai, phát huy lợi thế kinh tế biển và góp phần bảo vệ chủ quyền 
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biển đảo. Triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng cá Thọ Quang. Tiếp tục đầu tư, 

hoàn thiện cơ sở hạ tầng dịch vụ nghề cá và quản lý tốt môi trường tại khu vực Âu 

thuyền Thọ Quang. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo về lịch thời vụ, chuyển đổi, phát 

triển một số cây trồng mới đạt hiệu quả kinh tế. Tập trung công tác phòng chống dịch 

bệnh trên cây trồng, vật nuôi và quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh 

động vật và sản phẩm động vật.  

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông 

thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2013 đối với xã Hòa Tiến, Hòa 

Châu. Củng cố, sắp xếp lại lực lượng kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ để thực 

hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. 

4. Tăng cường công tác xúc tiến thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đi đôi 

với tăng cao tỷ trọng vốn thực hiện, ưu tiên các dự án công nghệ cao, có giá trị xuất 

khẩu lớn, ít ảnh hưởng môi trường, các dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ 

tầng dưới các hình thức BT, PPP. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi 

cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình thành lập, triển khai và hỗ trợ giải quyết 

các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.  

Phát triển doanh nghiệp một cách bền vững, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp trên cơ sở đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm, năng lực quản trị. Triển khai dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm thực hiện Chương trình quốc gia 

“Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt 

Nam đến năm 2020”. 

Tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của 

thành phố trên trường quốc tế. Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương với các 

địa phương nước ngoài đã thiết lập quan hệ. 

 5. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg về tăng cường quản lý vốn đầu tư 

từ ngân sách, vốn trái phiếu Chính phủ và Chỉ thị số 27/CT-TTg về những giải pháp 

chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB. Ưu tiên vốn cho các công trình, dự án 

thực hiện các hướng đột phá về kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục rà soát, 

phân loại các dự án, công trình để có kế hoạch bố trí vốn hợp lý, ưu tiên bổ sung vốn 

và đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm sớm hoàn thành đưa vào sử 

dụng. Tranh thủ sự hỗ trợ tối đa các nguồn vốn đầu tư từ Trung ương và tiến hành các 

thủ tục thực hiện phát hành Trái phiếu chính quyền địa phương để đáp ứng nguồn vốn 

cho các công trình XDCB trong năm 2013. Bố trí vốn đầu tư 02 trường mầm non công 

lập trên địa bàn phường Khuê Mỹ và Hòa Thuận Tây nhằm hoàn thành chỉ tiêu phổ 

cập mầm non toàn thành phố năm 2014. 

Tập trung giải ngân các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn hỗ trợ 

có mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ, các dự án ODA đã ký kết; hoàn thành các dự án 

Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, Xây dựng 

và nâng cấp hệ thống tín hiệu giao thông, Trung tâm khu vực miền Trung về y học hạt 

nhân và xạ trị. Xúc tiến dự án Phát triển bền vững để tiếp đến ký hiệp định tài trợ là cơ 
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sở triển khai dự án trong năm 2014. Tiếp tục xúc tiến, vận động nguồn viện trợ các tổ 

chức phi chính phủ (NGO) cho các tổ chức xã hội, hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn 

thương. 

Thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch, quản lý đô thị, hạn chế đến mức thấp 

nhất và tiến đến chấm dứt tình trạng xây dựng trái phép tại các khu đô thị, khu dân cư. 

Tập trung quyết liệt công tác giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí đất tái định 

cư thực tế. Triển khai có hiệu quả Đề án “Thành phố môi trường”. Tập trung xử lý ô 

nhiễm tại các khu dân cư, xử lý nước thải các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất 

gây ô nhiễm nghiêm trọng, không để phát sinh các điểm ô nhiễm mới. Hoàn thiện hạ 

tầng thu gom nước thải đô thị, từng bước đảm bảo tách riêng hệ thống thoát nước.   

6. Tổ chức điều hành ngân sách chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo cân đối ngân sách 

linh hoạt theo tiến độ thu ngân sách với thực hiện nhiệm vụ chi, đảm bảo nguồn lực 

cho đầu tư phát triển và mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của thành phố. Trong đó cần 

lưu ý : 

Tập trung triển khai thực hiện ngay từ đầu năm công tác thu ngân sách, đảm bảo 

thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện có hiệu 

quả Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung và các cơ chế, 

chính sách tài chính, thuế...; tổ chức thu đầy đủ, kịp thời vào NSNN đối với các khoản 

thuế, tiền sử dụng đất được gia hạn nộp sang năm 2013, các khoản nợ thuế có khả năng 

thu của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 

chức năng để thực hiện có hiệu quả biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, 

trình tự quy định của pháp luật. 

Thực hiện tiết kiệm chi, chống lãng phí, chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu 

tiên các nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã 

hội, xoá đói giảm nghèo, chế độ tiền lương và các khoản có tính chất lương. 
 

7. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ và các 

sự kiện lớn, gắn các hoạt động văn hóa với phát triển du lịch. Tăng cường công tác bảo 

tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa; quản lý, khai thác hiệu quả các thiết chế 

văn hóa đã được đầu tư. Đẩy mạnh xã hội hóa và đa dạng hóa nguồn lực xã hội cho 

phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao. Tăng cường quản lý các lĩnh vực văn hoá, thông 

tin, truyền thông, nhất là các dịch vụ internet, game online. Triển khai công tác tập 

huấn, tham gia thi đấu tốt các giải quốc gia và quốc tế, chuẩn bị các điều kiện để hướng 

đến Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII (năm 2014). 

Tiếp tục phát triển mạng lưới trường lớp, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, giải 

quyết tình trạng vượt quá quy định về sĩ số (số trẻ/nhóm, lớp mầm non, số học sinh/lớp 

phổ thông), tuyển sinh quá số lớp so với điều kiện cơ sở vật chất. Hoàn thành Đề án 

Xã hội hóa giáo dục trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa VIII. Xây dựng lộ 

trình đến năm học 2015-2016, có 100% học sinh bậc Tiểu học được học 2 buổi/ngày. 

Củng cố kết quả phổ cập giáo dục bậc trung học tại các xã, phường, tập trung đẩy nhanh 

tiến độ phổ cập giáo dục bậc trung học tại xã Hòa Bắc. Thực hiện đổi mới phương pháp 

dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá và đảm bảo định mức giáo viên/lớp của các 
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ngành học, cấp học. Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố, 

trong đó quy định không được dạy thêm ngoài trường học đối với học sinh mà giáo 

viên đang dạy chính khóa; không được dạy trước chương trình; dạy thêm, học thêm 

đối với học sinh đã học 2 buổi/ngày ở bậc tiểu học. Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt 

động dạy thêm, học thêm, các trung tâm quản lý học sinh tiểu học buổi thứ 2 trên địa 

bàn thành phố, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đưa chương trình dạy bơi vào 

các trường tiểu học, gắn với việc xây dựng ở mỗi quận, huyện 01 bể bơi, phấn đấu đến 

năm học 2016-2017 tất cả học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của thành phố 

đều biết bơi.  

Thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng 

thời tăng cường đào tạo nghề theo nhu cầu xã hội để đáp ứng yêu cầu lao động có trình 

độ, tay nghề cho các dự án công nghiệp, du lịch lớn đang triển khai. Xúc tiến đầu tư 

một số trường dạy nghề trọng điểm hướng đến tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, trong đó 

có 3-5 nghề đào tạo lĩnh vực công nghệ cao đạt chuẩn quy định. 

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Triển 

khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn 2011-2020 tại các quận, huyện, 

xã, phường. Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân (90-95%). Đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh 

vực y tế, tiếp tục phát triển hệ thống y tế ngoài công lập. Nâng cao năng lực giám sát 

dịch tễ, chủ động phòng chống, kiểm soát có hiệu quả các dịch bệnh. Tăng cường thanh 

tra, kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm và hoạt động của các cơ sở khám chữa 

bệnh tư nhân. Duy trì mức giảm sinh đạt 0,2%o và ngăn ngừa mất cân bằng giới tính.  

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “có việc làm”, nâng cao chất lượng các 

phiên giao dịch chợ việc làm. Tiếp tục triển khai Đề án dạy nghề cho lao động nông 

thôn, hỗ trợ phát triển các mô hình đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại chỗ. Thực 

hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ lao động mất việc, thiếu việc làm.  

Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống cho các đối 

tượng chính sách, đối tượng xã hội, hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc. Đẩy mạnh công 

tác giảm nghèo, đảm bảo thực hiện mục tiêu “không có hộ đặc biệt nghèo”, “không có 

người lang thang xin ăn”. Hỗ trợ xóa nhà tạm cho các hộ nghèo và sửa chữa nhà ở cho 

đối tượng chính sách khó khăn. Đẩy mạnh triển khai chương trình xây dựng căn hộ 

chung cư cho người có thu nhập thấp và xây dựng nhà ở cho công nhân, Ký túc xá cho 

sinh viên, đảm bảo thực hiện mục tiêu “Có nhà ở”. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp 

xây dựng nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp. Giải quyết tốt các vấn đề xã 

hội, tập trung thực hiện mục tiêu “không có người nghiện ma tuý trong cộng đồng”. 

Thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.  

Thực hiện có hiệu quả và nâng cao chất lượng Đề án “Xây dựng nếp sống văn 

hóa - văn minh đô thị” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”. Tăng cường hoạt động giám sát và đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao 

nhận thức, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trong gia đình.  
 

8. Tiếp tục tổ chức thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, 

phường. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
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của UBND các cấp. Triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm 

đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu cử từ kỳ họp thứ 6 HĐND thành 

phố khóa VIII. Triển khai việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 

1992. Triển khai thực hiện Đề án Phân bổ dân cư trên địa bàn thành phố.  

Nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận, bố trí nguồn nhân lực theo chính sách thu hút 

và Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, 

đào tạo chuyên sâu, chuyên nghiệp, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho CBCC, viên chức, 

cán bộ quản lý doanh nghiệp phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Mở rộng việc 

tuyển chọn các chức danh lãnh đạo, quản lý thông qua hình thức thi tuyển. Hướng dẫn, 

đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa hiện 

đại ở quận huyện. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác thực thi công vụ, kỷ luật, 

kỷ cương hành chính. Thực hiện tốt việc thi tuyển công chức.   

Thực hiện tốt “Đề án đổi mới công tác tiếp công dân”. Giải quyết có hiệu quả 

các vụ khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; 

giải quyết cơ bản số vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.  
 

9. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị. Hoàn 

thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tuyển quân năm 2013. Tổ chức chỉ đạo diễn tập khu vực 

phòng thủ thành phố, chỉ đạo diễn tập cơ chế theo Nghị quyết 28/TW về tiếp tục xây 

dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới cho huyện Hòa Vang và 25% 

xã, phường diễn tập tác chiến trị an. Triển khai phương án phòng chống lụt bão, tìm 

kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ. 

Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với mọi hành vi tham nhũng.  

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo chuyển biến căn bản về phòng 

chống vi phạm pháp luật, tội phạm. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn, nhất là các dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị, xã hội. Tổ chức đấu tranh 

hiệu quả với các hoạt động lợi dụng khiếu kiện làm ảnh hưởng xấu đến tình hình chính 

trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.  

Tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài, sử 

dụng công nghệ cao, chống người thi hành công vụ, sử dụng “vũ khí nóng” gây án, giết 

người, cướp tài sản, cướp giật, tội phạm xâm hại trẻ em; tội phạm ma túy; các băng, 

nhóm lưu manh, côn đồ hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê dẫn đến hành vi bắt giữ người 

trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản ... Thường xuyên tuần tra kiểm soát, giữ gìn trật tự an 

toàn giao thông đô thị. Xử lý nghiêm các vụ vi phạm, không để xảy ra đua xe trái phép 

và kiềm chế tai nạn giao thông. 

IV. Thông qua các Báo cáo và các Tờ trình của UBND thành phố  

Thông qua Báo cáo số 228/BC-UBND ngày 28/11/2012 về tình hình thực hiện 

và rà soát vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 và kế hoạch cân đối vốn xây dựng cơ 

bản năm 2013; Báo cáo số 221/BC-UBND ngày 20/11/ 2012 về kết quả thực hiện Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2012 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2013; Báo cáo số 218/BC-

UBND ngày 12/11/2012 về mức phụ cấp hàng tháng đối với chức danh Tổ trưởng Tổ 
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dân phố và Trưởng ban công tác mặt trận dưới phường, xã; Tờ trình số 9726/TTr-

UBND ngày 21/11/2012 về Ban hành giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng; Tờ trình số 8186/TTr-UBND ngày 8/10/2012 về việc chấm dứt thực hiện 

chính sách nghỉ thôi việc đối với CBCC và những người hoạt động không chuyên trách 

phường, xã; Tờ trình số 9789/TTr-UBND ngày 21/11/2012 về chính sách hỗ trợ cho 

học viên Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (tốt nghiệp loại khá, giỏi) và 

đối tượng thu hút tốt nghiệp loại giỏi; Tờ trình số 8100/TTr-UBND ngày 05/10/2012 

về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã nộp vào ngân 

sách nhà nước; Tờ trình số 9869/TTr-UBND ngày 22/11/2012 về Chế độ dinh dưỡng 

đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên theo Thông tư liên tịch số 

149/2011/BTC-BVHTTDL của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tờ 

trình số 9773/TTr-UBND ngày 21/11/2012 về giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

trong các cơ sở công lập thuộc thành phố Đà Nẵng; Tờ trình số 10012/TTr-UBND ngày 

27/11/2012 về việc quy định mức hoạt động, mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền 

lưu động và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao, hội thi thể thao trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 
 

V. Về thực hiện các cam kết tại phiên Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp 

1. Trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013, hoàn thiện mặt đường bê tông nhựa 

lớp 1 đường Tôn Đản (phường Hòa Phát, Hòa An) và đường quốc lộ 14B cũ đi qua xã 

Hòa Phong.   

 2. Cuối năm 2013, hoàn thành đúng tiến độ việc xây dựng Trạm xử lý nước thải 

tập trung Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng với công suất 10.000m3/ngày 

đêm.  

 3. Năm 2013, tiến hành di dời một phần nhà máy thuốc lá Khuê Trung, quận 

Cẩm Lệ để hạn chế ô nhiễm môi trường. 

 4. Năm 2014, hoàn thành việc khớp nối tuyến đường Lê Hữu Trác thông qua 

đường Trường Sa thuộc phường Phước Mỹ. 
 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện  

UBND thành phố, các ngành, các cấp theo chức năng của mình tổ chức thực hiện 

đạt hiệu quả cao Nghị quyết của HĐND thành phố.  

Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố, các vị đại biểu HĐND thành 

phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt 

trận và các tổ chức xã hội khác giám sát và động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện 

tốt Nghị quyết của HĐND thành phố. 

HĐND thành phố kêu gọi đồng bào, cán bộ và chiến sĩ trong toàn thành phố phát 

huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, chung sức chung lòng cùng phấn đấu thực 
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hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2013. 

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ 

họp thứ 5 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2012./.   
 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 Nguyễn Bá Thanh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số 49/2012/QĐ-UBND        Đà Nẵng, ngày 16  tháng  11  năm 2012 

       QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định quản lý tạm trú, lưu trú tại doanh nghiệp đối với chuyên gia  

nước ngoài làm việc ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

ỦY 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 Pháp lệnh số 24/PL/1999/PL-UBTVQH 10 ngày 28 tháng 4 năm 2000 

về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ 

quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế;  

 Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị định 

số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 34/2008/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà 

Nẵng tại Tờ trình số 17/TTr-BQL ngày 31 tháng 10 năm 2012, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy định quản lý tạm trú, lưu trú tại các doanh nghiệp đối với 

chuyên gia người nước ngoài làm việc ở các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng có 

trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện Quyết định này.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Quản 

lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng; 

thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi 

hành./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Văn Hữu Chiến 
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UỶ  BAN  NHÂN  DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      

  QUY ĐỊNH 

Quản lý tạm trú, lưu trú tại doanh nghiệp đối với chuyên gia nước ngoài  

làm việc ở các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 49 /2012/QĐ-UB ngày16 tháng11 năm 2012  

của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1.  Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 

Quy định này quy định việc quản lý tạm trú, lưu trú tại doanh nghiệp đối với 

chuyên gia nước ngoài làm việc ở các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng;  

Quy định này áp dụng đối với Ban Quản lý các Khu công nghiệp & chế xuất Đà 

Nẵng (Ban Quản lý), Công an thành phố Đà Nẵng, UBND các quận, huyện nơi có khu 

công nghiệp, các cơ quan liên quan, doanh nghiệp khu công nghiệp và các chuyên gia 

nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện 

 Việc tạm trú tại doanh nghiệp của chuyên gia nước ngoài làm việc trong các 

Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phải tuân thủ các quy định tại Nghị 

định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ về Khu công nghiệp, Khu chế 

xuất và Khu kinh tế; các quy định của pháp luật Việt Nam về cư trú, nhập cảnh, xuất 

cảnh.  

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Khu công nghiệp (KCN): Khu công nghiệp được điều chỉnh theo Quy định 

này bao gồm: 

Khu công nghiệp Hòa Khánh; 

Khu công nghiệp Liên Chiểu; 

Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng; 

Khu công nghiệp Hòa Cầm; 

Khu công nghiệp Đà Nẵng; 
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Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng. 

2. Chuyên gia nước ngoài 

Chuyên gia nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam, có trình độ 

chuyên môn, kỹ thuật cao về dịch vụ, thiết bị nghiên cứu, kỹ thuật hay quản lý (bao 

gồm kỹ sư hoặc người có trình độ tương đương kỹ sư trở lên, nghệ nhân những ngành 

nghề truyền thống) và người có nhiều kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành 

sản xuất, kinh doanh và những công việc quản lý.  

Chuyên gia nước ngoài theo Quy định này bao gồm cả nhà quản lý, giám đốc 

điều hành và các chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật, đào tạo lao động đang làm việc tại 

các doanh nghiệp trong KCN. 

3. Doanh nghiệp trong khu công nghiệp: là tổ chức kinh tế có dự án đầu tư, chi 

nhánh trong KCN theo quy định của pháp luật, nhằm mục đích thực hiện các hoạt động 

sản xuất, kinh doanh tại khu công nghiệp.  

4. Nơi tạm trú, lưu trú của chuyên gia nước ngoài: là khu vực được bố trí trong 

khuôn viên dự án đầu tư, nhưng tách biệt với khu vực nhà xưởng sản xuất. Các hạng 

mục xây dựng phục vụ cho việc tạm trú, lưu trú phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản của 

pháp luật về nhà ở, thuận tiện cho sinh hoạt, các quy định về vệ sinh môi trường, an 

toàn phòng chống cháy nổ, tạo mỹ quan nơi tạm trú và khu vực lân cận. 

Đối với khu nhà có nhiều tầng, công năng sử dụng phức hợp thì việc bố trí các 

phòng ở cho chuyên gia nước ngoài phải thuộc một hoặc một số tầng riêng, có lối đi 

và cầu thang riêng (không bố trí nơi ở và nơi làm việc cùng một tầng). 

5. Người nước ngoài tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp: là nước ngoài cư 

trú có thời hạn tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp. 
 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 Điều 4. Điều kiện tạm trú, lưu trú tại doanh nghiệp  

1. Đối với Doanh nghiệp: 

a)  Có văn bản đăng ký tạm trú, lưu trú đối với chuyên gia nước ngoài trong 

doanh nghiệp; việc tạm trú nhằm mục đích để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của doanh nghiệp; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh 

môi trường và không ảnh hưởng đến hoạt động chung, mỹ quan của khu công nghiệp;  

b) Lập sơ đồ, bản vẽ nơi tạm trú, lưu trú của chuyên gia nước ngoài tại doanh 

nghiệp, phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Khoản 4 điều 3 của Quy định  này.   

- Bản sao Giấy phép lao động hoặc văn bản chấp thuận của Ban Quản lý đối với 

trường hợp người nước ngoài không có Giấy phép lao động; 

- Bản sao hộ chiếu, thị thực người nước ngoài; 
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c) Các giấy tờ quy định tại Điểm a và b Khoản 1 điều này nộp tại Ban Quản lý 

các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng. 

2. Đối với chuyên gia nước ngoài: 

a) Phải tuân thủ thủ tục đăng ký và khai báo tạm trú, lưu trú theo quy định hiện 

hành về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;  

b) Phải có Giấy phép lao động theo quy định của nhà nước Việt Nam; Trường 

hợp thuộc đối tượng không phải có Giấy phép lao động theo quy định của pháp luật 

lao động, thì phải có văn bản chấp thuận của Ban Quản lý. 

c) Không kèm theo gia đình và người thân. 
 

Điều 5. Kiểm tra việc đáp ứng điều kiện và giải quyết thủ tục tạm trú, lưu 

trú 

 1. Sau khi tiếp nhận hồ sơ xin tạm trú, lưu trú của doanh nghiệp, Ban Quản lý 

chủ trì, phối hợp với Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp, Công an phường 

hoặc Đồn Công an khu công nghiệp tổ chức kiểm tra nơi tạm trú, lưu trú, lập biên bản 

xác nhận hiện trạng để làm cơ sở giải quyết. Ban Quản lý có văn bản đồng ý (hoặc 

không đồng ý khi không đáp ứng các điều kiện) đề nghị tạm trú, lưu trú của doanh 

nghiệp. 

Trên cơ sở văn bản đồng ý của Ban Quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia nước 

ngoài tiến hành thủ tục đăng ký tạm trú, khai báo lưu trú tại Công an khu công nghiệp 

nơi doanh nghiệp đóng trụ sở hoặc Công an phường, xã, thị trấn (đối với trường hợp 

không có Công an khu công nghiệp); khai báo với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có 

thẩm quyền theo quy định hiện hành.  

2. Khi chuyên gia nước ngoài hết thời gian tạm trú, lưu trú hoặc có sự thay đổi 

về nơi tạm trú, lưu trú, trong thời hạn 10 ngày, doanh nghiệp và chuyên gia nước ngoài 

phải thông báo bằng văn bản cho Ban Quản lý và cơ quan Công an nơi đã đăng ký tạm 

trú, lưu trú biết. 

 3. Thời hạn giải quyết tạm trú, lưu trú như sau: 

 - Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp nộp hồ sơ hợp lệ, 

Ban Quản lý tổ chức kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp; 

 - Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kiểm tra tại doanh nghiệp, Ban 

Quản lý có văn bản thông báo doanh nghiệp về việc tạm trú, lưu trú. 
 

 Điều 6. Thời hạn tạm trú, lưu trú 

1. Căn cứ vào thời gian làm việc của chuyên gia nước ngoài được ghi trong Giấy 

phép lao động hoặc văn bản có liên quan và thời gian ghi trong hộ chiếu, Ban Quản lý 

xem xét đồng ý cho chuyên gia nước ngoài được tạm trú, lưu trú tại doanh nghiệp theo 

thời hạn sau: 

a) Thời hạn dưới 01 tháng (đối với trường hợp lưu trú); 
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b) Từ 01 tháng đến dưới 03 tháng (tạm trú - đối với trường hợp làm việc dưới 

03 tháng không có giấy phép lao động);  

c) Từ 03 tháng đến 12 tháng (tạm trú - đối với trường hợp có giấy phép lao động 

hoặc làm việc trên 03 tháng nhưng không thuộc đối tượng phải có giấy phép lao động 

).  

2. Khi hết thời hạn tạm trú, nếu cần thiết và đáp ứng các điều kiện theo quy định 

này, doanh nghiệp có thể đề nghị Ban Quản lý xem xét gia hạn tạm trú. 
 

Điều 7. Trách nhiệm của doanh nghiệp  

1. Thực hiện đúng các quy định có liên quan đến việc tổ chức cho chuyên gia 

nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp.  

2. Thực hiện nghiêm túc các cam kết, điều kiện cơ sở vật chất, mục đích theo 

nội dung quy định này. 

3. Hướng dẫn chuyên gia nước ngoài làm thủ tục đăng ký, khai báo tạm trú.  

4. Liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các hành vi vi phạm  của 

các chuyên gia nước ngoài, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy 

và hoạt động, mỹ quan của khu công nghiệp. 
 

Điều 8. Trách nhiệm của chuyên gia nước ngoài 

1. Tuân thủ các quy định có liên quan đến việc tạm trú tại doanh nghiệp trong 

khu công nghiệp.  

2. Khai báo, cung cấp đầy đủ các thông tin, giấy tờ, hồ sơ tạo điều kiện thuận lợi 

cho công tác đăng ký, khai báo tạm trú tại doanh nghiệp. 

3. Nghiêm cấm các hành vi gây rối an ninh trật tự, các hành vi khác gây ảnh 

hưởng đến hoạt động chung trong khu công nghiệp. 

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có các hành vi vi phạm Quy định này và 

các quy định pháp luật khác có liên quan.  

 

 Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về tạm trú, lưu trú 

  1. Ban Quản lý các Khu công nghiệp & chế xuất Đà Nẵng: 

  a) Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng, các cơ quan liên quan  triển 

khai thực hiện Quy định này đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. 

  b) Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP và các nội dung tại Quy định này, trên 

cơ sở đề xuất của doanh nghiệp, tổ chức kiểm tra tình hình thực tế sản xuất của doanh 

nghiệp, việc đáp ứng các điều kiện theo quy định để có văn bản đồng ý hoặc không 

đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp 

(trường hợp không đồng ý phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do). 

  c) Tổ chức, phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng các cơ quan chức năng 

kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật có liên quan và các quy định 

của Quy định này tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp.   
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d) Định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo UBND thành phố về tình hình tạm trú của 

chuyên gia nước ngoài trong các khu công nghiệp đồng thời trao đổi với Công an thành 

phố để phối hợp theo dõi, quản lý.  

