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

 
       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

     Số: 09/2019/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  01 tháng 02 năm 2019                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Về việc bãi bỏ một số Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp  
và Phát triển nông thôn do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành  

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản  quy phạm phápluật ngày 22tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật  ; 

 Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng  
tại Tờ trình số 2923/TTr-SNN ngày 19 tháng12 năm 2018.   

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

      Điều 1. Bãi bỏ một số Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành, cụ thể: 
 
         1.Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của UBND 
thành phố Đà Nẵng quy định cơ chế , chính sách hỗ trợ đóng mới tàu khai thác hải sản 
và tàu dịch vụ khai thác hải sản cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng. 
 
          2.Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2016 của UBND 
thành phố Đà Nẵng bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-
UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định cơ chế , 
chính sách hỗ trợ đóng mới tàu khai thác hải sản và tàu dịch vụ khai thác hải sản cho 
các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 
     Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02  năm 2019.  
     Điều 3. Quy định chuyển tiếp 
         1.Các trường hợp đã được hỗ trợ đợt 1 trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì 
tiếp tục được xem xét hỗ trợ đợt 2 theo quy định tại Quyết  định số 47/2014/QĐ-UBND 
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          2. Các trường hợp đã được cấp văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá và thực hiện 
đóng mới trước ngày 01 tháng 01 năm 2019 đồng thời hoàn thành hồ sơ hợp lệ đề nghị 
hỗ trợ đợt 1 trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 thì được hỗ trợ theo quy định tại Quyết  
định số 47/2014/QĐ-UBND 
 
             3.Các trường hợp sau khi được hỗ trợ theo Quyết  định số 47/2014/QĐ-UBND 
phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được hỗ trợ,và quy định bị thu 
hồi vốn hỗ trợ theo Quyết  định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 
của UBND thành phố Đà Nẵng quy định cơ chế , chính sách hỗ trợ đóng mới tàu khai 
thác hải sản và tàu dịch vụ khai thác hải sản cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng và Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2016 của 
UBND thành phố Đà Nẵng bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
47/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy 
định cơ chế, chính sách hỗ trợ đóng mới tàu khai thác hải sản và tàu dịch vụ khai thác 
hải sản cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
            
           Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các sở, ban ngành; Chủ 
tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               
                                                                                               CHỦ TỊCH 
                                                                                                   Huỳnh Đức Thơ 
  
.    
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:10/2019/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  01 tháng  02 năm 2019 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  
Ban hành Quy định hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp  

vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 

về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt 
hại do thiên tai, dịch bệnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 166/TTr-SNN ngày 16 tháng 01 năm 2019 về việc Dự thảo Quyết định Quy định hỗ 
trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hỗ trợ để khôi phục sản xuất 

nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2019. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước 
thành phố Đà Nẵng; Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 
nạn thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

                    Huỳnh Đức Thơ 
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QUY ĐỊNH 
Hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại                                            

do thiên tai,  dịch bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND                                                      

ngày 01tháng 02 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

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

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần 
chi phí sản xuất ban đầu để khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng 
của các loại hình thiên tai quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống thiên tai và 
các loại dịch bệnh nguy hiểm, được công bố theo quy định pháp luật về thú y, thủy sản, 
lâm nghiệp và các dịch bệnh công bố dịch theo quy định pháp luật về bảo vệ và kiểm 
dịch thực vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Đối tượng áp dụng 

Hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp 
tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản 
(sau đây gọi là hộ sản xuất) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bị thiệt hại trực tiếp do 
thiên tai, dịch bệnh quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 2. Nguyên tắc, điều kiện và trình tự, thủ tục hỗ trợ 

Thực hiện theo Điều 3, Điều 4, Điều 6 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 
để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 

Điều 3. Mức hỗ trợ  

1. Đối với các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản đã được quy định tại Khoản 1, 2, 
3, 4 Điều 5 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 thực hiện hỗ trợ 
bằng mức hỗ trợ tối đa quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 5 Nghị định số 
02/2017/NĐ-CP. 

2. Đối với các loại cây trồng, vật nuôi chưa được quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 
4 Điều 5 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ, 
thực hiện mức hỗ trợ như sau: 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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a) Hỗ trợ đối với sản xuất cây dược liệu: 

- Diện tích cây giống dược liệu trong giai đoạn vườn ươm bị thiệt hại trên 70%, hỗ 
trợ 20.000.000 đồng/ha; bị thiệt hại từ 30% - 70% hỗ trợ 10.000.000 đồng/ha; 

- Diện tích cây dược liệu bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 4.000.000 đồng/ha; thiệt hại 
từ 30% - 70%, hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha. 

b) Hỗ trợ đối với sản xuất hoa, cây cảnh (không áp dụng cho hoa, cây cảnh trồng 
làm đẹp cảnh quan): 

- Đối với hoa, cây cảnh có thời gian sinh trưởng dưới 01 năm: 

+ Diện tích bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 4.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 
70%, hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha; 

+ Hoa, cây cảnh trồng chậu bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 2.000.000 đồng/1.000 
chậu; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 1.000.000 đồng/1.000 chậu. 

- Đối với hoa, cây cảnh có thời gian sinh trưởng lâu năm (từ 01 năm trở lên): 

+ Diện tích bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 6.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 
70%, hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha; 

+ Hoa, cây cảnh trồng chậu bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 3.000.000 đồng/1.000 
chậu; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 1.500.000 đồng/1.000 chậu. 

c) Hỗ trợ đối với sản xuất giống cây ăn quả: Diện tích cây giống được ươm trong 
giai đoạn vườn ươm bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 40.000.000 đồng/ha; bị thiệt hại từ 
30% - 70%, hỗ trợ 20.000.000 đồng/ha. 

d) Hỗ trợ đối với sản xuất cây dưa hấu: Diện tích bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 
5.000.000 đồng/ha; bị thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ 2.500.000 đồng/ha. 

đ) Hỗ trợ đối với sản xuất nấm: Hỗ trợ thiệt hại 3.000 đồng/bịch. 

e) Hỗ trợ đối với nuôi chim cút: Chim cút đến 21 ngày tuổi, hỗ trợ 4.000 đồng/con; 
trên 21 ngày tuổi, hỗ trợ 7.000 đồng/con. 

