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

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 47/2008/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 14 tháng 11 năm 2008 
      

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục 

trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho học sinh các 

trường trung học phổ thông 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 Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng,    
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Đề án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục trong nước 

và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho học sinh các trường trung học phổ 

thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với các nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Mục đích, yêu cầu 

a) Góp phần phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản 

lý, cán bộ khoa học và công nghệ cho các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu phát triển của 

thành phố; 

b) Việc hỗ trợ học bổng phải được quản lý, theo dõi, kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm phát 

huy tích cực hiệu quả học tập, nghiên cứu của đối tượng được tham gia Đề án để đạt kết 

quả cao nhất. 

2. Nguyên tắc chung 

a) Đối tượng tham gia Đề án: Học sinh các trường trung học phổ thông do thành phố 

quản lý, trúng tuyển đại học nguyện vọng một vào những ngành đào tạo mà thành phố có 

nhu cầu, đáp ứng các điều kiện theo quy định, tự nguyện đăng ký tham gia Đề án và cam 

kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khi được nhận học bổng của Đề án; 

b) Việc đào tạo bậc đại học theo Đề án là đào tạo chính quy tập trung tại các trường 

đại học có chất lượng tốt ở trong nước và ở nước ngoài;  
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c) Chỉ tiêu đào tạo, ngành đào tạo: Tùy theo nhu cầu đào tạo của thành phố, hàng 

năm UBND thành phố sẽ thông báo danh mục ngành đào tạo và chỉ tiêu đào tạo cho từng 

ngành học cụ thể;  

d) Người tham gia Đề án chỉ được đăng ký dự tuyển đào tạo tại một ngành của một 

trường đại học trong nước hoặc ở nước ngoài. Việc đăng ký tham gia Đề án phải được 

tiến hành trước khi nhập học năm thứ nhất bậc đại học.  

Trường hợp học sinh đã được thành phố xét chọn đi học trong nước có nguyện vọng 

xin chuyển sang học các trường đại học nước ngoài thì phải có kết quả học tập năm thứ 

nhất đại học trong nước đạt loại khá trở lên; 

đ) Học bổng của Đề án được chia thành hai loại: 

- Học bổng toàn phần được xác định là: Toàn bộ học phí theo quy định của cơ sở 

đào tạo; chi phí một lượt vé máy bay đi và về trong cả khóa học; sinh hoạt phí được 

UBND thành phố quy định cụ thể theo từng nước, từng vùng lãnh thổ và bảo hiểm y tế ở 

mức tối thiểu cho 12 tháng / 1 năm học. Khoản kinh phí này do thành phố cấp đủ 100%; 

-  Học bổng bán phần: Có giá trị bằng 70% so với học bổng toàn phần; 

e) Thời gian hỗ trợ học bổng:  

- Các năm học chính thức tại trường đại học đối với học trong nước; 

- Các năm học chính thức và năm học dự bị ở trường đại học tại nước ngoài hoặc tại 

cơ sở của trường ở Việt Nam đối với học nước ngoài; 

g) Việc hỗ trợ học bổng cho học sinh đi học ở bậc đại học được thực hiện theo 

phương thức trực tiếp đến từng gia đình học sinh, trên cơ sở hợp đồng tham gia Đề án, 

có sự chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được giải quyết tranh chấp 

theo quy định của pháp luật Việt Nam.  

Không giải quyết việc rút khỏi Đề án, trừ các trường hợp đặc biệt như sức khỏe 

không đảm bảo để tiếp tục học tập hoặc lý do chính đáng khác do Ủy ban nhân dân thành 

phố quyết định; 

h) Trường hợp học sinh đã được xét chọn đi học ở nước ngoài nhưng chưa đạt yêu 

cầu về ngoại ngữ theo quy định của cơ sở đào tạo, thì được bảo lưu kết quả xét chọn trong 

thời gian năm thứ nhất bậc đại học để học ngoại ngữ; chi phí học ngoại ngữ do học sinh 

và gia đình tự lo.  

Đối với học sinh đạt giải các môn văn hóa tại các kỳ thi Olympic quốc tế hoặc khu 

vực Châu Á thì được thành phố hỗ trợ chi phí để học ngoại ngữ.  

Nếu sau năm học thứ nhất mà kết quả về ngoại ngữ của học sinh không đạt yêu cầu 

thì kết quả xét chọn đi học ở nước ngoài sẽ không còn giá trị; 

i) Việc chuyển kinh phí bằng ngoại tệ do Trường Trung học phổ thông chuyên Lê 

Quý Đôn thực hiện theo Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng: 

- Học phí: Chuyển trực tiếp cho cơ sở đào tạo. 
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- Sinh hoạt phí: Chuyển cho gia đình học sinh. 

3. Điều kiện được cấp học bổng toàn phần 

Để được cấp học bổng toàn phần, học sinh phải đảm bảo các điều kiện sau đây: 

a) Học lực đạt loại giỏi, hạnh kiểm đạt loại tốt liên tục từ lớp 10 đến lớp 12 hệ phổ 

thông; 

b) Thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ loại khá trở lên, trừ trường hợp được 

xét theo điểm c khoản 6 Điều 1 Quyết định này; 

c) Trúng tuyển đại học nguyện vọng một vào ngành thành phố có nhu cầu và không 

có môn thi nào có điểm dưới 5; 

d) Đạt Thủ khoa cấp trường trong kỳ thi tuyển sinh đại học (không tính điểm cộng 

thêm) hoặc đạt từ giải Nhì cấp thành phố trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn 

văn hóa. Môn đạt giải phải nằm trong các môn thi của khối thi đại học nguyện vọng một. 

Đối với học sinh đạt giải Nhì cấp thành phố trở lên về môn Tin học thì ngành đăng 

ký học nguyện vọng một phải phù hợp với môn Tin học. 

Trường hợp học sinh đạt giải Ba cấp thành phố trong các kỳ thi học sinh giỏi các 

môn văn hóa thì phải có kết quả thi đại học nguyện vọng một đạt điểm cao;  

đ) Có sức khỏe tốt; 

e) Lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; bản thân và gia đình chấp hành tốt các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

g) Tích cực tham gia hoạt động xã hội, đoàn thể, văn nghệ, thể thao;  

h) Có khả năng ngoại ngữ theo quy định của cơ sở đào tạo tại nước đăng ký đến học 

đối với trường hợp đi học ở nước ngoài; 

i) Cam kết làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý ít nhất 

07 (bảy) năm theo sự bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền sau khi tốt nghiệp đại 

học. 

4. Điều kiện được cấp học bổng bán phần 

Để được cấp học bổng bán phần, học sinh phải đảm bảo các điều kiện sau đây: 

a) Các điều kiện nêu tại điểm a, b, c, đ, e, g, h khoản 3 nêu trên; 

b) Đạt giải Khuyến khích cấp thành phố trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi các 

môn văn hóa. Môn đạt giải phải nằm trong các môn thi của khối thi đại học nguyện vọng 

một. 

Đối với học sinh đạt giải Khuyến khích cấp thành phố về môn Tin học ngành đăng 

ký học nguyện vọng một phải phù hợp với môn Tin học; 

c) Cam kết làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý ít nhất 

05 (năm) năm theo sự bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền sau khi tốt nghiệp đại 

học;   
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d) Có đủ điều kiện tiêu chuẩn được cấp học bổng toàn phần nhưng gia đình học sinh 

chỉ có nhu cầu tham gia Đề án ở mức học bổng bán phần, thì được chấp nhận theo nguyện 

vọng gia đình học sinh. 

5. Mức cấp học bổng hỗ trợ 

a) Học ở trong nước:  

Cấp đủ học phí theo thông báo của cơ sở đào tạo và các quy định hiện hành của Nhà 

nước. Sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế và chi phí đi lại được hỗ trợ cho 12 tháng/năm học.  

Cụ thể như sau: 

- Tại thành phố Hà Nội 23.140.000 đồng 

- Tại thành phố Hồ Chí Minh  23.140.000 đồng 

- Tại thành phố Huế 18.070.000 đồng 

- Tại thành phố Đà Nẵng 12.480.000 đồng 

Mức học bổng sẽ được điều chỉnh khi có sự thay đổi chính sách học phí của nhà 

nước. 

b) Đối với học ở nước ngoài: 

- Về học phí: Cấp đủ học phí theo thông báo của cơ sở đào tạo đối với học sinh được 

cử đi đào tạo.  

- Về sinh hoạt phí: Mức sinh hoạt phí được tính cho 12 tháng/năm học, cụ thể: 

- Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Vương quốc Anh 12.000 USD 

- Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ, Áo, Thụy Điển, Đan 

Mạch, Na Uy 

12.000 USD 

- Úc 10.524 USD 

- NewZealand     9.300 USD    

- Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông     6.000 USD 

- Trung Quốc, Đài Loan    4.200 USD 

- Thái Lan, Philippines, Malaysia     3.600 USD 

Mức sinh hoạt phí sẽ được điều chỉnh khi có sự thay đổi quy định về sinh hoạt phí 

của nhà nước. 

- Về bảo hiểm y tế và chi phí đi lại: 

+ Bảo hiểm y tế được cấp ở mức tối thiểu cho 12 tháng / năm học trên cơ sở thông 

báo nhập học của trường đại học; 

+ Cấp 01 (một) lượt vé máy bay khứ hồi (được tính một lần đi và một lần về) trong 

cả khóa học.  

6. Thủ tục xét chọn tham gia Đề án 

a) Học sinh đăng ký tham gia Đề án phải lập thủ tục tham gia trước khi nhập học 

năm thứ nhất bậc đại học; 
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b) Cơ quan thường trực quản lý Đề án lập danh sách học sinh đăng ký tham gia Đề 

án để trình Hội đồng xét tuyển của thành phố tiến hành xét chọn.  

Trong trường hợp số lượng học sinh đăng ký tham gia Đề án nhiều hơn chỉ tiêu đã 

thông báo, Cơ quan thường trực quản lý Đề án có trách nhiệm phân loại và xếp điểm theo 

các tiêu chí như: thành tích học tập (xếp loại học lực, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông, điểm thi đại học (không có môn thi dưới 5 điểm), giải học sinh giỏi các môn văn 

hóa…); nhân thân gia đình (con liệt sĩ, con thương binh, gia đình có công với cách 

mạng…); thành tích hoạt động xã hội, đoàn thể (hoạt động Đoàn Thanh niên, hoạt động 

phong trào của lớp, trường…), trình Hội đồng xét tuyển xét chọn theo điểm từ cao xuống 

thấp đối với từng ngành đào tạo đến khi đủ chỉ tiêu;  

c) Cơ quan thường trực quản lý Đề án lập thủ tục trình Hội đồng xét tuyển của thành 

phố xem xét đối với trường hợp học sinh đạt giải cấp quốc gia hoặc đạt thủ khoa cấp 

trường trong kỳ thi tuyển sinh đại học nhưng chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông loại trung 

bình do bị khống chế một môn dưới 6 điểm. 

7. Hợp đồng tham gia Đề án 

Hợp đồng tham gia Đề án là văn bản pháp lý thể hiện nội dung cụ thể của việc tham 

gia Đề án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục trong nước và ở nước ngoài 

bằng ngân sách nhà nước với các nội dung chủ yếu như sau: 

a) Quyền lợi của người tham gia Đề án: 

- Được thành phố cấp học bổng toàn phần hoặc bán phần để được đào tạo bậc đại 

học tại các cơ sở đào tạo trong nước và ở nước ngoài; 

- Có thể nhận học bổng khác của cơ sở đào tạo hoặc các tổ chức hoạt động hợp pháp 

khác với điều kiện phải thực hiện đầy đủ cam kết trong Hợp đồng tham gia Đề án. Khi 

nhận được học bổng khác, người tham gia Đề án phải báo cáo với Cơ quan thường trực 

quản lý Đề án biết để theo dõi; 

- Được thành phố phân công, bố trí công tác phù hợp với chuyên ngành đào tạo và 

nguyện vọng sau khi tốt nghiệp đại học.  

b) Nghĩa vụ của người tham gia Đề án: 

- Tôn trọng và chấp hành luật pháp của Việt Nam và nước cử đến học; quy định của 

cơ sở đào tạo và Hợp đồng tham gia Đề án đã được ký kết; 

- Cuối mỗi học kỳ và cuối mỗi năm học, phải gửi báo cáo kết quả học tập và rèn 

luyện của mình cho Cơ quan thường trực quản lý Đề án để theo dõi, kiểm tra, đồng thời 

thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo, hội họp theo quy định của Cơ quan thường 

trực quản lý Đề án;  

- Tốt nghiệp đại học đạt từ loại Khá trở lên đối với học ở nước ngoài và đạt từ loại 

Giỏi trở lên đối với học ở trong nước; được cơ sở đào tạo đánh giá đạo đức tốt, không lưu 

ban trong quá trình học tập;  
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- Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày tốt nghiệp phải đến trình diện tại Cơ 

quan thường trực quản lý Đề án để lập thủ tục thanh toán chi phí đào tạo và chuyển sang 

giai đoạn thực hiện cam kết công tác tại thành phố Đà Nẵng theo Hợp đồng;  

- Chấp hành quyết định, phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền sau khi tốt 

nghiệp về nhận công tác. 

c) Vi phạm và xử lý vi phạm hợp đồng: 

- Đối với trường hợp kết quả học tập không đạt loại khá trở lên ở 03 (ba) học kỳ liên 

tục tính từ năm học thứ nhất: Bị buộc chấm dứt hợp đồng và hoàn trả lại toàn bộ số học 

bổng đã cấp. Thời hạn hoàn trả tối đa là 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày nhận được Quyết 

định xử lý của Ủy ban nhân dân thành phố;  

- Đối với trường hợp được Ủy ban nhân dân thành phố cho rút khỏi Đề án vì lý do 

sức khỏe không đảm bảo tiếp tục học tập hoặc lý do chính đáng khác: Phải hoàn trả lại 

toàn bộ học bổng. Thời hạn hoàn trả tối đa là 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày nhận được 

Quyết định xử lý của Ủy ban nhân dân thành phố;  

- Đối với các trường hợp sau: 

+ Tự ý bỏ học; 

+ Đơn phương chấm dứt hợp đồng tham gia Đề án; 

+ Không đến trình diện Cơ quan thường trực quản lý Đề án trong thời hạn 60 (sáu 

mươi) ngày kể từ ngày tốt nghiệp mà không có lý do chính đáng; 

+ Không chấp hành sự phân công, bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền. 

Bồi thường gấp 05 (năm) lần học bổng do thành phố cấp kể từ khi bắt đầu vào học 

đại học. 

Thời hạn bồi thường tối đa là 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày nhận được Quyết định 

xử lý của Ủy ban nhân dân thành phố.  