đ) Tổng hợp những vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức quản lý việc 

tạm trú của các chuyên gia nước ngoài kịp thời, kiến nghị UBND thành phố xem xét, 

giải quyết. 
 

2. Công an thành phố Đà Nẵng: 

  a) Hướng dẫn triển khai Quy định này đến Công an quận, huyện, phường, xã và 

Đồn Công an nơi có khu công nghiệp để thực hiện thống nhất quy trình, thủ tục đăng 

ký tạm trú, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và các chuyên gia nước ngoài thực 

hiện đúng quy định. 

  b) Phối hợp với Ban Quản lý kiểm tra các nội dung khai báo và việc tuân thủ các 

điều kiện được quy định tại Quy định này và các văn bản pháp luật khác trong quá trình 

doanh nghiệp, chuyên gia nước ngoài thực hiện việc tạm trú tại doanh nghiệp trong 

khu công nghiệp.  

  c) Phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan liên quan đề xuất UBND thành phố 

Đà Nẵng có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành 

vi của doanh nghiệp trong khu công nghiệp và chuyên gia nước ngoài vi phạm Quy 

định này.  

  d) Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn xã 

hội trong các khu công nghiệp. 

 

  3. UBND các quận, huyện: 

a) Tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Quy định  này đến 

UBND các phường, xã trên địa bàn có khu công nghiệp. 

b) Thực hiện việc quản lý nhà nước về tạm trú của các chuyên gia nước ngoài 

tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn theo quy định của Quy định này 

và các quy định khác của pháp luật liên quan.  

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 10. Tổ chức thực hiện   

1. Những doanh nghiệp có nhu cầu cho chuyên gia nước ngoài tạm trú tại doanh 

nghiệp (kể cả doanh nghiệp hiện có chuyên gia nước ngoài tạm trú nhưng  chưa được 

cơ quan có thẩm quyền cho phép) phải tuân thủ và thực hiện đầy đủ các điều kiện, thủ 

tục theo Quy định này.  

2. Đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã được cơ quan có thẩm 

quyền cho phép chuyên gia nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trước ngày Quy định 

này có hiệu lực, thì tiếp tục tạm trú cho thời hạn còn lại, nhưng không quá ngày 31 
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tháng 12 năm 2012, đồng thời doanh nghiệp phải bổ sung các điều kiện, tiêu chuẩn 

theo Quy định này.  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 trở đi, tất cả các trường hợp tạm trú của chuyên 

gia nước ngoài tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp phải tuân thủ theo quy định 

này. 

3. Tổ chức, cá nhân nào chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ các điều 

kiện, nội dung theo Quy định này thì không được phép bố trí cho chuyên gia nước 

ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp. 

 

Điều 11. Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp & chế xuất Đà Nẵng chủ trì, 

phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng, các cơ quan liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện Quy định này. Trong quá trình tổ chức, triển khai nếu có phát sinh  vướng 

mắc các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Ban Quản lý các Khu công nghiệp & 

chế xuất Đà Nẵng tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xem xét, quyết 

định./. 

 

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

  Văn Hữu Chiến 
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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 50/2012/QĐ-UBND      Đà Nẵng, ngày 20 tháng 11 năm 2012 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND 

ngày 08 tháng 02 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng  
 

ỦY 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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2006 

của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế Phối hợp xử lý tình huống 

học viên gây rối, trốn chạy tập thể tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06 thành phố 

Đà Nẵng. 

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

Điều 3. 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 UBND thành phố, 

Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 Văn Hữu Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Số: 51/2012/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày 20  tháng 11  năm 2012 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY 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 Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/2008/NQLT-CP-UBTUMTTQVN ngày 09 tháng 8 

năm 2008 của Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng 

dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực 

hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính 

phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, 

phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2031/TTr-SNV ngày 20 

tháng 11 năm 2012, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ 

dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Nội 

vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám 

đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, 

xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

  

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Văn Hữu Chiến 
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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 

Về tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 51 /2012/QĐ-UBND  

ngày 20  tháng 11 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

     Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

     Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Tổ dân phố, thôn 

1. Tổ dân phố được tổ chức ở phường; dưới phường là tổ dân phố. 

2. Thôn được tổ chức ở xã; dưới xã là thôn. 

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn 

1. Tổ dân phố, thôn không phải là một cấp hành chính mà là tổ chức tự quản của 

cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở một phường, xã; nơi 

thực hiện dân chủ trực tiếp để phát huy các hình thức hoạt động tự quản, tổ chức nhân 

dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và 

nhiệm vụ cấp trên giao. 

2. Tổ dân phố, thôn chịu sự quản lý nhà nước trực tiếp của UBND phường, xã 

và sự lãnh đạo của chi bộ tại cộng đồng dân cư. 

3. Hoạt động của tổ dân phố, thôn phải tuân thủ pháp luật, dân chủ; bảo đảm sự 

lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy, UBND phường, xã và sự hướng dẫn, triển khai công tác 

của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường, xã. 

4. Bảo đảm đoàn kết, dân chủ, công khai, minh bạch và phát huy truyền thống 

văn hóa tốt đẹp ở địa phương; xây dựng, giữ vững và phát huy danh hiệu “Tổ dân phố 

văn hóa”, “Thôn văn hóa”. 

5. Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của UBND phường, xã. 

Chương II 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ DÂN PHỐ, THÔN 

Điều 4. Tổ chức của tổ dân phố, thôn 

1. Tổ dân phố có tổ trưởng điều hành. 

2. Tổ chức của thôn 
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a) Mỗi thôn có trưởng thôn và phó trưởng thôn; tùy theo tình hình thực tế mà bố 

trí số lượng phó trưởng thôn cho phù hợp để giúp cho công tác điều hành hiệu quả; 

b) Trưởng thôn có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho phó trưởng 

thôn. 

Điều 5. Nội dung hoạt động của tổ dân phố, thôn 

1. Thực hiện 04 (bốn) nhiệm vụ trọng tâm: 

a) Theo dõi chặt chẽ việc quản lý cư trú;  

b) Giữ vững an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; 

c) Giúp nhau giảm nghèo; 

d) Giữ gìn tốt vệ sinh môi trường tại địa bàn dân cư và thực hiện nếp sống văn 

hóa, văn minh đô thị. 

2. Bàn và biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định những nội dung theo quy 

định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở phường, xã: 

a) Bàn và quyết định trực tiếp việc thực hiện các công việc tự quản không trái 

với quy định của pháp luật trong việc xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn 

hóa, văn minh đô thị, phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và đô thị 

hiện đại, các công trình phúc lợi công cộng;  

b) Thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của 

Nhà nước; những công việc do cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội cấp trên triển khai đến tổ dân phố, thôn;  

c) Vận động nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước;  

3. Thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng và thực hiện quy chế, hương ước, quy 

ước của tổ dân phố, thôn; tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc”, nhất là mô hình “Tổ dân phố, thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội” và 

các phong trào, các cuộc vận động do các tổ chức chính trị - xã hội phát động. 

4. Thực hiện sự lãnh đạo của chi bộ khu dân cư, thôn hoặc đảng ủy phường, xã, 

củng cố và duy trì hoạt động có hiệu quả của các tổ chức tự quản khác tại cộng đồng 

dân cư theo quy định của pháp luật. 

5. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn và phó trưởng 

thôn. Bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng 

đồng theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở phường, xã. 

6. Các nội dung hoạt động của tổ dân phố, thôn theo quy định tại Điều này được 

thực hiện thông qua sinh hoạt, hội nghị của tổ dân phố, thôn. 

Điều 6. Sinh hoạt, hội họp và thực hiện nghĩa vụ tại tổ dân phố, thôn 

1. Thời gian sinh hoạt, hội họp 
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a) Tổ dân phố, thôn tổ chức sinh hoạt định kỳ 02 (hai) tháng một lần vào những 

ngày đầu tháng chẵn trong năm (tháng 02, tháng 4, tháng 6, tháng 8, tháng 10, tháng 12), 

khi cần có thể họp bất thường hoặc theo chỉ đạo của cấp trên.  

b) Tại cuộc họp tháng 6, kết hợp sơ kết 6 tháng đầu năm và cuộc họp tháng 12, 

kết hợp tổng kết hoạt động trong năm của tổ dân phố, thôn. 

c) Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn đôn đốc các hộ gia đình tham gia đầy đủ 

các buổi sinh hoạt định kỳ hoặc đột xuất của tổ dân phố, thôn nơi cư trú cũng như thực 

hiện tốt các nghĩa vụ theo quy định; 

d) Hội nghị được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình 

trong thôn, tổ dân phố tham dự. 

2. Thành phần tham dự sinh hoạt, hội họp 

a) Chủ trì: Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn; 

b) Thành phần tham dự: Chủ hộ hoặc người có trách nhiệm trong hộ gia đình và 

mời đại diện chi ủy chi bộ, công an phường phụ trách khu vực hoặc công an viên, tổ 

bảo vệ dân phố, thôn đội, dân phòng. 

3. Nội dung sinh hoạt, hội họp 

a) Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn báo cáo tình hình chung và kết quả thực 

hiện nhiệm vụ trong kỳ, trong đó tập trung thực hiện 04 (bốn) nhiệm vụ trọng tâm tại 

tổ dân phố, thôn và phổ biến lại nội dung tại cuộc họp giao ban với chủ tịch UBND 

phường, xã, cuộc họp với bí thư chi bộ khu dân cư, thôn. 

b) Giải đáp hoặc ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của người dân để báo cáo UBND 

phường, xã giải quyết. 

c) Triển khai một số nội dung công việc trong thời gian đến; để nhân dân bàn và 

quyết định trực tiếp hoặc biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định được thực hiện 

theo quy định tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 và Điều 5 của Hướng dẫn ban hành 

kèm theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 

4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

d) Các vấn đề liên quan khác (nếu có). 

Điều 7. Các biện pháp chế tài đối với hộ gia đình không tham gia sinh hoạt 

và không thực hiện tốt các nghĩa vụ tại tổ dân phố, thôn 

1. Đối với các hộ gia đình vắng sinh hoạt định kỳ 02 (hai) lần liên tiếp trở lên 

trong một năm thì tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn trực tiếp gặp và nhắc nhở chủ hộ 

đó; 

2. Trường hợp đã được nhắc nhở nhưng hộ gia đình đó vẫn vắng sinh hoạt hoặc 

không thực hiện đầy đủ hoặc thực hiện nhưng không kịp thời các nghĩa vụ theo quy 

định thì tổ dân phố, thôn họp góp ý, phê bình trước cuộc họp và không đề nghị xem xét 

công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 
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3. Đối với trường hợp là cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị 

là chủ hộ gia đình nếu vắng mặt (không cử người có trách nhiệm trong hộ gia đình đại 

diện chủ hộ dự họp thay thế) 03 (ba) buổi sinh hoạt định kỳ liên tiếp trong một năm thì 

tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn báo cáo UBND phường, xã (đối với cán bộ) và báo 

cáo đảng ủy phường, xã (đối với đảng viên) để có văn bản gửi cơ quan quản lý, sử dụng 

cán bộ, đảng viên đó biết và xử lý; 

4. Báo cáo chi ủy chi bộ để chi ủy ghi ý kiến vào nhận xét đảng viên về tham gia 

sinh hoạt nơi cư trú hoặc nhận xét khi thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ đối với các 

trường hợp tại Khoản 3 Điều này (không có lý do chính đáng) hoặc không thực hiện 

nghĩa vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước tại nơi cư trú.   

Điều 8. Quy trình và hồ sơ thành lập tổ dân phố mới, thôn mới 

1. UBND quận, huyện giao UBND phường, xã xây dựng đề án thành lập tổ dân 

phố mới, thôn mới. 

2. Nội dung của đề án thành lập tổ dân phố mới, thôn mới bao gồm: 

a) Sự cần thiết thành lập tổ dân phố mới, thôn mới; 

b) Tên gọi của tổ dân phố mới, thôn mới; 

c) Vị trí địa lý, ranh giới của tổ dân phố mới, thôn mới (có sơ đồ thể hiện vị trí 

địa lý); 

d) Dân số (số hộ gia đình, số nhân khẩu) của tổ dân phố mới, thôn mới; 

đ) Diện tích tự nhiên của tổ dân phố mới, thôn mới (đối với thôn phải chi tiết số 

liệu về diện tích đất ở, đất sản xuất), đơn vị tính là hecta; 

e) Các điều kiện khác; 

g) Đề xuất, kiến nghị.  

3. UBND phường, xã tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện 

hộ gia đình trong khu vực thành lập tổ dân phố mới, thôn mới về đề án thành lập tổ dân 

phố mới, thôn mới; tổng hợp các ý kiến và lập thành biên bản lấy ý kiến về đề án. 

4. Đề án thành lập tổ dân phố mới, thôn mới 

a) Đối với tổ dân phố: Nếu được trên 50% (năm mươi phần trăm) số cử tri hoặc 

cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập tổ dân phố mới tán thành thì UBND 

phường hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản lấy ý kiến) trình UBND quận; 

b) Đối với thôn: Nếu được trên 50% (năm mươi phần trăm) số cử tri hoặc cử tri 

đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập thôn mới tán thành thì UBND xã hoàn 

chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản lấy ý kiến) trình Hội đồng nhân dân (sau đây viết tắt là 

HĐND) xã thông qua tại kỳ họp gần nhất. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể 

từ ngày có nghị quyết của HĐND xã, UBND xã hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND huyện. 

5. Hồ sơ, thời hạn thẩm định thành lập tổ dân phố, thôn mới  
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a) Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

do UBND phường, xã chuyển đến, UBND quận, huyện có tờ trình (kèm hồ sơ thành 

lập tổ dân phố mới, thôn mới của UBND phường, xã) gửi Sở Nội vụ để thẩm định trình 

UBND thành phố. Thời hạn thẩm định của Sở Nội vụ không quá 15 (mười lăm) ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình và hồ sơ của UBND quận, huyện; 

b) Hồ sơ trình UBND thành phố gồm: 

- Tờ trình của UBND quận, huyện (kèm theo tờ trình và đề án thành lập tổ dân 

phố mới, thôn mới của UBND phường, xã trình UBND quận, huyện; 

- Văn bản thẩm định của Sở Nội vụ. 

c) Căn cứ vào hồ sơ trình của UBND quận, huyện và kết quả thẩm định của Sở 

Nội vụ, UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét ban hành nghị quyết thành 

lập tổ dân phố mới, thôn mới. Sau khi có nghị quyết của HĐND thành phố, Chủ tịch 

UBND thành phố ban hành quyết định thành lập tổ dân phố mới, thôn mới. 

Điều 9. Quy trình và hồ sơ ghép cụm dân cư vào tổ dân phố, thôn hiện có 

Quy trình và hồ sơ việc ghép cụm dân cư vào tổ dân phố, thôn hiện có thực hiện 

theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Chương III 

NGƯỜI ĐIỀU HÀNH TỔ DÂN PHỐ, THÔN 

Điều 10. Tiêu chuẩn của người điều hành tổ dân phố, thôn 

1. Phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở tổ dân phố, 

thôn. 

2. Có độ tuổi từ đủ 21 (hai mươi mốt) đến dưới 70 (bảy mươi) tuổi. 

3. Có sức khoẻ; nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm 

chất chính trị và đạo đức tốt; bản thân tự nguyện và được nhân dân tín nhiệm; bản 

thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có trình độ văn hóa,  năng 

lực, kinh nghiệm, phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công 

việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc của cấp trên giao. 

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn  

1. Các nhiệm vụ chủ trì thực hiện  

a) Bảo đảm các hoạt động của tổ dân phố, thôn theo quy định tại Điều 5 và Điều 

6 Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

b) Triệu tập và chủ trì hội nghị tổ dân phố, thôn; họp hoặc phát phiếu lấy ý kiến 

cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình các vấn đề theo quy định tại Điều 5, Điều 10, 

Điều 13, Điều 19 Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cụ thể: 

- Công khai những nội dung để nhân dân biết;  
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- Tổ chức họp hoặc phát phiếu tiến hành lập biên bản và tổng hợp báo cáo kết 

quả về những vấn đề đã được nhân dân của tổ dân phố, thôn bàn và quyết định trực tiếp 

hoặc biểu quyết, tham gia ý kiến để cấp có thẩm quyền quyết định; định kỳ báo cáo kết 

quả công tác tại các cuộc họp với UBND phường, xã; 

- Bàn và biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định về quy ước, hương ước tổ 

dân phố, thôn không trái với quy định của pháp luật; tổ chức nhân dân thực hiện tốt 

quy ước, hương ước; thường xuyên giữ mối liên hệ và kịp thời phản ảnh (trực tiếp hoặc 

qua điện thoại) về tình hình có liên quan đến UBND phường, xã. 

c) Tập trung lãnh đạo nhân dân trong tổ dân phố, thôn thực hiện tốt 04 (bốn) 

nhiệm vụ trọng tâm tại địa bàn dân cư quy định tại Khoản 1, Điều 5 Quy chế này. 

d) Thu các loại quỹ theo quy định của pháp luật. 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ do cấp trên giao và các nhiệm vụ khác tại cộng đồng 

dân cư. 

2. Các nhiệm vụ phối hợp thực hiện 

a) Phối hợp ban công tác Mặt trận: 

- Vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND các cấp, chương 

trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; 

- Vận động và tổ chức nhân dân thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; thu thập, phản 

ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cộng đồng dân cư với cấp ủy đảng và Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã; động viên nhân dân giám sát hoạt động 

của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước; 

b) Phối hợp ban công tác Mặt trận, chi hội đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ 

chức tự quản khác ở cộng đồng dân cư: 

- Tổ chức nhân dân tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào “Dân vận khéo” và các phong trào, 

các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động; 

- Giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp mới phát sinh trong nội bộ nhân 

dân; 

- Thực hiện các công việc có liên quan do cấp trên giao. 

c) Phối hợp với công an phường phụ trách khu vực hoặc công an viên: 

- Mời công an phường phụ trách khu vực hoặc công an viên tham gia các buổi 

sinh hoạt định kỳ của tổ dân phố, thôn; 

- Phản ảnh kịp thời cho công an phường phụ trách khu vực hoặc công an viên 

khi phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư; 

- Phối hợp công an phường phụ trách khu vực hoặc công an viên, tổ bảo vệ dân 

phố, đội dân phòng để nắm tình hình báo cáo tại buổi sinh hoạt định kỳ nhằm tuyên 
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truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác phòng chống mọi hoạt động của các loại 

tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại cộng đồng dân cư.   

3. Quyền hạn 

a) Được ký hợp đồng về dịch vụ phục vụ sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng và 

công trình phúc lợi công cộng do tổ dân phố, thôn đầu tư đã được hội nghị tổ dân phố, 

thôn thông qua; được mời tham gia giám sát thi công các công trình xây dựng cơ sở hạ 

tầng, công trình phúc lợi công cộng do UBND quận, huyện, phường, xã đầu tư. 

b) Trưởng thôn giới thiệu phó trưởng thôn giúp việc; phân công nhiệm vụ và quy 

định quyền hạn giải quyết công việc của phó trưởng thôn. 

c) Được UBND phường, xã mời dự họp bàn và triển khai về các vấn đề có liên 

quan. 

4. Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật 

phải kịp thời phản ảnh với UBND phường, xã, lực lượng công an hoặc cơ quan có thẩm 

quyền để lập biên bản xử lý theo pháp luật, trong đó tập trung vào các hành vi vi phạm 

trong các lĩnh vực sau: 

a) Không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú khai 

báo tạm vắng; 

b) Hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ, các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm bị cấm; 

c) Hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống và kiểm soát ma tuý; 

d) Hành vi cho vay nặng lãi, đánh bạc, bán số đề; 

đ) Hành vi vi phạm trật tự công cộng; 

e) Hành vi gây ảnh hưởng đến sự yên tĩnh chung, đến việc giữ gìn vệ sinh chung;  

g) Vi phạm trong việc cho thuê nhà trọ; 

h) Hành vi bạo lực trong gia đình; 

i) Hành vi xây dựng trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường ...; 

k) Hành vi hành nghề mê tín dị đoan; 

l) Cướp của, giết người xảy ra trên địa bàn; 

m) Các hành vi vi phạm khác do pháp luật quy định. 

Điều 12. Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm người điều hành tổ dân phố, 

thôn 

1. Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn thực 

hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Điều 12 

Hướng dẫn ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-

UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Quy trình bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm phó trưởng thôn 

thực hiện như đối với trưởng thôn. 
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2. Nhiệm kỳ của người điều hành tổ dân phố, thôn 

a) Người điều hành tổ dân phố, thôn có nhiệm kỳ là hai năm rưỡi. Trường hợp 

thành lập tổ dân phố mới, thôn mới hoặc khuyết tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn thì 

chủ tịch UBND phường, xã chỉ định tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn lâm thời hoạt 

động cho đến khi cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của tổ dân phố, thôn bầu được 

tổ trưởng tổ dân phố mới, trưởng thôn mới trong thời hạn không quá sáu tháng kể từ 

ngày có quyết định chỉ định tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn lâm thời; 

b) Sau khi hết nhiệm kỳ, dưới sự chỉ đạo của UBND phường, xã, các tổ dân phố, 

thôn tiến hành bầu cử lại người điều hành tổ dân phố, thôn theo quy định. 

3. Người điều hành tổ dân phố, thôn do chủ tịch UBND phường, xã quyết định 

công nhận. Tùy theo điều kiện cụ thể, UBND phường, xã tổ chức công bố hoặc phân 

công cán bộ phường, xã hoặc bí thư chi bộ tại cộng đồng dân cư công bố trong cuộc 

họp tổ dân phố, thôn.  

Điều 13. Chế độ, chính sách 

  1. Người điều hành tổ dân phố, thôn là những người hoạt động không chuyên 

trách; được hưởng phụ cấp hàng tháng và các chế độ, chính sách khác do HĐND, 

UBND thành phố quyết định theo quy định của pháp luật; 

2. UBND quận, huyện tùy theo ngân sách của địa phương, xem xét hỗ trợ kinh 

phí mua bảo hiểm y tế cho một số chức danh những người hoạt động không chuyên 

trách tại cộng đồng dân cư; 

3. Người điều hành tổ dân phố, thôn được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ, tập huấn những kỹ năng cần thiết do các ngành và địa phương tổ chức. 

Điều 14. Khen thưởng, kỷ luật 

1. Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn có thời gian công tác đủ 15 (mười lăm) 

năm trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (được cộng dồn năm công tác nếu thời gian 

công tác bị ngắt quãng) thì sẽ được UBND thành phố xem xét tặng bằng khen (khen 

thưởng niên hạn một lần); 

2. Người điều hành tổ dân phố, thôn không hoàn thành nhiệm vụ, có vi phạm 

khuyết điểm, không được nhân dân tín nhiệm thì tùy theo mức độ sai phạm sẽ bị miễn 

nhiệm, bãi nhiệm hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 15. Trách nhiệm các sở, ban, ngành 

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm 

a) Thẩm định và trình UBND thành phố về việc thành lập, sáp nhập, giải thể, đổi 

tên tổ dân phố, thôn; 
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b) Xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho người 

điều hành tổ dân phố, thôn; 

c) Phối hợp Sở Tài chính đề xuất UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố 

quy định mức phụ cấp hàng tháng cũng như các chế độ, chính sách khác đối với người 

hoạt động không chuyên trách ở cộng đồng dân cư;  

d) Định kỳ chậm nhất là ngày 15 tháng 11 hàng năm, thẩm định hồ sơ và tổng 

hợp đề nghị của UBND quận, huyện trình Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen 

của cho tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn đã đủ từ 15 năm công tác trở lên; 

đ) Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này, định kỳ 

tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của UBND quận, huyện, phường, xã báo cáo UBND 

thành phố xem xét, bổ sung, điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế. 

2. Sở Tài chính có trách nhiệm 

a) Hướng dẫn việc lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí thực 

hiện chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách tại tổ dân 

phố, thôn; kinh phí hoạt động (nếu có). 

b) Phối hợp Sở Nội vụ đề xuất UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố quy 

định kinh phí hoạt động, mức phụ cấp hàng tháng cũng như các chế độ, chính sách 

khác đối với người điều hành tổ dân phố, thôn. 

3. Sở Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Quản lý nhà chung cư phối hợp 

chặt chẽ với UBND phường, xã nơi có chung cư để đề xuất thành lập tổ dân phố cho 

phù hợp. 

4. Văn phòng UBND thành phố đề xuất mức trợ cấp tết hàng năm đối với những 

người hoạt động không chuyên trách tại cộng đồng dân cư.  

5. Công an thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội phân công công chức thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc 

thực hiện 04 (bốn) nhiệm vụ trọng tâm của tổ dân phố, thôn. 

6. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền các 

chủ trương của thành phố về tổ dân phố, thôn và Quy chế này để thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị thuộc thành phố và các cơ quan Trung ương, địa phương khác đóng trên 

địa bàn thành phố biết và có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền 

trong việc đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên cơ quan 

đơn vị mình thực hiện tốt Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, các văn bản có liên 

quan của Nhà nước và của thành phố Đà Nẵng. 

Điều 16. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND các quận, huyện 

1. Lập hồ sơ kèm theo văn bản đề nghị UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) 

đối với việc thành lập, sáp nhập, giải thể, chia tách, đổi tên tổ dân phố, thôn. 