Điều 4. Nguồn kinh phí hỗ trợ 
1. Dự phòng ngân sách địa phương các cấp. 
2. Quỹ phòng, chống thiên tai. 
3. Nguồn dự trữ quốc gia. 
4. Các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
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a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổng hợp tình hình thiệt hại 
do thiên tai, dịch bệnh và tham mưu cho UBND thành phố đề xuất Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai 
(đối với thiên tai) về nhu cầu hỗ trợ để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên 
tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố; 

b) Trên cơ sở báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên 
tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố (đối với thiên tai) và báo cáo của UBND các quận, 
huyện (đối với dịch bệnh); tổng hợp, thẩm định tình hình thiệt hại do thiên tai, dịch 
bệnh và đề xuất nhu cầu kinh phí, gửi Sở Tài chính xem xét tham mưu, trình UBND 
thành phố quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ theo quy định của Luật ngân sách năm 
2015; 

c) Kết thúc đợt thiên tai, dịch bệnh hoặc cuối năm, tham mưu cho UBND thành phố 
báo cáo kết quả thực hiện công tác khắc phục, hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh về Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống 
thiên tai (đối với thiệt hại do thiên tai) theo quy định. 

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

Căn cứ quy định tại Quyết định này và đề xuất của Ban Chỉ huy Phòng chống 
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố (đối với thiên tai), Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn (đối với dịch bệnh), Sở Tài chính tổng hợp, thẩm định trình Chủ tịch 
UBND thành phố phê duyệt và phân bổ kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị 
thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh từ nguồn dự phòng ngân sách nhà nước theo đúng quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.  

a) Trường hợp ngân sách thành phố không đủ nguồn lực chi hỗ trợ, Sở Tài chính 
tham mưu cho UBND thành phố đề xuất Bộ Tài chính ứng trước kinh phí cho địa 
phương để thực hiện; 

b) Trường hợp ngân sách quận, huyện không đủ nguồn lực chi hỗ trợ theo quy 
định; căn cứ đề nghị của UBND quận huyện, Sở Tài chính thực hiện ứng trước kinh 
phí cho địa phương để thực hiện. Sau khi địa phương có báo cáo quyết toán kinh phí, 
Sở Tài chính thực hiện thu hồi khoản kinh phí đã ứng trước theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước năm 2015. 

3. Trách nhiệm của UBND các quận, huyện 

a) Chủ động tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh 
trên địa bàn, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất việc lây lan dịch bệnh; 

b) Chỉ đạo UBND các xã, phường phối hợp với các cơ quan chuyên môn của quận, 
huyện, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã, phường (đối với thiên 
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tai) thành lập Hội đồng kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ cụ thể của từng 
hộ sản xuất và tổng hợp báo cáo kịp thời theo quy định; 

c) Căn cứ báo cáo của UBND các xã, phường; tổ chức thẩm định thiệt hại và đề 
xuất nhu cầu hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; báo cáo 
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố (đối với thiên tai), 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với dịch bệnh) và chịu trách nhiệm về tính 
chính xác của số liệu báo cáo; 

d) Triển khai thực hiện hỗ trợ thiệt hại hoặc giao cho UBND các xã, phường hỗ 
trợ trực tiếp hộ sản xuất theo quy định; công khai các chính sách và mức hỗ trợ cụ thể 
theo từng đối tượng trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời chỉ đạo UBND 
các xã, phường tổ chức công khai tại thôn, tổ dân phố để nhân dân tham gia giám sát 
quá trình thực hiện, bảo đảm việc hỗ trợ đến trực tiếp người bị thiệt hại, sử dụng kinh 
phí hỗ trợ đúng mục đích, có hiệu quả, không để xẩy ra tình trạng thất thoát, lãng phí 
và tiêu cực; 

 đ) Khi kết thúc đợt thiên tai, dịch bệnh gửi báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ  thiệt 
hại do thiên tai, dịch bệnh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với dịch 
bệnh), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố (đối với 
thiên tai) để tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo quy định. 

4. Trách nhiệm của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai 
và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng 

a) Trên cơ sở báo cáo của UBND các quận huyện, tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại 
do thiên tai về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, UBND 
thành phố và Sở Nông nghiệp và PTNT để phục vụ công tác chỉ đạo; 

b) Tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành 
phố báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống 
thiên tai và UBND thành phố theo quy định; 

c) Tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành 
phố chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp phối hợp 
với UBND cùng cấp kiểm tra, xác nhận thiệt hại và tổng hợp báo cáo theo quy định; 

d) Kết thúc đợt thiên tai hoặc cuối năm, tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng chống 
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố báo cáo kết quả thực hiện công tác khắc phục, 
hỗ trợ thiệt hại do thiên tai về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, 
UBND thành phố theo quy định.  

5. Trách nhiệm của UBND các xã, phường 
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a) Phổ biến chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, 
dịch bệnh đến cộng đồng dân cư, phối hợp với các cơ quan chuyên môn các cấp hướng 
dẫn hộ sản xuất kê khai thiệt hại ban đầu; 

b) Chủ tịch UBND các xã, phường thành lập Hội đồng kiểm tra thiệt hại có sự 
tham gia của các cơ quan chuyên môn cấp quận, huyện theo quy định để lập biên bản 
kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ cụ thể của từng hộ sản xuất; tổng 
hợp, báo cáo UBND quận, huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 
nạn cấp quận, huyện (đối với thiên tai); 

c) Triển khai thực hiện hỗ trợ theo nhiệm vụ được giao, công khai kết quả hỗ trợ 
(danh sách, nội dung, kinh phí hỗ trợ); niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường và nhà 
văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng theo quy định tại Thông tư số 54/2006/TT-BTC 
ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế 
công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách đối với các cá nhân, dân cư. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ 
chức, cá nhân phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo 
cáo UBND thành phố xem xét, quyết định./. 

       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 
                                                                                  
Huỳnh Đức Thơ 

 
 

http://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-54-2006-tt-btc-bo-tai-chinh-18797-d1.html#noidung
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

      Số:11/2019/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  12 tháng 2 năm 2019                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Quy định mức thu tiền sử dụng hạ tầng  
trong Khu công nghệ cao Đà nẵng 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
 
Căn cứ Nghị định số 04/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 01năm 2018 của Chính phủ 

về quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng; 
 
Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 12/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về quy định phương pháp thẩm định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; 
 
 Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3085/STC- GCS ngày 17 tháng 

9 năm 2018 và Công văn số 4189//STC- GCS ngày 10 tháng 12 năm 2018; ý kiến thẩm 
định dự thảo văn bản của Sở Tư pháp tại Công văn số 4190/STP- XDKTVB ngày 04 
tháng 12 năm 2018 và trên cơ sở ý kiến kết luận của UBND thành phố tại cuộc họp 
thường kỳ ngày 11 tháng 01 năm 2019. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

       Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
              
             1.Phạm vi điều chỉnh 
             Quyết định này quy định mức thu tiền sử dụng hạ tầng trong Khu công nghệ 
cao Đà Nẵng 
 
              2. Đối tượng áp dụng 
              a) Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và các tổ 
chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước 
ngoài có dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng. 
 
              b) Các cơ quan quản lý nhà nước căn cứ quy định tại Quyết định này để thực 
hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan. 
  