Sau thời hạn nêu trên, gia đình và người tham gia Đề án không chấp hành việc hoàn 

trả hoặc bồi thường học bổng theo quy định, Cơ quan thường trực quản lý Đề án có trách 

nhiệm lập thủ tục đề nghị cơ quan pháp luật xử lý.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Thành lập Hội đồng xét tuyển học sinh tham gia Đề án: 

Hội đồng xét tuyển chịu trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố 

trong việc xét chọn học sinh tham gia Đề án. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo là Cơ quan thường trực quản lý Đề án, chịu trách nhiệm: 

a) Tổ chức thực hiện Đề án có hiệu quả; giới thiệu cơ sở đào tạo để cử học sinh đi 

học và tổ chức phổ biến, hướng dẫn cho học sinh đăng ký tham gia Đề án, chậm nhất vào 

tháng 02 hàng năm; 

b) Thành lập bộ phận chuyên trách gồm 02 (hai) nhân viên biên chế và 03 (ba) nhân 

viên hợp đồng trực thuộc trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn nhằm tham 
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mưu cho Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc tổ chức, thực hiện Đề án, quản lý và theo dõi 

tình hình học tập, rèn luyện của học sinh trong suốt thời gian học tập ở các trường đại 

học cho đến khi tốt nghiệp đại học về nhận công tác tại thành phố; 

c) Chỉ đạo Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn: 

- Tham mưu cho Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất cho Hội đồng xét tuyển của thành 

phố về cách phân loại và xếp điểm trong trường hợp số lượng học sinh tham gia Đề án 

nhiều hơn chỉ tiêu đã thông báo; chuẩn bị nội dung các phiên họp của Hội đồng xét tuyển; 

- Tiến hành ký kết Hợp đồng tham gia Đề án đối với gia đình học sinh và học sinh 

đã được UBND thành phố quyết định cho tham gia Đề án;  

- Lập thủ tục thanh lý Hợp đồng, thanh toán chi phí đào tạo theo Hợp đồng đối với 

người tham gia Đề án đã tốt nghiệp đại học; bàn giao danh sách kèm theo hồ sơ cho Sở 

Nội vụ thành phố; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện hàng năm cho Ủy ban nhân dân 

thành phố;   

- Có biện pháp cụ thể để theo dõi và quản lý học sinh tham gia Đề án đang theo học; 

- Căn cứ số lượng học sinh tham gia Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức 

học bổng, các khoản chi phí cho công tác quản lý, điều hành Đề án như: trang thiết bị, 

kinh phí quản lý, đi lại liên hệ công tác, hội nghị, khen thưởng, thông tin liên lạc và các 

vấn đề liên quan khác, xây dựng dự toán chi cùng với việc lập dự toán chi hoạt động của 

đơn vị gửi Sở Tài chính xem xét thẩm định để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố bố trí 

trong dự toán chi ngân sách thành phố hàng năm; 

- Sử dụng kinh phí đúng mục đích và lập đầy đủ các thủ tục thanh toán để hoàn tạm 

ứng cho ngân sách từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án được bố trí trong dự toán chi của 

trường hàng năm. 

- Tiếp nhận, tạm ứng lại kinh phí cho sinh viên tham gia Đề án đã tốt nghiệp đại học 

tham gia Đề án 393 và thanh quyết toán toàn bộ kinh phí đã tạm ứng với Văn phòng 

Thành uỷ Đà Nẵng sau khi sinh viên kết thúc khoá học. 

Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn phối hợp với Thường trực Ban 

Chỉ đạo Đề án 393 (Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng) theo dõi, quản lý các sinh viên nói 

trên. 

3. Sở Nội vụ thành phố có nhiệm vụ:  

a) Xác định chỉ tiêu đào tạo và ngành nghề đào tạo, báo cáo Ủy ban nhân dân thành 

phố thông qua vào tháng 12 hàng năm;  

b) Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Trung học phổ thông 

chuyên Lê Quý Đôn làm tốt công tác định hướng, vận động học sinh theo học những 

ngành nghề mà thành phố có nhu cầu; 

c) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố về việc bố trí công tác đối với người 

tham gia Đề án sau khi tốt nghiệp đại học. 
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4. Sở Ngoại vụ thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ 

chức xúc tiến và liên kết với các cơ sở giáo dục và đào tạo có uy tín ở nước ngoài nhằm 

giới thiệu học sinh tham gia Đề án. 

5. Sở Tài chính thành phố có trách nhiệm thẩm định, tổng hợp và báo cáo Ủy ban 

nhân dân thành phố bố trí dự toán ngân sách thành phố hàng năm trên cơ sở dự toán kinh 

phí thực hiện Đề án do Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đề nghị. 

6. Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng có trách nhiệm đảm bảo việc cấp phát kinh phí kịp 

thời cho học sinh được xét chọn tham gia Đề án. 

7. Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn chỉ đạo Bộ phận chuyên trách 

thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Đề án này. 

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp 

a) Người đang tham gia Dự án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục trong 

nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho học sinh các trường trung học 

phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 

10 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân  thành phố Đà Nẵng, vẫn tiếp tục thực hiện 

theo nội dung đã cam kết; 

b) Hỗ trợ tăng thêm 30% mức sinh hoạt phí so với mức quy định tại Quyết định số 

8921/QĐ-UB ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về 

việc phê duyệt định mức kinh phí đào tạo cho học sinh đủ tiêu chuẩn tham gia Dự án đào 

tạo bậc đại học tại các cơ sở trong và ngoài nước cho những người đang học tại các trường 

đại học trong nước từ năm học 2007 - 2008 trở về trước. Việc hỗ trợ tăng thêm mức sinh 

hoạt phí đối với các trường hợp này được áp dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2008 trở về 

sau; 

c) Người được cử đi đào tạo ở nước ngoài từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 trở về sau 

và học đúng ngành và cơ sở đào tạo do thành phố lựa chọn thì được cấp đủ học phí theo 

thông báo của cơ sở đào tạo. 

Đối với trường hợp được cử đi đào tạo ở nước ngoài từ năm học 2006 - 2007 trở về 

trước thì mức hỗ trợ sinh hoạt phí được tính trên cơ sở tách phần sinh hoạt phí trong toàn 

bộ kinh phí đã hỗ trợ trước đây (theo thông báo nhập học của trường đại học) và thực 

hiện bù chênh lệch so với mức học bổng của Đề án này (nếu có) và tính cho 12 tháng/năm 

học. Việc bù chênh lệch đối với các trường hợp này được áp dụng từ ngày 15 tháng 01 

năm 2008 trở về sau. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế 

các Quyết định: 

Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo 

dục trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho học sinh các trường 

trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
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Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2008 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Dự án hỗ trợ đào tạo bậc đại 

học tại các cơ sở giáo dục trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho 

học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ban hành kèm 

theo Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; 

Hủy bỏ Quyết định số 8921/QĐ-UB ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt định mức kinh phí đào tạo cho học 

sinh đủ tiêu chuẩn tham gia Dự án đào tạo bậc đại học tại các cơ sở trong và ngoài nước. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng xét tuyển học sinh 

tham gia Đề án, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Hiệu trưởng Trường 

Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 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 
 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 48/2008/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 19 tháng 11 năm 2008 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về chính sách trợ giúp đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần 

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 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về 

chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ 

xã hội; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở 

Tài chính, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh 

tâm thần đang sống tại cộng đồng do xã, phường quản lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

như sau: 

1) Bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần chưa được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng ưu 

đãi người có công với Cách mạng, chế độ đối với đối tượng quân nhân ở các chiến trường 

B, C, K, và chưa được hưởng chế độ theo Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17 

tháng 3 năm 2008 của UBND thành phố về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã 

hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, được trợ cấp hàng tháng 300.000 đồng/người/tháng. 

2) Đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần đang được hưởng mức trợ cấp 180.000 

đồng/người/tháng theo Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2008 của 

UBND thành phố, được hỗ trợ thêm 120.000 đồng/người/tháng để được hưởng đủ mức 

trợ cấp 300.000 đồng/người/tháng. 

 3) Bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần chưa có bảo hiểm y tế thì được cấp thẻ bảo 

hiểm y tế miễn phí theo quy định. 

 4) Chế độ trợ cấp quy định tại Quyết định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 

năm 2008. 

Điều 2. Kinh phí thực hiện trợ cấp cho bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần quy định 

tại điều 1 Quyết định này được cân đối trong dự toán ngân sách quận, huyện hằng năm 

theo quy định. 
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Điều 3. Trách nhiệm thi hành: 

1) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các quận, huyện tổ chức quản lý, thực hiện chính 

sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần trên địa bàn.  

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong việc quản lý đối tượng bộ 

đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần trên địa bàn thành phố. 

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trong việc lập dự toán và dự kiến kinh phí đảm 

bảo việc hỗ trợ bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần để tham mưu Ủy ban nhân dân thành 

phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định. 

d) Tổng hợp, báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố định kỳ (trước ngày 15/01 và 

15/7 hàng năm) về tình hình thực hiện chính sách trợ giúp đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh 

tâm thần trên địa bàn . 

2) Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm: 

a) Bố trí dự toán ngân sách, thực hiện chi trợ cấp đúng đối tượng, đúng chế độ và 

quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

b) Có biện pháp quản lý tốt các đối tượng bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần trên địa 

bàn. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát cấp xã, phường trong việc xác định và quản lý đối 

tượng. 

c) Tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần trên địa 

bàn. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của cấp xã, phường. 

d) Tổng hợp, báo cáo định kỳ về tình hình và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ bộ 

đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  trước ngày 15/6 

và 15/12 hàng năm. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân 

sự thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành 

phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./. 

 

 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 49/2008/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 20 tháng 11 năm 2008 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về định mức chi công tác phí trong nước, 

chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và 

đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
 

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 Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng 

dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước hiện hành;  

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính 

về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ 

quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31 

tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-

BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 6 năm 

2007 của Bộ Tài chính;  

Được sự thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại Công văn số 

2413/TTHĐND ngày 14 tháng 7 năm 2008 và theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính 

thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 1255/STC-HCSN ngày 16 tháng 9 năm 2008, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về định mức chi công tác phí 

trong nước, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, 

địa phương liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định 

kèm theo tại điều 1 Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 36/2005/QĐ-UB ngày 25 tháng 3 năm 2005 của UBND thành phố Đà 

Nẵng.   
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 Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã 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 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Võ Duy Khương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 

QUY ĐỊNH 
 

Về định mức chi công tác phí trong nước, chi tổ chức các cuộc hội nghị 

đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND 

 ngày 20 tháng 11 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Văn bản này quy định về định mức chi công tác phí trong nước, chi tổ chức các cuộc 

hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Chi công tác phí. 

Đối tượng được hưởng định mức công tác phí là cán bộ, công chức, viên chức, lao 

động hợp đồng theo quy định của pháp luật trong các cơ quan quản lý nhà nước (bao gồm 

các cấp: thành phố, quận, huyện, phường xã), đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng 

Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp, 

được cấp có thẩm quyền cử đi công tác trong nước. 

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tham gia hoạt động của Hội đồng nhân 

dân thực hiện chế độ công tác phí do Hội đồng nhân dân thành phố quy định. 

2. Chi tổ chức các hội nghị. 

Đối tượng áp dụng chế độ chi hội nghị theo quy định này là các hội nghị sơ kết, tổng 

kết chuyên đề, tổng kết năm; hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ công tác do các cơ 

quan hành chính nhà nước tổ chức được quy định tại Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg 

ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chế độ họp trong 

hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; hội nghị do các cơ quan thuộc Đảng 

Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng kinh phí 

do ngân sách nhà nước cấp. 
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Đối với kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân 

dân và cuộc họp các Ban của Hội đồng nhân dân thực hiện theo quy định của Hội đồng 

nhân dân thành phố.  
 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1 

ĐỊNH MỨC CHI CÔNG TÁC PHÍ TRONG NƯỚC 
 

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện định mức chi công tác phí trong nước 

1. Các điều kiện để được thanh toán công tác phí: Thực hiện theo quy định tại khoản 

3, khoản 4, mục I, Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài 

chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ 

quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải xem xét, cân nhắc khi cử người đi công tác (về 

số lượng người và thời gian đi công tác) bảo đảm hiệu quả công tác, sử dụng kinh phí tiết 

kiệm và trong phạm vi dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm 

quyền giao. 

3. Cơ quan, đơn vị có người đến công tác không được sử dụng kinh phí do ngân sách 

nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác để chi các khoản công tác phí quy định tại Quy 

định này cho người đến công tác tại cơ quan, đơn vị mình. 

Điều 4. Nội dung chi công tác phí 

1. Thanh toán tiền tàu xe đi và về từ cơ quan đến nơi công tác. 

a) Nội dung thanh toán: Người đi công tác được thanh toán tiền tàu, xe, bao gồm: 

- Vé máy bay, vé tàu, xe vận tải công cộng từ cơ quan đến nơi công tác và ngược 

lại; 

- Cước qua phà, đò ngang cho bản thân và phương tiện của người đi công tác; 

- Phí sử dụng đường bộ và cước hành lý, tài liệu mang theo để làm việc  (nếu có). 

Giá vé thanh toán nêu trên không bao gồm các chi phí dịch vụ khác như: tham quan 

du lịch, các dịch vụ đặc biệt theo yêu cầu. 

b) Mức thanh toán. 

Căn cứ tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác trong nước quy định tại điểm c, khoản 

7, mục I, Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính Quy 

định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà 

nước và đơn vị sự nghiệp công lập; quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị; tính chất 

công việc của chuyến đi công tác và nguồn kinh phí được giao; thủ trưởng cơ quan, đơn 
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vị xem xét duyệt thanh toán tiền vé máy bay, vé tàu, vé xe cho cán bộ, công chức đi công 

tác bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả. 

c) Trường hợp tại những vùng không có phương tiện vận tải của tổ chức, cá nhân 

kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật mà người đi công tác phải 

thuê phương tiện vận tải khác thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét quyết định cho 

thanh toán tiền thuê phương tiện mà người đi công tác đã thuê trên cơ sở hợp đồng thuê 

phương tiện hoặc giấy biên nhận với chủ phương tiện (có tính đến giá vận tải phương tiện 

khác đang thực hiện cùng thời điểm tại vùng đó cho phù hợp); 

d) Trường hợp người đi công tác sử dụng xe ôtô cơ quan, phương tiện do cơ quan 

thuê hoặc cơ quan bố trí thì người đi công tác không được thanh toán tiền tàu, xe. 

2. Thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác. 

Thực hiện theo quy định tại khoản 8, mục I, Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 

tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các 

cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và quy định 

hiện hành của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

3. Phụ cấp lưu trú. 

Phụ cấp lưu trú do cơ quan, đơn vị chi trả cho người đi công tác phải nghỉ tại nơi 

đến công tác để hỗ trợ tiền ăn và tiêu vặt cho người đi công tác, được tính từ ngày bắt đầu 

đi công tác đến khi trở về cơ quan, đơn vị (bao gồm thời gian đi trên đường, thời gian lưu 

trú tại nơi đến công tác), mức chi do thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định cụ thể cho 

phù hợp và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị, tối đa 

không quá các mức sau: 

a) Đi công tác tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tại các vùng núi cao, 

hải đảo, biên giới, vùng sâu: 70.000 đồng/ngày/người; 

b) Đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày):  50.000 đồng/ngày/người. 

4. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác. 

a) Người được cơ quan, đơn vị cử đi công tác được thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ 

theo phương thức thanh toán khoán. Mức thanh toán do thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết 

định cụ thể cho phù hợp và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, 

đơn vị, tối đa không quá các mức sau: 

- Đi công tác tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh: 

+ Ở quận :  180.000đồng/ngày/người; 

+ Ở huyện :   140.000đồng/ngày/người;  

- Đi công tác tại quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương còn lại: 160.000 

đồng/ngày/người; 

- Đi công tác tại huyện thuộc thành phố trực thuộc trung ương còn lại; tại thành phố, 

thị xã thuộc tỉnh: 120.000 đồng/ngày/người; 
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- Đi công tác tại các vùng còn lại: 100.000 đồng/ngày/người. 

b) Trường hợp mức khoán quy định tại điểm a, khoản này không đủ để thuê chỗ 

nghỉ thì được cơ quan, đơn vị thanh toán theo giá thuê phòng thực tế trên cơ sở chứng từ 

hóa đơn hợp pháp, nhưng tối đa không quá các mức như sau: 

- Đối với Chủ tịch UBND thành phố và các chức danh tương đương: 480.000 

đồng/ngày/phòng; 

- Đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố và các chức danh tương đương:  420.000 

đồng/ngày/phòng; 

- Đối với các chức danh cán bộ, công chức còn lại:  

+ Trường hợp đi công tác theo đoàn, không có lẻ người: 360.000 đồng/ngày/phòng 

02 người; 

+ Trường hợp đi công tác một mình hoặc đi theo đoàn có lẻ người hoặc lẻ người 

khác giới: 

. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội:  360.000 đồng/ngày/phòng; 

. Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn lại: 300.000 đồng/ngày/phòng. 

c) Chứng từ làm căn cứ thanh toán khoán tiền thuê chỗ nghỉ là giấy đi đường có ký 

duyệt đóng dấu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi công tác và ký xác nhận đóng 

dấu ngày đến, ngày đi của cơ quan nơi cán bộ đến công tác và hóa đơn hợp pháp trong 

trường hợp thanh toán theo giá thuê phòng thực tế. 

5. Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng. 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định cho phù hợp và phải được quy định trong 

quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị. Cụ thể: 

a) Đối với cán bộ phường, xã: Áp dụng cho cán bộ thường xuyên phải đi công tác 

lưu động trên 10 ngày/tháng thì được thanh toán tiền công tác phí theo hình thức khoán, 

mức khoán tối đa không quá 70.000 đồng/tháng/người; 

b) Đối với cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị sự nghiệp còn lại: Áp dụng 

cho trường hợp thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng (như: văn thư đi 

gửi công văn; cán bộ kiểm lâm đi kiểm tra rừng; cán bộ thú y làm công tác kiểm soát giết 

mổ; cán bộ quản lý thị trường làm công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, chống buôn 

lậu, chống hàng giả, chống gian lận thương mại; các bộ y tế thường xuyên đi kiểm tra, 

giám sát dịch, bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm ...), mức tối đa không quá: 

200.000đồng/tháng/người. 

6. Trường hợp đi công tác theo đoàn công tác liên ngành, liên cơ quan. 

Nếu tổ chức đi theo đoàn tập trung thì cơ quan, đơn vị chủ trì đoàn công tác chịu 

trách nhiệm chi tiền tàu xe đi lại và cước hành lý, tài liệu mang theo để làm việc (nếu có) 

cho người đi công tác trong đoàn; nếu không đi tập trung theo đoàn mà người đi công tác 
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tự đi đến nơi công tác thì cơ quan, đơn vị cử người đi công tác thanh toán tiền tàu xe đi 

lại và cước hành lý, tài liệu mang theo để làm việc (nếu có) cho người đi công tác; 

Cơ quan, đơn vị cử người đi công tác có trách nhiệm thanh toán tiền phụ cấp lưu trú, 

tiền thuê chỗ nghỉ cho người thuộc cơ quan mình cử đi công tác. 
 

Mục 2 

ĐỊNH MỨC CHI  HỘI NGHỊ 
 

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức hội nghị 

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố triệu tập cuộc họp 

toàn ngành để tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm, tổ chức hội nghị tập huấn triển 

khai có mời Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện, thủ trưởng các cơ quan chuyên 

môn khác cùng cấp tham dự phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND thành phố. 

2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện triệu tập  cuộc 

họp toàn ngành ở quận, huyện để tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm, tổ chức hội 

nghị tập huấn triển khai có mời Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thủ trưởng 

các cơ quan chuyên môn khác cùng cấp tham dự phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND 

quận, huyện. 

Điều 6. Nguyên tắc thực hiện định mức chi tổ chức hội nghị 

Khi tổ chức hội nghị, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải nghiên cứu sắp xếp địa 

điểm hợp lý, thực hiện lồng ghép các nội dung vấn đề công việc cần xử lý; kết hợp các 

cuộc họp với nhau một cách hợp lý. Tùy theo tính chất, nội dung, mục đích, yêu cầu của 

cuộc họp, người triệu tập cuộc họp, tổ chức hội nghị phải cân nhắc kỹ và quyết định thành 

phần, số lượng người tham dự cuộc họp, hội nghị cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm và hiệu 

quả. 

Cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị phải thực hiện theo đúng định mức chi theo Quy 

định này, không phô trương hình thức, không được tổ chức liên hoan, chiêu đãi, thuê biểu 

diễn văn nghệ, không chi các hoạt động kết hợp tham quan, nghỉ mát, không chi quà tặng, 

quà lưu niệm. Kinh phí tổ chức hội nghị được bố trí, sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân 

sách hàng năm của cơ quan, đơn vị được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi về chỗ ăn, 

chỗ nghỉ cho đại biểu dự họp. Đại biểu dự họp tự trả tiền ăn, tiền thuê chỗ nghỉ bằng tiền 

công tác phí và một phần tiền lương của mình. 

Cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị được chi hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê chỗ nghỉ, tiền đi 

lại cho những đại biểu được mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách Nhà nước 

theo quy định tại Điều 8 Quy định này. Không được hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê chỗ nghỉ, 

tiền đi lại đối với đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đại biểu từ các doanh 

nghiệp. 

Điều 7. Thời gian tổ chức hội nghị 
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Thời gian tổ chức các hội nghị thực hiện theo quy định tại Quyết định số 

114/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy 

định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, cụ thể: 

1. Hội nghị (cuộc họp) tổng kết công tác năm: Không quá 01 ngày; 

2. Hội nghị (cuộc họp) sơ kết, tổng kết chuyên đề: Từ 01 đến 02 ngày tùy theo tính 

chất và nội dung chuyên đề; 

3. Tập huấn, triển khai nhiệm vụ công tác: Từ 01 đến 03 ngày tùy theo tính chất và 

nội dung vấn đề cần tập huấn, triển khai. 

Các lớp tập huấn từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước; 

từ nguồn kinh phí thuộc các chương trình, dự án, thì thời gian mở lớp tập huấn thực hiện 

theo chương trình tập huấn được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

4. Đối với các hội nghị, cuộc họp khác thì tùy theo tính chất, nội dung để bố trí thời 

gian hợp lý, nhưng không quá 02 ngày. 

Điều 8. Nội dung, định mức chi tổ chức hội nghị 

1. Nội dung chi. 

a) Tiền thuê hội trường trong những ngày tổ chức hội nghị  (trong trường hợp cơ 

quan, đơn vị không có địa điểm phải thuê hoặc có nhưng không đáp ứng được số lượng 

đại biểu tham dự); 

b) Tiền tài liệu cho đại biểu tham dự hội nghị; 

c) Tiền thuê xe ôtô đưa đón đại biểu từ nơi nghỉ đến nơi tổ chức cuộc họp; 

d) Tiền nước uống trong cuộc họp; 

đ) Hỗ trợ tiền ăn, thuê chỗ nghỉ, tiền tàu xe cho đại biểu là khách mời không hưởng 

lương; 

e) Các khoản chi khác: Tiền làm thêm giờ, tiền thuốc chữa bệnh thông thường, trang 

trí hội trường v.v ...  

2. Định mức chi tổ chức hội nghị. 

a) Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước: 

- Hội nghị cấp thành phố  : không quá 70.000 đồng/ngày/người; 

- Hội nghị cấp quận, huyện : không quá 50.000 đồng/ngày/người; 

- Hội nghị cấp phường, xã : không quá 20.000 đồng/ngày/người; 

Trường hợp tổ chức ăn tập trung, cơ quan tổ chức hội nghị tổ chức ăn tập trung cho 

đại biểu là khách mời không hưởng lương từ ngân sách và thực hiện thu tiền ăn của đại 

biểu dự họp theo mức tối đa quy định tại điểm này; 
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b) Chi hỗ trợ tiền nghỉ cho đại biểu là khách mời ở ngoài thành phố, không hưởng 

lương từ ngân sách theo mức tối đa không quá 160.000 đồng/ngày/người đối với các hội 

nghị cấp thành phố, hội nghị cấp quận huyện và hội nghị cấp phường, xã; 

c) Chi thuê giảng viên, báo cáo viên chỉ áp dụng đối với các cuộc họp tập huấn 

nghiệp vụ (nếu có), theo mức chi quy định hiện hành của Bộ Tài chính hướng dẫn quản 

lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước; 

d) Chi nước uống:  tối đa không quá 7.000 đồng/ngày/người; 

đ) Chi hỗ trợ tiền tàu, xe cho đại biểu là khách mời ngoài thành phố, không hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước: Thực hiện theo định mức chi công tác phí tại khoản 1 Điều 

4 Quy định này.  
 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

1. Kinh phí thực hiện chi công tác phí, chi tiêu hội nghị phải được quản lý, sử dụng 

theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và 

trong phạm vi dự toán chi ngân sách hàng năm được cấp thẩm quyền giao. Việc lập dự 

toán, phân bổ và quyết toán kinh phí thực hiện chi công tác phí, chi tổ chức các hội nghị 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 

và các văn bản hướng dẫn hiện hành.  

2. Trường hợp cán bộ, công chức đi công tác được cơ quan, đơn vị nơi đến công tác 

bố trí chỗ nghỉ, mà cán bộ, công chức đến công tác không phải trả tiền thuê chỗ nghỉ, thì 

người đi công tác không được thanh toán khoản tiền khoán thuê chỗ nghỉ. Nếu phát hiện 

trường hợp cán bộ đã được cơ quan, đơn vị đến công tác bố trí chỗ nghỉ không phải trả 

tiền, nhưng vẫn đề nghị cơ quan, đơn vị cử đi công tác thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ, thì 

người đi công tác phải nộp lại số tiền đã thanh toán cho cơ quan, đơn vị; đồng thời phải 

bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật. 

3. Những khoản chi công tác phí, chi hội nghị không đúng quy định tại Quy định 

này khi kiểm tra phát hiện cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính các cấp có quyền 

yêu cầu xuất toán và yêu cầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thu hồi nộp cho công quỹ. 

Người quyết định tổ chức hội nghị, quyết định thanh toán công tác phí vượt định mức, 

tiêu chuẩn, chế độ, lợi dụng thanh toán chi hội nghị, công tác phí để thu lợi bất chính phải 

hoàn trả, bồi thường toàn bộ số tiền chi không đúng quy định cho cơ quan, đơn vị, tuỳ 

theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại 

Thông tư số 98/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm 

quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Thông tư số 

101/2006/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử phạt 

vi phạm hành chính và bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
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4. Các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, đơn vị sự 

nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 

43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với 

đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã thực hiện cơ 

chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 

tháng 9 năm 2005 của Chính phủ được quyết định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội 

nghị cao hơn hoặc thấp hơn mức chi tại quy định này và phải được quy định trong quy 

chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với khả năng ngân 

sách, đặc điểm hoạt động của đơn vị. 

5. Ngoài các nội dung quy định cụ thể tại Quy định này, các nội dung khác có liên 

quan thực hiện theo quy định tại Thông tư 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 

và Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2007 của  Bộ Tài chính. 

6. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ 

quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố 

xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 
                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Võ Duy Khương 
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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:  50/2008/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 20 tháng 11 năm 2008 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về mức chi hỗ trợ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp 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 Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản 

hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước hiện hành; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2007 

của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 

bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân; 

Được sự thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tại 

Công văn số 2413/TTHĐND ngày 14 tháng 7 năm 2008 và theo đề nghị của Sở Tài chính 

thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 1255/STC-HCSN ngày 16 tháng 9 năm 2008, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phạm vi áp dụng 

Quyết định này áp dụng để chi hỗ trợ từ nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước bảo 

đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 

nhân dân các cấp, gồm các nội dung:  

1. Lập chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố; quyết 

định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân thành phố. 

2. Khảo sát, soạn thảo, thẩm định, góp ý, thẩm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp, gồm các loại văn bản 

sau: 

a) Dự thảo nghị quyết có quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân các cấp. 
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b) Dự thảo quyết định, chỉ thị có quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân các cấp. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng các văn 

bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp. 

Điều 3. Nội dung và định mức chi hỗ trợ 

1. Chi hỗ trợ xây dựng đề cương văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trong một số lĩnh vực có nội dung phức tạp, liên quan đến 

nhiều ngành, lĩnh vực: 

a) Đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân và quyết định, chỉ thị  của Uỷ ban nhân 

dân thành phố, mức chi: 500.000 đồng/đề cương. 

b) Đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân và quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân 

dân cấp quận, huyện, mức chi: 350.000 đồng/đề cương. 

c) Đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân và quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân 

dân phường, xã, mức chi: 250.000 đồng/đề cương. 

2. Chi hỗ trợ soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân các cấp:  

2.1. Áp dụng trong trường hợp có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, 

nhiều lĩnh vực: 

a) Đối với cấp thành phố: 

- Văn bản quy phạm pháp luật là nghị quyết, quyết định: 2.000.000 đồng/văn bản dự 

thảo. 

- Văn bản quy phạm pháp luật là chỉ thị: 1.000.000 đồng/văn bản dự thảo. 

b) Đối với cấp quận, huyện: 

- Văn bản quy phạm pháp luật là nghị quyết, quyết định: 1.000.000 đồng/văn bản dự 

thảo. 

- Văn bản quy phạm pháp luật là chỉ thị: 500.000 đồng/văn bản dự thảo. 

c) Đối với cấp phường, xã: 

- Văn bản quy phạm pháp luật là nghị quyết, quyết định: 500.000 đồng/văn bản dự 

thảo. 

- Văn bản quy phạm pháp luật là chỉ thị: 300.000 đồng/văn bản dự thảo. 

2.2. Áp dụng trong trường hợp có nội dung đơn giản:  

a) Đối với cấp thành phố: 
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- Văn bản quy phạm pháp luật là nghị quyết, quyết định: 1.000.000 đồng/văn bản dự 

thảo. 

- Văn bản quy phạm pháp luật là chỉ thị: 500.000 đồng/văn bản dự thảo. 

b) Đối với cấp quận, huyện: 

- Văn bản quy phạm pháp luật là nghị quyết, quyết định: 350.000 đồng/văn bản dự 

thảo. 