2. Phân công lãnh đạo UBND quận, huyện trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, nắm tình 

hình tại phường, xã, đặc biệt chú ý đến hoạt động của các tổ dân phố, thôn. Chỉ đạo các 

ngành Nội vụ, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội 
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phân công công chức thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở tổ dân phố, 

thôn thực hiện quy định tại Điều 5 Quy chế này. 

3. Thay mặt UBND quận, huyện công nhận quy ước, hương ước của tổ dân phố, 

thôn. 

4. Quyết định việc ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có. 

5. Chỉ đạo việc thực hiện chi trả mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ, chính 

sách khác đối với người hoạt động không chuyên trách tại cộng đồng dân cư theo quy 

định hiện hành của HĐND và UBND thành phố. 

6. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đối với người điều hành tổ dân phố, thôn theo 

kế hoạch, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng của Sở Nội vụ. 

7. Thực hiện chính sách đối với những người nghỉ công tác tại tổ dân phố, thôn 

(nếu có). 

8. Định kỳ sáu tháng (chậm nhất ngày 15 tháng 6), cuối năm (chậm nhất ngày 

15 tháng 12 hàng năm) chỉ đạo phòng Nội vụ phối hợp với phòng Tài chính báo cáo số 

lượng tổ dân phố, thôn; số lượng người hoạt động không chuyên trách và kinh phí chi 

trả cho các chức danh này tại cộng đồng dân cư cho UBND thành phố (thông qua Sở 

Nội vụ và Sở Tài chính). 

9. Hàng năm, tổ chức phát động thi đua giữa các phường, xã trong việc quản lý 

điều hành hoạt động và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tổ dân phố, thôn gắn với việc 

thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư, kịp 

thời biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời 

phê bình, nhắc nhở đơn vị, cá nhân tổ chức thực hiện không nghiêm. Chậm nhất là 

ngày 01 tháng 11 hàng năm, lập thủ tục trình Chủ tịch UBND thành phố (thông qua Sở 

Nội vụ) đề nghị tặng bằng khen cho tổ trưởng tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn đã đủ 

từ 15 năm công tác trở lên; trực tiếp xem xét, khen thưởng cho tổ dân phố, thôn; người 

điều hành tổ dân phố, thôn theo thẩm quyền. 

Điều 17. Chủ tịch UBND các phường, xã 

1. Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể, chia tách, đổi tên tổ dân phố, thôn, 

ghép cụm dân cư vào tổ dân phố, thôn hiện có trình UBND quận, huyện. 

2. Quyết định chỉ định tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn lâm thời để điều hành 

hoạt động của tổ dân phố, thôn mới; quyết định công nhận người điều hành tổ dân phố, 

thôn; miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với người điều hành tổ dân phố, thôn theo quy định. 

3. Chỉ đạo, phân công cán bộ, công chức và những người hoạt động không 

chuyên trách tại phường, xã tham gia và phối hợp chặt chẽ với tổ trưởng tổ dân phố, 

trưởng thôn trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tập trung vào 04 (bốn) 

nhiệm vụ trọng tâm của tổ dân phố, thôn quy định tại Khoản 1, Điều 5 Quy chế này. 

Lập sổ theo dõi, kết quả xử lý những vấn đề phản ảnh, kiến nghị của tổ dân phố, thôn. 

4. Chủ trì giao ban hàng tháng giữa UBND phường, xã với tổ trưởng tổ dân phố, 

trưởng thôn, công an phường, xã để nắm bắt thông tin, chỉ đạo kịp thời các hoạt động 
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tại tổ dân phố, thôn; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhận xét tình hình 

hoạt động của các tổ dân phố, thôn để tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn thông tin lại 

người dân trong các buổi sinh hoạt định kỳ. 

5. Tổ chức thực hiện chi trả phụ cấp hàng tháng và các chế độ, chính sách khác 

đối với những người hoạt động không chuyên trách tại cộng đồng dân cư theo quy định. 

6. Hàng năm, phát động phong trào thi đua giữa các tổ dân phố, thôn. Theo dõi, 

đánh giá, bình xét khen thưởng đối với tổ dân phố, thôn; kịp thời khen thưởng các tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động ở cộng đồng dân cư nhất là 04 (bốn) 

nhiệm vụ trọng tâm tại Khoản 1, Điều 5 Quy chế này. Định kỳ chậm nhất là ngày 15 

tháng 10 hàng năm, UBND phường, xã rà soát báo cáo UBND quận, huyện đề nghị 

tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn 

đủ từ 15 năm công tác trở lên. 

7. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện, định kỳ báo 

cáo kết quả hoạt động của tổ dân phố, thôn và các kiến nghị, đề xuất để cấp có thẩm 

quyền xem xét sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế. 

8. Tổng hợp danh sách, làm văn bản thông báo cho cơ quan, đơn vị trực tiếp 

quản lý cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên không tham gia sinh hoạt tại tổ dân 

phố, thôn cũng như không thực hiện tốt các nghĩa vụ theo quy định. 

 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 18. Xử lý vi phạm 

Những hành vi vi phạm Quy chế này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm bị 

xử lý theo quy định hiện hành.  

Điều 19. Tổ chức thực hiện 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời 

phản ánh về UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) để theo dõi, điều chỉnh, bổ sung 

cho phù hợp với quy định của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương./. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Văn Hữu Chiến 

 



   

62 CÔNG BÁO/Số 25 + 26 + 27 + 28 + 29/Ngày 29-12-2012  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 52/2012/QĐ-UBND      Đà Nẵng, ngày 26  tháng 11 năm 2012 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về quy định giá cước và  

tính cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 
 

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 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và 

Ủy 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 cua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

công trình; 

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2007 

của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định giá cước và tính cước vận 

chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Lý do: Không còn phù hợp với quy định của pháp luật. 
 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao 

thông Vận tải; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch 

UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

                             CHỦ TỊCH 

 

                                                                                 Văn Hữu Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số: 53 /2012/QĐ-UBND      Đà Nẵng, ngày 26  tháng 11  năm 2012 

                   

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc bãi bỏ Quyết định số 118/2005/QĐ-UBND  

ngày 01 tháng 9 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng  

về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ thành phố Đà Nẵng 
 

 

ỦY 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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1777/TTr-SNV ngày 02 

tháng 11 năm 2012, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 118/2005/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2005 

của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ thành 

phố Đà Nẵng. 

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

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng ban Ban Quản lý rừng phòng hộ thành 

phố Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi 

hành./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 

Văn Hữu Chiến 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số: 54/2012/QĐ-UBND 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Đà Nẵng, ngày  04  tháng  12  năm 2012 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ 

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 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  

quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 

năm 2002 của Chính phủ;  

Căn cứ 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 về phí và lệ phí;  

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002; 

Căn cứ Thông tư số 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 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 4 về 

việc quy định và điều chỉnh một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Pháp 

lệnh Phí và lệ phí; 

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

1599/TTr-STC ngày 23 tháng 11 năm 2012, 

                             QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi áp dụng 
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Phạm vi áp dụng Quyết định này là các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, kể 

cả các chợ được xây dựng bằng phương thức tổ chức đấu giá, đấu thầu hoặc có sự đóng 

góp của nhân dân theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. 

Điều 2. Đối tượng nộp phí 

Đối tượng nộp phí chợ theo quy định tại Quyết định này là các tổ chức, cá nhân 

sử dụng mặt bằng, diện tích bán hàng tại các chợ, có phương tiện vận tải chở hàng hoá 

ra vào các chợ trên địa bàn thành phố, gồm: 

a) Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đặt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố định, 

thường xuyên tại các chợ (gọi tắt là các hộ kinh doanh cố định); 

b) Người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại các chợ (gọi tắt là 

các hộ kinh doanh không cố định); 

c) Tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào chợ. 

Điều 3. Mức thu phí chợ và cơ quan, đơn vị thu phí 

1. Quy định khung mức thu phí chợ đối với các hộ kinh doanh cố định, các hộ 

kinh doanh không cố định và mức thu phí chợ cụ thể đối với các tổ chức, cá nhân sử 

dụng phương tiện vận tải cơ giới vận chuyển hàng hoá ra vào tất cả các chợ trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng theo Phụ lục 1 kèm Quyết định này. 

2. Quy định mức thu phí chợ đối với các hộ kinh doanh cố định và các hộ kinh 

doanh không cố định tại chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa, chợ Đầu mối Hoà Cường, 

chợ cảng cá Thọ Quang (Chợ loại 1 thuộc thành phố quản lý) như sau: 

a) Đối với các hộ kinh doanh cố định được áp dụng theo Phụ lục 2, Phụ lục 3, 

Phụ lục 4 kèm Quyết định này. 

b) Đối với các hộ kinh doanh không cố định: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn thành phố căn cứ khung mức thu quy định tại khoản 1, Điều 

này để hướng dẫn cách xác định, quy định mức thu cụ thể. 

3. Mức thu phí chợ cụ thể đối với các hộ kinh doanh cố định và các hộ kinh 

doanh không cố định tại các chợ thuộc quận, huyện, phường, xã: Uỷ ban nhân dân các 

quận, huyện căn cứ khung mức thu quy định tại khoản 1, Điều này để quy định mức 

thu phí chợ cho các hộ tại các chợ thuộc quận, huyện, phường, xã quản lý. 

4. Đối với chợ được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không từ ngân sách nhà 

nước có thể áp dụng mức thu cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức thu quy định 

tại khoản 1, Điều này. 

5. Cơ quan, đơn vị thu phí:   

a) Đối với các chợ thuộc thành phố quản lý (Chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa 

và chợ đầu mối Hoà Cường): Đơn vị thu phí là Công ty Quản lý Hội chợ triển lãm và 

các chợ Đà Nẵng. 
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b) Đối với chợ cảng cá Thọ Quang: Đơn vị thu phí là Ban Quản lý Âu thuyền và 

cảng cá Thọ Quang. 

c) Đối với các chợ thuộc  quận, huyện, phường, xã: Đơn vị thu phí là Ban Quản 

lý chợ thuộc UBND các quận, huyện; UBND các phường, xã hoặc Ban Quản lý chợ 

thuộc UBND các phường, xã. 

d) Các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác được cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức 

thực hiện thu phí chợ trên địa bàn thành phố theo quy định. 

Điều 4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ 

1. Chế độ thu, nộp: Thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế; Thông tư số 

63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định 

pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC. 

2. Chế độ quản lý, sử dụng:  

a) Đối đối với các chợ do ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng, thuộc thành phố 

quản lý:  

- Công ty Quản lý Hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng được để lại tối đa bằng 

80% tổng số tiền phí chợ thu được để chi phí phục vụ công tác thu và hoạt động quản 

lý chợ, 20% còn lại phải nộp vào ngân sách. Hàng năm trên cơ sở dự toán thu phí chợ 

được giao, dự toán chi phí phục vụ hoạt động quản lý chợ do Công ty Quản lý Hội chợ 

triển lãm và các chợ Đà Nẵng đề nghị, Sở Công Thương thành phố kiểm tra gửi Sở Tài 

chính thẩm định, báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định tỷ lệ trích để lại, nộp 

ngân sách về phí chợ đối với các chợ do Công ty quản lý nhưng không vượt quá tỷ lệ 

tối đa quy định nêu trên. 

- Ban Quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang: Được để lại 80% tổng số tiền 

phí chợ thu được để chi phí phục vụ công tác thu và hoạt động quản lý chợ, 20% còn 

lại phải nộp vào ngân sách nhà nước. 

b)  Đối đối với các chợ do ngân sách đầu tư xây dựng, thuộc quận huyện, phường, 

xã quản lý: Đơn vị thu phí được để lại tối đa bằng 80% tổng số tiền phí chợ thu được 

để chi phí phục vụ công tác thu và hoạt động quản lý chợ, 20% còn lại nộp vào ngân 

sách theo phân cấp ngân sách. UBND các quận, huyện quy định mức trích để lại và 

nộp ngân sách cụ thể đối với các chợ thuộc quận, huyện, phường, xã quản lý. 

c) Các cơ quan, đơn vị  thu phí có trách nhiệm quản lý, sử dụng số tiền phí chợ 

được trích để lại theo đúng quy định của pháp luật về phí, lệ phí. 

d) Đối với các chợ được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không từ ngân sách 

nhà nước: Số tiền phí thu được là doanh thu của đối tượng chịu thuế, các đơn vị, tổ 

chức, cá nhân kinh doanh có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của Luật thuế hiện hành. 

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan 
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1. Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Cục Thuế, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố: 

a) Triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về 

mức thu, quản lý, sử dụng phí chợ tại các chợ trên địa bàn thành phố theo quy định tại 

Quyết định này và theo đúng các quy định của pháp luật liên quan. 

b) Căn cứ tình hình thực tế tại các chợ và quy định tại khoản 1 và điểm b, khoản 

2 Điều 3 Quyết định này để hướng dẫn cách xác định, quy định mức thu phí chợ cụ thể 

đối với các hộ kinh doanh không cố định tại các chợ thuộc thành phố quản lý. 

2. UBND các quận, huyện có trách nhiệm: 

- Căn cứ tình hình thực tế địa phương và quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 3 

Quyết định này để quy định mức thu phí chợ cụ thể đối với các hộ kinh doanh cố định 

và các hộ kinh doanh không cố định tại các chợ thuộc quận, huyện, phường, xã quản 

lý. 

- Triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về 

mức thu, quản lý, sử dụng phí chợ tại các chợ thuộc quận, huyện, phường, xã quản lý 

theo quy định tại Quyết định này và theo đúng các quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 và 

thay thế Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2006 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ. 

Điều 7. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các 

Sở: Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Cục trưởng Cục 

thuế thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Trưởng Ban quản lý Âu thuyền 

và Cảng cá Thọ Quang Đà Nẵng; Công ty Quản lý Hội chợ triển lãm và các chợ Đà 

Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

  

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

                 Võ Duy Khương 
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Phụ lục 1 

KHUNG MỨC THU PHÍ CHỢ ĐỐI VỚI CÁC HỘ KINH DOANH CỐ ĐỊNH, HỘ 

KINH DOANH KHÔNG CỐ ĐỊNH VÀ MỨC THU PHÍ ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN 

VẬN TẢI CƠ GIỚI RA VÀO CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ  

(Kèm theo Quyết định số 54 /2012/QĐ-UBND ngày  04  tháng 12  năm 2012 của 

UBND thành phố Đà Nẵng) 

I. Khung mức thu phí chợ đối với các hộ kinh doanh cố định, các hộ kinh doanh 

không cố định tại các chợ trên địa bàn thành phố  

 1. Khung mức thu phí đối với các hộ kinh doanh cố định 

TT Phân loại chợ 
Mức thu phí chợ  

(đồng/m2/tháng) 

1 Chợ hạng I 30.000 - 160.000 

2 Chợ hạng II 10.000 - 110.000 

3 Chợ hạng III 10.000 - 60.000 

 2. Khung mức thu phí đối với các hộ kinh doanh không cố định 

TT Phân loại chợ 
Mức thu phí chợ  

(đồng/m2/tháng) 

1 Chợ hạng I 1.000 - 8.000 

2 Chợ hạng II 1.000 - 7.000 

3 Chợ hạng III 1.000 - 5.000 

II. Mức thu phí chợ cụ thể đối với các tổ chức, cá nhân có phương tiện vận tải cơ 

giới vận chuyển hàng hoá ra vào các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

TT Loại phương tiện  
Mức thu phí chợ  

(đồng/lượt xe) 

1 Xe có tải trọng dưới 01 tấn  5.000 

2 Xe có tải trọng từ 01 tấn đến dưới 02 tấn  10.000 

3 Xe có tải trọng từ 02 tấn đến dưới 05 tấn  20.000 

3 Xe có tải trọng từ 05 tấn trở lên  70.000 

* Việc phân hạng chợ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. 
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Phụ lục 2 

MỨC THU PHÍ CHỢ ĐỐI VỚI CÁC HỘ KINH DOANH CỐ ĐỊNH TẠI CHỢ CỒN 

(Kèm theo Quyết định số  54  /QĐ-UBND ngày  04  tháng  12  năm 2012 của  

UBND thành phố Đà Nẵng) 

       

    ĐVT: 1.000đồng/m2/tháng 

Stt 
Ngành hàng 

Hạng lô  

Hạng 

A1 

Hạng 

A 

Hạng 

B 

Hạng 

C 

Hạng 

D 
 

Tỷ lệ 1.5 1.3 1.0 0.8 0.6  

1 
Đình 1: Vàng bạc, trang sức, áo quần, mỹ 

phẩm, đồng hồ, kính đeo mắt, tạp hoá,… 
160 135 105 85       65   

2 
Đình 2: Áo quần mỹ phẩm, giày dép, mùng 

mền, … 
 135 105 85       65   

3 

Đình 3: Tạp hoá xà phòng, tạp hoá văn phòng 

phẩm, tạp hoá kim chỉ, đồ chơi, khăn, bít 

tất,… 
 110 85 70       50   

4 
Đình 5: Hương đèn, ngũ cốc, đường, chiếu rổ, 

… 
70 60 45 35       30   

5 

Đình 6: Chiếu, trái cây, bánh kẹo, bánh tráng, 

bao bì, gia vị, hương đèn, sành sứ, ngũ cốc, 

dụng cụ cầm tay, tôm, cá mực khô, thuốc lá… 
90 80 60 50       35   

6 Đình 7: Nem chả, thịt 150 130 100     

7 

Đình 7: Bao bì, dao kéo, gà, vịt sống, gia vị la 

gim, đồ đất, mắm dưa, mì lá, rau hành, trầu 

cau, gội đầu, … 
 85 65 50       40   

8 Đình 9: Thịt bò, thịt heo, lòng 150 130 100 80    

9 Đình 9: Nước đá, gội đầu 105 90 70 55       40   

10 Đình 15A: Nhôm nhựa 150 130 100 80       60   

11 Đình 15A: Ăn uống, thuốc Cẩm Lệ 100 85 65 50       40   

12 
Đình 15B: Áo dài, đồ mưa, mùng mền, chăn 

gối, giày dép, giỏ xách, mũ nịt, guốc… 
100 85 65 50    

13 Tầng 2: vải 90 80 60 50    
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14 Tầng 2: may đo  60 45 35    

15 Kiốt đường nội bộ phía mặt tiền đường Hùng 

Vương 
 85 65 50    

16 Mái che đường Hùng Vương 135 115 90 70    

17 Kiốt đường nội bộ phía mặt tiền đường Ông 

Ích Khiêm 
 100 75 60    

18 
Vỉa hè khu nhà 3 tầng: Dao kéo, thuốc cẩm lệ, 

tạp hoá lẻ, áo quần, nón lá, ...  
115 100 75     

19 
Kiốt đình 5: Chanh ớt, gia vị, may đo, đồ đất, 

thuốc tây, tạp hoá xà phòng, gội đầu, … 
 60 45     

20 
Vỉa hè đình 6: Gia vị, trầu cau, mắm, trứng, 

đậu khuôn, … 
70 60 45 35    

21 
Vỉa hè nhà số 4: Chuối, trái cây, hoa tươi, 

bánh, tạp hoá, … 
 150 115 90    

22 Doanh nghiệp  135 105 85    

23 Kho chứa hàng, nhà số 4  70 55 45    
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Phụ lục 3 

MỨC THU PHÍ CHỢ ĐỐI VỚI CÁC HỘ KINH DOANH CỐ ĐỊNH TẠI 

CHỢ HÀN, CHỢ ĐỐNG ĐA VÀ CHỢ ĐẦU MỐI HOÀ CƯỜNG  

(Kèm theo Quyết định số  54  /QĐ-UBND ngày  04  tháng 12   năm 2012 của  

UBND thành phố Đà Nẵng) 

      

   ĐVT: 1.000đồng/m2/tháng 

         

Stt 
Ngành hàng 

Hạng lô 

Hạng A1 Hạng A Hạng B Hạng C 

Tỷ lệ 1.5 1.3 1.0 0.8 

I  Chợ Hàn         

1 
Kiốt mặt tiền đường Hùng Vương, Trần 

Phú, Nguyễn Thái Học. 
 100 75 60 

2 Tầng 1     

a 
Hoa tươi, nem chả, thịt chín, thịt heo, thịt 

bò, lòng, tạp hoá thực phẩm. 
115 100 75 60 

b Gia vị, hành tỏi, rau hành lagim, lô phụ 85 70 55 45 

c 

Trái cây, hương đèn, ngũ cốc, thuốc lá, 

bao bì nylon, chuối, nhôm nhựa, chiếu rổ, 

phụ tùng đồ điện, ngư lưới cụ, mì, trứng, 

mắm dưa, ăn uống, ... 

70 60 45 35 

3 
Tầng 2: Vải, giày dép, mùng mền, nón lá, 

tạp hoá lẻ, áo quần mỹ phẩm, may đo 
85 70 55 45 

II Chợ Đống Đa     

1 Đình 1     

a Trang sức, áo quần, đồ bành, giày dép 75 65 50 40 

b 
Mùng mền, hương đèn, sành sứ, vải, may 

đo, tạp hoá, ... 
70 60 45 35 

2 
Đình 2: Gia vị, bao bì, ăn uống, bún mì, 

trứng, mắm dưa, … 
55 45 35 30 

3 
Đình 3: Thịt heo, thịt bò, thịt chín, 

lòng… 
75 65 50 40 

4 

Kiốt: Ngũ cốc, uốn tóc, nhôm nhựa, tạp 

hoá, trang sức, ngũ kim, thuốc tây, bưu 

điện, … 
70 60 45 35 



   

72 CÔNG BÁO/Số 25 + 26 + 27 + 28 + 29/Ngày 29-12-2012  

 

III Chợ Đầu mối Hoà Cường     

1 
Trái cây, rau hành, lagim, chanh ớt, bầu 

bí… 
55 45 35  

2 Kiốt mặt tiền  65 50  
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Phụ lục 4 

MỨC THU PHÍ CHỢ ĐỐI VỚI CÁC HỘ KINH DOANH CỐ ĐỊNH TẠI 

CHỢ CẢNG CÁ THỌ QUANG 

(Kèm theo Quyết định số 54 /QĐ-UBND ngày  04  tháng12  năm 2012 của  

UBND thành phố Đà Nẵng ) 

   

 
                                                                             ĐVT:           

1.000đồng/m2/tháng 

STT Ngành hàng  Mức thu  

1 Khu kinh doanh thuỷ sản    

  Lô thuận lợi  80 

  Lô còn lại  50 

2 Khu nhà lồng thu mua thuỷ sản  65 

3 Khu kinh doanh tạp hoá  

  Lô thuận lợi  65 

  Lô còn lại  50 

4 Khu kinh doanh ăn uống   

  Lô thuận lợi  60 

  Lô còn lại  45 

5 Khu nhà lồng làm kho công cụ, dụng cụ  60 

6 Khu cung ứng nước đá (không có mái che) 50 

7 Khu đặt thùng lạnh chứa thủy sản (không có mái 

che) 
50 

      

 

Ghi chú: Lô thuận lợi là lô được xác định theo các tiêu chí sau: 

             - Mặt tiền giáp khu vực trung tâm chợ 

             - Mặt tiền giáp ngã ba hoặc ngã tư đường nội bộ trong Cảng cá hoặc trong khu 

vực chợ thuận lợi cho việc buôn bán. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  55/2012/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 05 tháng 12  năm 2012 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất 

các sản phẩm lưu niệm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

 

ỦY 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 Quyết định số 5528/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2010 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Chương trình Phát triển Du lịch thành phố Đà 

Nẵng giai đoạn 2011 - 2015;  

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1553/TTr-SCT ngày 

12 tháng 11 năm 2012 và Chánh Văn phòng UBND thành phố, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số chính sách hỗ trợ 

phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

 Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công Thương chịu trách nhiệm hướng dẫn và giám 

sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy định nêu tại Điều 1 Quyết định này.  

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và hủy bỏ Quyết 

định số 1629/QĐ-UBND ngày 5 tháng 3 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về 

việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm lưu 

niệm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Công Thương, 

Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Trưởng Ban 

Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất; Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Văn Hữu Chiến 
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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 

Một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất  

các sản phẩm lưu niệm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Kèm theo Quyết định số: 55 /2012/QĐ-UBND  ngày 05  tháng 12  năm 2012           

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)  

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định đối tượng, nội dung, trình tự, thủ tục xét duyệt hỗ trợ  

đối với hoạt động sản xuất các sản phẩm lưu niệm du lịch trên phạm vi thành phố Đà 

Nẵng. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh 

tế (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) hoạt động theo pháp luật Việt Nam.  

Điều 2. Sản phẩm lưu niệm du lịch được xem xét, hỗ trợ  

1. Sản phẩm lưu niệm du lịch (sau đây gọi tắt là sản phẩm) được xem xét hỗ trợ 

theo Quy định này phải là sản phẩm hoàn chỉnh, được sản xuất tại thành phố Đà Nẵng 

và đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau: 

a) Thể hiện tính đặc trưng, riêng biệt của Đà Nẵng (sông, núi, biển…).  

b) Tính độc đáo, sáng tạo, mỹ thuật.  

c) Được làm từ các chất liệu an toàn cho sức khỏe con người. 

d) Có dòng chữ “Đà Nẵng” hoặc “Đà Nẵng – Việt Nam” trên sản phẩm. 

Ngoài việc đảm bảo các yêu cầu nêu tại khoản 1 Điều này, các sản phẩm đáp 

ứng được các tiêu chí nêu tại Phụ lục I Quy định này được ưu tiên xem xét hỗ trợ.  

2. Không xem xét hỗ trợ đối với các sản phẩm có nội dung trùng lắp với những 

sản phẩm đã được hỗ trợ trong các chương trình, dự án khác của nhà nước. 