         Điều 2. Mức thu và hình thức trả tiền sử dụng hạ tầng trong Khu công nghệ 
cao Đà Nẵng 
            1.Mức thu  
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             a) Mức thu tiền sử dụng hạ tầng trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng là 
6.000đồng/m2/năm (Sáu nghìn đồng trên mét vuông trên một năm). Mức thu này chưa 
bao gồm thuế giá trị gia tăng 
            b) Mức thu tiền sử dụng hạ tầng quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều này được 
giữ ổn định trong vòng 03 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. Hết 
thời gian ổn định, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà nẵng 
xây dựng lại mức thu mới gửi Sở Tài chính thẩm tra, trình UBND thành phố Đà Nẵng 
xem xét điều chỉnh lại mức thu tiền sử dụng hạ tầng để áp dụng cho thời gian ổn định 
tiếp theo phù hợp với giá thị trường tại thời điểm điều chỉnh. 
            2.Hình thức trả tiền 
           Nhà đầu tư trả tiền sử dụng hạ tầng theo hình thức trả tiền hàng năm và được 
giữ ổn định trong vòng 03 năm kể từ ngày nhà đầu tư ký hợp đồng nhận bàn giao đất 
thuê đến hết thời gian ổn định; mức thu tiền sử dụng hạ tầng của chu kỳ tiếp theo được 
áp dụng theo mức do UBND thành phố Đà Nẵng quy định tại thời điểm 03 năm tiếp 
theo tại Điểm b, Khoản 1, Điều 2 nêu trên. 
            Điều 3. Xử lý chuyển tiếp 
              1. Đối với trường hợp các dự án đã được bàn giao đất thuê và được áp dụng 
mức thu tiền sử dụng hạ tầng theo Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 13 11/2013 
của UBND thành phố, thì tiếp tục giữ ổn định trên hết thời gian ổn định. Sau khi hết 
thời gian ổn định này, sẽ áp dụng mức thu tiền sử dụng hạ tầng theo quy định tại Quyết 
định này. 
              2. Đối với trường hợp các dự án nhận bàn giao đất sau ngày Quyết định này 
có hiệu lực thi hành thì áp dụng mức thu tiền sử dụng hạ tầng theo quy định tại Quyết 
định này. 
         Điều 4. Tổ chức thực hiện 
               1. Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà nẵng có trách 
nhiệm thực hiện thu tiền sử dụng hạ tầng theo đúng quy định tại Quyết định này; quản 
lý, sử dụng số tiền thu được theo quy định của pháp luật hiện hành. 
               2.Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, Ban quản 
lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà nẵng và các đơn vị có liên quan phản 
ảnh kịp thời bằng văn bản về Sở Tài chính để phối hợp với các đơn vị liên quan tổng 
hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết. 
 
            Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 02  năm 2019, 
bãi bỏ Điểm a, Khoản 1, Điều 7 và Điều 8 Quy định kèm theo Quyết định số  
36/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của UBND thành phố  về việc ban hành Quy 
định Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng. 
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            Điều 6. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Giám 
đốc Kho bạc Nhà nước; Trưởng ban Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công 
nghiệp Đà nẵng; Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               
                                                                                                 CHỦ TỊCH 
 Huỳnh Đức Thơ 
.    
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

   Số: 12/2019/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  14 tháng 02 năm 2019                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Ban hành mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất 
hàng năm trong Khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng 

  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
 
Căn cứ Luật  Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
 
Căn cứ Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4năm 2017 của Chính phủ 

quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, 
Khu công nghệ cao; 

 
Căn cứ Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 
tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, 
thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao; 

 
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 311/TTr- STC ngày 16 tháng 11 

năm 2018; ý kiến thẩm định dự thảo văn bản của Sở Tư pháp tại Công văn số 
3051/STP-XDKTVB ngày 13 tháng 9 năm 2018 và nội dung thống nhất tại cuộc họp 
UBND thành phố thường kỳ ngày 11 tháng 01 năm 2019. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) 
để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm  trong Khu công nghệ cao thành phố 
Đà Nẵng 
     
      Điều 2. Hiệu lực thi hành 
           1.Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 25 tháng 02  năm 2019.  
           2. Bãi bỏ Khoản 1, Điều 5 Quy định kèm theo Quyết định số 36/2013/QĐ-
UBND ngày 13/11/2013 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định chính sách 
ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ cao 
           3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quy định Mức tỷ lệ (%) tính ddown giá thuê đất, 
mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước ngoài 
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khu công nghiệp, đơn giá thuê mặt nước đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và 
nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 
49/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND thành phố như sau: 
 
         Quy định này quy định mức tỷ lẹ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, mức thu 
đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước ngoài khu công 
nghiệp, khu công nghẹ cao, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 
        Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài 
nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc nhà nước; 
Trưởng ban ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; Chủ 
tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               
                                                                                               CHỦ TỊCH 
                                                                                                    Huỳnh Đức Thơ.   
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

     Số:12/2019/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  14 tháng 02 năm 2019                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Ban hành mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất 
hàng năm trong Khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng 

  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
 
Căn cứ Luật  Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
 
Căn cứ Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4năm 2017 của Chính phủ 

quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, 
Khu công nghệ cao; 

 
Căn cứ Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 
tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, 
thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao; 

 
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 311/TTr- STC ngày 16 tháng 11 

năm 2018; ý kiến thẩm định dự thảo văn bản của Sở Tư pháp tại Công văn số 
3051/STP-XDKTVB ngày 13 tháng 9 năm 2018 và nội dung thống nhất tại cuộc họp 
UBND thành phố thường kỳ ngày 11 tháng 01 năm 2019. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) 
để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm  trong Khu công nghệ cao thành phố 
Đà Nẵng 
     