- Văn bản quy phạm pháp luật là chỉ thị: 300.000 đồng/văn bản dự thảo. 

c) Đối với cấp phường, xã: 

- Văn bản quy phạm pháp luật là nghị quyết, quyết định: 200.000 đồng/văn bản dự 

thảo. 

- Văn bản quy phạm pháp luật là chỉ thị: 150.000 đồng/văn bản dự thảo. 

3. Chi hỗ trợ soạn thảo báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân đối với 

dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp; báo cáo thẩm định của cơ quan tư 

pháp đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố do Uỷ ban nhân dân 

thành phố trình; báo cáo thẩm định của cơ quan tư pháp cùng cấp đối với quyết định, chỉ 

thị của Uỷ ban nhân dân thành phố, quận, huyện: 

a) Đối với cấp thành phố, mức chi: 200.000 đồng/báo cáo. 

b) Đối với cấp quận, huyện, mức chi: 200.000 đồng/báo cáo. 

4. Chi hỗ trợ soạn thảo báo cáo chỉnh lý, báo cáo góp ý của Uỷ ban nhân dân thành 

phố đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp không do Uỷ ban nhân dân thành 

phố trình; góp ý của cơ quan tư pháp đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

quận, huyện; chi soạn thảo văn bản góp ý kiến của công chức Tư pháp-Hộ tịch vào dự 

thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường, xã và quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân 

dân phường, xã: 

a) Đối với cấp thành phố, mức chi: 100.000 đồng/báo cáo. 

b) Đối với cấp quận, huyện, mức chi: 100.000 đồng/báo cáo. 

c) Đối với cấp phường, xã, mức chi: 70.000 đồng/báo cáo. 

5. Chi hỗ trợ cho thành viên tham gia các cuộc họp, hội thảo phục vụ: xét duyệt 

chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố và quyết định, chỉ 

thị của Uỷ ban nhân dân thành phố; soạn thảo, chỉnh lý dự thảo; thẩm định, thẩm tra dự 

thảo: 

a) Đối với cấp thành phố, mức chi: 50.000 đồng/người/buổi. 
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b) Đối với cấp quận, huyện, mức chi: 50.000 đồng/người/buổi. 

c) Đối với cấp phường, xã, mức chi: 50.000 đồng/người/buổi. 

6. Chi hỗ trợ cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi để xây dựng, soạn thảo văn bản 

quy phạm pháp luật trong một số lĩnh vực có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều 

ngành, lĩnh vực: 

6.1. Lấy ý kiến theo phiếu điều tra: 

a) Đối với cấp thành phố, mức chi: 20.000 đồng/phiếu. 

b) Đối với cấp quận, huyện, mức chi: 15.000 đồng/phiếu. 

c) Đối với cấp phường, xã, mức chi: 10.000 đồng/phiếu. 

6.2. Tổng hợp và xây dựng bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo: 

a) Đối với cấp thành phố, mức chi: 100.000 đồng/bản tổng hợp. 

b) Đối với cấp quận, huyện, mức chi: 100.000 đồng/bản tổng hợp. 

c) Đối với cấp phường, xã, mức chi: 100.000 đồng/bản tổng hợp. 

7. Chi hỗ trợ cho công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật phục vụ 

trực tiếp cho việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật: 

Căn cứ nội dung công việc cần triển khai, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ 

rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật vận dụng mức chi tại Thông tư liên tịch 

số 158/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 28/12/2007 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng 

dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp 

luật và các văn bản hướng dẫn hiện hành để xây dựng kế hoạch cụ thể trình cấp có thẩm 

quyền duyệt dự toán trước khi thực hiện làm căn cứ quyết toán kinh phí. 

8. Mức chi tối đa đối với từng loại văn bản quy phạm pháp luật: 

Căn cứ dự toán kinh phí được giao và tuỳ theo tính chất của mỗi văn bản, thủ trưởng 

cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phân bổ mức kinh phí cho phù 

hợp, nhưng tổng mức phân bổ kinh phí để thực hiện các nội dung và mức chi nêu tại khoản 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 3 không được vượt quá mức khống chế tối đa sau đây: 

8.1. Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong một số lĩnh vực có nội dung 

phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực: 

a) Cấp thành phố:   7.000.000 đồng/văn bản; 

b) Cấp quận, huyện:  5.000.000 đồng/văn bản; 

c) Cấp phường, xã:  3.000.000 đồng/văn bản. 

8.2. Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đơn giản: 
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a) Cấp thành phố: 

- Văn bản quy phạm pháp luật là nghị quyết của Hội đồng nhân dân,  quyết định của 

Uỷ ban nhân dân: 5.000.000 đồng/văn bản; 

- Văn bản quy phạm pháp luật là chỉ thị của Uỷ ban nhân dân: 2.000.000 đồng/văn 

bản. 

b) Cấp quận, huyện: 

- Văn bản quy phạm pháp luật là nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của 

Uỷ ban nhân dân: 3.000.000 đồng/văn bản; 

- Văn bản quy phạm pháp luật là chỉ thị của Uỷ ban nhân dân: 1.500.000 đồng/văn 

bản. 

c) Cấp phường, xã: 

- Văn bản quy phạm pháp luật là nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của 

Uỷ ban nhân dân: 1.500.000 đồng/văn bản; 

- Văn bản quy phạm pháp luật là chỉ thị của Uỷ ban nhân dân: 1.000.000 đồng/văn 

bản. 

Điều 4. Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân: 

1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên theo 

chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao. Kinh phí chi hỗ 

trợ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do ngân sách nhà nước các cấp (theo phân 

cấp ngân sách) bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ 

quan, đơn vị. 

Căn cứ vào dự toán ngân sách được giao; chương trình, kế hoạch xây dựng các văn 

bản quy phạm pháp luật do cấp có thẩm quyền ban hành trong năm; thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị bố trí kinh phí cho phù hợp để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng các văn bản quy phạm pháp luật đúng tiến độ và trong phạm vi kinh phí được bố trí.  

2. Trường hợp cơ quan, đơn vị được tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ, tài trợ 

kinh phí để xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cũng phải thực hiện chi theo đúng nội 

dung và mức chi tại Quyết định này; trường hợp có cam kết khác giữa tổ chức, cá nhân 

viện trợ, tài trợ với cơ quan, đơn vị được nhận kinh phí viện trợ, tài trợ thì thực hiện theo 

cam kết đã thoả thuận. 

3. Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp 

luật có trách nhiệm sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước đảm bảo hoặc do tổ chức, cá 



   

29 CÔNG BÁO/Số 33 + 34/Ngày 25-11-2008  

 

nhân nước ngoài viện trợ, tài trợ phải đúng mục đích, đúng nội dung và mức chi tại Quyết 

định này.  

Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cuối năm chưa sử dụng hết được 

chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

Điều 5. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách 

nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, 

Tư pháp; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Võ Duy Khương 
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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: 51/2008/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 21 tháng 11 năm 2008 

 

QUYẾT ĐỊNH  
 

Ban hành Quy định mức chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, 

chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu 

 tiếp khách trong nước 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 Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng 

dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước hiện hành; 

Căn cứ Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính 

quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu 

tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước; 

Thông tư 127/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 và Thông tư số 

57/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính; 

Được sự thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tại 

Công văn số 2413/TTHĐND ngày 14 tháng 7 năm 2008 và theo đề nghị của Sở Tài chính 

thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 1255/STC-HCSN ngày 16 tháng 9 năm 2008, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức chi tiêu đón tiếp khách 

nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong 

nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

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

ngành liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định nêu tại 

Điều 1. 

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; Giám đốc Sở Tài chính; 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 
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ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường; Thủ 

trưởng các cơ quan và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Võ Duy Khương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 

QUY ĐỊNH 

Về mức chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức 

các hội nghị,  hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND 

 ngày 21 tháng 11 năm 2008  của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Văn bản này quy định về mức chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức 

các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan nhà nước (bao gồm cấp thành phố; cấp quận, huyện; cấp xã, phường), 

đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã 

hội và các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp (dưới đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) 

phải thực hiện mức chi tiếp khách nước ngoài, tiếp khách trong nước đến công tác tại cơ 

quan, đơn vị; tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Đà Nẵng theo các quy định pháp luật 

hiện hành và Quy định này. 

2. Hội đồng nhân dân các cấp áp dụng theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành 

phố ban hành được Bộ Tài chính hướng dẫn tại khoản 2, mục II, Thông tư số 

127/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-

BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/06/2007. 

Điều 3. Nguyên tắc chung 

1. Việc đón tiếp và làm việc với khách nước ngoài trên địa bàn thành phố phải căn 

cứ vào chương trình đón các đoàn khách nước ngoài được UBND thành phố giao hoặc 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Cơ quan, đơn vị được giao đón tiếp các đoàn khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, 

hội thảo quốc tế cần tận dụng nhà khách, phương tiện đi lại và cơ sở vật chất sẵn có để 

phục vụ khách. Trường hợp phải thuê dịch vụ bên ngoài thì cơ quan, đơn vị phải thực 

hiện theo mức chi tại Quy định này. 
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3. Các cơ quan, đơn vị phải thực hành tiết kiệm trong việc chi tiêu tiếp khách đến 

công tác, làm việc; mọi khoản chi tiêu, tiếp khách đến làm việc phải theo đúng chế độ, 

tiêu chuẩn quy định và thực hiện công khai. Nghiêm cấm việc sử dụng các loại rượu, bia 

ngoại để chiêu đãi, tiếp khách. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp khách phải 

chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu để xảy ra việc chi tiêu sai quy định. 

4. Kinh phí đón tiếp khách nước ngoài; tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Đà 

Nẵng thực hiện theo chủ trương phê duyệt của cấp thẩm quyền. Kinh phí chi tiếp khách 

trong nước đến công tác và làm việc tại cơ quan, đơn vị do cơ quan, đơn vị sắp xếp trong 

dự toán ngân sách Nhà nước được duyệt hàng năm. 

Điều 4. Cấp hạng khách quốc tế 

Cấp hạng khách quốc tế theo phụ lục đính kèm tại Thông tư số 57/2007/TT-BTC 

ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính. 
 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
 

Mục 1 

CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI  

VÀO LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG 
 

Điều 5. Nội dung chi tiếp khách 

1. Đối với các đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại Đà Nẵng do Đà Nẵng đài thọ 

toàn bộ chi phí ăn, ở, đi lại trong thành phố: 

a) Chi đón, tiễn khách tại sân bay:     

- Chi tặng hoa: 

+ Tặng hoa cho các thành viên đoàn đối với khách hạng đặc biệt và khách hạng A, 

mức tối đa không quá: 

. Trưởng đoàn:   150.000 đồng/1 người 

. Phó đoàn và thành viên đoàn:  100.000 đồng/1 người 

+ Tặng hoa cho trưởng đoàn và thành viên đoàn là nữ đối với khách hạng B, mức 

tối đa không quá: 100.000 đồng/1 người. 

+ Tặng hoa cho trưởng đoàn là nữ đối với khách hạng C, mức tối đa không quá: 

100.000 đồng/1 người. 

- Chi thuê phòng chờ tại sân bay: Chỉ áp dụng đối với khách hạng đặc biệt, khách 

hạng A và khách hạng B. Giá thuê phòng chờ thanh toán theo hóa đơn thu tiền của đơn 

vị cung ứng dịch vụ. 

b) Tiêu chuẩn xe ô tô: 
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- Đoàn là khách hạng đặc biệt: Thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 1, mục I 

phần II Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính. 

- Đoàn là khách hạng A: Trưởng đoàn bố trí một xe riêng; Phó đoàn và thành viên 

đoàn: 03 người/một xe, trường hợp Phó đoàn và thành viên đoàn là cấp Thứ trưởng và 

tương đương 2 người/một xe; đoàn tùy tùng đi xe nhiều chỗ ngồi; 

Đối với khách hạng đặc biệt, hạng A: Trường hợp xe của trung ương đưa vào không 

đủ thì phải sử dụng xe của Văn phòng UBND thành phố và Văn phòng Thành ủy. Nếu 

các đơn vị này không có xe thì các cơ quan, đơn vị đón tiếp đoàn thuê xe của các cơ sở, 

đơn vị dịch vụ có chức năng cung cấp dịch vụ vận tải. 

- Đoàn là khách hạng B, hạng C: Trưởng đoàn bố trí một xe riêng; các thành viên 

trong đoàn đi xe nhiều chỗ ngồi: 

Giá thuê xe được thanh toán căn cứ vào hợp đồng thuê xe và hoá đơn thu tiền của 

các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ vận tải. 

c) Tiêu chuẩn về thuê chỗ ở: 

- Đoàn là khách hạng đặc biệt: Bố trí ở khách sạn, nhà khách theo kế hoạch phê 

duyệt của UBND thành phố. Mức chi thuê phòng ở khách sạn hoặc nhà khách do Thủ 

trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt. 

- Đoàn là khách hạng A: Mức chi thuê phòng ở khách sạn hoặc nhà khách (có bao 

gồm cả bữa ăn sáng) do Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt, như 

sau: 

+ Bố trí tại các khách sạn hạng 4 và 5 sao tại Đà Nẵng, mức tối đa không quá: 

  . Trưởng đoàn: 3.000.000 đồng/người/ngày; 

  . Phó đoàn và thành viên đoàn: 2.400.000 đồng/người/ngày. 

+ Bố trí tại các khách sạn ngoài các khách sạn trên, mức tối đa không quá: 

   . Trưởng đoàn:  2.000.000đồng/người/ngày; 

   . Phó đoàn và thành viên đoàn: 1.700.000đồng/người/ngày. 

- Đoàn là khách hạng B: Mức chi thuê phòng ở khách sạn (có bao gồm cả bữa ăn 

sáng) do Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt, như sau: 

+ Bố trí tại các khách sạn hạng 4 và 5 sao tại Đà Nẵng, mức tối đa không quá: 

    . Trưởng đoàn: 2.400.000 đồng/người/ngày; 

    . Phó đoàn và thành viên đoàn: 1.500.000 đồng/người/ngày. 

 + Bố trí tại các khách sạn ngoài các khách sạn trên, mức tối đa không quá: 

    . Trưởng đoàn: 1.700.000 đồng/người/ngày; 

    . Phó đoàn và thành viên đoàn: 1.000.000 đồng/người/ngày. 
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- Đoàn là khách hạng C: Mức chi thuê phòng ở khách sạn (có bao gồm cả bữa ăn 

sáng) do Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt, mức tối đa không 

quá: 

 + Trưởng đoàn: 1.000.000 đồng/người/ngày; 

 + Phó đoàn và thành viên đoàn: 600.000 đồng/người/ngày. 

- Khách mời quốc tế khác (giá thuê phòng có bao gồm cả bữa ăn sáng): Mức tối đa 

không quá  200.000 đồng/người/ngày. 