   Điều 3. Kinh phí thực hiện 

Các khoản kinh phí hỗ trợ trong Quy định này được chi từ ngân sách thành phố.  
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Vào cuối quý III hàng năm, căn cứ vào nhu cầu và kế hoạch sản xuất của doanh 

nghiệp, Sở Công Thương phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng 

kế hoạch sản xuất sản phẩm, kinh phí cho năm sau, trình UBND thành phố phê duyệt. 

Chương II 

NỘI DUNG HỖ TRỢ  

Điều 4. Hỗ trợ về vay vốn, đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, ứng dụng tiến 

bộ khoa học kỹ thuật, phát triển sản phẩm lưu niệm du lịch 

1. Các doanh nghiệp được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển của thành phố 

và các nguồn ưu đãi của nhà nước.   

2. Hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp thuê tư vấn về lập dự án đầu tư máy 

móc thiết bị, công nghệ; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng 

chiến lược kinh doanh; thiết kế sản phẩm mới; tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguyên 

nhiên vật liệu; sử dụng nguyên liệu nội địa thay thế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất 

sản phẩm. Mức hỗ trợ tối đa là 50% chi phí cho một nội dung thuê tư vấn nhưng tổng 

cộng không quá 30 triệu đồng/doanh nghiệp.   

3. Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thực hiện việc đầu tư mua sắm máy móc 

thiết bị hiện đại sản xuất ở nước ngoài trong các khâu sản xuất, xử lý môi trường, tiết 

kiệm nguyên nhiên vật liệu. Mức hỗ trợ tối đa là 50% giá trị máy móc thiết bị nhưng 

không quá 100 triệu đồng/doanh nghiệp. Trường hợp mua sắm máy móc thiết bị hiện 

đại sản xuất ở trong nước, mức hỗ trợ tối đa là 30% giá trị máy móc thiết bị nhưng 

không quá 100 triệu đồng/doanh nghiệp.   

4. Hỗ trợ kinh phí tổ chức sản xuất thử đối với các mẫu sản phẩm lưu niệm mới, 

trong đó ưu tiên các mẫu sản phẩm được lựa chọn từ các cuộc thi sáng tác, thiết kế mẫu 

sản phẩm lưu niệm thành phố Đà Nẵng. Mức hỗ trợ tối đa là 70% kinh phí tổ chức sản 

xuất thử nhưng không vượt quá 50 triệu đồng/doanh nghiệp.  

Điều 5. Hỗ trợ kinh phí đào tạo 

Hỗ trợ một phần kinh phí tiếp nhận lao động vào đào tạo và bố trí việc làm sau 

khi đào tạo tại doanh nghiệp theo hình thức hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 

12 tháng trở lên hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Mức hỗ trợ tối đa 

không quá 500.000 đồng/người/tháng, thời gian đào tạo được hỗ trợ không quá 3 tháng 

cho một khóa đào tạo. 

Điều 6. Hỗ trợ về mặt bằng sản xuất 

Các doanh nghiệp có nhu cầu về mặt bằng để di dời nhà xưởng cũ hoặc đầu tư 

xây dựng cơ sở sản xuất mới thì được xem xét hỗ trợ hoặc bố trí đất trong các khu vực 

quy hoạch của thành phố.   

Điều 7. Hỗ trợ xúc tiến thương mại 

1. Được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước. 

Cụ thể như sau: 
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a) Được miễn phí thuê mặt bằng 01 gian hàng chuẩn trong trường hợp tham gia 

các hội chợ, triển lãm do Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức. 

b) Được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/gian hàng chuẩn khi tham gia các hội chợ 

chuyên ngành du lịch, quà tặng, hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề, 

công nghiệp nông thôn tại các tỉnh, thành phố, nhưng tối đa không quá 02 gian hàng 

chuẩn/lần tham gia và không quá 02 lần tham gia/năm.   

2. Được hỗ trợ kinh phí ký gửi, ủy thác mua bán sản phẩm tại các trung tâm, cửa 

hàng trưng bày, giới thiệu, mua bán sản phẩm đặt tại các địa điểm cố định, lâu dài thu 

hút khách du lịch bao gồm: sân bay, nhà ga xe lửa, các điểm tham quan du lịch của 

thành phố (Bà Nà, Bảo tàng Chăm, Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Trạm dừng Hải 

Vân) và các địa điểm khác được bổ sung hàng năm với mức hỗ trợ tối đa 10 triệu 

đồng/năm tính cho toàn bộ sản phẩm ký gửi của doanh nghiệp và thời gian tính hỗ trợ 

tối đa là 02 năm.  

3. Được hỗ trợ chi phí đăng ký sở hữu công nghiệp với mức hỗ trợ 3 triệu 

đồng/nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp nhưng mức hỗ trợ tối đa cho một doanh nghiệp 

không quá 3 nhãn hiệu hoặc kiểu dáng công nghiệp/năm.  

4. Được miễn phí giới thiệu sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử thành phố, 

Cổng giao tiếp thương mại điện tử thành phố, Website Sở Văn hóa – Thể thao và Du 

lịch, Website Sở Công Thương.   

5. Được Ủy ban nhân dân thành phố chọn các sản phẩm thích hợp để làm quà 

tặng cho các đoàn khách khi đến thăm thành phố.  

Chương III 

ĐĂNG KÝ, XÉT CHỌN, LẬP HỒ SƠ, THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT  

Điều 8. Đăng ký, xét chọn tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất sản phẩm lưu 

niệm du lịch 

1. Đầu tháng 9 hàng năm, các doanh nghiệp có kế hoạch và khả năng sản xuất 

các sản phẩm đáp ứng được các tiêu chí nêu tại Khoản 1, Điều 2 Quy định này tiến 

hành đăng ký tham gia sản xuất sản phẩm lưu niệm du lịch với Sở Công Thương theo 

Mẫu 1 hoặc Mẫu 2, Phụ lục II Quy định này.  

 2. Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể Thao 

và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban 

nhân dân các quận, huyện và các cơ quan chuyên môn khác, các hiệp hội doanh nghiệp, 

ngành nghề xem xét, lựa chọn các doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, trình Ủy ban 

nhân dân thành phố phê duyệt. 

Điều 9. Lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

1. Các doanh nghiệp sau khi được xét chọn (có Quyết định phê duyệt của Ủy 

ban nhân dân thành phố) và có phát sinh các nội dung hoạt động thuộc các lĩnh vực 

được hỗ trợ theo quy định tại Chương II, tiến hành lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy 

định tại Khoản 2 Điều này. 
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2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm Đơn đề nghị hỗ trợ theo Mẫu 3, Phụ lục II Quy định 

này. 

Tùy theo từng trường hợp đề nghị hỗ trợ dưới đây yêu cầu phải có các văn bản, 

chứng từ sau: 

  a) Trường hợp hỗ trợ chi phí thuê tư vấn lập dự án đầu tư thiết bị công nghệ, ứng 

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng chiến lược kinh doanh, thiết kế 

sản phẩm mới, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguyên nhiên vật liệu, sử dụng nguyên 

liệu nội địa thay thế nguyên liệu nhập khẩu (nêu tại Khoản 2, Điều 4 của Quy định 

này): 

- Hợp đồng tư vấn kèm theo Dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đã lập 

liên quan đến các nội dung được hỗ trợ nêu trên; 

- Các chứng từ thanh toán hợp đồng hợp lệ; 

b) Trường hợp hỗ trợ đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ 

mới trong các khâu sản xuất, xử lý môi trường, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu (nêu tại 

Khoản 3, Điều 4 của Quy định này):  

- Dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật có liên quan; 

- Hợp đồng mua sắm máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ và các chứng từ 

thanh toán hợp đồng hợp lệ.   

c) Trường hợp hỗ trợ chi phí sản xuất thử (nêu tại Khoản 4, Điều 4 của Quy định 

này): 

- Phương án sản xuất thử; 

- Bảng kê chi phí thực tế phát sinh, kèm theo bản sao các chứng từ về chi phí có 

xác nhận và đóng dấu của cơ sở; 

- Báo cáo kết quả tổ chức sản xuất thử (kèm theo hình ảnh sản phẩm). 

d) Trường hợp hỗ trợ kinh phí đào tạo mới, đào tạo lại (nêu tại Điều 5): 

 - Kế hoạch đào tạo của doanh nghiệp;  

- Danh sách học viên đã tham gia khóa đào tạo có chữ ký của học viên; biên bản 

kiểm tra kết quả đào tạo; báo cáo kết quả đào tạo; 

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên hoặc hợp đồng lao 

động không xác định thời hạn giữa cơ sở sản xuất với người lao động. 

e) Trường hợp hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ, triển lãm trong nước (nêu tại 

Điểm b, Khoản 1, Điều 7 của Quy định này):    

- Thư mời tham gia hội chợ, triển lãm; 

- Chứng từ hợp lệ có liên quan đến khoản chi phí được hỗ trợ theo quy định; 

- Báo cáo kết quả đạt được sau khi tham gia hội chợ, triển lãm.  
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g) Trường hợp hỗ trợ kinh phí ký gửi bán hàng lưu niệm (nêu tại Khoản 2, Điều 

7 của Quy định này): 

- Các hợp đồng ký gửi bán hàng lưu niệm; 

- Chứng từ thanh toán hợp lệ có liên quan đến chi phí đã thực hiện. 

h) Trường hợp hỗ trợ chi phí đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp 

đối với sản phẩm lưu niệm (nêu tại Khoản 3, Điều 7 của Quy định này): 

- Các giấy chứng nhận được cơ quan có thẩm quyền cấp; 

- Chứng từ hợp lệ có liên quan đến chi phí đã thực hiện. 

Điều 10. Thẩm định hồ sơ  

1. Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của doanh 

nghiệp; tổ chức thẩm định hoặc chuyển cho các cơ quan chức năng khác thụ lý giải 

quyết theo phân công tại Khoản 2 Điều này; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thẩm 

định của các cơ quan chức năng, trình UBND thành phố phê duyệt.  

2. Phân công thẩm định 

a) Đối với các hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ Điểm a đến Điểm h, Khoản 2, Điều 9, Sở 

Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao 

động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, trình UBND thành 

phố phê duyệt.   

b) Đối với các đề nghị hỗ trợ về mặt bằng sản xuất nêu tại Điều 6, Sở Tài nguyên 

và Môi trường chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế 

xuất Đà Nẵng, UBND quận, huyện tham mưu, đề xuất, trình UBND thành phố phê 

duyệt.     

c) Đối với các đề nghị hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên các Website nêu tại Khoản 

4, Điều 7, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND thành 

phố có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết.   

d) Đối với các nội dung hỗ trợ khác nêu tại Chương II, Quy định này, Sở Công 

Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức thực hiện. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 11. Sở Công Thương chịu trách nhiệm hướng dẫn, triển khai, tổ chức thực 

hiện và theo dõi toàn bộ quá trình giải quyết từ khâu lựa chọn đề cử doanh nghiệp tham 

gia những sản phẩm của Quy định này cho đến kết quả thực hiện và định kỳ 6 tháng 

tổng hợp báo cáo kết quả cho UBND thành phố.  

Điều 12. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các đơn vị liên 

quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương giải quyết kịp thời các đề 

nghị của doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công. 
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Điều 13. Các doanh nghiệp tham gia Chương trình có trách nhiệm quản lý, sử 

dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ đúng quy định.  

Điều 14. Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng và các phương 

tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Quy 

định này. 

Điều 15. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan chức năng 

có liên quan và các doanh nghiệp phản ánh kịp thời với Sở Công Thương để tổng hợp, 

nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 Văn Hữu Chiến 
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Phụ lục I 

CÁC TIÊU CHÍ SẢN PHẨM ĐƯỢC ƯU TIÊN XEM XÉT HỖ TRỢ   

(Kèm theo Quyết định số: 55 /2012/QĐ-UBND  ngày  05  tháng 12  năm 2012           

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)  

 

 

 

I. Hình thức, loại sản phẩm 

- Lôgô, mô hình, hình tượng thu nhỏ dùng để trang trí 

- Tranh, ảnh 

- Vật dụng, đồ dùng sinh hoạt 

 

II. Chất liệu sản phẩm 

- Đá, gốm sứ, thạch cao, thuỷ tinh 

- Gỗ, mây, tre, lá 

- Vải, lụa, sợi, da 

- Một số sản phẩm từ kim loại. 

  

III. Thể hiện đậm nét về di tích lịch sử, văn hóa; danh lam thắng cảnh; địa danh; 

các công trình mang tính đặc trưng riêng của Đà Nẵng 

- Núi Ngũ Hành Sơn, Thành Điện Hải, Tượng Đài Mẹ Nhu, Bà Nà, Bảo tàng Chăm, 

Bán đảo Sơn Trà 

- Chùa Quán Thế Âm, Chùa Linh ứng 

- Tòa nhà Thành ủy, Tòa nhà HĐND-UBND thành phố, Cầu Sông Hàn, Cầu Thuận 

Phước, Cầu Rồng, Cầu Nguyễn Văn Trổi-Trần Thị Lý, Cảnh quan toàn tuyến Hoàng 

Sa-Trường Sa, Nguyễn Tất Thành 

- Lô gô Đà Nẵng, Lôgô Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng và các lôgô có 

tính sự kiện quốc tế khác được tổ chức tại Đà Nẵng. 
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Phụ lục II 

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ  

(Kèm theo Quyết định số: 55  /2012/QĐ-UBND  ngày  05  tháng 12  năm 2012           

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)  

 

 

Mẫu 1. Phiếu đăng ký tham gia Chương trình phát triển sản phẩm lưu niệm du lịch 

thành phố Đà Nẵng (Dành cho các cơ sở sản xuất đã đi vào hoạt động) 

Mẫu 2. Phiếu đăng ký tham gia Chương trình phát triển sản phẩm lưu niệm du lịch 

thành phố Đà Nẵng (Dành cho các nhà đầu tư mới) 

Mẫu 3. Đơn đề nghị hỗ trợ theo Chương trình phát triển sản phẩm lưu niệm du lịch 

thành phố Đà Nẵng 
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Mẫu 1. Phiếu đăng ký tham gia Chương trình phát triển sản phẩm lưu niệm du 

lịch thành phố Đà Nẵng (Dành cho các cơ sở sản xuất đã đi vào hoạt động) 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ  

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM  

LƯU NIỆM DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Dành cho các cơ sở sản xuất đã đi vào hoạt động) 

Kính gửi: UBND thành phố Đà Nẵng 

 

Tên đơn vị: ...............................................................................................................  

Địa chỉ giao dịch:.....................................................................................................  

Địa điểm sản xuất:  ..................................................................................................  

Số đăng ký kinh doanh:  ..........................................................................................  

Tổng số vốn điều lệ: ................................................................................................  

Điện thoại: .......................................... Fax:  ...........................................................  

Người đại diện:.................................................Chức vụ:  .......................................  

 

CÁC THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP  

 I. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HIỆN TẠI 

1. Tổng nguồn vốn sản xuất kinh doanh: ................................................................  

    Trong đó: - Vốn chủ sở hữu: ...............................................................................  

                      - Vốn vay: ..........................................................................................  

2. Tổng số lao động: ................................................................................................  

     Trong đó: Lao động gián tiếp:............................... Lao động trực tiếp: .............  

                      Cán bộ quản lý :.................................................................................  

3. Diện tích mặt bằng sản xuất: ...............................................................................  

4. Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của cơ sở trong năm gần nhất: 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm .... 

 Doanh thu Triệu đồng  

 Giá trị xuất khẩu (nếu có) 1000 USD  

 Lợi nhuận (sau thuế) Triệu đồng  

 Nộp thuế  Triệu đồng  

 Thu nhập bình quân của người LĐ Tr.đồng/người/tháng  
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5. Năng lực sản xuất hiện tại và sản lượng sản phẩm lưu niệm du lịch trong năm gần 

nhất: 

STT Sản phẩm Đơn vị 
tính 

Năng lực sản 
xuất 

Sản lượng thực 
tế năm... 

     

     

     

6. Thị trường tiêu thụ (trong nước và xuất khẩu): ..................................................  

 .................................................................................................................................  

7. Nguồn nguyên liệu (tại địa phương hay mua từ địa phương khác hay nhập khẩu? 

Nguồn nguyên liệu về lâu dài có gặp khó khăn gì không?): ...................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

8. Môi trường sản xuất (bị ô nhiễm hay không bị ô nhiễm, đã có hệ thống xử lý hay 

chưa?Hướng xử lý môi trường trong thời gian đến trong trường hợp sản xuất hiện nay 

gây ô nhiễm?) ..........................................................................................................   

 .................................................................................................................................   

9. Các tiêu chuẩn về quản lý, chất lượng đã đạt được (nếu có): .............................  

 .................................................................................................................................  

10. Các giải thưởng đã đạt được (nếu có). ..............................................................  

 .................................................................................................................................  

11. Hình ảnh, mẫu sản phẩm kèm theo. 

 

II. ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH KHI THAM GIA 

CHƯƠNG TRÌNH 

1.  Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong năm đăng ký: 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm .... 

 Doanh thu Triệu đồng  

 Giá trị xuất khẩu (nếu có) 1000 USD  

 Lợi nhuận (sau thuế) Triệu đồng  

 Nộp thuế  Triệu đồng  

 Thu nhập bình quân của người LĐ Tr.đồng/người/tháng  
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2. Năng lực sản xuất và sản lượng sản phẩm lưu niệm du lịch trong năm đăng ký: 

Stt Sản phẩm Đơn vị 

tính 

Năng lực sản 

xuất 

Sản lượng dự 

kiến năm … 

     

     

     

3. Các dự án đầu tư mới nếu có (kèm theo bản pho to của Dự án):……………… 

III. DỰ KIẾN CÁC NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ  

 Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên./. 

      Đà Nẵng, ngày........ tháng.....năm ...... 

            Thủ trưởng đơn vị 

           (Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu 2. Phiếu đăng ký tham gia Chương trình phát triển sản phẩm lưu niệm du 

lịch thành phố Đà Nẵng (Dành cho các nhà đầu tư mới) 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ  

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM  

LƯU NIỆM DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Dành cho các nhà đầu tư mới ) 

 

Kính gửi: UBND thành phố Đà Nẵng 

 

Tên đơn vị: ...............................................................................................................  

Địa chỉ giao dịch:.....................................................................................................  

Số đăng ký kinh doanh:  ..........................................................................................  

Tổng số vốn điều lệ: ................................................................................................  

Điện thoại: .......................................... Fax:  ...........................................................  

Người đại diện:.............................................. Chức vụ:  .........................................  

 

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

 

1. Tên dự án:  ...........................................................................................................  

2. Tổng vốn đầu tư: .................................................................................................  

     Trong đó: - Vốn tự có: ........................................................................................  

                      - Vốn vay:  .........................................................................................  

3. Địa điểm sản xuất dự kiến: ..................................................................................  

4. Diện tích mặt bằng sản xuất dự kiến: ..................................................................  

5. Sản phẩm và công suất sản xuất: .........................................................................  

 

STT Sản phẩm Đơn vị 

tính 

Năng lực sản 

xuất 

Sản lượng dự 

kiến năm … 
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6. Dự kiến nguồn nguyên liệu: ................................................................................  

7. Dự kiến thị trường tiêu thụ: .................................................................................  

8. Dự kiến số lượng lao động và nguồn lao động: ..................................................  

9. Dự báo tác động đối với môi trường và hướng xử lý (Ô nhiễm hay không ô nhiễm, 

có hệ thống xử lý hay không?): ...............................................................................  

 .................................................................................................................................  

10. Kèm theo bản photo của Dự án. 

11. Dự kiến sản phẩm sẽ sản xuất  

12. Dự kiến nội dung đề nghị hỗ trợ 

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên./. 

      Đà Nẵng, ngày........ tháng.....năm ...... 

           Thủ trưởng đơn vị 

           (Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu 3. Đơn đề nghị hỗ trợ theo Chương trình phát triển sản phẩm lưu niệm du 

lịch thành phố Đà Nẵng 

 

Tên đơn vị:................     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Đà Nẵng, ngày........ tháng......... năm........ 

                               

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ  

Theo Chương trình phát triển sản phẩm lưu niệm  

du lịch thành phố Đà Nẵng 

Kính gửi: UBND thành phố Đà Nẵng 

 

Tên đơn vị: ...................................................................................................................  

Địa chỉ giao dịch: ........................................................................................................  

Số đăng ký kinh doanh:  ..............................................................................................  

Điện thoại: .......................................... Fax:  ...............................................................  

 Căn cứ Quyết định số ....... /2012/QĐ-UBND ngày    tháng   năm 20… của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản 

phẩm lưu niệm du lịch thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số................./QĐ-UBND ngày    tháng   năm 20…  của 

UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt danh sách các doanh nghiệp được chọn tham gia 

Chương trình phát triển sản phẩm lưu niệm du lịch thành phố Đà Nẵng, 

 Cơ sở chúng tôi kính đề nghị UBND thành phố xem xét hỗ trợ với các nội dung 

cụ thể sau đây (kèm theo hồ sơ chứng từ chi tiết theo quy định): 

 

Số TT Nội dung đề nghị hỗ trợ Kinh phí 

   

 Tổng cộng  

Bằng chữ: ......................................................................................................... 

(Các nội dung đề nghị khác nếu có cần ghi rõ) 

Chúng tôi xin cam đoan sử dụng kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích và đạt 

hiệu quả cao./. 

        Thủ trưởng đơn vị 

               (Ký tên và đóng dấu)  
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Số: 56 /2012/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày 05  tháng 12   năm 2012 
 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2009-2015 
 

 

 

ỦY 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 Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị Quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 4 Về 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt “Đề án giảm nghèo trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng giai đoạn 2009-2015”. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố 

Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./    

                                                
 

   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

Văn Hữu Chiến 
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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: 57/2012/QĐ-UBND                        Đà Nẵng, ngày 07  tháng 12 năm 2012 

QUYẾT  ĐỊNH 

Ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, vận 

hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-

UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 của 

 UBND thành phố Đà  Nẵng 

ỦY 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 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ 

về thoát nước đô thị và khu công nghiệp; 

 Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Bộ Xây 

dựng quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định 88/2007/NĐ-CP ngày 

28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1209/TTr-SXD ngày 

05 tháng 12 năm 2012. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, vận hành, khai 

thác, sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của 

UBND thành phố Đà Nẵng, như sau: 

1. Bổ sung các khoản 9,10 và 11 của Điều 5, như sau 

 “9. Khi cấp Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở thuộc phạm vi Sở Xây dựng 

quản lý, yêu cầu hộ thoát nước phải đấu nối với hệ thống thu gom nước thải theo đúng 

quy định tại Điều 53 Luật Bảo vệ Môi trường và Quyết định này. 

 “10. Khi xem xét hồ sơ dự án khu đô thị, khu dân cư mới yêu cầu chủ dự án phải 
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có phương án xây dựng hệ thống thu gom, đấu nối nước thải theo đúng quy định tại 

Điều 53 Luật Bảo vệ Môi trường. 

 “11. Chỉ đạo các bộ phận có liên quan trong việc xem xét hồ sơ thiết kế hệ thống 

xử lý sơ bộ, thoát nước thải và kiểm tra, kiểm soát trong quá trình xây dựng theo đúng 

nội dung Giấy phép xây dựng. 

 2. Bổ sung các khoản 5, 6,7 và 8 của Điều 6, như sau 

 “5. Thông qua các hội đoàn thể của địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động 

nhân dân thực hiện việc đấu nối nước thải. 

 “6. Phối hợp với Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải để xác định nhu cầu về 

đấu nối nước thải và theo dõi kết quả đấu nối của địa phương. 

 “7. Khi cấp Giấy phép xây dựng, sửa chữa công trình, nhà ở thuộc phạm vi quận, 

huyện quản lý, yêu cầu hộ thoát nước phải đấu nối với hệ thống thu gom nước thải theo 

đúng quy định tại Điều 53 Luật Bảo vệ Môi trường và Quyết định này. 

 “8. Chỉ đạo các bộ phận có liên quan trong việc xem xét hồ sơ thiết kế hệ thống 

xử lý sơ bộ, thoát nước thải và kiểm tra, giám sát trong quá trình xây dựng theo đúng 

nội dung Giấy phép xây dựng. 

 3. Bổ sung các khoản 7 và 8 của Điều 7, như sau 

  “7. Tổ chức kiểm soát việc xả nước thải của các hộ thoát nước vào hệ thống thoát 

nước do đơn vị quản lý, bảo đảm quy chuẩn hiện hành, tự tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm 

khi thấy cần thiết. 

   “8. Phối hợp với phòng Quản lý đô thị các quận, huyện hàng năm xây dựng kế hoạch 

đấu nối nước thải cho các hộ thoát nước. 

 4. Sửa đổi khoản 1 của Điều 8, như sau 

    “1. Tất cả các dự án, công trình thoát nước đô thị đều phải được thẩm định, xét duyệt 

trên cơ sở quy hoạch chiều cao và thoát nước thành phố và các đồ án quy hoạch chiều 

cao thoát nước của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định 

của Nhà nước. 

- Các hộ thoát nước đều phải xây dựng công trình xử lý sơ bộ và đấu nối vào hệ 

thống thoát nước riêng (nếu có) hoặc hệ thống cống chung các khu đô thị. Riêng đối 

với các hộ thoát nước (là công trình hiện hữu) nằm trong khu vực đô thị nhưng chưa 

đấu nối thoát nước thải hoặc hệ thống xử lý nước thải không đạt yêu cầu thì khuyến 

khích sửa chữa hệ thống xử lý nước thải và đấu nối thoát nước thải vào hệ thống thoát 

nước công cộng. 