      Điều 2. Hiệu lực thi hành 
           1.Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 25 tháng 02  năm 2019.  
           2. Bãi bỏ Khoản 1, Điều 5 Quy định kèm theo Quyết định số 36/2013/QĐ-
UBND ngày 13/11/2013 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định chính sách 
ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ cao 
           3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quy định Mức tỷ lệ (%) tính ddown giá thuê đất, 
mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước ngoài 
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khu công nghiệp, đơn giá thuê mặt nước đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và 
nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 
49/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND thành phố như sau: 
 
         Quy định này quy định mức tỷ lẹ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, mức thu 
đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước ngoài khu công 
nghiệp, khu công nghẹ cao, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 
        Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài 
nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc nhà nước; 
Trưởng ban ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; Chủ 
tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               
                                                                                                CHỦ TỊCH 
                                                                                                    Huỳnh Đức Thơ.    
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QUY ĐỊNH 
Mực tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền 

 thuê đất hàng  năm trong Khu công nghiệp cao 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
 
   Điều 1.Phạm vi áp dụng 
       
       1.Quy định này quy định mức tỷ lệ phần trăm(%) tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê 
đất hàng năm trong Khu công nghiệp cao Đà Nẵng. 
 
       2.Các nội dung không quy định tại Quy định này được thực hiện theo Nghị định 
35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử 
dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao; Thông 
tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 
của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 
Khu kinh tế, Khu công nghệ cao; 
  
    Điều 2. Đối tượng áp dụng 
       1.Tổ chức, cá nhân được cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trong , Khu công 
nghệ cao Đà Nẵng theo quy định của pháp luật đất đai; 
       2. ban Quản lý công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan. 
 
      Điều 3. Mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm 
      Mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm trong Khu công 
nghệ cao là 1%/năm 
 
      Điều 4. Đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm 
           1.Đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được xác định bằng mức tỷ lệ phần 
trăm (%)tại Điều 3 Quy định này nhân (×) giá đất cụ thể tính thu tiền thuê đất. 
         Trong đó : 
      a)Mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm theo Quy định 
tại Điều 3 Quyết định này. 
      b)Giá đất cụ thể thu tiền thuê đất được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh 
giá đất (bằng giá đất theo mục đích sử dụng đất trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng 
được quy định tại bảng giá đất nhân (×) hệ số điều chỉnh giá đất do UBND thành phố 
ban hành tại thời điểm tính tiền thuê đất hàng năm) 

 

 
          ỦY BAN NHÂN DÂN 

 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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         2. Điều chỉnh đơn giá thuê đất : Đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được 
ổn định 5 năm tính từ thời điểm được Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công 
nghiệp Đà Nẵng ký hợp đồng cho thuê đất. Hết thời gian ổn định, Ban Quản lý Khu 
công nghệ cao và các khu công nghiệp Dà Nẵng điều chỉnh lại đơn giá thuê đất để áp 
dụng cho thời gian ổn định tiếp theo chính sách và giá đất tại thời điểm điều chỉnh. 
 
      Điều 5. Căn cứ mức tỷ lệ phần trăm (%) quy định tại Điều 3 Quy định này, hệ số 
điều chỉnh giá đất do UBND thành phố quy định hàng năm, Bảng giá đất do UBND 
thành phố quy định, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng 
xác định tiền thuê đất, điều chỉnh đơn giá thuê đất theo Quy định tại Điều 4 Quy định 
này. 
 
     Điều 6. Xử lý chuyển tiếp 
        Trường hợp các tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng 
nămtrong và các  Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng trước ngày Quy 
định này có hiệu lực thi hành và đang trong thời gian ổn định đơn giá thuê đất 5 năm 
thì tiếp tục ổn định đơn giá thuê đất đến hết thời gian ổn định 
 
     Điều 7.Tổ chức thực hiện 
       1.Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng có trách nhiệm 
thực hiện xác định tiền thuê đất theo đúng quy định tại Quyết định này và các quy định 
có liên quan của pháp luật về đất đai. 
 
       2.Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, Ban Quản lý 
Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan phản 
ảnh kịp thời bằng văn bản về Sở Tài chính để phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Cục Thuế thành phố tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết./. 
 
                                                                             TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                                                         CHỦ TỊCH 
                                                                                      Huỳnh Đức Thơ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Số: 13/2019/QĐ-UBND 

 

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

 
Đà Nẵng, ngày 14 tháng  02  năm 2019 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc 

 sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 

6 năm 2015; 
Căn cứ Bộ luật Dân sự số 92/2015/QH11 ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Nhà ở; 
Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 
99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn một số điều của Luật Nhà ở; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng Quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp 
vụ quản lý vận hành nhà chung cư; 
 Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chế, quản lý sử dụng nhà chung cư; 

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-
BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, 
bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 
số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định 
việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi 
dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động 
sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy 
định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 
02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 
 Xét đề nghị của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 9921                                                                                                  
/TTr-SXD ngày 25 tháng 10 năm 2018. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung 
cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực 
hiện Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày  25 tháng  02  năm 2019. 
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài 

nguyên và Môi trường; Giám đốc: Công an thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Quản lý 
và Khai thác nhà Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Công ty Cổ phần 
Cấp nước Đà Nẵng; Thủ trưởng các sở ngành liên quan; Chủ tịch UBND các quận 
huyện, phường, xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 
định này./. 

             
  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Huỳnh Đức Thơ 
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 QUY CHẾ 

Quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu  
Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 13 /2019/QĐ-UBND 
ngày 14  tháng 02 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy chế này quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà 
nước bao gồm: chung cư nhà ở xã hội, chung cư để phục vụ tái định cư (gọi tắt là nhà 
chung cư thuộc sở hữu Nhà nước); quyền, nghĩa vụ của đơn vị được giao quản lý vận 
hành và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý sử dụng nhà 
chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Những nội dung không quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo quy định 
tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (gọi tắt là Quy chế 
quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD) và 
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 
tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 
chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD 
ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ 
hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành 
nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ 
chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản 
lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 
tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (gọi tắt là Thông tư số 28/2016/TT-
BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng). 

3. Quy chế này không áp dụng đối với các khu chung cư thuộc sở hữu Nhà nước 
được sử dụng làm ký túc xá học sinh sinh viên, nhà ở cũ, nhà công vụ và nhà ở xã hội 
thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung 

cư. 

  
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
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2. Người sử dụng nhà chung cư; Ban quản trị nhà chung cư; đơn vị quản lý vận 
hành nhà chung cư. 

3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung 
cư. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước 
Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban 

hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD. 
 