* Trong trường hợp mức giá nêu trên không đủ thuê phòng nghỉ thì Thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đón tiếp đoàn báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố xem xét, quyết định mức chi cho phù hợp nhưng không vượt quá 20% mức giá quy 

định nêu trên. 

* Trường hợp nghỉ tại nhà khách của cơ quan, đơn vị mà không tính tiền phòng hoặc 

trường hợp thuê khách sạn không bao gồm tiền ăn sáng trong giá thuê phòng thì cơ quan, 

đơn vị tiếp khách chi tiền ăn sáng tối đa bằng 10% mức ăn của 1 ngày/người đối với từng 

hạng khách. Tổng mức tiền thuê phòng và tiền ăn sáng không vượt quá mức chi thuê chỗ 

ở quy định nêu trên.  

d) Tiêu chuẩn ăn hàng ngày (bao gồm 2 bữa trưa, tối): 

- Khách hạng đặc biệt: Mức chi do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ 

đón tiếp phê duyệt trong chương trình đón đoàn; 

- Đoàn là khách hạng A:  Trên cơ sở bố trí khách sạn, mức chi tiền ăn hàng ngày 

như sau: 

+ Tại khách sạn hạng 4 và 5 sao tại Đà Nẵng, mức tối đa không quá: 

600.000đồng/ngày/người; 

+ Tại các khách sạn ngoài các khách sạn trên, mức tối đa không quá:  

500.000đồng/ngày/người. 

- Đoàn là khách hạng B: Trên cơ sở bố trí khách sạn, mức chi tiền ăn hàng ngày như 

sau: 

+ Tại khách sạn hạng 4 và 5 sao tại Đà Nẵng, mức tối đa không quá: 

400.000đồng/ngày/người; 

+ Tại các khách sạn  ngoài các khách sạn trên, mức tối đa không quá:  

350.000đồng/ngày/người. 

- Đoàn là khách hạng C: Mức tối đa không quá 300.000 đồng/ngày/người. 

- Khách mời quốc tế khác: Mức tối đa không quá 200.000 đồng/ngày/người. 

Mức chi ăn hàng ngày nêu trên bao gồm cả tiền đồ uống (rượu, bia, nước  uống sản 

xuất tại Việt Nam). 

Trong trường hợp mức giá nêu trên không đủ để chi tiền ăn thì Thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị được giao nhiệm vụ đón tiếp đoàn báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 
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xem xét, quyết định mức chi cho phù hợp nhưng không vượt quá 20% mức giá quy định 

nêu trên. 

đ) Tổ chức chiêu đãi: 

- Đoàn là khách hạng đặc biệt: Chiêu đãi tại các khách sạn, nhà hàng theo chỉ đạo 

của lãnh đạo thành phố. Mức chi do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đón 

tiếp phê duyệt trong chương trình đón đoàn; 

- Đoàn là khách hạng A, hạng B: Mỗi đoàn  khách được tổ chức chiêu đãi một lần. 

Mức chi chiêu đãi khách tối đa không vượt quá mức tiền ăn một ngày của khách tương 

ứng tại các khách sạn, nhà hàng theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố quy định tại điểm d, 

khoản 1, Điều 5 nêu trên; 

- Đoàn là khách hạng C: Không tổ chức chiêu đãi, được chi để mời một bữa cơm 

thân mật hoặc tiệc trà, mức chi tối đa không vượt quá 300.000 đồng/1 người. 

- Đối với khách quốc tế khác, thực hiện theo quyết định của UBND thành phố tùy 

theo từng trường hợp cụ thể. 

Mức chi chiêu đãi trên bao gồm cả tiền đồ uống (rượu, bia, nước uống sản xuất tại 

Việt Nam) được áp dụng cho cả đại biểu và phiên dịch phía Việt Nam tham gia tiếp khách. 

e) Tiêu chuẩn tiếp xã giao và các buổi làm việc: 

- Đoàn là khách hạng đặc biệt: Mức chi do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao 

nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt trong chương trình đón đoàn; 

- Đoàn là khách hạng A: Mức chi nước uống, hoa quả, bánh ngọt, tối đa không quá 

160.000đồng/người/ngày (2 buổi làm việc); 

- Đoàn là khách hạng B: Mức chi nước uống, hoa quả, bánh ngọt, tối đa không quá 

80.000 đồng/người/ngày (2 buổi làm việc); 

- Đoàn là khách hạng C: Mức chi nước uống, hoa quả, bánh ngọt, tối đa không quá 

50.000 đồng/người/ngày (2 buổi làm việc); 

Mức chi trên được áp dụng cho cả đại biểu và phiên dịch phía Việt Nam tham gia 

tiếp khách. 

Trường hợp tiếp xã giao và buổi làm việc ban đầu tại các khách sạn nơi đoàn ở, các 

chi phí đón tiếp được thanh toán theo hóa đơn của đơn vị cung ứng dịch vụ nhưng không 

vượt quá mức chi tiếp xã giao và các buổi làm việc quy định nêu trên. 

g) Chi dịch thuật: 

- Dịch viết:  

+ Dịch tài liệu thông thường, mức chi tối đa không quá 50.000đồng/trang (mỗi trang 

khoảng 300 từ); 

+ Dịch tài liệu chuyên ngành, mức chi tối đa không quá 65.000đồng/trang (mỗi trang 

khoảng 300 từ). 
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- Dịch nói: 

+ Dịch nói thông thường: Mức chi  tối đa không quá 70.000 đồng/giờ/người (tương 

đương 560.000 đồng/người/ngày làm việc 8 tiếng); 

+ Dịch đuổi: 

. Thuê phiên dịch ngoài thành phố: Mức chi tối đa không quá 200.000 đồng/giờ/người 

(tương đương 1.600.000 đồng/người/ngày làm việc 8 tiếng); 

. Thuê phiên dịch trong thành phố (người của địa phương): Mức chi tối đa không quá 

125.000đồng/giờ/người (tương đương 1.000.000đ/người/ngày làm việc 8 tiếng). 

Định mức chi dịch thuật nêu trên chỉ áp dụng trong trường hợp cần thiết phải thuê phiên 

dịch; không áp dụng cho phiên dịch là cán bộ của các cơ quan, đơn vị được cử tham gia dịch 

phục vụ đón khách. 

h) Chi văn hoá, văn nghệ và tặng phẩm 

Thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, không phô trương hình thức, cụ thể như sau: 

- Chi văn hoá, văn nghệ: 

+ Khách hạng đặc biệt: Do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đón tiếp 

đoàn phê duyệt trong chương trình đón đoàn; 

+ Đối với khách hạng A, B và C: Tuỳ từng trường hợp cụ thể, Thủ trưởng cơ quan 

được giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt trong kế hoạch đón đoàn, nhưng tối đa mỗi đoàn 

chỉ chi xem biểu diễn nghệ thuật dân tộc một lần theo giá vé tại rạp hoặc theo hợp đồng 

biểu diễn. 

- Chi về tặng phẩm: Tặng phẩm là sản phẩm do Việt Nam sản xuất và thể hiện bản 

sắc văn hoá dân tộc, mức chi cụ thể như sau: 

  + Đối với khách hạng đặc biệt: Do Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ đón 

tiếp phê duyệt trong chương trình đón đoàn; 

  + Đối với khách hạng A:  

. Trưởng đoàn: Mức tối đa không quá 400.000đồng/1 người; 

. Các đại biểu khác: Mức tối đa không quá 250.000đồng/1 người 

  + Đối với khách hạng B, hạng C:   

. Trưởng đoàn: Mức tối đa không quá 300.000 đồng/1 người; 

. Các đại biểu khác: Mức tối đa không quá 250.000 đồng/1 người. 

Trong một số trường hợp đặc biệt mà mức chi tặng phẩm đối với khách hạng A cần 

vượt quá mức quy định nêu trên thì Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm đón đoàn phải 

có quyết định bằng văn bản, nhưng tối đa mức vượt không quá 20% mức quy định nêu 

trên. 
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i) Đi công tác địa phương và cơ sở: Trường hợp cần thiết phải đưa khách đi thăm, 

làm việc tại các địa phương hoặc cơ sở theo chương trình, kế hoạch đã được cấp có thẩm 

quyền quyết định thì tiêu chuẩn đón tiếp như sau: 

- Cơ quan, đơn vị chủ trì đón tiếp khách chịu trách nhiệm chi toàn bộ chi phí đưa 

đón khách từ nơi ở chính tới địa phương, cơ sở và chi phí ăn, nghỉ cho khách trong những 

ngày khách làm việc tại địa phương, cơ sở theo các mức chi quy định tại điểm b, c, d, đ  

khoản 1, Điều 5 nêu trên; 

- Cơ quan, đơn vị ở địa phương hoặc cơ sở nơi khách đến thăm và làm việc chi tiếp 

khách gồm nước uống, hoa quả, bánh ngọt. Mức chi theo quy định tại điểm e, khoản 1, 

Điều 5 nêu trên. 

k) Chi đưa khách đi tham quan: Căn cứ tính chất công việc, yêu cầu đối ngoại của 

từng đoàn, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm đón đoàn quyết định trong kế 

hoạch đón đoàn việc đưa khách đi tham quan trên tinh thần tiết kiệm, không phô trương 

hình thức. Mức chi đưa đón khách từ nơi ở chính đến điểm tham quan, chi ăn, nghỉ cho 

khách trong những ngày đi tham quan theo các mức chi quy định tại các điểm b, c và d 

khoản 1, Điều 5 nêu trên. 

l) Trường hợp đoàn vào làm việc với nhiều cơ quan, đơn vị: 

Trường hợp đoàn vào làm việc với nhiều cơ quan, đơn vị theo chương trình, kế 

hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì: 

- Cơ quan, đơn vị chủ trì trong việc đón đoàn chịu trách nhiệm về chi phí đón, tiễn; 

tiền ăn, tiền thuê chỗ ở, đi lại của đoàn theo mức chi quy định tại các điểm a, b, c, d, đ  

khoản 1, Điều 5 nêu trên.  

- Các cơ quan, đơn vị có trong chương trình làm việc với đoàn sẽ chịu trách nhiệm 

chi phí tiếp đoàn trong thời gian đoàn làm việc với cơ quan, đơn vị mình theo kế hoạch 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức chi tiếp khách áp dụng theo quy định tại điểm 

e, khoản 1, Điều 5 nêu trên. 

2. Đối với các đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại Đà Nẵng do khách tự túc ăn, 

ở; thành phố Đà Nẵng chi các khoản chi phí lễ tân, chi phí đi lại trong thành phố: 

a) Đối với khách đặc biệt: Do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đón 

tiếp phê duyệt trong chương trình đón đoàn. 

b) Đối với khách hạng A, hạng B, hạng C: 

Cơ quan chủ trì đón tiếp đoàn vào được chi để đón tiếp đoàn như sau: Chi đón tiếp 

tại sân bay; chi phí về phương tiện đi lại trong thời gian đoàn làm việc tại Đà Nẵng; chi 

phí tiếp xã giao các buổi làm việc; trong trường hợp vì quan hệ đối ngoại xét thấy cần 

thiết thì Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ đón tiếp có thể phê duyệt chi mời 01 

bữa cơm thân mật.  

Tiêu chuẩn chi đón tiếp và mức chi theo từng hạng khách thực hiện theo quy định 

tại điểm a, b, đ, e khoản 1, Điều 5 nêu trên. 
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c) Trường hợp cần thiết phải đưa khách đi thăm, làm việc tại các địa phương hoặc 

cơ sở theo chương trình, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định thì thực hiện 

chi đón tiếp theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 5 nêu trên. 

d) Trường hợp đoàn làm việc với nhiều cơ quan, đơn vị theo chương trình, kế hoạch 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thực hiện chi đón tiếp như quy định tại điểm e, 

khoản 1, Điều 5 nêu trên. 

3. Đối với các đoàn Đại sứ các nước, các Tổng lãnh sự, Trưởng đại diện các tổ chức 

quốc tế có quan hệ với thành phố Đà Nẵng đến làm việc với lãnh đạo thành phố nhân kết 

thúc nhiệm kỳ công tác: 

Cơ quan, đơn vị được tổ chức mời cơm thân mật khi chia tay, mức chi tối đa không 

quá 500.000 đồng/người (bao gồm cả đại diện phía Đà Nẵng); chi mua tặng phẩm cho 

khách mức chi tối đa không quá 350.000 đồng/người. 

4. Đối với các đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại Đà Nẵng do khách tự túc mọi 

chi phí: 

Cơ quan, đơn vị có đoàn đến làm việc, trong trường hợp cần thiết chỉ được chi để 

tiếp xã giao các buổi đoàn đến làm việc, mức chi như quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 

5 nêu trên. 
 

Mục 2 

CHI TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI ĐÀ NẴNG 
 

Điều 6. Nội dung chi tổ chức hội nghị, hội thảo: 

1. Đối với các hội nghị quốc tế ASEAN, ASEM, APEC do Việt Nam đăng cai được 

tổ chức tại Đà Nẵng: Định mức chi tổ chức các hội nghị này thực hiện theo quy định tại 

Mục II, Phần II, Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính. 

 

2. Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế khác tổ chức tại Đà Nẵng: 

a) Hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức tại Đà Nẵng do phía thành phố Đà Nẵng đài 

thọ toàn bộ chi phí được chi như sau: 

- Đối với khách mời là đại biểu quốc tế do phía Đà Nẵng đài thọ được áp dụng các 

mức chi quy định tại khoản 1, Điều 5 nêu trên;  

- Chi giải khát giữa giờ (áp dụng cho cả đại biểu và phiên dịch thành phố Đà Nẵng): 

Thực hiện theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 5 nêu trên; 

- Đối với các khoản chi phí khác như: Chi giấy bút, văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, 

tuyên truyền, trang trí, thuê hội trường hoặc phòng họp, thuê thiết bị (nếu có), tiền làm 

cờ, phù hiệu hội nghị, chi thuê phiên dịch, bảo vệ, thuốc y tế, các khoản chi cần thiết khác 

(nếu có) phải trên cơ sở thực sự cần thiết và trong dự toán được cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt.    
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b) Hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức tại Đà Nẵng do thành phố Đà Nẵng và phía 

nước ngoài phối hợp tổ chức: 

Đối với các hội nghị, hội thảo này, các cơ quan, đơn vị được cấp thẩm quyền giao 

nhiệm vụ tổ chức hội nghị, hội thảo khi xây dựng dự toán cần làm rõ những nội dung 

thuộc trách nhiệm của phía nước ngoài chi, những nội dung thuộc trách nhiệm của thành 

phố Đà Nẵng chi để tránh chi trùng lắp. Đối với những nội dung chi thuộc trách nhiệm 

của thành phố Đà Nẵng thì phải căn cứ vào chế độ chi tiêu hiện hành và các mức chi được 

quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 6 nêu trên để thực hiện.   

c) Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức tại Đà Nẵng do phía nước ngoài đài thọ 

toàn bộ chi phí: 

Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp với các tổ chức quốc tế để tổ chức 

hội nghị, hội thảo không được sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để chi thêm cho các 

hội nghị, hội thảo quốc tế này. 