- Yêu cầu kỹ thuật chung trong quá trình thực hiện đấu nối hộ thoát nước là hệ 

thống nước thải được xây dựng đường ống riêng, không thấm xuống đất, không tắc 
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nghẽn, vật liệu thoát nước đạt tiêu chuẩn, đảm bảo độ bền theo quy định, có thiết kế 

ngăn mùi. Hệ thống thoát nước mưa hộ thoát nước không được đấu nối vào hệ thống 

thoát nước thải riêng của đô thị. 

      5. Bổ sung khoản 6 của Điều 8, như sau 

    “6. Tất cả các khu đô thị, khu dân cư xây dựng mới khi đầu tư xây dựng đều phải 

xây dựng hệ thống thoát nước theo khoản 3 Điều 12 Nghị định 88/2007/NĐ-CP ngày 

28/5/2007. 

- Các khu dân cư, khu đô thị xây dựng mới phải xây dựng công trình Trạm xử 

lý nước thải sinh hoạt tập trung khi khu vực xây dựng dự án chưa có hệ thống đường 

ống thu gom nước thải riêng của thành phố hoặc hệ thống đường ống thu gom nước 

thải riêng không đáp ứng được nhu cầu xả thải của khu đô thị, khu dân cư xây dựng 

mới. 

- Trong trường hợp khu vực xây dựng đã có hệ thống thu gom nước thải của 

thành phố thì được phép đấu nối trực tiếp vào hệ thống thoát nước thải tại vị trí phù 

hợp (trường hợp này phải có văn bản thống nhất của Sở Xây dựng). 

 6. Bổ sung Điều 8a của Chương 3: Quy định về sử dụng, thông hút bể tự 

hoại của hộ thoát nước, đơn vị thực hiện thông hút.   

  “1. Các hộ thoát nước không được xả vào bể tự hoại các loại chất thải như: nước mưa, 

nước chảy tràn bề mặt, nước xả rửa bể bơi, nước làm mềm, các loại vải, nhựa, cao su, 

chất thải dịch vụ, dầu mỡ, các chất dễ cháy, nổ (kể cả  dạng rắn, lỏng hay khí), chất 

khử trùng, khử mùi, chất kháng sinh, hoá chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu…trừ khi chất đó 

được nêu rõ là có thể xả vào bể tự hoại, hay bất kỳ chất nào khác có thể ảnh hưởng đến 

hiệu quả làm việc của bể tự hoại. 

   “2. Các loại bể tự hoại của các hộ thoát nước đều phải thực hiện việc thông hút bởi 

các đơn vị có giấy phép hoạt động kinh doanh theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi 

trường có trách nhiệm hướng dẫn quy trình kỹ thuật, chu kỳ thông hút các loại bể tự 

hoại đối với các hộ thoát nước. 

  “3. Các đơn vị thực hiện công tác thông hút bể tự hoại phải thiết lập cơ sở dữ liệu 

thống nhất để quản lý, theo dõi và lên kế hoạch thông hút lần tiếp theo, báo cáo với Sở 

Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện để theo dõi, kiểm tra. 

  “4. Đối với nhà xây dựng mới các đơn vị cấp Giấy phép xây dựng cung cấp thông tin 

bể tự hoại cho các đơn vị quản lý thông hút đã được phân cấp để quản lý, theo dõi và 

lên kế hoạch thông hút. 

  “5. Các đơn vị thông hút bể tự hoại phải có giấy phép kinh doanh hành nghề theo quy 

định và thực hiện việc thông hút đúng quy trình của Sở Tài nguyên và Môi trường ban 

hành. 
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  “6. Bùn của bể tự hoại phải được đơn vị thông hút vận chuyển bằng xe chuyên dụng, 

lưu giữ, xử lý, thải bỏ đúng theo các quy định phù hợp các tiêu chuẩn về môi trường. 

  “7. Hộ thoát nước tự chịu kinh phí thông hút bể tự hoại bao gồm cả chi phí xử lý bùn 

thải. 

  7. Bổ sung các  khoản 6 và 7 của  Điều 11,  như sau: 

  “6.  Đối với nhà ở, công trình cải tạo, xây dựng mới phải xin Giấy phép xây dựng 

theo quy định, Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng công trình yêu cầu phải thể hiện chi 

tiết hệ thống xử lý nước thải, hệ thống thoát nước mưa và điểm đấu nối vào hệ thống 

thoát nước công cộng.  Yêu cầu này được lồng ghép trong nội dung Giấy phép xây 

dựng và ghi rõ “Chủ đầu tư công trình phải thi công hệ thống xử lý nước thải và đấu 

nối thoát nước theo đúng hồ sơ thiết kế kèm theo Giấy phép xây dựng”. 

   “7. Đối với nhà ở, công trình xây dựng mới trong các khu đô thị, khu dân cư xây 

dựng mới (khi chưa bàn giao cho thành phố) thì hộ thoát nước phải liên hệ với Chủ đầu 

tư hoặc đơn vị điều hành dự án để được hướng dẫn lắp đặt hệ thống thoát nước thải từ 

bên trong ra phía ngoài công trình theo đúng yêu cầu kỹ thuật đã được quy định. Chủ 

đầu tư hoặc đơn vị điều hành dự án chịu trách nhiệm kiểm tra, nghiệm thu hệ thống 

thoát nước và đấu nối nước thải theo đúng quy định. 

 8. Bổ sung các khoản 6, 7, 8 và 9 của Điều 22, như sau: 

   “6. Thực hiện xin Giấy phép xây dựng hoặc Giấy phép đấu nối nước thải theo đúng 

các quy định hiện hành. Trong hồ sơ thiết kế xây dựng phải thể hiện: Vị trí phát sinh 

nước thải, hệ thống xử lý, đường ống thu gom, vị trí, cao độ đấu nối vào hệ thống thoát 

nước đô thị (trường hợp hộ thoát nước không phải là nhà ở tư nhân thì phải có tính toán 

lưu lượng nước thải cụ thể). 

    “7. Các hộ thoát nước thực hiện đấu nối thoát nước thải vào hệ thống thoát nước 

công cộng để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Tổ chức xây dựng hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải nội bộ, theo đúng nội dung giấy phép xây dựng, giấy phép đấu 

nối được cấp. Hoàn trả mặt bằng theo hiện trạng sau khi thi công hoàn thành. 

   “8. Tích cực tham gia và hưởng ứng chương trình giáo dục truyền thông, nâng cao 

nhận thức cộng đồng trong việc đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước của thành 

phố. 

   “9. Tích cực tham gia đăng ký vay và sử dụng các Quỹ hỗ trợ của thành phố (nếu có) 

cho việc sửa chữa, cải tạo hệ thống thoát nước thải trong các công trình, nhà ở hiện có 

và đấu nối nước thải. 

 9. Sửa đổi khoản 9 của Điều 24, như sau:  

   “9. Các Chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án có trách nhiệm thực hiện quản lý, vận 
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hành, khai thác sử dụng hệ thống thoát nước đô thị theo quy định tại khoản 5 Điều 4 

Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012. 

 Trong thời gian thực hiện dự án Chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án có tránh 

nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu hệ thống xử lý sơ bộ, thoát nước thải, 

điểm đấu nối của các hộ thoát nước đúng theo các quy định hiện hành. 

 Bàn giao công tác quản lý đấu nối nước thải của các hộ thoát nước vào hệ thống 

thoát nước của khu đô thị, khu dân cư cho địa phương hoặc đơn vị quản lý khi bàn giao 

dự án đưa vào khai thác, sử dụng. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Xây 

dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

Trưởng ban: Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất, Ban Quản lý các dự án 

Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Giám đốc 

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải; Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  CHỦ TỊCH 

  Văn Hữu Chiến 
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 UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
  

Số: 59/2012/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Đà Nẵng, ngày 12  tháng  12  năm 2012 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và đăng ký 

biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận ban hành kèm theo Quyết định số 

31/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND thành phố 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 Luật Nhà ở và Điều 121 Luật Đất đai 

ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây 

dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009; 

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

số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 

27 tháng 01 năm 2006, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007, Nghị 

định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP 

ngày 23 tháng 6 năm 2010, Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 

và Nghị định số  45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011của Chính phủ;  

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký 

quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005, Thông tư 

số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 7 năm 2007, Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT 

ngày 21 tháng 10 năm 2009, Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 

2010, Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường; 
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Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLB-BTC-BTNMT ngày 31 tháng 01 

năm 2008 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004,  Thông tư 

số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011, Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 

31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây 

dựng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và đăng ký biến 

động sau khi cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo 

Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND thành phố, như sau: 

1- Sửa đổi khoản 1 Điều 4 như sau:  

“1. Ủy ban nhân dân thành phố ký cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cơ sở tôn 

giáo. Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư.” 

2- Sửa đổi khoản 1 Điều 36 như sau:  

“1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả tại Văn phòng UBND quận, huyện. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng 

Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp thành phố.” 

3- Sửa đổi tiêu đề khoản 2 của các Điều 38, 39, 40, 41, 42, 47 và 48 như sau: 

“2.  Trình tự và thời gian thực hiện đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 

gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư:” 

4- Bổ sung khoản 3 vào Điều 38 như sau: 

“3.  Trình tự và thời gian thực hiện đối với người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở 

tôn giáo: 

a) Văn phòng đăng ký một cấp thực hiện các công việc:  
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- Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; lấy ý kiến các cơ 

quan liên quan trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều 

kiện vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận; 

- Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì chuẩn bị hồ sơ kèm theo 

trích lục bản đồ địa chính, trình Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời gửi số liệu 

địa chính và tài sản gắn liền với đất đến cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính 

đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định 

của pháp luật; 

- Vào sổ cấp Giấy chứng nhận, trao Giấy chứng nhận cho người được cấp giấy 

chứng nhận.  

Thời gian thực hiện tại Văn phòng đăng ký một cấp là không quá tám (08) ngày 

làm việc. 

b) Thời gian thực hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường là không quá ba (03) 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ Văn phòng đăng ký một cấp, Sở Tài 

nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố ký Giấy chứng nhận, đồng 

thời ký hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp được nhà nước cho thuê đất); 

c) Ủy ban nhân dân thành phố ký Giấy chứng nhận trong thời hạn không quá hai 

(02) ngày làm việc.  

d) Thời gian thực hiện tại cơ quan Thuế là không quá hai (02) ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được phiếu gửi số liệu địa chính và tài sản gắn liền với đất của Văn phòng 

đăng ký một cấp.” 

5- Bổ sung khoản 3 vào các Điều 39, 40, 41 và 42 như sau: 

“3.  Trình tự và thời gian thực hiện đối với người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở 

tôn giáo: 

Thực hiện theo khoản 3 Điều 38 của Quy định này.”  

6- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và 3 Điều 45 như sau:  

“2. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký có trách 

nhiệm kiểm tra, ghi nội dung đính chính trên Giấy chứng nhận theo quy định tại điểm q 

khoản 1 Điều 12 của Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT để Văn phòng đăng ký một cấp 

xác nhận. Trường hợp nội dung đính chính sai sót là: Họ và tên người sử dụng đất, số 

chứng minh thư nhân dân, năm sinh, địa chỉ thửa đất thì thẩm quyền xác nhận đính 

chính do Chi nhánh Văn phòng đăng ký xác nhận. 

3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận có yêu cầu cấp 

Giấy chứng nhận mới hoặc trường hợp có nhiều nội dung đính chính thì lập thủ tục cấp 
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đổi Giấy chứng nhận mới. Thời gian cấp đổi Giấy chứng nhận thực hiện theo điểm c 

khoản 1 Điều 37 Quy định này.” 

7- Bổ sung khoản 3 vào Điều 47 như sau: 

“3.  Trình tự và thời gian thực hiện đối với người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở 

tôn giáo: 

Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, Văn phòng đăng ký một cấp kiểm tra hồ sơ; nếu đủ điều kiện thì báo cáo lại việc 

Giấy chứng nhận đã bị mất, viết Giấy chứng nhận gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường trình 

Ủy ban nhân dân thành phố để ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời 

cấp lại Giấy chứng nhận mới; Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định hủy Giấy 

chứng nhận đã cấp và ký Giấy chứng nhận mới trong thời hạn không quá hai (02) ngày 

làm việc. 

Văn phòng đăng ký một cấp trao Giấy chứng nhận cho người đề nghị cấp lại 

Giấy chứng nhận.” 

8- Bổ sung khoản 3 vào Điều 48 như sau: 

“3.  Trình tự và thời gian thực hiện đối với người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở 

tôn giáo: 

Thực hiện theo khoản 3 Điều 47 của Quy định này.”  

9- Sửa đổi khoản 2 và 3 Điều 49 như sau:  

“2. Việc tách thửa, hợp thửa theo nhu cầu của người sử dụng đất được thực hiện 

như sau:  

a) Người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa hoặc hợp thửa lập một (01) bộ hồ sơ nộp 

tại Văn phòng đăng ký một cấp nếu là tổ chức, cơ sở tôn giáo; nộp tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả tại Văn phòng UBND quận, huyện để chuyển cho Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký nếu là hộ gia đình, cá nhân;   

b) Văn phòng đăng ký chuẩn bị hồ sơ địa chính; Đối với trường hợp hợp thửa 

không phải trích đo địa chính thì ngay trong ngày nhận được hồ sơ hoặc ngày làm việc 

tiếp theo, Văn phòng đăng ký có trách nhiệm làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao 

hồ sơ địa chính, có ý kiến vào nội dung thẩm tra của đơn đề nghị tách hoặc hợp thửa 

đất và viết Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp tách thửa hoặc trường hợp hợp thửa 

mà phải trích đo địa chính thì trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký có trách nhiệm làm trích đo địa 



   

99 CÔNG BÁO/Số 25 + 26 + 27 + 28 + 29/Ngày 29-12-2012  

 

chính thửa đất mới tách hoặc mới hợp thửa, làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ 

sơ địa chính, có ý kiến vào nội dung thẩm tra của đơn đề nghị tách hoặc hợp thửa đất 

và viết Giấy chứng nhận gửi đến Văn phòng đăng ký một cấp đối với hồ sơ của hộ gia 

đình, cá nhân; Văn phòng đăng ký một cấp có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa 

đất mới tách hoặc mới hợp thửa, làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa 

chính, có ý kiến vào nội dung thẩm tra của đơn đề nghị tách hoặc hợp thửa đất và viết 

Giấy chứng nhận gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với hồ sơ của tổ chức, cơ 

sở tôn giáo.  

c) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Văn 

phòng đăng ký một cấp có trách nhiệm trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký 

Giấy chứng nhận cho thửa đất mới của hộ gia đình, cá nhân; Sở Tài nguyên và Môi 

trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân thành phố ký Giấy chứng nhận cho thửa 

đất mới của tổ chức, cơ sở tôn giáo;  

d) Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ 

trình, Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận cho gia đình, cá nhân; Ủy ban 

nhân dân thành phố ký Giấy chứng nhận cho tổ chức, cơ sở tôn giáo.”     

3. Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì căn cứ quyết 

định thu hồi đất, thực hiện theo quy định tại điểm b, c, d khoản 2 Điều này.”  

10- Bổ sung khoản 4 và 5 vào Điều 49 như sau: 

“4. Trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân tách thửa đất ở từ năm (05) thửa đất 

trở lên, nếu đủ điều kiện tách thửa đất theo quy định thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

thực hiện trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính hoặc trích đo địa chính 

và gửi đến Sở Xây dựng để có ý kiến về quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật sau khi tách 

thửa, trước khi thực hiện các thủ tục theo quy định tại khoản 5 Điều này. 

Thời gian thực hiện tại Sở Xây dựng tối đa không quá năm (05) ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện quy định tại khoản 4 Điều này.  

5.  Trường hợp tách thửa đất ở để chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá 

nhân thực hiện như sau:  

a) Trong thời hạn không quá sáu (06) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký có trách nhiệm: 

Trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính hoặc trích đo địa chính, có 

ý kiến vào nội dung thẩm tra của đơn đề nghị tách thửa đất. Trong bản trích lục sơ đồ 

thửa đất để chuyển quyền sử dụng đất cần thể hiện rõ ranh giới, độ dài cạnh thửa đất, 



   

100 CÔNG BÁO/Số 25 + 26 + 27 + 28 + 29/Ngày 29-12-2012  

 

diện tích đất, diện tích nhà (nếu có)... phần diện tích đất tách thửa để chuyển quyền và 

phần diện tích thửa đất còn lại. 

Sau khi hoàn thành công việc nêu trên, Chi nhánh Văn phòng đăng ký trả kết 

quả lại cho người đề nghị tách thửa đất để tiếp tục thực hiện việc công chứng hoặc 

chứng thực văn bản, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hồ sơ trả kết quả tại thời 

điểm này bao gồm:  

- Đơn đề nghị tách thửa đất (mẫu số 16/ĐK) đã có ý kiến thẩm tra đủ điều kiện 

tách thửa đất của Chi nhánh Văn phòng đăng ký;  

- Bản chính Giấy chứng nhận;  

- Giấy xác nhận quy hoạch xây dựng (nếu có);  

- Sơ đồ tách thửa đất để chuyển quyền sử dụng đất có xác nhận của Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký.  

b) Người sử dụng đất sau khi công chứng hoặc chứng thực việc chuyển quyền 

sử dụng đất nộp lại hồ sơ gồm các loại giấy tờ nêu tại điểm a khoản này và văn bản 

hoặc hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất. Trong thời hạn không quá (02) ngày làm 

việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký lập phiếu chuyển thông tin địa chính đến cơ quan 

thuế. 

c) Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

do Chi nhánh Văn phòng đăng ký chuyển đến, cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ địa chính, 

xác định các khoản nghĩa vụ tài chính phải nộp; Phát hành thông báo nộp các khoản 

nghĩa vụ tài chính hoặc thông báo thuộc diện không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính 

và gửi đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký nơi gửi hồ sơ địa chính. 

d) Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ khi người sử dụng 

đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính hoặc có thông báo của cơ quan thuế thuộc diện 

không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, Chi nhánh Văn phòng đăng ký có trách nhiệm 

viết Giấy chứng nhận đối với thửa đất mới cho người nhận chuyển quyền sử dụng đất. 

đ) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký có trách nhiệm chỉnh lý Giấy chứng nhận đã cấp, đồng thời trình Văn phòng đăng 

ký một cấp để trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và ký Giấy chứng nhận cho 

thửa đất mới. 

11- Sửa đổi khoản 2 Điều 64 như sau:  

“2. Hướng dẫn sử dụng các mẫu giấy tờ, thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận 

và các mẫu sử dụng trong quản lý, phát hành Giấy chứng nhận; Ký cấp Giấy chứng 

nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; Trình Ủy ban nhân dân thành phố 

ký cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cơ sở tôn giáo.” 
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12- Sửa đổi Điều 73 như sau:  

“Điều 73. Trách nhiệm của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký  

Chi nhánh Văn phòng đăng ký có chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Văn 

phòng đăng ký một cấp trong phạm vi địa bàn được giao quản lý, bao gồm: Thực hiện 

thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và 

đăng ký biến động trong phạm vi địa bàn quản lý; kiểm tra điều kiện đăng ký; chuẩn 

bị hồ sơ để trình cơ quan thẩm quyền ký cấp Giấy chứng nhận; xác nhận thay đổi vào 

Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp đăng ký biến động không phải cấp Giấy 

chứng nhận mới; cập nhật, chỉnh lý thường xuyên hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa 

chính; quản lý hồ sơ địa chính và cung cấp thông tin đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai 

theo định kỳ.” 

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm 

tra, hướng dẫn thực hiện Quyết định này.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn 

thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, Giám 

đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân các phường, xã và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.                                          

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

  Văn Hữu Chiến 
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số: 60/2012/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày  17  tháng 12 năm 2012 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức khoán chi phí bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện 

tịch thu sung công quỹ nhà nước do vi phạm hành chính 

 

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 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ 

về bán đấu giá tài sản; 

Căn cứ Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài 

chính về việc xác định giá khởi điểm của tài sản; 

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị 

hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ 

nhà nước do vi phạm hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 139/2011/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài 

chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2010 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị 

hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ 

nhà nước do vi phạm hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài 

chính về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống 

buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và Thông tư số 51/2010/TT-BTC ngày 

14/4/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 59/2008/TT-BTC; 

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

1611/TTr-STC ngày 28 tháng 11 năm 2012, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

  Điều 1. Quy định mức khoán chi phí bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện 

tịch thu sung công quỹ nhà nước do vi phạm hành chính cho Hội đồng bán đấu giá tài 

sản các quận, huyện, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và cơ quan của người ra 

quyết định tịch thu tang vật, phương tiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính (bao gồm cả tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm 

hành chính thuộc lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả), cụ thể như 

sau: 
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1. Đối với tài sản bán được có giá trị dưới 50 triệu đồng thì mức khoán là 4% 

giá trị tài sản bán được. 

2. Đối với tài sản có bán được có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên thì quy định mức 

khoán là 02 triệu đồng + 1,2% phần giá trị tài sản bán được vượt quá 50 triệu đồng, 

nhưng mức khoán chi phí bán đấu giá không vượt quá 300 triệu đồng/cuộc đấu giá. 

3. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ bán đấu giá tài sản chủ động sử dụng 

chi phí được khoán để chi cho các nội dung theo quy định tại Thông tư số 137/2010/TT-

BTC ngày 15/9/2010; Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 04/7/2008 của Bộ Tài chính 

về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn 

lậu, gian lận thương mại, hàng giả; Thông tư số 51/2010/TT-BTC ngày 14/4/2010 về 

việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 59/2008/TT-BTC và các văn bản pháp luật có liên 

quan. 
 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. 
 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư 

pháp; Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch 

UBND các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN            
     KT. CHỦ TỊCH       

     PHÓ CHỦ TỊCH            
 

   Võ Duy Khương                
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    UỶ BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 61/2012/QĐ-UBND                           Đà Nẵng, ngày 17  tháng 12   năm 2012 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách khuyến khích, 

 hỗ trợ đầu tư và phát triển tàu du lịch trên sông Hàn và các tuyến sông trên  

địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2009/QĐ-

UBND ngày 24 tháng 6 năm 2009 của UBND 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 Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;  

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính 

phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành Luật Du lịch; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng tại Tờ 

trình số 1573/TTr-SKHĐT ngày 05 tháng 6 năm 2012 và Công văn số 3239/SKHĐT 

ngày 07 tháng 11 năm 2012,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách khuyến 

khích, hỗ trợ đầu tư và phát triển tàu du lịch trên sông Hàn và các tuyến sông trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 

24 tháng 6 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng: 

1. Điều 2 được sửa đổi như sau: 

“Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài thực hiện đầu tư các dự án phát triển 

tàu du lịch trên sông Hàn và các tuyến sông trên địa bàn thành phố.” 

2. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:  

“Điều 3. Phí sử dụng cầu cảng, bến cảng (phí sử dụng lề đường, bến, bãi, 

mặt đất, mặt nước); hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm 

1. Nhà đầu tư được miễn phí sử dụng cầu cảng du lịch dọc sông Hàn và các tuyến 

sông trên địa bàn thành phố trong thời hạn năm (05) năm đầu hoạt động và giảm 50% 

phí sử dụng cầu cảng du lịch cho hai (02) năm tiếp theo.  
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   2. Nhà đầu tư được Ngân sách Nhà nước (NSNN) hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo 

hiểm thân tàu đối với tàu đóng mới và 50% phí bảo hiểm thân tàu đối với tàu cải hoán 

trong thời hạn hai (02) năm đầu hoạt động.” 

 3. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 5. Quảng bá thương hiệu 

1. Nhà đầu tư được hỗ trợ tuyên truyền quảng bá thương hiệu trong các chương 

trình xúc tiến thương mại và du lịch của thành phố nhằm kết nối các tour, tuyến du lịch 

khác với hoạt động du lịch trên sông Hàn và xây dựng các mối liên kết, hợp tác các tổ 

chức, đơn vị kinh doanh du lịch trong và ngoài nước.  

2. Nhà đầu tư được NSNN hỗ trợ 100% phí sử dụng lề đường, vỉa hè, bến, bãi, 

mặt nước để đặt băng rôn, phướn và các hình thức tương tự khác nhằm giới thiệu, 

quảng bá tàu du lịch trên sông Hàn và các tuyến sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Số lượng băng rôn, phướn và các hình thức tương tự khác không quá 50 cái/lần, không 

quá 3 lần/năm, trong thời hạn 3 năm đầu hoạt động trên các tuyến đường trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng.” 

 4. Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

 “Điều 6. Tín dụng đầu tư 

 1. Nhà đầu tư được vay vốn từ nguồn vốn ưu đãi của Quỹ đầu tư phát triển thành 

phố, Ngân hàng chính sách xã hội thành phố, Ngân hàng Phát triển Việt Nam-Chi 

nhánh Đà Nẵng trong việc đầu tư nâng cấp và đóng mới các tàu thuyền phục vụ du lịch 

trên sông Hàn và các tuyến sông trên địa bàn thành phố. 

2. Hỗ trợ chuyển đổi tàu khai thác thủy sản gần bờ (công suất dưới 30CV) thành 

tàu du lịch đường sông với mức hỗ trợ không quá 30 triệu đồng/tàu.” 

5. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 7. Đào tạo lao động 

1. Nhà đầu tư được NSNN hỗ trợ một lần 100% chi phí đào tạo lao động trong 

nước đối với thuyền trưởng, máy trưởng, mức hỗ trợ không quá 2.500.000 đồng/người, 

không quá 02 người/tàu. 

2. Nhà đầu tư được NSNN hỗ trợ một lần 100% chi phí đào tạo lao động trong 

nước làm việc trên tàu đối với các đối tượng khác, mức hỗ trợ không quá 1.500.000 

đồng/người, không quá 04 người/tàu. 