Điều 4. Giải thích từ ngữ 
Trong Quy chế này, một số từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. “Nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước” là nhà ở do Nhà nước đầu tư xây 

dựng từ nguồn vốn theo quy định tại Khoản 1, Điều 53 Luật Nhà ở. 
2. “Phần sở hữu riêng” trong nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước bao gồm: 
a) Phần diện tích bên trong căn hộ, bao gồm diện tích ban công, lôgia gắn liền 

với căn hộ đó; 
b) Phần diện tích khác trong khu chung cư thuộc sở hữu Nhà nước được công 

nhận là sở hữu riêng theo quy định của pháp luật; 
c) Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với căn hộ, phần diện 

tích thuộc sở hữu riêng. 
3. “Phần sở hữu chung” trong nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước là phần 

diện tích còn lại của nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước ngoài phần diện tích thuộc 
sở hữu riêng được quy định tại Khoản 3 Điều này. 

4. “Người sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước” là cá nhân đang sử 
dụng hợp pháp phần sở hữu riêng trong nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước (trường 
hợp căn hộ đang ký hợp đồng thuê, thuê mua). 

5. “Hội nghị nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước” là Hội nghị của đại diện chủ 
sở hữu và người sử dụng nhà chung cư. 

6. “Quản lý vận hành nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước” là bao gồm quản 
lý việc điều khiển, duy trì hoạt động của hệ thống trang thiết bị (bao gồm thang máy, 
máy bơm nước, máy phát điện dự phòng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các trang thiết 
bị khác) thuộc phần sở hữu chung hoặc phần sử dụng chung của nhà chung cư thuộc 
sở hữu Nhà nước; cung cấp các dịch vụ (bảo vệ, vệ sinh, thu gom rác thải, chăm sóc 
vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác) đảm bảo cho nhà chung cư 
thuộc sở hữu Nhà nước hoạt động bình thường. 

Chương II 
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

Điều 5. Quản lý sử dụng 
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1. Về quản lý sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước bao gồm: 
a) Quản lý tình trạng sử dụng các căn hộ, kiểm tra, đôn đốc các đối tượng có liên 

quan trong việc thực hiện nội quy, quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu 
Nhà nước và các quy định của pháp luật về nhà ở; 

b) Quản lý lưu trữ hồ sơ; bảo hành, bảo trì nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước, 
công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), an ninh trật tự (ANTT) và vệ sinh môi 
trường... nhằm đảm bảo cho nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước hoạt động bình 
thường và thực hiện việc cải tạo, phá dỡ nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước khi có 
quyết định của cơ quan có thẩm quyền; 

c) Cung cấp hoặc phối hợp để cung cấp một số dịch vụ khác có liên quan đến 
hoạt động. 

2. Quy định cụ thể về việc quản lý sử dụng: 
Mỗi nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước đều phải có Bản nội quy quy định 

việc quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước với những nội dung chính 
như sau: 

a) Trách nhiệm của đơn vị quản lý; 
b) Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra 

vào nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước; 
c) Các hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà 

nước và việc xử lý hành vi vi phạm nội quy; 
d) Tuyên truyền về PCCC, ANTT, vệ sinh môi trường trong nhà chung cư thuộc 

sở hữu Nhà nước; 
đ) Quy định về việc sửa chữa các hư hỏng, thay đổi thiết bị trong phần sở hữu 

riêng và việc xử lý khi có sự cố nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước; 
e) Các khoản chi phí phải đóng góp dùng cho công tác quản lý vận hành, tiền 

thuê nhà, bảo trì và các loại chi phí hợp pháp khác theo quy định; 
g) Việc đóng, mở cửa nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước; quy định vị trí để 

xe; 
h) Quy định về việc sửa đổi, bổ sung Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung 

cư thuộc sở hữu Nhà nước và một số quy định khác; 
i) Các quy định khác tuỳ thuộc vào đặc điểm của từng nhà chung cư phù hợp với 

pháp luật; 
k) Quy định về phần sở hữu chung của nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước; 
l) Giữ gìn vệ sinh và bảo vệ các công trình thuộc hệ thống cấp nước, trách nhiệm 

phối hợp với Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng thực hiện tốt hợp đồng tiêu thụ nước; 
m) Quy định về việc công khai các thông tin có liên quan đến việc sử dụng nhà 

chung cư. 
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Điều 6. Hội nghị nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước 
1. Hội nghị nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước phải được tổ chức lần đầu 

trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước đó được đưa 
vào sử dụng và có tối thiểu 50% số căn hộ đã được bàn giao, sử dụng ở. Trường hợp, 
chưa đạt 50% thì Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng thực hiện chức năng 
quản lý theo quy định.  

2. Việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư phải có sự tham gia của đại diện Trung 
tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng, đại diện chính quyền địa phương, Công an 
phường, xã đóng trên địa bàn. Hội nghị nhà chung cư thường niên được tổ chức mỗi 
năm một lần khi có tối thiểu 30% người sử dụng nhà chung cư tham dự hoặc có số 
lượng ít hơn do người sử dụng nhà chung cư thống nhất. 

3. Hội nghị lần đầu của cụm nhà chung cư được tổ chức khi có tối thiểu 50% số 
căn hộ của mỗi toà nhà trong cụm đã được bàn giao và có tối thiểu 75% người sử dụng 
nhà chung cư đồng ý nhập toà nhà vào cụm nhà chung cư. 

4. Hội nghị cụm nhà chung cư thường niên được tổ chức mỗi năm một lần khi 
có tối thiểu 30% người sử dụng nhà chung cư tham dự hoặc có số lượng ít hơn do 
người sử dụng nhà chung cư thống nhất. 

5. Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng chủ trì tổ chức Hội nghị nhà 
chung cư; Hội nghị nhà chung cư quyết định thành lập Ban quản trị nhà chung cư hoặc 
không thành lập Ban quản trị. 

6. Hội nghị nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước được tổ chức nhằm: 
a) Bầu mới, bổ sung, thay đổi thành viên Ban quản trị; 
b) Thông qua nội quy sử dụng và các quy định liên quan đến nội dung công việc 

quản lý nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước; 
c) Phối hợp và có ý kiến phản hồi đến Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà 

Nẵng; chính quyền địa phương về các vấn đề có liên quan đến công tác quản lý hành 
chính, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, ANTT, PCCC trong nhà chung cư thuộc sở 
hữu Nhà nước. 