3. Về chế độ đối với cán bộ thành phố Đà Nẵng tham gia đón, tiếp khách quốc tế: 

a) Cán bộ của các cơ quan, đơn vị thành phố Đà Nẵng tham gia đón tiếp khách quốc 

tế, phục vụ các hội nghị, hội thảo quốc tế được thanh toán như sau: 

- Công tác phí: Thực hiện theo quy định hiện hành của UBND thành phố Đà Nẵng 

về định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn 

vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Trường hợp làm thêm giờ thì được thanh toán theo quy định hiện hành.  

b) Đối với cán bộ thành phố Đà Nẵng tham gia các đoàn đàm phán về công tác phân 

giới, cắm mốc biên giới (nếu có); đàm phán ký kết các văn bản thỏa thuận mang tính 

quốc tế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì đàm phán quyết định chi bồi dưỡng cho các 

thành viên trực tiếp tham gia đoàn đàm phán trong những ngày tham gia phiên họp chuẩn 

bị và các phiên đàm phán tổ chức ở trong nước, mức chi tối đa không quá: 50.000 

đồng/người/buổi. 

 

Mục 3 

CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC 
 

Điều 7. Nguyên tắc thực hiện chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước 
 

1. Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt 

Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức 

xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng phải thực hành tiết kiệm trong việc tiếp khách; việc tổ chức tiếp 

khách phải đơn giản, không phô trương hình thức, thành phần tham dự chỉ là những người 

trực tiếp liên quan. Nghiêm cấm việc sử dụng các loại rượu, bia ngoại để chiêu đãi, tiếp 

khách. Không sử dụng ngân sách để mua quà tặng đối với các đoàn khách đến làm việc. 



   

41 CÔNG BÁO/Số 33 + 34/Ngày 25-11-2008  

 

Mọi khoản chi tiêu tiếp khách phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định; 

phải công khai, minh bạch và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ 

quan, đơn vị. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp khách phải trực tiếp chịu trách 

nhiệm nếu để xảy ra việc chi tiêu sai quy định. 

2. Mức chi tiếp khách: 

a) Đối với khách đến làm việc tại cơ quan, đơn vị: Cơ quan, đơn vị đón tiếp khách 

được chi nước uống với mức tối đa không quá 10.000 đồng/người/ngày. 

b) Chi mời cơm:  

Về nguyên tắc các cơ quan, đơn vị không tổ chức chi chiêu đãi đối với đoàn khách 

trong nước đến làm việc tại cơ quan, đơn vị mình. Trường hợp xét thấy cần thiết thì tổ 

chức mời cơm khách theo mức chi tối đa không quá 150.000đ/1 suất.  

Về đối tượng chi mời cơm: Giao thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ dự toán ngân 

sách được giao hàng năm để quyết định đối tượng khách được mời và phải được quy định 

trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp 

với đặc điểm hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 8. 

1. Việc lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí chi tiêu đón tiếp khách nước 

ngoài; chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước 

đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện theo quy định của 

Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

2. Những khoản chi tiếp khách nước ngoài, hội nghị, hội thảo quốc tế, tiếp khách 

trong nước không đúng quy định tại Quy định này khi kiểm tra phát hiện thì cơ quan quản 

lý cấp trên, cơ quan tài chính các cấp có quyền xuất toán và yêu cầu cơ quan, đơn vị có 

trách nhiệm thu hồi nộp cho công quỹ. Người ra lệnh chi sai thì người đó phải bồi hoàn 

toàn bộ số tiền chi sai đó cho cơ quan, đơn vị và tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ 

luật, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Thông tư số 98/2006/TT-BTC ngày 

20/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với 

cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

và Thông tư số 101/2006/TT-BTC ngày 31/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử 

phạt vi phạm hành chính và bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí. 

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, đơn vị sự 

nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động theo quy định tại Nghị định 

43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự 
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nghiệp công lập; các tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã thực hiện cơ chế tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của 

Chính phủ được quyết định đối tượng khách được mời cơm; quyết định mức chi tiếp 

khách trong nước đến làm việc cao hơn hoặc thấp hơn mức chi tại quy định này và phải 

được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và 

phù hợp với khả năng nguồn kinh phí, đặc điểm hoạt động của đơn vị. 

4. Ngoài các nội dung quy định cụ thể tại Quy định này, các nội dung khác có liên 

quan thực hiện theo quy định tại Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 và Thông 

tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 của Bộ Tài chính. 

5. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị 

cần phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố sửa đổi, 

bổ sung cho phù hợp./. 

 
                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Võ Duy Khương 
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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 8941/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 28 tháng 10 năm 2008 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án Quy hoạch hệ thống các bảo tàng 

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 
_______________________________ 

 

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 quyết số 33-NQ/TW ngày 16 tháng 10 năm 2003 của Bộ Chính trị về 

việc xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại 

hóa đất nước; 

Căn cứ Quyết định số 156/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 

1005/CV-VHTT về việc xin phê duyệt Đề án Quy hoạch hệ thống bảo tàng trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm Quyết định này Đề án Quy hoạch hệ thống các bảo tàng trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. 

Điều 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm 

tra và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Đề án nêu trên. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân thành 

phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 



   

44 CÔNG BÁO/Số 33 + 34/Ngày 25-11-2008  

 
 

 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 
ĐỀ ÁN 

QUY HOẠCH HỆ THỐNG CÁC BẢO TÀNG 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020 

(Ban hành  kèm theo Quyết định số 8941/QĐ-UBND 

ngày 28  tháng 10 năm 2008  của UBND thành phố Đà Nẵng) 
______________________________________________ 

 

Phần I 

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN  

VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 
 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN  

1. Vị thế Đà Nẵng trong bối cảnh không gian miền Trung và cả nước  

Đà Nẵng đóng một vai trò quan trọng tại khu vực miền Trung, gắn liền với công 

cuộc mở mang bờ cõi và là một cửa ngõ giao thương với quốc tế từ những thế kỷ trước.  

Với truyền thống của mảnh đất kiên cường, hai lần đi đầu trong cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, từ khi trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung 

ương, diện mạo thành phố thay đổi nhanh, Đà Nẵng đang  hướng tới mục tiêu trở thành 

một thành phố động lực của vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung, Tây Nguyên và cả 

nước, với những ngành kinh tế mũi nhọn như Cảng biển, công nghiệp, thương mại, dịch 

vụ, du lịch, tài chính, ngân hàng... Nằm ở vị trí trung độ của đất nước, trên trục giao 

thông Bắc - Nam về đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không, là một trong 

những trung tâm văn hoá - thể thao, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của miền 

Trung, Đà Nẵng còn là một trong những địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc 

phòng - an ninh khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước. 

Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16 tháng 10 năm 2003 của Bộ Chính trị về việc xây 

dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nước đã xác định: “Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn 

của cả nước, là  trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung, với vai trò là trung tâm 

công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ; là thành phố cảng biển, đầu mối giao thông 

quan trọng về trung chuyển, vận tải trong nước và quốc tế; trung tâm bưu chính - viễn 

thông và tài chính - ngân hàng; một trong những trung tâm văn hoá - thể thao, giáo dục 

- đào tạo và  khoa học -  công nghệ của miền Trung; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan 

trọng về quốc phòng - an ninh của khu vực Nam Trung Bộ và cả nước”. 
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Là một thành phố vừa có vùng núi, trung du, đồng bằng, vừa nằm ở vị trí cận kề với 

3 di sản văn hoá thế giới: Quần thể di tích Cố đô Huế, di sản  Mỹ Sơn và khu đô thị cổ 

Hội An, Đà Nẵng có cơ hội để phát triển du lịch và khai thác các giá trị di sản văn hoá 

theo hướng hoạt động du lịch văn hoá, du lịch sinh thái. 

Thành phố Đà Nẵng nằm trên vành đai biển Đông, một thời là cầu nối giao thương 

trong khu vực Đông Nam Á; thì ngày nay, trong vận hội mới, lại một lần nữa trở thành 

cầu nối quan trọng trên trục phát triển xuyên Á với vai trò là điểm cuối của Hành lang 

kinh tế Đông - Tây. Từ những ưu thế và giá trị nêu trên, ngành văn hóa sẽ cung cấp cho 

du khách trong nước và ngoài nước những chương trình tham quan không chỉ có những 

thắng cảnh, những di tích, mà còn làm sống lại đời sống văn hóa thông qua hoạt động 

của các bảo tàng, làng văn hóa, làng nghề cổ truyền...  

2. Thực trạng hoạt động của các bảo tàng trên địa bàn thành phố  

a) Hệ thống Bảo tàng trực thuộc Quân khu 5   

-  Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5 và Bảo tàng Khu 5: Hai Bảo 

tàng này nằm trong hai hệ thống: Hệ thống bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí 

Minh; hệ thống bảo tàng Quân đội. Đây là loại hình bảo tàng mang tính chuyên đề, thực 

hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và giáo dục khoa học, cả về lịch sử danh nhân và 

lịch sử chuyên ngành quân sự. Từ “Khu mô hình nhà sàn Bác Hồ” đến Bảo tàng Hồ Chí 

Minh - Chi nhánh Quân khu 5 và Bảo tàng Khu 5, hiện nay, hệ thống bảo tàng này trung 

bình hàng năm đón khoảng 13.000 lượt khách đến tham quan.  

b) Hệ thống Bảo tàng trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố  

- Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng: Do người Pháp xây dựng từ năm 1915, 

hoàn thành vào năm 1919, đến năm 2003 được UBND thành phố đầu tư gần 7 tỉ đồng 

xây dựng mở rộng khu nhà trưng bày và nâng cấp, chỉnh lý trưng bày. Hiện nay, Bảo 

tàng lưu giữ và trưng bày bộ sưu tập hiện vật điêu khắc có giá trị của nền nghệ thuật 

Chăm từ thế kỷ VII đến thế kỷ XV, với nhiều phong cách nghệ thuật độc đáo như: Mỹ 

Sơn, Trà Kiệu, Đồng Dương, Tháp Mẫm...Bảo tàng Điêu khắc Chăm trung bình hàng 

năm đón hơn 15.000 ngàn lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghiên cứu; 

tạo nguồn thu hơn 3 tỉ đồng/năm cho thành phố Đà Nẵng. 

- Bảo tàng Đà Nẵng:  Được thành lập theo Quyết định số 901/QĐ-UB ngày 09 

tháng 4 năm 1997, trên cơ sở kế thừa Bảo tàng Quảng Nam - Đà Nẵng cũ, tọa lạc tại 

khuôn viên của Thư viện Khoa học Kỹ thuật của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng trước đây 

với diện tích trưng bày chỉ có hơn 200m2, với hệ thống trưng bày gồm 4 chuyên đề giới 

thiệu quá trình đấu tranh cách mạng thành phố Đà Nẵng, chứng tích chiến tranh của đế 

quốc Mỹ tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận; trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa các dân 

tộc Quảng Nam - Đà Nẵng. Tuy diện tích trưng bày chật hẹp, phương tiện trưng bày chưa 

phong phú, hiện đại, nhưng Bảo tàng Đà Nẵng trong các năm qua đã đón hàng vạn lượt 

khách trong nước và quốc tế đến tham quan. 
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Ngoài các bảo tàng, trên địa bàn các quận,  huyện, tại các cơ quan ban ngành đã đầu 

tư xây dựng nhà truyền thống như: Nhà Truyền thống K20, Nhà Truyền thống Thành 

đội; Nhà Truyền thống cơ quan Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng; Nhà Truyền thống xã 

Hòa Phong và một số Bảo tàng tư nhân như Bảo tàng Đồng Đình..., làm phong phú hoạt 

động bảo tàng, góp phần tích cực vào công tác giáo dục truyền thống văn hoá, lịch sử 

cách mạng. Nhưng nhìn chung, các loại hình này chỉ mở cửa phục phụ các đoàn khách 

đến làm việc và nhân dân ở địa phương, chưa tạo sự chú ý rộng rãi trong công chúng và 

du khách. 

c) Thực trạng cơ sở vật chất 

Nhìn chung, các bảo tàng hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động. Nội dung 

trưng bày tại các bảo tàng còn trùng lắp về chủ đề trưng bày, dùng nhiều bản sao giống 

nhau, giải pháp mỹ thuật trưng bày chưa đa dạng, phương tiện kỹ thuật còn nghèo nàn. 

Chưa có các bảo tàng thuộc loại hình lịch sử tự nhiên.  

Chỉ có 3 bảo tàng được xây dựng theo thiết kế từ đầu là: Bảo tàng Điêu khắc Chăm; 

Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5 và Bảo tàng Khu 5; riêng Bảo tàng Đà 

Nẵng (78 Lê Duẩn) được cải tạo từ công trình kiến trúc đã có sẵn, và là trụ sở tạm thời, 

hiện tại đang được đầu tư xây dựng mới trong khuôn viên thành Điện Hải. 

3. Định hướng phát triển hệ thống bảo tàng trong thời gian tới là phù hợp với 

xu thế thời đại, phù hợp với chính sách “mở cửa” của Đảng và Nhà nước. 

Trong những năm gần đây, số lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến Đà 

Nẵng ngày càng tăng. Nhu cầu nghỉ ngơi giải trí của du khách với xu hướng chung là 

nghỉ dưỡng và giải trí ở vùng biển, ven biển. Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn thành phố 

các hình thức vui chơi, giải trí còn đơn điệu, qui mô nhỏ, không có các trung tâm vui 

chơi giải trí tổng hợp, đa dạng. Chính điều này đã hạn chế thời gian lưu trú của du khách, 

có tác động đến khả năng khai thác tiềm năng du lịch thành phố.  

Nhiều loại hình du lịch có hiệu quả cao như: Tham quan, nghiên cứu khoa học thông 

qua hoạt động của các bảo tàng, làng văn hóa, làng nghề truyền thống... chưa được chú 

trọng đầu tư phát triển.   

Là một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước, một trong những trọng điểm 

của “Con đường di sản miền Trung”, trong những năm gần đây, hoạt động bảo tồn và 

quảng bá các di sản văn hoá đã có những bước phát triển mạnh mẽ, thu hút ngày càng 

đông đảo sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế.   

Tuy nhiên, để tiềm năng du lịch của Đà Nẵng thực sự phát huy có hiệu quả và đóng 

vai trò không nhỏ trong chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng, thành 

phố cần phải triển khai xây dựng đề án “Quy hoạch tổng thể hệ thống các bảo tàng 

trên địa bàn thành phố đến năm 2020 ”. Trong đó, đầu tư nâng cấp các bảo tàng hiện 

có và phát triển mạng lưới bảo tàng theo hướng xây mới các bảo tàng phù hợp với đặc 

thù về lịch sử văn hoá, xã hội và tự nhiên, đáp ứng yêu cầu giáo dục và hưởng thụ văn 
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hoá của công chúng, tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, khai thác một cách có 

hiệu quả nguồn tài nguyên văn hoá cho phát triển du lịch.  

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16 tháng 10 năm 2003 của Bộ Chính trị về việc 

xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

đất nước. 

2. Quyết định số 156/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020.  

3. Chương trình hành động số 96 của Thành uỷ (ngày 19/11/2003) về việc thực hiện 

Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị. 