Trường hợp người lao động là đối tượng của Quyết định được hưởng chính sách 

hỗ trợ đào tạo của nhiều chương trình thì được hưởng chính sách hỗ trợ của chương 

trình nào có mức hỗ trợ cao nhất theo nguyên tắc hỗ trợ một lần; trường hợp người lao 

động là đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Trung ương thì 

hưởng chính sách hỗ trợ bằng nguồn kinh phí của Trung ương.” 

Điều 2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra 

việc triển khai thực hiện Quyết định này. 



   

106 CÔNG BÁO/Số 25 + 26 + 27 + 28 + 29/Ngày 29-12-2012  

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.  

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

Đầu tư, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên 

quan thuộc UBND thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

                                                                                                                         CHỦ TỊCH  
                                                             

                                                                    Văn Hữu Chiến 
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VĂN BẢN KHÁC 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN   

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                   
              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  Số:34 /NQ-HĐND                                   Đà Nẵng, ngày 06 tháng 12 năm 2012 

            
 

NGHỊ QUYẾT  
Về Kế hoạch biên chế năm 2013 của thành phố Đà Nẵng 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA VIII,  

NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 5 
 

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

năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ 

về quản lý biên chế công chức; 

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ 

quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Sau khi nghe Tờ trình số 9787/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về kế hoạch biên chế năm 2013 của thành phố Đà 

Nẵng, Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân 

dân thành phố,  

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

 Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 9787/TTr-UBND ngày 21 tháng   11 

năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trình tại kỳ họp về kế hoạch biên 

chế năm 2013 của thành phố, cụ thể như sau: 

 - Thông qua tổng biên chế, lao động hành chính:  2.555  người 

 - Quyết định tổng biên chế sự nghiệp: 18.814  người 

 - Quyết định số lao động hợp đồng theo chính sách thu hút nguồn nhân lực cho 

các đơn vị thuộc thành phố:  300 người. 

 Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng: 
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 1. Hoàn tất thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định về tổng biên chế hành 

chính năm 2013 theo đúng quy định. 

 2. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này về tổng biên chế sự nghiệp và 

phân bổ biên chế hành chính năm 2013 cho các cơ quan, địa phương trực thuộc thành 

phố. 

 3. Thực hiện nội dung đề xuất tại Tờ trình đã được thông qua.  

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII nhiệm kỳ 2011 

- 2016, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 06 tháng 12 năm  2012./. 

 

      CHỦ TỊCH 
           

                Nguyễn Bá Thanh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
 

   ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

   Số: 9256/QĐ-UBND                                 Đà Nẵng, ngày 08  tháng 11  năm 2012 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP                  

ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình                                

thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

 

ỦY 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 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ 

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1344/STP-

PB&TDTHPL ngày 30 tháng 10 năm 2012, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị 

định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, 

Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các quận, huyện, xã, phường và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

  Văn Hữu Chiến 
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  ỦY BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             

               KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ                          

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật                                                                              

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 9256  /QĐ-UBND                                                

ngà  08 /11/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 

7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2012), Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xây 

dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn thành 

phố nhằm góp phần nâng cao nhận thức về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức công vụ của đội ngũ cán bộ, công 

chức, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân trên địa bàn thành phố. 

- Việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm xem xét, 

đánh giá thực trạng thi hành pháp luật; kiến nghị thực hiện các giải pháp nhằm góp 

phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm 

minh, thống nhất và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 

lý xã hội, quản lý nhà nước bằng pháp luật, góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ 

chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

2. Yêu cầu 

a) Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ 

và các văn bản hướng dẫn thi hành phải được thực hiện thường xuyên và sâu rộng bằng 

nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, giúp mọi người hiểu rõ những quy định 

của Nghị định. 

b) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải được thực hiện ở tất cả 

các ngành, các cấp từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường một cách khách quan, 

công khai, minh bạch; thường xuyên, toàn diện, đồng thời có có trọng tâm, trọng điểm. 

Kết hợp thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực và theo địa bàn.  

c) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, các cấp 

trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật; bảo đảm không trùng lắp, chồng 
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chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã 

được pháp luật quy định. 

d) Các ngành, các cấp từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường có trách nhiệm 

tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính 

phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

a) Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị triển 

khai, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ cho lãnh đạo các sở, ban, 

ngành, đoàn thể của thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, lãnh đạo 

Phòng Tư pháp các quận, huyện. 

Thời gian: trong quý I năm 2013. 

b) Các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng Kế 

hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ 

cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc ngành, địa phương quản lý và các xã, phường trên 

địa bàn quận, huyện. 

 Thời gian: trong quý I, II năm 2013. 

c) Ủy ban nhân dân các xã, phường có các hình thức thích hợp để tổ chức triển khai 

phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ đến đội ngũ cán bộ, công chức cũng 

như tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia 

của nhân dân vào công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

2. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ủy 

ban nhân dân các xã, phường triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật theo các nội dung sau:  

a) Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp 

luật (xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi 

tiết; tính thống nhất, đồng bộ của văn bản; tính khả thi của văn bản). 

b) Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật (xem xét, đánh giá tính 

kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù 

hợp của tổ chức bộ máy, đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật; mức độ đáp 

ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật). 

c) Tình hình tuân thủ pháp luật (xem xét, đánh giá tính kịp thời đầy đủ trong thi 

hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống 

nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật ciủa cơ quan nhà 

nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp lụât của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân). 
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3. Chế độ báo cáo 

a) Báo cáo định kỳ 

- Hàng năm, các ban, ngành, đoàn thể của quận, huyện, Ủy ban nhân dân các xã, 

phường báo cáo định kỳ về kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật gửi 

Phòng Tư pháp quận, huyện trước ngày 20 tháng 9 hàng năm để kịp thời tổng hợp, 

báo cáo Ủy ban nhân dân quận, huyện, Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân thành phố đúng 

thời hạn quy định (số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 10 của năm trước đến thời 

điểm báo cáo). 

- Hàng năm, các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố, Ủy ban nhân dân các 

quận, huyện báo cáo định kỳ về kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

gửi Sở Tư pháp trước ngày 30 tháng 9 hàng năm để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy 

ban nhân dân thành phố, Bộ Tư pháp và Chính phủ đúng thời hạn quy định (số liệu báo 

cáo tính từ ngày 01 tháng 10 của năm trước đến thời điểm báo cáo). 

b) Báo cáo đột xuất 

Ngoài việc báo cáo định kỳ theo quy định tại điểm a khoản này, các sở, ban, ngành, 

đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường báo cáo đột xuất về 

kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tư pháp 

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu, giúp 

Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật đến các đối 

tượng nêu tại điểm a khoản 1 mục II Kế hoạch này. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành 

phố tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố theo quy định 

của pháp luật. 

c) Hàng năm, trên cơ sở quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính 

phủ, chỉ đạo của Bộ Tư pháp và đặc điểm, tình hình thực tiễn của thành phố, Sở Tư 

pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố 

xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa 

bàn thành phố, trong đó lựa chọn lĩnh vực pháp luật trọng tâm để theo dõi. 

d) Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ, đột xuất (nếu có) về kết quả 

triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật với Ủy ban nhân dân 

thành phố, Bộ Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền. 

đ) Theo dõi và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả tổ chức triển khai 

thực hiện Kế hoạch này.  

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố   
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a) Trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình về 

việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ và gửi 

Kế hoạch về Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 12 năm 2012 để giúp UBND thành phố 

theo dõi việc triển khai thực hiện.   

b) Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện hiệu quả Kế hoạch này, thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 

các lĩnh vực quản lý chuyên ngành. Có trách nhiệm bố trí, chỉ đạo Phòng pháp chế, cán 

bộ pháp chế thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại 

Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.  

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền quản lý trong 

việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đặc biệt đối với việc thi 

hành pháp luật trong lĩnh vực pháp luật trọng tâm của công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật từng năm theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố.  

d) Định kỳ báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo 

các nội dung nêu tại khoản 2 mục II Kế hoạch này và theo đúng thời hạn nêu tại điểm 

a khoản 3 mục II Kế hoạch này; báo cáo đột xuất (nếu có) theo yêu cầu của Ủy ban 

nhân dân cấp trên, cơ quan tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền khác.      

(Bộ phận pháp chế các sở, ban, ngành có trách nhiệm giúp Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành thực hiện các nội dung nêu trên).  

3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện  

a) Trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch của địa phương mình về việc tổ 

chức triển khai Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ và gửi Kế hoạch về Sở 

Tư pháp trước ngày 10 tháng 12 năm 2012 để giúp UBND thành phố theo dõi việc 

triển khai thực hiện. 

b) Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện hiệu quả Kế hoạch này; thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 

phạm vi quản lý của địa phương. Chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện 

thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương. 

c) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

quận, huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ 

và Kế hoạch này. 

d) Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể quận, huyện, Ủy ban nhân dân các xã, 

phường và Phòng Tư pháp định kỳ báo cáo kết quả công tác theo dõi thi hành pháp 

luật theo các nội dung nêu tại khoản 2 mục II Kế hoạch này và theo đúng thời hạn 

nêu tại điểm a khoản 3 mục II Kế hoạch này; báo cáo đột xuất (nếu có) theo yêu cầu 

của Ủy ban nhân dân cấp trên, cơ quan tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền khác. 

đ) Bố trí kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác để thực hiện có hiệu quả công 

tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn.  
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(Phòng Tư pháp quận, huyện; công chức tư pháp - hộ tịch xã, phường có trách 

nhiệm tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện các nội dung 

nêu trên).  

4. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị 

thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán 

ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, phân bổ kinh phí được thực 

hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành. 

Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện có trách nhiệm chủ 

trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan lập 

dự toán kinh phí tổng thể và chi tiết cho từng hoạt động được giao theo Kế hoạch hàng 

năm và bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật của thành phố, quận, huyện. 

5. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Toà án nhân dân thành phố, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên có liên 

quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức tuyên truyền Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố 

(thông qua Sở Tư pháp) thực hiện hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật trên địa bàn thành phố. 

6. Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền 

hình Đà Nẵng kịp thời đưa tin, bài, tăng thời lượng phát sóng, tổ chức các chuyên mục 

giới thiệu, tuyên truyền Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định. 

7. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế 

hoạch này. 

8. Nhận được Kế hoạch này, các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố nghiêm 

túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu 

có khó khăn, vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kịp thời 

phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp (thông qua Phòng Phổ biến, giáo dục và theo 
dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành 

phố xem xét, chỉ đạo giải quyết./. 

                                                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                       

                                                                                              CHỦ TỊCH 

                                                                                            Văn Hữu Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 9911/QĐ-UBND  Đà Nẵng, ngày 30 tháng 11 năm 2012 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng 

Mạng đô thị thành phố Đà Nẵng 

 

 

ỦY 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 Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NÐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NÐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ 

về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NÐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính 

phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NÐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

301/TTr-STTTT ngày 16 tháng 11 năm 2012, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý và sử 

dụng Mạng đô thị thành phố Ðà Nẵng. 
 

Ðiều 2. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng 

dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quy chế nêu trên. 
 

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
 

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ 

tịch UBND các quận, huyện; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã; Thủ trưởng 
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các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Sở, Ban, ngành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

Văn Hữu Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Phối hợp quản lý và sử dụng Mạng đô thị thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 9911/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2012 

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

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

1. Quy chế này quy định việc quản lý và sử dụng Mạng đô thị thành phố Đà 

Nẵng (sau đây gọi tắt là Mạng đô thị - MAN: Metropolitan Area Network). 

2. Quy chế này áp dụng đối với cơ quan hành chính nhà nước thuộc Ủy ban nhân 

dân thành phố Đà Nẵng và các tổ chức cá nhân có liên quan tham gia quản lý và sử 

dụng Mạng đô thị. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Cơ quan hành chính nhà nước là các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự 

nghiệp cấp sở thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và 

Ủy ban nhân dân các phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Cơ quan chủ sở hữu mạng là Sở Thông tin và Truyền thông. 

3. Cơ quan vận hành, khai thác và bảo dưỡng mạng là Trung tâm Phát triển hạ 

tầng công nghệ thông tin (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông). 

4. Cơ quan sử dụng mạng là các cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức 

khác được UBND thành phố cho phép tham gia sử dụng, khai thác Mạng đô thị. 

5. Người sử dụng là cán bộ, công chức và cá nhân có liên quan tham gia sử dụng 

Mạng đô thị. 

6. Mạng đô thị thành phố Đà Nẵng là hệ thống mạng băng rộng, tốc độ cao phục 

vụ kết nối mạng máy tính nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước với nhau, kết nối 

với Trung tâm dữ liệu thành phố và kết nối tập trung với mạng viễn thông, Internet 

công cộng. 

Mạng đô thị thành phố Đà Nẵng bao gồm trung tâm quản lý mạng (NOC: Net-

work Operation Center), hạ tầng truyền dẫn băng rộng, trang thiết bị mạng và phụ trợ. 

7. Trung tâm dữ liệu thành phố (DC: Data Center) là trung tâm lưu trữ dữ liệu 

điện tử của cơ quan hành chính nhà nước. 
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8. Trung tâm quản lý mạng là nơi đặt các trang thiết bị mạng và cung cấp dịch 

vụ thuộc Mạng đô thị phục vụ quản lý, vận hành tập trung và cung cấp các dịch vụ 

mạng. 

9. Trang thiết bị mạng gồm thiết bị chuyển mạch, thiết bị định tuyến, thiết bị 

dịch vụ, thiết bị an ninh bảo mật và các thiết bị phục vụ quản trị mạng. 

10. Hạ tầng truyền dẫn băng rộng Mạng đô thị bao gồm cáp quang truyền dẫn, 

ống bảo vệ cáp, hố ga, mốc cáp, măng sông nối cáp, giá đấu dây cáp quang. 

11. Phụ trợ phòng máy là các thiết bị, hệ thống bảo đảm cho Mạng đô thị hoạt 

động như sàn giả, tiếp đất, điều hoà, bộ lưu điện, báo cháy và báo khói, thiết bị cắt và 

lọc sét nguồn điện lưới. 

12. Thiết bị đầu cuối dịch vụ là các thiết bị như máy tính, máy điện thoại, thiết 

bị họp giao ban trực tuyến,… kết nối và sử dụng các dịch vụ trên Mạng đô thị. 

13. Địa chỉ IP là một địa chỉ duy nhất được gán cho các thiết bị kết nối mạng sử 

dụng để nhận diện và liên lạc qua giao thức Internet. 

14. Dịch vụ điện thoại IP là công nghệ truyền âm thanh qua mạng thông tin, sử 

dụng bộ giao thức TCP/IP. 

15. Dịch vụ hội nghị truyền hình là công nghệ truyền hình ảnh, âm thanh qua 

mạng thông tin sử dụng bộ giao thức TCP/IP. 

16. Tên định danh là tên duy nhất gán cho các thiết bị đầu cuối kết nối mạng. 

Điều 3. Kiến trúc và dịch vụ Mạng đô thị 

1. Mạng đô thị sử dụng công nghệ và phương thức chuyển mạch nhãn đa giao 

thức (IP/MPLS), cung cấp đa dịch vụ (dữ liệu, âm thanh và hình ảnh) và được thiết kế, 

xây dựng có tính sẵn sàng cao, bảo đảm an toàn, bảo mật nhằm đáp ứng mọi nhu cầu 

ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan hành chính nhà nước. 

2. Truyền dẫn Mạng đô thị bao gồm 14 vòng tuyến (Ring), sử dụng phương thức 

cáp quang đi ngầm; kết nối các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân 

thành phố (như Phụ lục 1 kèm theo). 

3. Thiết bị mạng, dịch vụ và phụ trợ lắp đặt tại các cơ quan hành chính nhà nước 

bao gồm thiết bị mạng, thiết bị đầu cuối dịch vụ và phụ trợ phòng máy được chủ đầu 

tư và các cơ quan sử dụng mạng giao nhận và nghiệm thu bằng biên bản. 

4. Các dịch vụ trên Mạng đô thị bao gồm: 

a) Các dịch vụ truyền số liệu và thuê kênh riêng sử dụng công nghệ kết nối mạng 

riêng ảo (VPN) gồm: Intranet IP/MPLS VPN, Extranet IP/MPLS VPN, Internet 

IP/MPLS VPN, IP VPN truy nhập từ xa. 

b) Dịch vụ hội nghị truyền hình (Video Conference); 

c) Dịch vụ điện thoại nội mạng (Video phone, IP phone); 
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d) Dịch vụ truy nhập Internet;  

e) Dịch vụ trung tâm dữ liệu; 

g) Dịch vụ máy chủ thư điện tử; 

h) Dịch vụ fax; 

i) Các dịch vụ gia tăng khác. 

Điều 4. Nguyên tắc về quản lý và sử dụng Mạng đô thị 

1. Mạng đô thị phải bảo đảm khai thác hiệu quả tài nguyên mạng máy tính, các 

thiết bị đầu cuối dịch vụ, các phần mềm và ứng dụng chuyên ngành, phục vụ ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. 

2. Mạng đô thị được quản lý, vận hành tập trung, thống nhất từ Trung tâm quản 

lý mạng và có sự phân công, phân cấp cho các cơ quan sử dụng; được rà soát kiểm tra, 

đánh giá định kỳ để bảo đảm an toàn, bảo mật và tính sẵn sàng cao trong quá trình vận 

hành và sử dụng. 

3. Mạng đô thị phải bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, liên tục (24 giờ trong 

một ngày và 7 ngày trong một tuần). 

4. Các cơ quan sử dụng và người sử dụng chỉ được sử dụng Mạng đô thị trong 

phạm vi quy định và tuân thủ quy định này và các quy định về an toàn bảo mật thông 

tin. 

Điều 5. Tài nguyên Mạng đô thị 

1. Hạ tầng truyền dẫn, các trang thiết bị mạng, thiết bị an ninh, thiết bị và phần 

mềm dịch vụ, phần mềm quản trị mạng và cấu hình hệ thống mạng. 

2. Hệ thống địa chỉ IP, tên định danh các thiết bị (như Phụ lục 2 kèm theo) 

3. Hệ thống địa chỉ IP, mã số của các thiết bị điện thoại nội mạng (như Phụ lục 

3 kèm theo). 

Điều 6. Quy định về an toàn và bảo mật thông tin 

1. Mạng đô thị phải được trang bị hệ thống kỹ thuật cho việc quản lý, kiểm soát 

mạng, nhằm phát hiện, ngăn chặn các truy nhập trái phép và đảm bảo an toàn dữ liệu 

trao đổi trên môi trường mạng. 

2. Các kết nối Mạng đô thị với mạng bên ngoài của doanh nghiệp viễn thông, 

Internet phải được kiểm soát bởi các hệ thống an ninh mạng. 

3. Các máy tính kết nối, sử dụng tài nguyên và dịch vụ Mạng đô thị phải được 

xác thực bởi hệ thống an ninh kiểm soát truy cập mạng, cài đặt phần mềm phòng chống 

virus máy tính và mã độc, định kỳ cập nhật phiên bản, các bản vá lỗ hổng bảo mật tối 

thiểu 03 tháng/lần. 

4. Các dữ liệu điện tử cấp độ “Mật” trở lên trao đổi trên Mạng đô thị phải được 
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áp dụng các biện pháp an toàn bảo mật theo quy định riêng của Ủy ban nhân dân thành 

phố Đà Nẵng. 

 

Chương II 

VẬN HÀNH, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG MẠNG ĐÔ THỊ 

Điều 7. Quy định về vận hành, quản trị và kiểm soát hoạt động Mạng đô thị 

thành phố 

1. Cơ quan vận hành, khai thác và bảo dưỡng mạng chịu trách nhiệm về quản trị 

và kiểm soát hoạt động Mạng đô thị. 

2. Các nội dung vận hành, quản trị và kiểm soát hoạt động Mạng đô thị bao gồm: 

a) Bảo đảm các yêu cầu về dung lượng, tốc độ, chất lượng dịch vụ và  

an toàn thông tin của mạng. 

b) Quản trị và kiểm soát tập trung. 

c) Xây dựng, cập nhật và lưu trữ tài liệu thiết kế và bản vẽ hoàn công Mạng đô 

thị khi lắp đặt mới, mở rộng hoặc sửa chữa. 

d) Ghi nhật ký hoạt động hàng ngày và lập báo cáo đánh giá tổng thể của hệ 

thống đột xuất hoặc định kỳ 01 tháng/lần cho cơ quan chủ sở hữu mạng. 

Điều 8. Quy định về bảo dưỡng và xử lý sự cố 

1. Cơ quan vận hành, khai thác và bảo dưỡng mạng có trách nhiệm: 

a) Xây dựng, tham mưu cơ quan chủ sở hữu mạng ban hành quy trình bảo dưỡng 

và xử lý sự cố. 

b) Trực tiếp tổ chức thực hiện bảo dưỡng và xử lý sự cố theo các chỉ tiêu chất 

lượng mạng và dịch vụ. 

2. Quy định về bảo dưỡng: 

a) Mạng đô thị phải được bảo dưỡng định kỳ tối thiểu 03 tháng/lần để đảm bảo 

hoạt động ổn định và an toàn. 

b) Việc thực hiện bảo dưỡng không được làm gián đoạn và ảnh hưởng đến việc 

thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tham gia sử dụng Mạng đô thị. 

c) Quá trình bảo dưỡng phải thực hiện theo đúng kịch bản, quy trình và ghi nhật 

ký về tình trạng hoạt động trước và sau khi bảo trì. 

d) Cơ quan vận hành, khai thác và bảo dưỡng mạng xây dựng kế hoạch, phương 

án bảo trì, báo cáo Cơ quan chủ sở hữu mạng phê duyệt và triển khai thực hiện. 

3. Cơ quan sử dụng có trách nhiệm phối hợp với đơn vị vận hành, khai thác và 

bảo dưỡng mạng trong quá trình bảo dưỡng, xử lý sự cố và và ghi nhận kết quả theo 

đúng quy trình. 
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Điều 9. Mở rộng và nâng cấp Mạng đô thị 

1. Mở rộng và nâng cấp Mạng đô thị phải được thực hiện thường xuyên đảm bảo 

hệ thống mạng hoạt động liên tục, an toàn và hiệu quả. 

2. Hàng năm cơ quan chủ sở hữu mạng lập kế hoạch mở rộng và nâng cấp Mạng 

đô thị trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và triển khai thực hiện sau khi được 

phê duyệt. 

Điều 10. Sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin trên Mạng đô thị  

1. Việc sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin trên Mạng đô thị phải tuân thủ các 

quy định của pháp luật về viễn thông, công nghệ thông tin, an toàn và an ninh thông 

tin về lưu trữ. 

2. Thông tin được sử dụng, chia sẻ và lưu trữ trên Mạng đô thị phải là những 

thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý điều hành và thực hiện công vụ. 

Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan vận hành, khai thác và bảo dưỡng mạng 

1. Tổ chức tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ của các cơ quan và triển khai 

cung cấp dịch vụ cho các đơn vị sử dụng theo yêu cầu đúng với tiêu chuẩn chất lượng 

và đúng quy trình. 

2. Tham mưu cơ quan chủ sở hữu mạng ban hành quy trình cung cấp dịch vụ 

Mạng đô thị. 

Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan sử dụng 

1. Quản lý, sử dụng và bảo dưỡng các trang thiết bị phụ trợ phòng máy tại cơ 

quan. 

2. Trang bị các thiết bị đầu cuối và đăng ký sử dụng các dịch vụ mạng tại Điều 

3 như Mẫu 1 kèm theo. 

3. Chịu trách nhiệm về nội dung, thông tin truyền đưa trên Mạng đô thị theo 

đúng qui định pháp luật. 

4. Không thay đổi kết nối, thông số thiết lập mạng của các thiết bị liên quan đến 

Mạng đô thị không thuộc thẩm quyền, gây xung đột tài nguyên, ảnh hưởng đến việc 

vận hành hệ thống Mạng đô thị. 

5. Chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan như: 

a) Sở hữu và quản lý các chính sách kết nối Internet của riêng cơ quan thông qua 

Mạng đô thị. 

b) Ghi lại các sự cố, lỗi xảy ra về kết nối Mạng đô thị, về an toàn, bảo mật thông 

tin; trường hợp có sự cố nghiêm trọng vượt quá khả năng khắc phục của đơn vị phải 

báo cáo đơn vị quản lý, vận hành để khắc phục kịp thời, nhanh chóng. 

6. Trong trường hợp có kế hoạch nâng cấp, bảo trì hệ thống mạng nội bộ có ảnh 
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hưởng đến Mạng đô thị cần thông báo cho đơn vị quản lý, vận hành hoặc cơ quan sở 

hữu mạng trước tối thiểu 05 ngày làm việc. 

7. Hàng năm, trước ngày 30 tháng 11, báo cáo cơ quan sở hữu mạng về tình hình 

khai thác, sử dụng Mạng đô thị trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn 

vị mình. 

Điều 13. Trách nhiệm của người sử dụng 

1. Sử dụng tài nguyên, khai thác thông tin trên Mạng đô thị và mạng Internet 

trong phạm vi cho phép. 

2. Tuân thủ các quy định về an toàn bảo mật thông tin, quản lý vận hành và sử 

dụng Mạng đô thị. 

3. Tuân thủ các quy định về việc kết nối, sử dụng, khai thác Internet. 

4. Không được sử dụng các công cụ, phần mềm làm tổn hại đến hoạt động của 

hệ thống Mạng đô thị. 

5. Trường hợp phát sinh sự cố, thông báo cho cán bộ kỹ thuật tại cơ quan để 

được hướng dẫn và hỗ trợ khắc phục. 