7. Điều kiện về số lượng người tham dự cuộc họp hội nghị nhà chung cư thuộc 
sở hữu Nhà nước được quy định tại Khoản 2 Điều 13 Quy chế quản lý, sử dụng nhà 
chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD.   

Điều 7. Mô hình Ban quản trị nhà chung cư  
Thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 

15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 
Điều 8. Thủ tục công nhận Ban quản trị nhà chung cư 
Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban 

hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD.  
Điều 9. Miễn nhiệm, bãi miễn thành viên Ban quản trị nhà chung cư 
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Thực hiện theo quy định tại Điều 26 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban 
hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD.   

Điều 10. Kinh phí quản lý vận hành và đối tượng đóng góp 
1. Kinh phí quản lý vận hành 
Kinh phí quản lý vận hành phần sở hữu chung, sử dụng chung là kinh phí cần 

thiết để thực hiện công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng, khai thác, vận hành hệ thống 
trang thiết bị phần sở hữu chung, sử dụng chung trong nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà 
nước. Khoản kinh phí này được xác định trên nguyên tắc đảm bảo tính đủ chi phí thực 
hiện. 

2. Đối tượng đóng góp 
Kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước do người sử 

dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước đóng định kỳ hàng tháng hoặc theo quý, 
năm; tính từ ngày nhận bàn giao căn hộ (kể cả trường hợp đã nhận bàn giao căn hộ mà 
chưa sử dụng). 

Điều 11. Quản lý, sử dụng kinh phí quản lý vận hành  
1. Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng chịu trách nhiệm quản lý sử 

dụng kinh phí theo quy định của pháp luật và cơ chế tài chính của đơn vị được UBND 
thành phố phê duyệt. 

2. Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng thực hiện hạch toán, báo cáo 
thu chi tài chính, công tác quản lý vận hành nhà ở theo quy định; thực hiện các quyền 
và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Chương III 
BẢO HÀNH, BẢO TRÌ NHÀ CHUNG CƯ  

THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 
Điều 12. Bảo hành nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước 
1. Nguyên tắc bảo hành nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước được thực hiện 

theo quy định tại Điều 85 Luật Nhà ở năm 2014. 
2. Nội dung bảo hành nhà chung cư thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 

85 Luật Nhà ở 2014. 
3. Chủ thể bảo hành nhà chung cư gồm có: 
a) Tổ chức, cá nhân thi công xây dựng nhà chung cư có trách nhiệm bảo hành 

đối với phần việc do mình thực hiện; 
b) Tổ chức, cá nhân cung cấp thiết bị nhà chung cư có trách nhiệm bảo hành 

thiết bị do mình cung cấp; 
c) Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng có quyền yêu cầu tổ chức, cá 

nhân thi công xây dựng, cung cấp thiết bị thực hiện bảo hành nhà chung cư. 
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4. Thời gian bảo hành nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước được thực hiện theo 
quy định tại Điều 85 Luật Nhà ở năm 2014 kể từ khi hoàn thành việc xây dựng và 
nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

Điều 13. Trách nhiệm của các bên về bảo hành nhà chung cư thuộc sở hữu 
Nhà nước 

1. Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng có trách nhiệm sau đây: 
 a) Vận hành nhà chung cư theo đúng quy định pháp luật về nhà ở; 
 b) Kiểm tra, phát hiện hư hỏng của nhà chung cư để đề nghị chủ đầu tư  hoặc 
Ban quản lý điều hành dự án yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu 
cung ứng thiết bị công trình thực hiện sửa chữa, thay thế; 
 c) Giám sát, nghiệm thu công việc khắc phục, sửa chữa của nhà thầu thi công 
xây dựng và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình xây dựng; 
 d) Xác nhận hoàn thành bảo hành nhà chung cư cho nhà thầu thi công xây dựng 
và nhà thầu cung ứng thiết bị. 
 2. Nhà thầu thi công công trình và nhà thầu cung ứng thiết bị có trách nhiệm: 
 a) Tổ chức khắc phục ngay sau khi có yêu cầu của chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc 
đơn vị quản lý nhà chung cư và phải chịu mọi chi phí khắc phục; 
 b) Từ chối bảo hành trong các trường hợp hư hỏng phát sinh không phải do lỗi 
của nhà thầu gây ra hoặc nguyên nhân bất khả kháng; 
 c) Trong thời gian bảo hành, nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu cung ứng 
thiết bị phải thực hiện việc bảo hành ngay sau khi nhận thông báo của chủ đầu tư hoặc 
Ban quản lý điều hành dự án. Nếu các nhà thầu không tiến hành thực hiện bảo hành thì 
chủ đầu tư hoặc Ban quản lý điều hành dự án Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà 
Nẵng có quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác sửa chữa. 
 3. Nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu 
thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị và các nhà thầu khác có liên quan chịu 
trách nhiệm về chất lượng công trình đối với phần công việc do mình thực hiện kể cả 
sau thời gian bảo hành. 

Điều 14. Bảo trì nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước 
1. Bảo trì nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước được thực hiện theo quy định tại 

Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 11 và Khoản 1, Khoản 2 Điều 32 Quy chế quản lý, 
sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD và trên 
nguyên tắc duy tu bảo dưỡng và sửa chữa nhà chung cư nhằm duy trì chất lượng của 
nhà chung cư theo quy định của pháp luật. 

2. Chủ thể thực hiện bảo trì nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước 
Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 86 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và 

Khoản 3 Điều 11 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 
số 02/2016/TT-BXD. 
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3. Tài liệu phục vụ bảo trì nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước: 
a) Các tài liệu phục vụ bảo trì gồm có: Quy trình bảo trì; quy trình vận hành công 

trình; hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công, lý lịch lắp đặt thiết bị công trình và các tài liệu 
khác có liên quan đến việc vận hành, bảo trì công trình; 

b) Danh mục các thiết bị, phụ tùng, vật tư dự trữ chưa lắp đặt hoặc sử dụng (nếu 
có); 

c) Các chủ đầu tư hoặc đơn vị điều hành dự án có trách nhiệm bàn giao các tài 
liệu phục vụ bảo trì nhà chung cư quy định tại Khoản này cho đơn vị được giao quản 
lý vận hành là Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng  khi lập thủ tục giao nhận 
nhà chung cư để quản lý. 

4. Lịch bảo trì nhà chung cư phải được niêm yết và thông báo công khai cho cư 
dân nhà chung cư biết trước khi bắt đầu bảo trì là 15 (mười lăm) ngày. 