4. Kết luận số 20 - KL/TV ngày 26/7/2004 của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc 

thực hiện Chương trình “Phát triển văn hoá, văn học nghệ thuật và xây dựng nếp sống 

văn minh đô thị phù hợp với sự phát triển kinh tế và vị thế mới của Đà Nẵng”. 

5. Quyết định số 138/2004/QĐ-UB ngày 18/8/2004 của UBND thành phố về 

Chương trình phát triển VHNT và xây dựng nếp sống văn minh đô thị phù hợp với sự 

phát triển kinh tế - xã hội và vị thế mới của Đà Nẵng, giai đoạn 2005 – 2010”. 

Phần 2 

MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH CỦA ĐỀ ÁN 
 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

- Xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống các bảo tàng đảm bảo các yêu cầu hoàn 

chỉnh về cơ cấu, nội dung hoạt động phong phú, phục vụ tốt nhu cầu nghiên cứu, giảng 

dạy, tham quan, học tập, tuyên truyền phổ biến kiến thức về quá trình phát triển lịch sử, 

văn hoá, khoa học và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của công chúng.  

 

- Hoạt động của hệ thống các bảo tàng phải hỗ trợ thiết thực cho phát triển kinh tế, 

đặc biệt là kinh tế du lịch, trên cơ sở khai thác có hiệu quả lợi thế về điều kiện tự nhiên, 

sinh thái, truyền thống văn hoá lịch sử; góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành 

một trong những trung tâm văn hoá, du lịch của cả nước. 

- Thông qua hình thức hoạt động, phục vụ khách tham quan, trao đổi triển lãm giữa 

các bảo tàng trong nước và quốc tế, đẩy mạnh hoạt động giao lưu, trao đổi văn hoá.  

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Mục tiêu về văn hóa - xã hội: Quy hoạch phát triển hệ thống bảo tàng phải gắn 

liền với việc giữ gìn, phát huy truyền thống văn hoá; đồng thời, khai thác các giá trị văn 

hoá nghệ thuật, các di tích lịch sử, các công trình văn hoá nổi tiếng có giá trị, giàu bản 

sắc dân tộc; tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm phát triển loại hình du lịch bảo tàng 
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có chất lượng cao từ các bảo tàng trong và ngoài nước để đa dạng hoá các hoạt động bảo 

tàng.  

b) Mục tiêu về nghiên cứu khoa học:  Thể hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của 

bảo tàng theo quan điểm bảo tàng học hiện đại, nhằm phục vụ công chúng trong nước và 

khách nước ngoài đến tham quan tìm hiểu, học tập, nghiên cứu về lịch sử vùng đất và 

con người Đà Nẵng, các cộng đồng cư dân, các dân tộc cộng cư và cận cư. Nội dung và 

hình thức trưng bày của bảo tàng phải mang tính hiện đại, tương xứng với tầm vóc của 

một đô thị lớn, một trung tâm kinh tế của miền Trung, cửa ngõ giao thương quan trọng 

của đất nước. 

c) Mục tiêu quảng bá di sản văn hóa:  Xây dựng các bộ sưu tập hiện vật có giá trị 

theo từng chuyên đề về lịch sử - văn hoá, cảng biển Đà Nẵng; chứng tích chiến tranh, 

làng nghề thủ công truyền thống, mỹ thuật thành phố; văn hoá dân tộc; và các sưu tập 

hiện vật khác để vừa giới thiệu trong phần trưng bày bảo tàng, vừa bổ sung vào kho tàng 

văn hoá chung của cả nước.   

d) Mục tiêu về kinh tế:  Quy hoạch phát triển du lịch văn hoá thông qua hoạt động 

bảo tàng nhằm tối ưu hóa sự đóng góp của ngành bảo tàng vào việc chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển của ngành văn hóa du lịch.  

đ)  Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo đội ngũ cán bộ và mở rộng hợp 

tác trong việc đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực quản lý bảo tàng và chuyển giao công 

nghệ, cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo tàng học. 

II. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH 

1. Cơ sở hiện vật 

Bảo tàng Đà Nẵng hiện đang trưng bày, lưu giữ và bảo quản trên 13.000 tài liệu, 

hiện vật thuộc các sưu tập:   

 

- Thiên nhiên, văn hoá lịch sử Đà Nẵng từ thời tiền sử đến đương đại.  

- Văn hoá khảo cổ học tiền sử và sơ sử.  

- Đồ gốm, đồ chạm khắc gỗ Việt Nam qua các thời đại.   

- Lịch sử đấu tranh cách mạng.  

- Văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần của cộng đồng các dân tộc cộng cư, cận cư 

của Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. 

- Chứng tích tội ác chiến tranh của Mỹ ở Đà Nẵng và các vùng phụ cận. 

2. Định hướng quy hoạch   

Từ nay đến năm 2020, hệ thống bảo tàng trên địa bàn thành phố bao gồm 4 bảo tàng 

cấp thành phố và hệ thống Bảo tàng trực thuộc Quân khu 5 (Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Quân khu 5 và Bảo tàng Khu 5):   

a) Bảo tàng Điêu khắc Chăm 
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- Chọn đơn vị tư vấn để lập dự án đầu tư nâng cấp Bảo tàng Điêu khắc Chăm nhằm 

tăng cường khả năng thu hút khách du lịch. 

- Tăng cường đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, sưu tầm nhằm hoàn thiện các bộ 

sưu tập hiện vật đã có và xây dựng thêm các bộ sưu tập hiện vật mới. 

- Tiến hành nghiên cứu, thẩm định, kiểm kê khoa học, làm rõ các giá trị lịch sử, văn 

hóa và khoa học của hiện vật phục vụ công tác trưng bày và nghiên cứu khoa học. 

- Ứng dụng các thành tựu khoa học và phương tiện kỹ thuật bảo quản lâu dài hiện 

vật theo chất liệu. 

- Hoàn chỉnh hệ thống trưng bày mới tại bảo tàng với sự hợp tác nghiên cứu của các 

chuyên gia quốc tế. 

b) Bảo tàng Lịch sử thành phố Đà Nẵng    

- Công trình Nhà Bảo tàng Lịch sử Đà Nẵng đang xây dựng trong khu vực Thành 

Điện Hải có khuôn viên ngoài trời rộng, với mặt bằng trưng bày hơn 2000 m2 đầu tư cho 

công tác sưu tầm hiện vật bổ sung nội dung và hình thức trưng bày, mang tính khoa học 

và hiện đại. 

- Nội dung trưng bày Bảo tàng Lịch sử Đà Nẵng: Giới thiệu tổng quát lịch sử hình 

thành và phát triển của Đà Nẵng từ khởi thuỷ đến hiện tại trên các mặt: Thiên nhiên, địa 

lý hành chính, dấu tích của cư dân cổ trên vùng đất Đà Nẵng thời tiền - sơ sử; kinh tế - 

văn hoá - chính trị - xã hội, lao động và sinh hoạt đời thường của cộng đồng cư dân và 

các dân tộc cộng cư và cận cư ở  Đà Nẵng trong tiến trình lịch sử. Thông qua đó, thể hiện 

truyền thống lịch sử, văn hoá lâu đời của Đà Nẵng. 

- Đà Nẵng, nơi đổ bộ đầu tiên của quân viễn chinh Mỹ, một căn cứ liên hợp quân 

sự lớn nhất miền Nam Việt Nam của đế quốc Mỹ, cuộc kháng chiến chống Mỹ gian khổ 

và ngoan cường của quân dân Đà Nẵng. Trên cơ sở tài liệu, hiện vật đang lưu giữ tại Bảo 

tàng Đà Nẵng (hơn 2000 tài liệu, hiện vật các loại), phần trưng bày chuyên đề  Chứng 

tích chiến tranh, nằm trong hệ thống Bảo tàng Lịch sử Đà Nẵng, là một trưng bày chuyên 

đề có ý nghĩa nhân văn lớn thể hiện khát vọng hoà bình.  

- Nội dung trưng bày, chủ yếu là chứng tích chiến tranh mang tính tích cực nhằm 

khẳng định tính chất, mục đích và bản chất của cuộc chiến tranh chính nghĩa mà dân tộc 

ta phải đương đầu với các thế lực ngoại xâm.  

- Bảo tàng Lịch sử Đà Nẵng đang thi công xây dựng và trưng bày hoàn thành trong 

năm 2008. Về lâu dài, thành phố nghiên cứu chọn địa điểm quy hoạch xây dựng một bảo 

tàng xứng với tầm vóc của một đô thị lớn, một trung tâm kinh tế của miền Trung; trong 

đó, trưng bày, lưu giữ và bảo quản các hiện vật có giá trị về lịch sử, văn hoá, trưng bày 

chứng tích chiến tranh ở Đà Nẵng và các vùng phụ cận.  

- Sau khi UBND thành phố phê duyệt đề án quy hoạch bảo tàng đến năm 2020 và 

chọn địa điểm quy hoạch, xây mới Bảo tàng Lịch sử Đà Nẵng, nhà bảo tàng trong khu 
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vực thành Điện Hải được chỉnh lý thành Nhà trưng bày có nội dung gắn với di tích lịch 

sử Thành Điện Hải.  

c) Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng 

- Đối với địa điểm và ngôi nhà Bảo tàng Đà Nẵng (tại 78 Lê Duẩn): Sau khi Bảo 

tàng Lịch sử chuyển về nhà trưng bày mới ở thành Điện Hải, sẽ đầu tư nâng cấp, cải tạo 

để xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng.     

- Bảo tàng Mỹ thuật sẽ là nơi lưu giữ, bảo quản và trưng bày những tác phẩm mỹ 

thuật, những tác phẩm mỹ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống của địa phương. Hướng 

đến quy hoạch xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật thành phố, cần phải đầu tư cho hoạt động 

nghiên cứu sưu tầm, hoàn chỉnh các bộ sưu tập phục vụ cho trưng bày.  

- Xây dựng các bộ sưu tập hiện vật mỹ thuật theo kế hoạch đề cương được phê 

duyệt: 

 + Nghệ thuật tạo hình (tượng cổ và hiện đại). 

 + Trang phục các dân tộc. 

 + Mỹ thuật điêu khắc gỗ dân gian. 

 + Mỹ thuật điêu khắc đá. 

 + Tranh sơn mài, sơn dầu, tranh lụa, đồ hoạ... 

 + Tranh tượng trước năm 1945. 

 + Tranh tượng giai đoạn 1946 - 1975. 

 + Tranh tượng hiện đại (tác phẩm tiêu biểu đại diện cho một giai đoạn lịch sử). 

 + Mỹ thuật thủ công mỹ nghệ của địa phương. 

d) Bảo tàng Hải dương học Đà Nẵng 

Bảo tàng Hải dương học Đà Nẵng là cơ sở để cung cấp cho du khách trong và ngoài 

nước đến tham quan tiếp xúc cảnh quan và nguồn tài nguyên biển, làm sống lại cuộc 

sống văn hóa của cư dân biển Đà Nẵng qua các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trong 

tâm thức tín ngưỡng dân gian của cư dân biển... Đồng thời, giới thiệu tiềm năng kinh tế 

về biển đảo Đà Nẵng, về lịch sử quá trình hình thành và phát triển đô thị cảng gắn với 

hoạt động của ngành hàng hải Đà Nẵng xưa và nay.    

Để chuẩn bị cho việc thành lập Bảo tàng Hải dương học Đà Nẵng, nằm trong quy 

hoạch hệ thống bảo tàng của thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, thành phố đầu tư cho 

hoạt động nghiên cứu sưu tầm tài liệu, hiện vật theo chủ đề “Khám phá biển Đà Nẵng”.  

* Chủ đề 1: Vùng biển thiêng. 

 - Biển Đà Nẵng trong vùng lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. 

 - Biển Đà Nẵng trong tâm thức dân gian. 

* Chủ đề 2: Biển Đà Nẵng trên hải đồ và hàng hải thế giới trong quá trình lịch sử 

và trong hải trình hàng hải ngày nay. 
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 - Giới thiệu những khám phá về vùng biển Đà Nẵng của các nhà thám hiểm và du 

hành hàng hải trong quá trình lịch sử. 

 - Đà Nẵng - Đô thị cảng trong quá trình hình thành và phát triển. 

* Chủ đề 3: Đa dạng sinh học của biển Đà Nẵng. 

 - Giới thiệu sưu tập các mẫu vật thể hiện nguồn tài nguyên biển Đà Nẵng, thể hiện 

tính đa dạng sinh học của biển Đà Nẵng. 

* Chủ đề 4: Báu vật trong lòng biển. 

 - Trưng bày các bộ sưu tập khảo cổ học dưới nước.  

* Chủ đề 5: Vạn chài Đà Nẵng 

 - Đời sống sản xuất của ngư dân Đà Nẵng qua các thời kỳ. 

* Chủ đề 6: Bình minh biển Đà Nẵng. 

   - Cảnh quan biển Đà Nẵng và hoạt động sản xuất của ngư dân đánh bắt trên biển 

Đà Nẵng. 

 - Biển Đà Nẵng trong cái nhìn địa văn hóa 

 - Lễ hội văn hóa và du lịch biển Đà Nẵng. 

 

đ) Về xây dựng các bảo tàng tư nhân  

- Vận động các chủ sưu tập tư nhân hướng đến  xây dựng và đưa vào hoạt động các 

Bảo tàng Cổ vật, các Bảo tàng Mỹ thuật tư nhân…  

- Thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ sưu tập tư nhân xây dựng các bảo 

tàng, có chính sách hỗ trợ để khuyến khích xây dựng các bảo tàng tư nhân, nhằm xã hội 

hoá và đa dạng hoá các mặt hoạt động bảo tàng, góp phần vào việc bảo vệ di sản văn hoá 

và phục vụ nhu cầu đẩy mạnh hưởng thụ văn hoá. 

Phần III 

QUY MÔ, PHÂN KỲ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

I. QUY MÔ, PHÂN KỲ 

1. Đối với Bảo tàng Điêu Khắc Chăm 

 - Phân kỳ thời gian:  2008 và các năm tiếp theo.  

- Nội dung đầu tư: Nâng cấp Bảo tàng, tổ chức trưng bày theo lộ trình mới. 

- Nguồn vốn đầu tư: Kinh phí từ nguồn thu phí tham quan, vận động tài trợ và ngân 

sách nhà nước. 

2. Đối với Bảo tàng Lịch sử Đà Nẵng 

* Bảo tàng Lịch sử Đà Nẵng ( trong khu vực Thành Điện Hải) 

- Phân kỳ thời gian:  2008 - 2009 
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- Nội dung đầu tư: Hoàn thiện ngôi nhà và đầu tư nội thất trưng  bày. 

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước. 

* Bảo tàng Lịch sử Đà Nẵng (chọn địa điểm quy hoạch xây mới) 

- Phân kỳ thời gian:  2010 - 2020 

- Quy mô sử dụng đất: 15.000m2 

- Địa điểm: Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất địa điểm. 

- Nội dung đầu tư: Xây dựng nhà Bảo tàng và đầu tư nội thất trưng  bày. 