6. Phối hợp với bộ phận kỹ thuật trong việc xử lý và xác nhận kết quả xử lý sự 

cố. 

Điều 14. Trách nhiệm của tổ chức bên ngoài kết nối với Mạng đô thị  

1. Tuân thủ các quy định về kết nối Mạng đô thị. 

2. Đảm bảo an toàn bảo mật đối với các thiết bị mạng, thiết bị đầu cuối và đường 

truyền kết nối với Mạng đô thị. 

 

Chương III 

BẢO VỆ MẠNG ĐÔ THỊ 

Điều 15. Nội dung bảo vệ Mạng đô thị 

1. Bảo vệ hạ tầng truyền dẫn. 

2. Bảo vệ thiết bị mạng, dịch vụ và phụ trợ tại cơ quan sử dụng và tại NOC. 

3. Bảo vệ tài nguyên, tham số thiết bị, an ninh mạng và an ninh thông tin.  

Điều 16. Trách nhiệm cơ quan chủ sở hữu mạng 

1. Chủ trì cung cấp thông tin và tổ chức phối hợp bảo vệ mạng Mạng đô thị. 

2. Chỉ đạo đơn vị quản lý, vận hành thực hiện các quy định của pháp luật về bảo 

vệ hạ tầng và bảo đảm an toàn mạng và thông tin trên Mạng đô thị. 

3. Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm quy định về an toàn 

mạng và thông tin trên Mạng đô thị. 
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Điều 17. Trách nhiệm của cơ quan quản lý, vận hành và bảo dưỡng 

1. Tham mưu ban hành quy chế về bảo vệ an toàn mạng và thông tin được truyền 

tải trên Mạng đô thị. 

2. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm Mạng đô thị đáp ứng các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin. 

3. Triển khai các giải pháp và hệ thống thiết bị dự phòng để bảo đảm cơ sở hạ 

tầng Mạng đô thị hoạt động liên tục và an toàn. 

4. Triển khai các giải pháp, biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc sử dụng, lợi 

dụng mạng lưới, thiết bị, các công cụ phần cứng, phần mềm để cản trở, gây nhiễu, gây 

rối loạn, làm hư hỏng, hủy hoại hoạt động của Mạng đô thị. 

5. Thường xuyên kiểm tra đánh giá về mức độ bảo vệ an toàn mạng và thông tin 

trên mạng, tiến hành những biện pháp phòng tránh, khắc phục kịp thời. 

6. Báo cáo ngay cơ quan chủ sở hữu mạng để nhận chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời trong 

trường hợp xảy ra sự cố đối với mạng đường trục hoặc các sự cố cần tổ chức ứng cứu 

thông tin. 

Điều 18. Các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, phường, xã 

1. Chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trực thuộc triển khai bảo vệ hạ tầng truyền dẫn 

Mạng đô thị. 

2. Trong quá trình quy hoạch, xây dựng các công trình xây dựng, giao thông phải 

đảo đảm không làm hư hại đến Mạng đô thị. 

Điều 19. Trách nhiệm của cơ quan sử dụng 

1. Bảo vệ các thiết bị mạng, dịch vụ và phụ trợ phòng máy Mạng đô thị lắp tại 

cơ quan sau khi đã bàn giao. 

2. Chỉ đạo nhân viên thuộc quyền phải bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho 

Mạng đô thị trong quá trình sử dụng. 

 

CHƯƠNG IV 

KẾT NỐI MẠNG INTERNET 

Điều 20. Quản lý kết nối Internet 

1. Các máy tính thuộc mạng cục bộ các cơ quan hành chính nhà nước kết nối 

mạng Internet phải thông qua các cổng kết nối tập trung tại NOC. 

2. Các đường Internet kết nối ra bên ngoài phải sử dụng của 02 doanh nghiệp 

viễn thông khác nhau để dự phòng và có dung lượng bảo đảm cho sử dụng của các cơ 

quan. 

Điều 21. Điều kiện kết nối Internet 
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1. Các thiết bị đầu cuối kết nối Internet phải cài đặt các phần mềm phòng chống 

vi rút máy tính, phần mềm an ninh. 

2. Người sử dụng kết nối qua cổng Internet phải sử dụng tài khoản truy nhập do 

Trung tâm phát triển hạ tầng công nghệ thông tin cấp (nếu có). 

Điều 22. Quy định về giám sát và kiểm soát kết nối Internet 

1. Giữa Mạng đô thị và mạng Internet phải có hệ thống an ninh mạng đảm bảo 

an toàn bảo mật cho Mạng đô thị. Nghiêm cấm việc sử dụng các thiết bị kết nối Internet 

để kết nối trực tiếp vào Mạng đô thị. 

2. Cơ quan vận hành, khai thác và bảo dưỡng mạng chịu trách nhiệm quản lý, 

kiểm soát các thiết bị thuộc Mạng đô thị kết nối ra mạng Internet. 

Điều 23. Quy định về kết nối mạng không dây, thiết bị di động 

1. Cơ quan vận hành, khai thác và bảo dưỡng mạng quản lý việc kết nối không 

dây và kiểm soát thiết bị không dây, thiết bị di động đến Mạng đô thị. 

2. Khi có nhu cầu kết nối thiết bị không dây, thiết bị di động với Mạng đô thị, 

các cơ quan phải đăng ký theo Mẫu số 02. 

3. Khi hết thời gian đăng ký kết nối mạng không dây, Mạng đô thị, hệ thống sẽ 

tự động ngừng cung cấp dịch vụ. 

 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 24. Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan sở hữu Mạng đô thị theo quy 

định. 

2. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Quy định 

này; hướng dẫn các đơn vị quản lý, khai thác hiệu quả Mạng đô thị. 

3. Thực hiện quản lý, giám sát việc kết nối, chất lượng mạng và dịch vụ trên 

Mạng đô thị. 

4. Hướng dẫn triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh đối với cơ sở hạ 

tầng Mạng đô thị. 

5. Quy hoạch tài nguyên mạng, các giải pháp, phương án kỹ thuật, các kế hoạch 

phát triển Mạng đô thị. 

6. Chỉ đạo mở hoặc dừng đột xuất một số dịch vụ Mạng đô thị trong các trường 

hợp cụ thể. 

7. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố nâng cấp và mở rộng Mạng đô thị bảo 

đảm cho ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử. 
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8. Chỉ đạo Trung tâm phát triển hạ tầng công nghệ thông tin 

a) Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan quản lý, khai thác và bảo 

dưỡng Mạng đô thị. 

b) Tham mưu quy trình khai thác và bảo dưỡng Mạng đô thị và triển khai thực 

hiện sau khi phê duyệt. 

c) Xây dựng đề xuất quy định hợp tác khai thác Mạng đô thị với các tổ chức có 

liên quan và triển khai thực hiện sau khi phê duyệt. 

d) Phối hợp với các đơn vị chức năng và các đơn vị sử dụng bảo đảm an toàn 

thông tin truyền tải trên Mạng đô thị. 

e) Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan triển khai bảo vệ Mạng đô 

thị. 

9. Hàng năm, trước ngày 15 tháng 12, tổng hợp, báo cáo về Ủy ban nhân dân 

thành phố tình hình khai thác, sử dụng Mạng đô thị trong hoạt động ứng dụng công 

nghệ thông tin. 

Điều 25. Các cơ quan, đơn vị sử dụng mạng 

1. Các cơ quan, đơn vị sử dụng mạng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của 

mình, có trách nhiệm tổ chức triển khai và kiểm tra việc chấp hành tại đơn vị theo đúng 

Quy định này. 

2. Hàng năm, vào tháng 11, báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông tình hình 

sử dụng Mạng đô thị trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, đơn 

vị mình. 

Điều 26. Sở Tài chính 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân thành 

phố phê duyệt kinh phí hàng năm cho vận hành, bảo dưỡng Mạng đô thị thành phố và 

các hạ tầng công nghệ thông tin khác dùng chung cho các cơ quan hành chính nhà 

nước. 

Điều 27. Công an thành phố Đà Nẵng 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai bảo vệ Mạng đô thị và xử 

lý các trường hợp xâm hại, hư hỏng hoặc phá hoại Mạng đô thị trong toàn lực lượng. 

Điều 28. Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền về quy mô, vai 

trò, ý nghĩa của Mạng đô thị để người dân biết và tham gia bảo vệ. 

Điều 29. Sửa đổi, bổ sung Quy chế 

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh mới, 
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các cơ quan, đơn vị, địa phương cần kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông 

tổng hợp và trình UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung Quy chế cho phù hợp với thực 

tế./. 

 

        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

      CHỦ TỊCH 

 

 Văn Hữu Chiến 
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PHỤ LỤC 1 

CÁC VÒNG (RING) CÁP QUANG MẠNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ 

 

TT Điểm đầu Điểm cuối RING 

1 

Trung tâm điều hành mạng - NOC 

(Công viên Phần mềm Đà Nẵng) 
UBND quận Hải Châu RING 

BACKBONE 

(20Gbps) 
UBND quận Hải Châu Sở Thông tin và Truyền thông 

Sở Thông tin và Truyền thông Trung tâm điều hành mạng 

2 

Sở Thông tin và Truyền thông BQL các KCN và Chế xuất 

RING SỞ 

NGÀNH 1 

BQL các KCN và Chế xuất Sở Tài nguyên và Môi trường 

Sở Tài nguyên và Môi trường Viện NC PT KT-XH TP 

Viện Nghiên cứu PT KT-XH TP Trung tâm Xúc tiến đầu tư TP 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư TP Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Khoa học và Công nghệ 

Sở Khoa học và Công nghệ Sở Công Thương 

Sở Công Thương Sở Ngoại vụ 

Sở Ngoại vụ Sở Tài chính 

Sở Tài chính Sở Tư pháp 

Sở Tư pháp UBND thành phố Đà Nẵng 

UBND thành phố Đà Nẵng 
Sở Kế hoạch và Đầu tư (02 Quang 

Trung) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Thông tin và Truyền thông 

3 

UBND quận Hải Châu 
Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội 

RING SỞ 

NGÀNH 2 

Sở Lao động - Thương binh & Xã 

hội 
Sở Xây dựng 

Sở Xây dựng Sở Y tế (103 Hùng Vương) 

Sở Y tế Sở Giao thông Vận tải 

Sở Giao thông Vận tải Thanh tra thành phố 

Thanh tra thành phố Sở NN&PTNT 

Sở NN&PTNT Sở Nội vụ 

Sở Nội vụ UBND quận Hải Châu 

4 

Công viên Phần mềm Đà Nẵng UBND quận Sơn Trà 

RING IV UBND quận Sơn Trà UBND quận Ngũ Hành Sơn 

UBND quận Ngũ Hành Sơn Trung tâm điều hành mạng - NOC 

5 

Trung tâm điều hành mạng - NOC UBND quận Liên Chiểu 

RING V UBND quận Liên Chiểu UBND quận Thanh Khê 

UBND quận Thanh Khê Trung tâm điều hành mạng - NOC 

6 

UBND quận Hải Châu UBND quận Cẩm Lệ 

RING VI UBND quận Cẩm Lệ UBND huyện Hòa Vang 

UBND huyện Hòa Vang UBND quận Hải Châu 

7 

UBND quận Hải Châu UBND phường Phước Ninh 

RING 1 HẢI 

CHÂU 

UBND phường Phước Ninh UBND phường Hải Châu 1 

UBND phường Hải Châu 1 UBND phường Thuận Phước 

UBND phường Thuận Phước UBND phường Thanh Bình 



   

128 CÔNG BÁO/Số 25 + 26 + 27 + 28 + 29/Ngày 29-12-2012  

 

UBND phường Thanh Bình UBND phường Thạch Thang 

UBND phường Thạch Thang UBND phường Hải Châu 2 

UBND phường Hải Châu 2 UBND phường Nam Dương 

UBND phường Nam Dương UBND phường Bình Hiên 

UBND phường Bình Hiên UBDN quận Hải Châu 

8 

UBND quận Hải Châu UBND phường Bình Thuận 

RING 2 HẢI 

CHÂU 

UBND phường Bình Thuận UBND phường Hòa Cường Bắc 

UBND phường Hòa Cường Bắc UBND phường Hòa Cường Nam 

UBND phường Hòa Cường Nam UBND phường Hòa Thuận Tây 

UBND phường Hòa Thuận Tây UBND phường Hòa Thuận Đông 

UBND phường Hòa Thuận Đông UBDN quận Hải Châu 

8 

UBND quận Thanh Khê UBND phường Xuân Hà 

RING 

THANH 

KHÊ 

UBND phường Xuân Hà UBND phường Tam Thuận 

UBND phường Tam Thuận UBND phường Tân Chính 

UBND phường Tân Chính UBND phường Vĩnh Trung 

UBND phường Vĩnh Trung UBND phường Thạc Gián 

UBND phường Thạc Gián UBND phường Chính Gián 

UBND phường Chính Gián UBND phường Hòa Khê 

UBND phường Hòa Khê UBND phường An Khê 

 UBND phường An Khê UBND phường Thanh Khê Đông 

 UBND phường Thanh Khê Tây UBND quận Thanh Khê 

9 

UBND quận Liên Chiểu UBND phường Hòa Hiệp Bắc 

RING LIÊN 

CHIỂU 

UBND phường Hòa Hiệp Bắc UBND phường Hòa Hiệp Nam 

UBND phường Hòa Hiệp Nam UBND phường Hòa Khánh Bắc 

UBND phường Hòa Khánh Bắc UBND phường Hòa Minh 

UBND phường Hòa Minh UBND phường Hòa Khánh Nam 

UBND phường Hòa Khánh Nam UBND quận Liên Chiểu 

10 

UBND quận Sơn Trà UBND phường An Hải Đông 

RING SƠN 

TRÀ 

UBND phường An Hải Đông UBND phường Phước Mỹ 

UBND phường Phước Mỹ UBND phường Mân Thái 

UBND phường Mân Thái UBND phường Thọ Quang 

UBND phường Thọ Quang UBND Phường Nại Hiên Đông 

UBND phường Nại Hiên Đông UBND phường An Hải Bắc 

UBND phường An Hải Bắc UBND phường An Hải Tây 

UBND phường An Hải Tây UBND quận Sơn Trà 

11 

UBND phường Mỹ An UBND phường Khuê Mỹ 

RING NGŨ 

HÀNH SƠN 

UBND phường Khuê Mỹ UBND quận Ngũ Hành Sơn 

UBND quận Ngũ Hành Sơn UBND phường Hòa Hải 

UBND phường Hòa Hải UBND phường Hòa Quý 

UBND phường Hòa Quý UBND phường Mỹ An 

12 

UBND quận Cẩm Lệ UBND phường Hòa An 

RING CẨM 

LỆ 

UBND phường Hòa An UBND phường Hòa Phát 

UBND phường Hòa Phát UBDN phường Hòa Thọ Tây 

UBDN phường Hòa Thọ Tây UBDN phường Hòa Thọ Đông 

UBDN phường Hòa Thọ Đông UBDN phường Hòa Xuân 
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UBDN phường Hòa Xuân UBDN phường Khuê Trung 

UBDN phường Khuê Trung UBDN quận Cẩm Lệ 

13 

UBND huyện Hòa Vang UBND xã Hòa Khương 

RING NAM 

HÒA VANG 

UBND xã Hòa Khương UBND xã Hòa Phong 

UBND xã Hòa Phong UBND xã Hòa Tiến 

UBND xã Hòa Tiến UBND xã Hòa Phước 

UBND xã Hòa Phước UBND xã Hòa Châu 

UBND xã Hòa Châu UBND xã Hòa Nhơn 

UBND xã Hòa Nhơn UBND xã Hòa Vang  

14 

UBND huyện Hòa Vang UBND xã Hòa Phú 

RING BẮC 

HÒA VANG 

UBND xã Hòa Phú UBND xã Hòa Ninh 

UBND xã Hòa Ninh UBND xã Hòa Sơn 

UBND xã Hòa Sơn UBND xã Hòa Liên 

UBND xã Hòa Liên UBND xã Hòa Bắc 

UBND xã Hòa Bắc UBND huyện Hòa Vang  
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PHỤ LỤC 2 

QUY HOẠCH ĐỊA CHỈ IP SỬ DỤNG MẠNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ 

 

TT Tên cơ quan IP/Subnet 
Địa chỉ IP cho User 

(Server+ Máy tính) 

1 
Trung tâm điều hành mạng (Công viên Phần 

mềm Đà Nẵng) 
10.204.0.0/16   

2 Sở Thông tin và Truyền thông 10.17.1.0/24 10.17.1.2-244 

3 BQL Khu công nghiệp và Chế xuất 10.17.2.0/24 10.17.2.2-244 

4 Sở Tài nguyên và Môi trường 10.17.3.0/24 10.17.3.2-244 

5 Viện Nghiên cứu PT kinh tế - xã hội TP 10.17.4.0/24 10.17.4.2-244 

6 TT Xúc tiến đầu tư TP 10.17.5.0/24 10.17.5.2-244 

7 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10.17.6.0/24 10.17.6.2-244 

8 Sở Khoa học và Công nghệ 10.17.7.0/24 10.17.7.2-244 

9 Sở Giáo dục và Đào tạo 10.33.8.0/24 10.33.8.2-244 

10 Sở Công Thương 10.17.8.0/24 10.17.8.2-244 

11 Sở Ngoại vụ 10.17.9.0/24 10.17.9.2-244 

12 Sở Tài chính 10.17.10.0/24 10.17.10.2-244 

13 Sở Tư pháp 10.17.11.0/24 10.17.11.2-244 

14 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10.17.13.0/24 10.17.13.2-244 

15 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10.33.2.0/24 10.33.2.2-244 

16 Sở Xây dựng 10.33.3.0/24 10.33.3.2-244 

17 Sở Y tế 10.33.4.0/24 10.33.4.2-244 

18 Sở Giao thông Vận tải 10.33.5.0/24 10.33.5.2-244 

19 Thanh tra thành phố 10.33.6.0/24 10.33.6.2-244 

20 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  10.33.7.0/24 10.33.7.2-244 

21 Sở Nội vụ 10.33.9.0/24 10.33.9.2-244 

22 UBND phành Phố 10.17.12.0/24 10.17.12.2-244 

23 UBND quận Hải Châu 10.33.1.0/24 10.33.1.2-244 

24 UBND quận Cẩm Lệ 10.49.1.0/24 10.49.1.2-244 

25 UBND quận Thanh Khê 10.49.3.0/24 10.49.3.2-244 

26 UBND quận Liên Chiểu 10.49.4.0/24 10.49.4.2-244 

27 UBND quận Sơn Trà 10.49.5.0/24 10.49.5.2-244 

28 UBND quận Ngũ Hành Sơn 10.49.7.0/24 10.49.7.2-244 

29 UBND huyện Hòa Vang 10.49.2.0/24 10.49.2.2-244 

Dải IP cho các POP mở rộng   

30 Trung tâm Hành chính thành Phố 10.17.14.0/24 10.17.14.2-244 

31 Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng 10.17.15.0/24 10.17.15.2-244 

32 Kho bạc Đà Nẵng 10.17.16.0/24 10.17.16.2-244 

33  Công an thành phố Đà Nẵng 10.17.17.0/24 10.17.17.2-244 

34 Công viên Phần mềm cơ Sở 2 10.17.18.0/24 10.17.18.2-244 

35 Cục Hải quan Đà Nẵng 10.33.10.0/24 10.33.10.2-244 

36 
Khu Công nghệ thông tin tập trung 

10.49.26.0/24 10.49.26.2-244 

37 10.49.27.0/24 10.49.27.2-244 
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Stt Tên cơ quan IP/Subnet 
Địa chỉ IP cho User 

(Server+ Máy tính) 

1 Phường Bình Thuận 

10.49.8.0/24-

10.49.9.0/24 

  

2 Phường Hòa Cường Bắc   

3 Phường Hòa Cường Nam   

4 Phường Hòa Thuận Đông   

5 Phường Hòa Thuận Tây   

6 Phường Phước Ninh 

10.49.24.0/24-

10.49.25.0/24 

  

7 Phường Hải Châu 1   

8 Phường Thuận Phước   

9 Phường Thanh Bình   

10 Phường Thạch Thắng   

11 Phường Hải Châu 2   

12 Phường Nam Dương   

13 Phường Bình Hiện   

Dải IP cho các phường thuộc quận Thanh Khê   

14 Phường Xuân Hà 

10.49.10.0/24- 

10.49.11.0/24 

  

15 Phường Tam Thuận   

16 Phường Tân Chính   

17 Phường Vĩnh Trung   

18 Phường Thạc Gián   

19 Phường Chính Gián   

20 Phường Hòa Khê   

21 Phường An Khê   

22 Phường Thanh Khê Tây   

23 Phường Thanh Khê Đông   

Dải IP cho các phường thuộc quận Liên Chiểu   

24 Phường Hòa Hiệp Bắc 

10.49.12.0/24- 

10.49.13.0/24 

  

25 Phường Hòa Hiệp Nam   

26 Phường Hòa Khánh Bắc   

27 Phường Hòa Minh   

28 Phường Hòa Khánh Nam   

Dải IP cho các phường thuộc quận Ngũ Hành Sơn   

29 Phường Khê Mỹ 

10.49.14.0/24- 

10.49.15.0/24 

  

30 Phường Mỹ An   

31 Phường Hòa Quý   

32 Phường Hòa Hải   

Dải IP cho các phường thuộc quận Sơn Trà   

33 Phường An Hải Tây 

10.49.16.0/24- 

10.49.17.0/24 

  

34 Phường An Hải Bắc   

35 Phường Nại Hiên Đông   

36 Phường Thọ Quang   

37 Phường Mân Thái   

38 Phường Phước Mỹ   

39 Phường An Hải Đông   
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TT Tên cơ quan IP/Subnet 
Địa chỉ IP cho User 

(Server+ Máy tính) 

Dải IP cho các phường thuộc quận Cẩm Lệ   

40 Phường Hòa An 

10.49.18.0/24- 

10.49.19.0/24 

  

41 Phường Khê Trung   

42 Phường Hòa Xuân   

43 Phường Hòa Thọ Đông   

44 Phường Hòa Thọ Tây   

45 Phường Hòa Phát   

Dải IP cho các xã thuộc huyện Hòa Vang   

46 Xã Hòa Nhơn 

10.49.20.0/24- 

10.49.21.0/24 

  

47 Xã Hòa Khương   

48 Xã Hòa Phong   

49 Xã Hòa Tiến   

50 Xã Hòa Phước   

51 Xã Hòa Châu   

52 Xã Hòa Phú   

53 Xã Hòa Liên   

54 Xã Hòa Sơn   

55 Xã Hòa Bắc   
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PHỤ LỤC 3 

QUY HOẠCH DẢI SỐ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ TRÊN MẠNG ĐÔ THỊ  

 

Cơ quan 
Số 

bắt đầu 

Số 

kết thúc 

Số máy đầu cuối 

tối đa 

Trung tâm Điều hành mạng - NOC 2100 2199 100 máy 

Ban quản lý Khu CN và CX 2200 2299 100 máy 

Sở Tài nguyên và Môi trường 2300 2399 100 máy 

Viện Nghiên cứu PT KT-XH TP 2400 2499 100 máy 

TT Xúc tiến đầu tư TP 2500 2599 100 máy 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2600 2699 100 máy 

Sở Khoa học và Công nghệ 2700 2799 100 máy 

Sở Giáo dục và Đào tạo 2800 2899 100 máy 

Sở Công Thương 2900 2999 100 máy 

Sở Ngoại vụ 3000 3099 100 máy 

Sở Tài chính 3100 3199 100 máy 

Sở Tư pháp 3200 3299 100 máy 

UBND thành phố 3300 3399 100 máy 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 3400 3499 100 máy 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3500 3599 100 máy 

Sở Xây dựng 3600 3699 100 máy 

Sở Y tế 3700 3799 100 máy 

Sở Giao thông Vận tải 3800 3899 100 máy 

Thanh tra thành phố 3900 3999 100 máy 

Sở Nông nghiệp và PTNN 4000 4099 100 máy 

Sở Nội vụ 4100 4199 100 máy 

Kho bạc Nhà nước - CN Đà Nẵng 4200 4299 100 máy 

Cục Thuế Đà Nẵng 4300 4399 100 máy 

Cục Hải quan Đà Nẵng 4400 4499 100 máy 

Công an thành phố 4500 4599 100 máy 

Dự phòng 1 (các sở, ngành) 4600 4699 100 máy 

Dự phòng 2 4700 4799 100 máy 

Dự phòng 3 4800 4899 100 máy 

Dự phòng 4 4900 4999 100 máy 

Dự phòng 5 5000 5099 100 máy 

VP Trung tâm Hành chính thành phố 5100 5199 100 máy 

HĐND thành phố 5200 5299 100 máy 

VP Thành ủy 5300 5399 100 máy 

Dự phòng 6 (các cơ quan Đảng) 5400 5499 100 máy 

Dự phòng 7 5500 5599 100 máy 

Dự phòng 8 5600 5699 100 máy 

Dự phòng 9 5700 5799 100 máy 

Dự phòng 10 5800 5899 100 máy 

Dự phòng 11 5900 5999 100 máy 

Dự phòng 12 6000 6099 100 máy 
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Cơ quan 
Số bắt 

đầu 

Số kết 

thúc 

Số máy đầu cuối 

tối đa 

Dự phòng 13 6100 6199 100 máy 

Sở TT&TT 6200 6299 100 máy 

Dự phòng 14 6300 6399 100 máy 

Dự phòng 15 6400 6499 100 máy 

Dự phòng 16 6500 6599 100 máy 

Quận Hải Châu và các phường 6600 6799 200 máy 

Quận Thanh Khê 6800 6999 200 máy 

Quận Liên Chiểu 7000 7199 200 máy 

Quận Sơn Trà 7200 7399 200 máy 

Quận Ngũ Hành Sơn 7400 7599 200 máy 

Quận Cẩm Lệ 7600 7799 200 máy 

Huyện Hòa Vang 7800 7999 200 máy 

Dự phòng 17 (cho quận/huyện) 8000 8099 100 máy 

Dự phòng 18 8100 8199 100 máy 

Dự phòng 19 8200 8299 100 máy 

Dự phòng 20 8300 8399 100 máy 

Dự phòng 21 8400 8499 100 máy 

Dự phòng 22 8500 8599 100 máy 

Lãnh đạo cấp cao thành phố 8600 9999 1.400 máy 
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Mẫu số 01 

 

 Tên cơ quan CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:………………. ……………, ngày .…. tháng .…. năm 20….. 