Điều 15. Kinh phí bảo trì nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước  
1. Đối với nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước được bố trí cho thuê, việc bảo 

trì phải thực hiện theo quy trình bảo trì. Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng 
có trách nhiệm lập các thủ tục liên quan trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương 
án và nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện. 

2. Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư chỉ để sử dụng cho việc bảo 
trì nhà chung cư, không được sử dụng cho mục đích khác. 

Điều 16. Trách nhiệm của các bên về bảo trì nhà chung cư thuộc sở hữu 
Nhà nước 

1. Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng và người sử dụng  nhà chung 
cư có trách nhiệm sau đây: 

a) Bảo trì nhà chung cư theo đúng Quy trình bảo trì công trình; 
b) Đóng góp kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định; 
c) Kiểm tra, phát hiện hư hỏng nhà chung cư để kịp thời khắc phục sửa chữa; 
d) Giám sát, nghiệm thu công việc khắc phục sửa chữa và xác nhận hoàn thành 

bảo trì. 
2. Đơn vị thực hiện việc bảo trì có trách nhiệm: 
a) Tổ chức khắc phục sửa chữa các hư hỏng, khiếm khuyết của chung cư theo 

đúng quy định của Quy trình bảo trì công trình, sau khi có yêu cầu của đơn vị quản lý 
vận hành; 

b) Đảm bảo an toàn cho người, tài sản, vệ sinh môi trường, cảnh quan, kiến trúc 
của nhà chung cư khi thực hiện bảo trì. 

Chương IV 
QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG 

VÀ NHỮNG HÀNH VI NGHIÊM CẤM TRONG SỬ DỤNG 
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 NHÀ CHUNG CƯ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 
Điều 17. Quyền, nghĩa vụ của người sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu 

Nhà nước 
1. Được nhận bàn giao căn hộ theo thỏa thuận trong hợp đồng. 
2. Được thực hiện các quyền của người sử dụng đối với phần sở hữu riêng trong 

nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước. 
3. Được quyền sử dụng diện tích thuộc phần sở hữu chung, các trang thiết bị 

dùng chung trong nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước. 
4. Được tham gia Hội nghị nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước và biểu quyết 

những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội nghị nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước; 
đóng góp ý kiến cho Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng, Ban quản trị trong 
việc quản lý sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước. 

5. Chấp hành đầy đủ những quy định của đơn vị quản lý vận hành, Ban quản trị 
và Hội nghị nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước. 

6. Có trách nhiệm thực hiện việc bảo trì đối với phần sở hữu chung và riêng. 
7. Đóng đầy đủ đúng thời hạn tiền thuê nhà, chi phí quản lý vận hành (không nợ 

quá 03 tháng), bảo trì và các khoản kinh phí khác phải nộp theo quy định của pháp luật 
đối với nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước. 

8. Tạo điều kiện thuận lợi để người có trách nhiệm thực hiện việc quản lý vận 
hành và bảo trì phần sở hữu chung. 

9. Chấp hành nội quy, quy định về quản lý, việc sử dụng nhà chung cư thuộc sở 
hữu Nhà nước; thực hiện đúng các quy định về PCCC, ANTT, vệ sinh công cộng, phát 
hiện và thông báo kịp thời các hành vi vi phạm trong sử dụng nhà chung cư thuộc sở 
hữu Nhà nước. 

10. Thực hiện việc đăng ký thường trú, đăng ký tạm vắng, khai báo tạm vắng và 
thông báo lưu trú theo quy định pháp luật về cư trú. 

11. Khôi phục lại nguyên trạng hoặc bồi thường thiệt hại đối với phần sở hữu 
chung hoặc phần sở hữu riêng của người khác bị hư hỏng do mình gây ra. 

12. Khi thực hiện việc cải tạo sửa chữa căn hộ của mình theo nhu cầu thì phải có 
đơn báo cáo Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng và phải được sự đồng ý 
bằng văn bản của Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng  trước khi thực hiện. 

13. Để xe đúng nơi quy định và đóng các chi phí trông giữ xe cho bên nhận trông 
giữ xe. 

14. Không được thực hiện những hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng nhà 
chung cư thuộc sở hữu Nhà nước quy định tại Điều 18 của Quy chế này. Trường hợp 
có vi phạm thì phải khôi phục lại nguyên trạng hoặc bồi thường thiệt hại do mình gây 
ra. 
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15. Đối với căn hộ chung cư đang ký hợp đồng thuê, thuê mua với Trung tâm 
Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng, yêu cầu không được cho thuê lại, sang nhượng 
hoặc cho người khác ở nhờ dưới bất kỳ hình thức nào.  

Điều 18. Những hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng nhà chung cư thuộc 
sở hữu Nhà nước 

Những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở 
hữu Nhà nước bắt buộc thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Luật Nhà ở số 
65/2014/QH13, Điều 35 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và 
pháp luật có liên quan và một số quy định cụ thể sau đây: 

1. Cơi nới, chiếm dụng diện tích, không gian hoặc làm hư hỏng tài sản thuộc 
phần sở hữu chung hoặc phần sử dụng chung dưới mọi hình thức. 

2. Thay đổi kết cấu, thiết kế của phần sở hữu riêng hoặc phần sử dụng riêng, bao 
gồm: Xây tường ngăn lên mặt sàn, di chuyển các trang thiết bị và hệ thống kỹ thuật 
gắn liền với phần sở hữu chung, đục phá căn hộ, cơi nới diện tích dưới mọi hình thức. 

3. Phân chia, chuyển đổi mục đích sử dụng phần sở hữu chung hoặc phần sử 
dụng chung trái quy định. Phân chia, mua bán một phần căn hộ hoặc một phần của 
phần sở hữu riêng trong nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trái quy định. 

4. Gây tiếng ồn quá mức quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, 
an ninh, trật tự của người sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước, nhất là thời 
gian nghỉ ngơi vào ban đêm trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 
giờ sáng ngày hôm sau. 

5. Chăn nuôi gia súc, gia cầm tại phần sở hữu chung hoặc phần sử dụng chung; 
chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu vực thuộc phần sở hữu riêng hoặc sử dụng riêng 
làm ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan và môi trường sống của các hộ khác và khu vực 
công cộng. 

6. Quảng cáo, viết, vẽ bên ngoài căn hộ trái quy định hoặc có những hành vi 
khác mà pháp luật không cho phép; sử dụng vật liệu hoặc màu sắc trên mặt ngoài căn 
hộ chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trái với quy định. 