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước. 

3. Đối với Bảo tàng Mỹ thuật thành phố 

- Phân kỳ thời gian:    2008 - 2012 

- Địa điểm:            Quận Hải Châu, Đà Nẵng. 

- Quy mô sử dụng đất: 2000m2 

- Nội dung đầu tư: Sử dụng lại Bảo tàng Đà Nẵng (cũ) 78 Lê Duẩn: cải tạo, nâng 

cấp và đầu tư thiết kế trưng bày Bảo tàng Mỹ Thuật thành phố; xây dựng các bộ sưu tập 

hiện vật. 

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách và huy động tài trợ. 

4.  Đối với Bảo tàng Hải dương học    

- Phân kỳ thời gian: 2009 - 2015 

- Địa điểm: Bán đảo Sơn Trà, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. 

- Quy mô sử dụng đất: 20.000m2 

- Nội dung đầu tư: Xây dựng nhà bảo tàng và đầu tư thiết kế trưng bày, xây dựng 

các bộ sưu tập hiện vật. 

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách và huy động đóng góp, tài trợ. 

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1.Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo tàng. 

2. Kiện toàn tổ chức, phát triển nguồn nhân lực của ngành bảo tàng. 

- Đẩy mạnh việc phân cấp quản lý về hoạt động bảo tàng giữa Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, các sở, ban, ngành và UBND các quận huyện của thành phố. Hình thành bộ 

máy tổ chức thống nhất cho hệ thống bảo tàng trên địa bàn thành phố về cơ cấu tổ chức 

bảo tàng, định biên, cơ chế quản lý, chỉ đạo và hợp tác. 

- Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ ngành bảo 

tàng. Xây dựng đội ngũ cán bộ bảo tàng có chuyên môn  sâu và kỹ năng tác nghiệp giỏi. 

Phát huy vai trò của các bảo tàng với tư cách là cơ sở đào tạo thực hành. 

3. Huy động nguồn vốn đầu tư và xây dựng cơ chế tài chính phù hợp. 
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- Sử dụng hiệu quả kinh phí đầu tư của nhà nước cho các dự án bảo tàng. Tích cực 

huy động các nguồn khác nguồn như tài trợ, vốn đóng góp của các tập thể, cá nhân, vốn 

từ các hoạt động dịch vụ của các bảo tàng để tái đầu tư. 

- Xây dựng cơ chế phù hợp khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước 

đóng góp xây dựng bảo tàng theo quy định của pháp luật. Tổ chức các hoạt động dịch vụ 

văn hóa tại bảo tàng, sử dụng nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ này để cải tạo, nâng 

cấp bảo tàng. 

4. Xã hội hóa hoạt động bảo tàng. 

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực xã hội xây dựng bảo 

tàng. 

- Có cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho cộng đồng và cá nhân tham gia vào các 

hoạt động của bảo tàng như sưu tầm hiện vật, trưng bày giới thiệu và tuyên truyền giáo 

dục. Bảo tàng tiến hành công tác tiếp thị, thu hút công chúng tham gia các hoạt động tình 

nguyện của bảo tàng. 

- Thành phố có cơ chế khuyến khích và hỗ trợ thành lập các bảo tàng tư nhân mang 

tính chuyên ngành, chuyên đề, nhằm phát huy tối đa giá trị di sản văn hóa của dân tộc. 

- Mở rộng giao lưu hợp tác trong nước và quốc tế, tạo điều kiện cho các bảo tàng 

thành phố tham gia các tổ chức bảo tàng ở Trung ương, các địa phương và quốc tế, chủ 

động và tích cực thiết lập các mối quan hệ song phương và đa phương với mọi tổ chức 

bảo tàng để phát triển sự nghiệp bảo tàng. 
 

Phần IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Là cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch hệ thống 

Bảo tàng của thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.  

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan 

có liên quan tổ chức thực hiện nội dung của Đề án Quy hoạch. Trình UBND thành phố 

phê duyệt dự án, quản lý thực hiện đầu tư và đưa các công trình bảo tàng vào khai thác, 

sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.  

- Chuẩn bị đội ngũ cán bộ chuyên môn phù hợp với từng loại hình bảo tàng. 

- Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức sơ kết đánh 

giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Đề án Quy hoạch hệ thống bảo tàng của thành phố Đà 

Nẵng đến năm 2020, kịp thời đề xuất các chính sách phù hợp và điều chỉnh kịp thời các 

mục tiêu, biện pháp thực hiện đề án. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng 

Có trách nhiệm quy hoạch địa điểm phù hợp với không gian và cảnh quan môi 

trường để xây dựng bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Sở Xây dựng thành phố 
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phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan tham mưu, tư vấn và đề xuất thiết kế 

kiến trúc các tòa nhà bảo tàng phù hợp với từng loại hình hoạt động trình các cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính 

Bố trí kinh phí trong kế hoạch hàng năm và dài hạn để đầu tư xây dựng, bảo đảm tiến độ 

quy hoạch xây dựng hệ thống bảo tàng của thành phố đã được phê duyệt./.  
 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 9341/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 13 tháng 11 năm 2008 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về phê duyệt Quy định quản lý kiến trúc, xây dựng 

các lô đất biệt thự tại Khu đảo nổi Khuê Trung 
_______________________________ 

 

CHỦ TỊCH 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 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ 

về Quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng; 

Xét nội dung Tờ trình số 118/TT-CT ngày 21/8/2008 của Công ty Cổ phần đầu tư 

xây dựng & phát triển hạ tầng Nam Việt Á về việc đề nghị phê duyệt Quy định quản lý 

kiến trúc, xây dựng các lô đất biệt thự tại Khu đảo nổi Khuê Trung; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Tờ trình số 56 /TTr-SXD ngày 05 tháng 

11năm 2008, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Quy định quản lý kiến trúc, xây dựng các lô đất biệt thự tại Khu đảo nổi 

Khuê Trung thuộc phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Giải thích các khái niệm từ ngữ: 

a) Chỉ giới đường đỏ: 

Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực 

địa để phân định ranh giới giữa phần đất để xây dựng công trình và phần đất được dành 

cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng, không gian công cộng khác. 

Trong đô thị, chỉ giới đường đỏ là toàn bộ lòng đường, bó vỉa và vỉa hè. 

b) Chỉ giới xây dựng: 

Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình trên lô đất.  
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c) Khoảng lùi: 

Khoảng lùi là khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng. 

2. Các yêu cầu chung:   

- Tất cả các công trình được xây dựng trên các lô đất được quy hoạch là đất ở biệt 

thự đều phải được thiết kế, xây dựng phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt, tuân thủ 

theo đúng các điều, khoản tại Quyết định này, bảo đảm theo Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây 

dựng và phải được Sở Xây dựng xem xét cấp giấy phép xây dựng theo đúng Luật Xây 

dựng trước khi khởi công.   

- Phải có Kiến trúc sư đủ năng lực hành nghề thiết kế, hồ sơ thoả thuận phương án 

kiến trúc phải có bản vẽ phối cảnh màu đúng với thực tế thi công công trình.  

- Đối với các công trình công cộng, công trình xây dựng trên 5 tầng, hoặc công trình 

có nhu cầu xây dựng khác với Quyết định này thì phải được Sở Xây dựng xem xét phương 

án kiến trúc sơ bộ (có kèm theo bản vẽ phối cảnh) báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng 

quyết định về giải pháp kiến trúc trước khi lập các bước thiết kế tiếp theo. 

3. Mật độ xây dựng: 

- Mật độ xây dựng công trình không vượt quá 45% diện tích mỗi lô đất. 

- Mật độ cây xanh, trồng cỏ và mặt nước lớn hơn 30% diện tích mỗi lô đất để giảm 

bức xạ nhiệt. 

4. Chỉ giới xây dựng: 

- Đối với mặt tiền các lô đất, chỉ giới xây dựng được quy định lùi vào lớn hơn hoặc 

bằng 5m so với chỉ giới đường đỏ. Các chi tiết mặt đứng chính được vươn ra tối đa 1,4m.   

- Đối với hai cạnh biên (hai bên lô đất):  

+ Chỉ giới xây dựng được quy định lùi vào lớn hơn hoặc bằng 1,5m so với cạnh biên 

của lô đất; tầng 2 trở lên ban công và các chi tiết kiến trúc chỉ được vươn ra tối đa 0,6m. 

Nếu chừa khoảng lùi một bên thì phải tuân thủ khoảng lùi bằng khoảng bằng lùi của hai 

bên là 3m; tầng 2 trở lên ban công và các chi tiết kiến trúc chỉ được vươn ra tối đa 1m. 

+ Trường hợp xây dựng biệt thự từ 2 lô đất trở lên, chỉ giới xây dựng được quy định 

lùi vào lớn hơn hoặc bằng 4m so với 2 cạnh biên của lô đất. 

- Cạnh biên phía sau khu đất, chỉ giới xây dựng lùi vào 2m so với ranh giới đất hợp 

pháp. Các chi tiết kiến trúc cạnh biên phía sau đưa ra tối đa 0,6m 

5. Khống chế tầng cao, chiều cao xây dựng: 

- Tầng hầm, tầng lững, tầng áp mái cũng được tính là một tầng. 
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- Chỉ được phép xây dựng nhà từ 2 đến 3 tầng (kể cả tầng hầm, tầng áp mái và tầng 

lững). 

- Tổng chiều cao công trình tính từ cao độ tại chỉ giới đường đỏ đến đỉnh mái không 

được phép cao quá 14,5m.   

- Chiều cao tầng trệt 3,9m; Từ tầng 2 trở lên, chiều cao mỗi tầng là 3,6m. 

- Cao độ nền cho phép lớn hơn +0,2m, nhưng không vượt quá +0,45m so với cao độ 

tại chỉ giới đường đỏ. 

6. Các chỉ tiêu kiến trúc khác được quy định như sau: 

a) Phần ngầm, sân vườn: 

* Các quy định bắt buộc: 

- Phần ngầm của công trình không được vượt quá ranh giới đất được cấp.  

- Hàng rào phải được thiết kế xây dựng thoáng, phần xây đặc không được cao hơn 

0,4m so với cao trình tại chỉ giới đường đỏ. Độ thông thoáng ≥50% diện tích tường rào.  

* Các giải pháp khuyến khích: 

- Khuyến khích xây dựng hồ nước, thác nước, khe suối nhân tạo. 

- Khuyến khích trồng cây xanh để làm hàng rào, trồng cây lớn để tạo sự hoà nhập 

công trình vào thiên nhiên. 

- Khuyến khích phát huy việc sử dụng vật liệu tự nhiên. Các lối đi nên trồng cỏ để 

giảm bức xạ nhiệt. 

b) Phần thân công trình: 

* Các quy định bắt buộc: 

- Không được sử dụng quá 3 màu trên mặt đứng công trình (kể cả trắng và đen). 

Không được sử dụng các màu đen, cam, đỏ, màu đậm và màu tối sẫm làm màu chủ đạo 

bên ngoài công trình. 

- Không được phép sử dụng các chi tiết nhại kiến trúc cổ phương Tây như con tiện, 

chi tiết đầu trụ, hoa văn trang trí...  

- Không được xây thêm các kiến trúc chắp vá, bám vào kiến trúc chính, tường rào 

hay làm kiến trúc tạm trên sân thượng, ban công, lô gia khi chưa có sự đồng ý của cơ 

quan quản lý. Không được xây các kiến trúc bằng vật liệu tạm (tranh, tre, nứa, lá), trừ 

trường hợp có yêu cầu đặc biệt về kiến trúc và được phép của Sở Xây dựng. 

- Phải có biện pháp che chắn hoặc thiết kế bảo đảm mỹ quan các thiết bị lắp đặt kèm 

theo như máy điều hoà, bồn nước mái, các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời... 
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- Không được bố trí sân phơi quần áo dọc các đường phố chính, ở mặt tiền các ngôi 

nhà. 

* Các giải pháp khuyến khích: 

Khuyến khích sử dụng các vật liệu tự nhiên trên tường bao che, có thể trồng dây leo 

lên mặt tường để tạo sự hoà nhập công trình vào thiên nhiên. 

c) Phần mái: 

* Các quy định bắt buộc: 

- Các công trình biệt thự chỉ được phép sử dụng mái dốc, lợp hoặc dán ngói để phù 

hợp với cảnh quan chung của khu vực.  

- Hình thức mái cần thiết kế đơn giản, hiện đại, bản sắc và bảo đảm tính  đồng nhất 

giữa các công trình, không được phép sử dụng các hình thức mái và các chi tiết nhái kiến 

trúc cổ phương Tây. 

- Màu sắc mái ngói phải bảo đảm sự đồng nhất so với các công trình lân cận và khu 

vực. 

* Các giải pháp khuyến khích: 

Phần mái công trình cần phân nhỏ để tạo hiệu quả giảm khối tích công trình, nhưng 

phải đơn giản không cầu kì phức tạp. 

7. Vệ sinh đô thị: 

- Nước thải khu vệ sinh (xí, tiểu) phải được xử lý qua bể tự hoại, xây dựng đúng tiêu 

chuẩn kỹ thuật trước khi đổ vào hệ thống cống chung. 

- Nước mưa và các loại nước thải không được xả trực tiếp lên mặt vỉa hè, đường phố 

mà phải theo hệ thống ống, cống ngầm từ nhà chảy vào hệ thống thoát nước đô thị. Nước 

thải sản xuất và hoạt động dịch vụ phải được xử lý đạt yêu cầu quy định trước khi xả vào 

hệ thống cống chung. 

- Không được gây tiếng ồn, xả khói và khí thải gây ảnh hưởng cho dân cư xung 

quanh. Miệng xả khói, ống thông hơi không được hướng ra đường phố, nhà xung quanh.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

- Giao Sở Xây dựng, UBND quận Cẩm Lệ, UBND phường Khuê Trung, Công ty 

Cổ phần đầu tư xây dựng & phát triển hạ tầng Nam Việt Á và các đơn vị có liên quan có 

trách nhiệm quản lý xây dựng theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao. 

- Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng & phát triển hạ tầng Nam Việt Á có trách nhiệm: 

+ Phối hợp với UBND quận Cẩm Lệ công bố Quy định này cho các chủ sử dụng 

đất, đồng thời niêm yết công khai Quyết định này tại UBND quận Cẩm Lệ, UBND Khuê 
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Trung và tại địa điểm làm việc của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng & phát triển hạ tầng 

Nam Việt Á. 

+ Hướng dẫn chủ sử dụng đất có cam kết chấp hành theo đúng Quyết định này trước 

khi thực hiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ; Chủ 

tịch UBND phường Khuê Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng & phát 

triển hạ tầng Nam Việt Á; các tổ chức thiết kế, các chủ sử dụng đất trên Khu đảo nổi 

Khuê Trung; các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 

                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản 
Địa chỉ: 24 Trần Phú - Đà Nẵng 

Điện thoại: 0511. 3893777 

Fax: 0511.3 821286 

Email: congbao@danang.vnn.vn 

Website: https://congbao.danang.gov.vn 

In tại: Công ty Cổ phần In Bưu điện 
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