  

ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ MẠNG ĐÔ THỊ 

 

Kính gửi: Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT thành phố. 

 

A. Thông tin chung 

Tên cơ quan:………………………………………………………………. 

Địa chỉ:……………………………………………………………………. 

Điện thoại:…………………  Fax:………………… 

Đầu mối liên hệ (Tên cán bộ, địa chỉ email, số điện thoại):………………. 

………………………………………………………….…………………. 

B. Phần đề nghị 

Chúng tôi đề nghị được sử dụng dịch vụ Mạng đô thị thành phố như sau: 

1. Tên dịch vụ:……………………………………………………………. 

2. Mục đích:………………………………………………………………. 

………………………………………………………….…………………. 

3. Thời gian sử dụng: 

- Từ:   ___h___ ngày ___/___/_____ 

- Đến: ___h___ ngày ___/___/_____ 

4. Các yêu cầu kỹ thuật cụ thể khác:………………….…………………… 

………………………………………………………….…………………. 

………………………………………………………….…………………. 

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng Mạng đô thị 

thành phố./. 

 

   Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 02 

 
 Tên cơ quan CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:………………. ……………, ngày .…. tháng .…. năm 20….. 

  

ĐỀ NGHỊ KẾT NỐI MẠNG KHÔNG DÂY 

 

Kính gửi: Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT thành phố. 

 

A. Thông tin chung 

Tên cơ quan:………………………………………………………………. 

Địa chỉ:……………………………………………………………………. 

Điện thoại:…………………  Fax:………………… 

Đầu mối liên hệ (Tên cán bộ, địa chỉ email, số điện thoại):………………. 

………………………………………………………….…………………. 

B. Phần đề nghị 

Chúng tôi đề nghị được kết nối thiết bị không dây với Mạng đô thị thành phố chi 

tiết như sau: 

1. Tên thiết bị kết nối:…………………………………………………….. 

2. Mục đích:………………………………………………………………. 

………………………………………………………….…………………. 

3. Thời gian sử dụng: 

- Từ:   ___h___ ngày ___/___/_____ 

- Đến: ___h___ ngày ___/___/_____ 

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về việc kết nối mạng an toàn và sử dụng 

đúng mục đích Mạng đô thị thành phố./. 

 

 Người đề nghị 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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   UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 9930 /QĐ-UBND                  Đà Nẵng, ngày  30  tháng 11 năm 2012 

 

QUYẾT ĐỊNH 

              Hướng dãn thi hành quy định về đăng ký và quản lý cư trú trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

 

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 Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

          Căn cứ Nghị định 73/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội; 

          Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Người nào có hành vi vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư 

trú theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 

2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và 

trật tự,an toàn xã hội thì sẽ bị xem xét, xử phạt, cụ thể như sau : 

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong những hành vi 

sau đây: 

a) Không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; 

b) Không thực hiện đúng quy định về điều chỉnh , bổ sung hoặc những thay đổi 

khác trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; 

c) Không thực hiện đúng những quy định về khai báo tạm vắng;  

d) Không chấp hành việc kiểm tra hộ khẩu, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú 

hoặc không xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác có liên quan đến cư trú khi 

cơ quan có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra. 

2. Phạt tiền từ 1000.000 đồng đến 2000.000 đồng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Tẩy, xoá, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung , hình thức sổ 

hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác có liên quan đến cư trú, cung cấp thông tin, tài 

liệu sai sự thật về cư trú; 

b) Thuê, mượn hoặc cho thuê, cho mượn sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác có 

liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật; 
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c) Sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện 

hành vi trái pháp luật; 

d) Không thực hiện việc thông báo lưu trú với cơ quan Công an theo quy định 

khi có người đến lưu trú; 

đ) Tổ chức kích động, xúi giục, lôi kéo dụ dỗ, môi giới, cưỡng bức người khác 

vi phạm pháp luật về cư trú; 

3. Phạt tiền từ 2000.000 đồng đến 4000.000 đồng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Khai man, giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được đăng ký cư trú, cấp sổ hộ khẩu, sổ 

tạm trú; 

b) Làm giả sổ hộ khẩu, sổ tạm trú nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm 

hình sự; 

c) Sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giả; 

d) Cho người khác nhập hộ khẩu vào sổ hộ khẩu, chỗ ở của mình để trục lợi; 

đ) Cho nhập hộ khẩu vào cùng một chỗ ở nhưng không bảo đảm diện tích sàn tối 

thiểu trên đầu người theo quy định; 

e) Ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động không 

thuộc doanh nghiêp của mình để nhạp hộ khẩu. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

       Tịch thu tang vật, phương tiện đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2; điểm 

a,b,c,d khoản 3 Điều này. 

 Điều 2 . Trách nhiệm của UBND phường, xã  

          Uỷ ban nhân dân phường, xã có trách nhiệm chỉ đạo Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng 

thôn khi phát hiện người có hành vi vi phạm các quy định về đăng ký thường trú, đăng 

ký tạm trú, khai báo tạm vắng, kịp thời phản ảnh với UBND phường, xã; công an 

phường, xã để lập biên bản, xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

  

Điều 3.  Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân 

  Công an thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xem xét xử 

phạt nghiêm đối với các hành vi vi phạm hành chính theo thẩm quyền quy định tại Điều 

28 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, cụ thể: 

 1. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền: 

  a) Phạt cảnh cáo; 

           b) Phạt tiền đến 200.000 đồng 

          2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người quy định tại khoản 1 Điều này có quyền: 



   

139 CÔNG BÁO/Số 25 + 26 + 27 + 28 + 29/Ngày 29-12-2012  

 

          a) Phạt cảnh cáo; 

          b) Phạt tiền đến 500.000 đồng. 

         3. Trưởng công an cấp xã có quyền: 

           a) Phạt cảnh cáo; 

           b) Phạt tiền đến 2000.000 đồng 

         4. Trưởng công an cấp huyện có quyền: 

           a) Phạt cảnh cáo; 

           b) Phạt tiền đến 10.000.000đồng 

         5. Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng 

Cảnh sát trật tự ( bao gồm cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát 113) có 

quyền: 

           a) Phạt cảnh cáo; 

           b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng; 

         6. Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt nêu trên có 

thể áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để 

vi phạm hành chính. 

     Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 

     Điều 5.   Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Công an thành phố; Giám 

đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các 

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

thi hành Quyết định này./.                         

 

 

                                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                CHỦ TỊCH 
                                                                                                             

 

                                                                                                                    Văn Hữu Chiến   
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    UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

   Số: 16 /CT-UBND                                 Đà Nẵng, ngày  21  tháng 11 năm 2012         

 
CHỈ THỊ 

 

V/v Tổ chức Tết Quý Tỵ năm 2013 

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

Do tiếp tục chịu hậu quả từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và khủng hoảng 

nợ công kéo dài ở khu vực châu Âu nên kinh tế thế giới diễn biến không thuận. Tăng 

trưởng của hầu hết các nền kinh tế phát triển và đang phát triển đạt mức thấp. Thị 

trường việc làm bị thu hẹp, thất nghiệp gia tăng. Ở trong nước, những vấn đề bất ổn 

tồn tại nhiều năm qua trong nội tại nền kinh tế chưa được giải quyết triệt để, thiên tai 

dịch bệnh liên tiếp xảy ra, cùng với bối cảnh bất lợi của tình hình thế giới đã ảnh hưởng 

mạnh đến sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư. Lạm phát, lãi suất ở mức cao. Sản 

xuất có dấu hiệu suy giảm trong một vài tháng đầu năm do tiêu thụ hàng hóa chậm, 

hàng tồn kho tăng. Vốn huy động thiếu cùng với thị trường tiêu thụ giảm sút gây sức 

ép cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Với sự nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn của các cấp, các ngành và của nhân dân 

thành phố Đà Nẵng, 10 tháng qua thành phố chúng ta đã đạt được những kết quả tương 

đối toàn diện trên các lĩnh vực.   

Để tổ chức đón Tết Quý Tỵ năm 2013 vui tươi, an toàn và tiết kiệm, tạo không 

khí phấn khởi và quyết tâm hoàn thành tốt nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 

năm 2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị: 

           1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, 

huyện, theo chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 26/9/2012 về việc tăng cường công tác quản lý, điều 

hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012; Chỉ thị số 16/CT-BCT ngày 

05/10/2012 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung 

cầu, bình ổn thị trường các tháng cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013; 

Công văn số 13038/BTC-QLG ngày 25/9/2012 của Bộ Tài chính về việc tăng cường 

kiểm tra, giám sát Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn giá trên địa bàn; Chỉ thị số 

04/CT-BTC ngày 02/11/2012 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, 

điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 

2013; triển khai kế hoạch cụ thể phục vụ Tết trên địa bàn, đảm bảo cho nhân dân đón 

xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo mọi gia đình đều được đón xuân 

vui Tết; đặc biệt quan tâm chu đáo đến các gia đình chính sách, các hộ nghèo, khó 

khăn, các hộ dân cư vừa mới giải toả di dời chưa ổn định cuộc sống, các gia đình gặp 

hoàn cảnh khó khăn do thiên tai gây ra.  
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     2. Sở Công Thương:  

- Chỉ đạo các doanh nghiệp tổ chức dự trữ hàng hoá đủ đáp ứng nhu cầu thị trường 

Tết; bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính lập kế 

hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ Tết. Đặc biệt là hàng hoá thiết yếu phục vụ đồng bào 

các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa; phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan 

tổ chức nắm tình hình diễn biến thị trường, tập trung cho công tác bình ổn giá cả các 

mặt hàng thiết yếu, kịp thời phát hiện việc đầu cơ, tạo tình trạng khan hiếm giả tạo, 

kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Chỉ đạo Công ty Quản lý hội chợ 

triển lãm và các chợ Đà Nẵng, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng 

tổ chức tốt Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2012, Hội chợ Xuân theo kế hoạch để phục vụ 

nhân dân mua sắm trong dịp Tết. 
 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 26/9/2012; của Bộ Công 

Thương tại Chỉ thị số 16/CT-BCT ngày 05/10/2012; của Bộ Tài chính tại Công văn số 

13038/BTC-QLG ngày 25/9/2012. Chỉ đạo tổ chức các lực lượng tăng cường chống 

hàng giả, hàng kém chất lượng; gian lận thương mại và kiểm tra, kiểm soát thị trường 

trong những tháng trước, trong và sau Tết Nguyên đán. 
 
 

3. Các ngành Hải quan, Thuế, Quản lý thị trường, Công an, Bộ đội biên 

phòng: phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát 

thị trường trước, trong và sau Tết Quý Tỵ 2013; ngăn chặn các hành vi đầu cơ tích trữ, 

nâng giá, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém phẩm chất; chống buôn lậu và 

gian lận thương mại nhất là hàng lương thực, thực phẩm, rượu bia, nước giải khát, 

thuốc chữa bệnh; kiên quyết không để xảy ra tình trạng sản xuất, kinh doanh, đốt các 

loại pháo và sử dụng đồ chơi nguy hiểm bị cấm.  
 

 

4. Sở Tài chính: 

- Phối hợp với các Sở: Công Thương, Y tế; UBND các quận, huyện tăng cường 

công tác kiểm tra, kiểm soát và quản lý giá; đặc biệt lưu ý các mặt hàng xăng dầu, 

thuốc chữa bệnh, gas, dịch vụ vận tải; không để tình trạng doanh nghiệp độc quyền về 

giá, định giá bất hợp lý, đầu cơ nâng giá, không thực hiện niêm yết giá; kiên quyết xử 

lý kịp thời theo quy định những vi phạm về Pháp lệnh giá, Luật giá. 

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà 

Nẵng, Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đảm bảo đủ 

nguồn tiền và có kế hoạch chi trả lương, các khoản phụ cấp, trợ cấp của tháng 01, tháng 

02  năm 2013 cho các đối tượng thụ hưởng từ quỹ ngân sách, quỹ bảo hiểm xã hội (kể 

cả doanh nghiệp) hợp lý.  
 

 

          5. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội: 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể chăm lo, giúp đỡ các đối tượng chính sách, các hộ 

thuộc diện nghèo có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời có kế hoạch thăm viếng, tặng quà 

các đối tượng chính sách và gia đình có công tiêu biểu.  

- Phối hợp với UBND quận, huyện khảo sát, kiểm tra và có biện pháp cứu trợ 

các hộ đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, giải quyết các vấn đề xã hội khác, nhằm tạo 

điều kiện cho mọi người, mọi gia đình đều được đón xuân vui Tết.  
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 6. Các Sở: Văn hoá, Thể thao & Du lịch, Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ 

chức các hình thức cổ động, các loại hình văn hoá nghệ thuật, vui chơi giải trí phù hợp 

với cảnh quan đô thị, đáp ứng nhu cầu văn hoá tinh thần cho nhân dân và bạn bè quốc 

tế có mặt tại thành phố Đà Nẵng. 

 Tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hoá, bài 

trừ tệ nạn xã hội; xử lý kiên quyết và kịp thời đối với các hành vi vi phạm liên quan 

đến văn hoá phẩm độc hại và các tệ nạn ma tuý, mại dâm, cờ bạc, mê tín dị đoan. 
 
 

 
 

ơ 

7. Công an và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố :   
- Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể triển 

khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 1878/CĐ-TTg ngày 09/11/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 

của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc cấm 

sản xuất, buôn bán và đốt tất cả các loại pháo, các loại đồ chơi nguy hiểm; tăng cường 

các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ 

trên địa bàn; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, huy động các lực 

lượng chức năng mở đợt cao điểm tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm; kiên quyết xử 

lý các vi phạm về trật tự an ninh đô thị, kịp thời ngăn chặn tệ nạn cờ bạc, số đề, sử 

dụng ma tuý, trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng.. 

- Phân công trực lãnh đạo, chỉ huy và đảm bảo lực lượng thường trực sẵn sàng 

chiến đấu trong mọi tình huống.  

- Phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải và các ngành liên quan tăng cường tuần 

tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường,  

- Lập phương án, tổ chức lực lượng thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và an toàn giao thông đô thị; ngăn 

ngừa, hạn chế tối đa tai nạn giao thông trước, trong và sau Tết; kiên quyết xử lý đối 

với những người đi trên mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; xử lý nghiêm khắc 

các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, đua xe, lạng lách, chèo kéo trên đường 

phố, họp chợ, buôn bán, đậu đỗ xe, neo đậu tàu thuyền... không đúng nơi quy định.  
 

 

 
 

8. Sở Giao thông Vận tải: 

- Chỉ đạo Công ty CP Quản lý bến và dịch vụ vận tải Đà Nẵng có kế hoạch bố 

trí đủ xe và tổ chức phục vụ chu đáo đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết, 

đảm bảo thông suốt, an toàn trên các tuyến đường. 

- Có kế hoạch và chỉ đạo khẩn trương duy tu bảo dưỡng các tuyến đường nội và 

ngoại thành, đã bị hư hỏng, xuống cấp; tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, vui chơi trong 

dịp Tết. 
 

9. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Đà Nẵng xây dựng kế hoạch 

làm vệ sinh đường phố, thu dọn, giải phóng rác ra khỏi thành phố kịp thời trước, trong 

và sau Tết.  

- Xây dựng kế hoạch phát động cán bộ nhân viên trong các cơ quan, đơn vị và 

toàn dân dọn vệ sinh làm sạch, đẹp nơi công sở, khu dân cư, đường phố, đường làng; 

yêu cầu các ngành, đơn vị đang thi công trên các tuyến đường, vỉa hè, hệ thống thoát 
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nước và các công trình xây dựng dở dang khẩn trương thu dọn gọn gàng, vệ sinh, hoàn 

trả mặt đường, vỉa hè, đảm bảo giao thông  và mỹ quan đô thị. 

 

10. Sở Xây dựng: 

- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch và các ngành có liên quan tập 

trung chỉ đạo Công ty Công viên tổ chức tốt hội chợ Hoa và Hội xuân tại Công viên 

29/3. 
 

- Chỉ đạo Công ty Quản lý và vận hành điện chiếu sáng triển khai việc trang trí 

chiếu sáng đường phố và các điểm nhấn trên địa bàn thành phố. 

- Chỉ đạo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng, các Ban Quản lý dự 

án đôn đốc các đơn vị thi công Dự án thoát nước và vệ sinh khẩn trương thi công hệ 

thống thoát nước các tuyến đường chính, hoàn trả mặt đường, vỉa hè trước Tết Qúy Tỵ. 
 

 11. Sở Y tế:  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện 

tiếp tục triển khai kịp thời hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường kiểm 

tra an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra các trường hợp ngộ độc; đặc biệt chú 

trọng công tác phòng ngừa dịch tiêu chảy cấp và một số dịch bệnh dễ có nguy cơ xảy 

ra trong dịp Tết. 

- Chỉ đạo các Bệnh viện cơ sở y tế phân công trực thường xuyên, bảo đảm tốt 

việc khám, cấp cứu, chăm sóc và chữa trị người bệnh trong dịp Tết. 
  

12. Các ngành: Cấp nước, Điện lực, Bưu điện, Viễn thông có kế hoạch bố trí 

lực lượng, phương tiện đảm bảo phục vụ tốt các nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết; 

không để sự cố mất điện, mất nước sinh hoạt, gián đoạn thông tin liên lạc trong dịp 

Tết. 
 

13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tập trung theo 

dõi chỉ đạo tốt sản xuất vụ Đông Xuân năm 2012-2013, thường xuyên cử cán bộ chuyên 

trách nắm tình hình và chủ động phòng trừ sâu bệnh trên lúa và hoa màu, dịch bệnh gia 

súc, gia cầm; tăng cường kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra 

vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Có 

kế hoạch bảo vệ rừng, ngăn chặn lâm tặc phá rừng, khai thác gỗ trái phép trong những 

ngày trước, trong và sau Tết. 
 

 

 14. Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; UBND các quận, huyện, phường, xã 

và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: 

 - Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, nhất là tiết kiệm trong tiêu dùng trong các cuộc hội nghị, tổng kết cuối 

năm, gặp mặt đón mừng năm mới. 

 - Chấp hành nghiêm túc quy định nghỉ Tết của Nhà nước, đảm bảo mọi hoạt 

động xã hội được tiến hành bình thường; các đơn vị sản xuất, kinh doanh có kế hoạch 

ra quân đầu năm, tạo không khí thi đua lao động phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 

2013.  

- Có kế hoạch trực lãnh đạo và trực bảo vệ trong dịp Tết. 
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- UBND các quận, huyện – Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng phối hợp với 

các Ban Giải tỏa đền bù kiểm tra, tổng hợp các hộ thuộc diện giải tỏa đang chờ nhận 

đất tái định cư (đang ở nhà thuê) gặp khó khăn, đề xuất UBND thành phố có chính sách 

hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán. 
 

UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc các Sở, 

Ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ 

chức thực hiện, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố theo dõi chỉ đạo. 

 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên 

của Mặt trận, các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với các cơ quan nhà nước và 

chính quyền các cấp có biện pháp tuyên truyền phù hợp, phổ biến sâu rộng và vận động 

nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị này./. 
 
 

                                  CHỦ TỊCH     
                                                                                     

                                                                                                                         Văn Hữu Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 17/CT-UBND Đà Nẵng, ngày  21 tháng  12  năm 2012 

 

CHỈ THỊ  

 Về việc tăng cường hiệu quả công tác lễ tân đối ngoại  
 

 

 Trong thời gian qua, thực hiện đường lối và chính sách đối ngoại của Đảng và 

Nhà nước, với phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích 

cực hội nhập quốc tế, Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm 

trong cộng đồng quốc tế, góp phần cụ thể hóa đường lối và chính sách đó của Đảng và 

Nhà nước, Đà Nẵng đã trở thành địa điểm tổ chức, đón tiếp các đoàn khách quốc tế 

đến thăm và làm việc tại thành phố, trong đó có nhiều đoàn nguyên thủ quốc gia và các 

đoàn khách cấp cao, góp phần vào những thành tựu trong hoạt động đối ngoại của Đà 

Nẵng nói riêng và lĩnh vực ngoại giao nhà nước nói chung. Qua đó, quan hệ hợp tác, 

đầu tư, thương mại, du lịch, viện trợ và hữu nghị giữa Đà Nẵng và các địa phương trên 

thế giới không ngừng được củng cố, phát triển và đóng góp vào nền kinh tế - xã hội 

của thành phố, quảng bá rộng rãi hình ảnh của thành phố đến với bạn bè quốc tế.  

 

Trong thời gian qua, thành phố đã có nhiều nỗ lực để thực hiện tốt công tác tổ 

chức đón tiếp thành công các đoàn khách quốc tế. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn tồn 

tại những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. Cơ chế phối hợp giữa địa phương và các 

cơ quan Trung ương và giữa các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố chưa đồng 

bộ, nhịp nhàng. Một số ngành chưa nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí và tầm quan 

trọng của công tác lễ tân trong hoạt động đối ngoại. Việc đào tạo bài bản nghiệp vụ lễ 

tân cho đội ngũ cán bộ làm công tác lễ tân đối ngoại của Sở Ngoại vụ còn nhiều khó 

khăn và chưa tương xứng với tình hình hoạt động đối ngoại ngày càng phát triển của 

thành phố. 

 

 Nhằm nâng cao hiệu quả công tác lễ tân đối ngoại trên địa bàn thành phố trong 

thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 

 

1. Sở Ngoại vụ 

- Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm 

pháp luật phục vụ công tác lễ tân đối ngoại để phù hợp với Trung ương và địa phương; 

Chủ trì tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 

3 năm 2007 của UBND thành phố về việc ban hành Qui định đón tiếp các đoàn khách 

quốc tế của lãnh đạo thành phố và các sở, ban ngành trên cơ sở phù hợp các qui định 

hiện hành của Đảng và Chính phủ về nghi lễ đối ngoại; 
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- Làm việc với các cơ quan Trung ương về qui chế phối hợp trong công tác đón 

tiếp các đoàn khách quốc tế tại địa phương, đặc biệt là công tác phối hợp qui định về 

việc đón tiếp các đoàn khách cấp cao tại địa phương; 

- Xây dựng qui chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng trong 

công tác đón tiếp các đoàn khách quốc tế; 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo nghiệp vụ lễ tân, ngoại ngữ, kinh tế 

đối ngoại cho đội ngũ cán bộ của Sở Ngoại vụ; 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo nghiệp vụ lễ tân đối ngoại cho cán bộ 

đối ngoại tại các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố; 

- Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác lễ tân. 

Chủ động xây dựng các mẫu quà tặng phong phú, đặc trưng của thành phố Đà Nẵng; 

- Thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm sau khi tổ chức các sự kiện lớn, đón 

tiếp các đoàn khách cao cấp; Đảm bảo công tác lễ tân chu đáo, chuyên nghiệp, chất 

lượng các hoạt động đối ngoại của thành phố đạt hiệu quả cao. 

 

2. Văn phòng UBND thành phố 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ trong công tác tổ chức đón tiếp các đoàn 

khách quốc tế; duy trì các kênh trao đổi thông tin trong quá trình tổ chức đón tiếp, đảm 

bảo sự thống nhất trong việc trao đổi thông tin; 

- Thông báo kịp thời ý kiến chỉ đạo, chủ trương của lãnh đạo thành phố đối với 

công tác đón tiếp các đoàn khách quốc tế và các hoạt động lễ tân, khánh tiết bằng văn 

bản cho Sở Ngoại vụ, để có cơ sở triển khai thực hiện. 

 

3. Sở Tài chính 

- Phối hợp Sở Ngoại vụ xây dựng các qui định, cơ chế tài chính cụ thể, có cơ chế 

kinh phí đón tiếp một số đoàn khách Hạng đặc biệt và Hạng A;  

- Tham mưu UBND thành phố về chủ trương cấp kinh phí trang bị cơ sở vật 

chất, trang thiết bị hiện đại cần thiết cho phục vụ công tác lễ tân hiệu quả. 

 

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền 

về các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. 
 

 

5. Các cơ quan, địa phương thuộc UBND thành phố 

- Thực hiện nghiêm túc các qui định về công tác đón tiếp khách nước ngoài do 

UBND thành phố ban hành; 

- Bố trí 01 lãnh đạo phụ trách công tác đối ngoại và cử 01 cán bộ làm công tác 

đối ngoại tại cơ quan, địa phương; 
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- Phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ trong quá trình đón tiếp các đoàn khách 

quốc tế, cụ thể: Chủ động liên hệ với Sở Ngoại vụ về chương trình làm việc và các vấn 

đề lễ tân khác, chủ động xác nhận thành phần tham dự, đi đúng thành phần được mời, 

thực hiện theo các kịch bản đón tiếp…. 

 

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các Sở, ban, ngành cơ quan, đơn vị liên quan 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 
 

 

CHỦ TỊCH 

 

  Văn Hữu Chiến 
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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 
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