7. Sử dụng phần sở hữu chung hoặc sử dụng chung vào mục đích khác (kinh 
doanh); chiếm dụng hành lang chung, sảnh các tầng lầu để vật dụng làm ảnh hưởng 
đến diện tích sử dụng chung, ảnh hưởng đến công tác phòng cháy, chữa cháy. 

8. Sử dụng hoặc cho người khác sử dụng phần sở hữu riêng hoặc phần sử dụng 
riêng để kinh doanh các ngành nghề hoặc các loại hàng hoá dễ gây cháy, nổ (như: kinh 
doanh hàn, gas, vật liệu nổ hoặc vật liệu dễ cháy khác) hoặc các ngành nghề gây nguy 
hiểm khác; kinh doanh dịch vụ mà gây tiếng ồn quá mức quy định của pháp luật (như: 
nhà hàng, karaoke, vũ trường) hoặc ô nhiễm môi trường (như: sửa chữa xe máy, ô tô; 
kinh doanh gia súc, gia cầm; hoạt động giết mổ gia súc) và các hoạt động dịch vụ gây 
ô nhiễm khác. 
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9. Đục khoét, đóng đinh vào cây xanh; tự ý ngắt hoa, cắt cành cây; đốt gốc, lột 
vỏ thân cây, phóng uế hoặc có hành vi khác làm hư hỏng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ; 
giăng dây, giăng đèn trang trí, treo biển quảng cáo và các vật dụng khác vào cây xanh 
ở khuôn viên chung cư không đúng quy định. 

10. Thờ phụng, thắp hương, đốt giấy tiền vàng mã tại khu vực công cộng ảnh 
hưởng đến công tác PCCC. 

11. Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở. 
12. Sử dụng các phương tiện PCCC vào các mục đích khác.  

Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 19. Trách nhiệm của Sở Xây dựng 
1. Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành thành phố triển khai và hướng dẫn thực 

hiện Quy chế này. 
2. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về quản lý nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố. 
Điều 20. Trách nhiệm của Công an thành phố 
1. Chỉ đạo các đơn vị, lực lượng Công an, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội (Phòng PC64), quận, huyện, phường, xã nơi có nhà chung cư thuộc sở 
hữu Nhà nước đóng trên địa bàn, thường xuyên phối hợp với Trung tâm Quản lý và 
Khai thác nhà Đà Nẵng và các đơn vị chức năng có liên quan để đảm bảo tình hình 
quản lý nhân hộ khẩu, ANTT tại các khu nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa 
bàn thành phố. 

2. Chỉ đạo Phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các quận, huyện chủ trì, 
phối hợp với Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng tổ chức kiểm tra an toàn 
phòng cháy chữa cháy, đề xuất xử lý các tồn tại trong công tác PCCC, cứu nạn, cứu 
hộ; tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC; tổ chức diễn tập 
phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn các biện pháp khắc phục các nguy 
cơ phát sinh cháy, nổ tại các khu nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn 
thành phố. 

3. Thường xuyên chỉ đạo Công an các quận, huyện, phường, xã tăng cường công 
tác đảm bảo ANTT, an toàn PCCC tại các khu chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà 
nước trên địa bàn thành phố; phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện nghiêm 
túc công tác phối hợp đảm bảo ANTT, an toàn PCCC tại các khu nhà chung cư thuộc 
sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố. 

Điều 21. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường 
Hướng dẫn Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng lập thủ tục xin giao 

đất; tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định giao đất tại các khu chung cư 
cho Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng quản lý.  
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Hoàn tất các thủ tục thu hồi đất, giao đất tại các khu chung cư trên địa bàn thành 
phố cho Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng quản lý theo quy định. 

Điều 22. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các quận, huyện 
1. Báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định phân giao trách nhiệm quản 

lý hành chính khu vực có nhà chung cư và xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền. 
2. Quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư theo quy định của Quy chế 

này. 
3. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng  kiểm tra 

công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố; xử lý theo thẩm quyền 
hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, 
sử dụng nhà chung cư trên địa bàn. 

4. Thực hiện cưỡng chế các trường hợp vi phạm trong sử dụng nhà chung cư 
thuộc sở hữu Nhà nước theo thẩm quyền hoặc do UBND thành phố giao theo quy định 
của pháp luật. 

5. Chỉ đạo các phòng chức năng của quận, huyện và UBND các phường, xã đóng 
trên địa bàn thường xuyên phối hợp với Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng 
tiến hành kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trong trật tự xây dựng, cải tạo, sửa 
chữa, cơi nới chiếm dụng trái phép tại các khu chung cư thuộc sở hữu Nhà nước. 

6. Thực hiện các trách nhiệm khác do Uỷ ban nhân dân thành phố giao và theo 
quy định của pháp luật. 

Điều 23. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các phường, xã 
1. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành quy định của Quy chế 

này và  pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước. 
2. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng, Ban Quản 

trị đảm bảo an ninh trật tự tại các nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước đóng trên địa 
bàn quản lý; theo dõi, kiểm tra, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong công tác quản 
lý, sử dụng nhà chung cư theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND quận xem xét, giải 
quyết. 

3. Quản lý hành chính đối với các khu nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên 
địa bàn quản lý. 

4. Nghiêm túc thực hiện công tác phối hợp quản lý nhân hộ khẩu, ANTT, phòng 
chống cháy nổ, vệ sinh môi trường tại các khu nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước 
trên địa bàn thành phố.  

5. Phối hợp, tạo điều kiện để Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng thực 
hiện cung cấp các dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn. 

6. Tổ chức hội nghị nhà chung cư và tham dự các cuộc họp hội nghị nhà chung 
cư theo quy định của Quy chế này. 
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Điều 24. Trách nhiệm của Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng  
1. Thực hiện tiếp nhận quỹ nhà ở chung cư và quản lý vận hành nhà chung cư 

thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật và sự phân công của Uỷ ban nhân 
dân thành phố và bản Quy chế này. 

2. Liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập hồ sơ xin giao 
đất đối với các khu đất xây dựng các khu chung cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
quản lý các khu đất theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Cùng với Ban Quản trị phối hợp với chính quyền địa phương các cấp và Công 
an phường trên địa bàn thường xuyên kiểm tra đảm bảo tình hình hoạt động tại các khu 
nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước. 

4. Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương các cấp ổn định và đảm bảo an 
ninh trật tự và an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy tại các khu nhà chung cư thuộc sở 
hữu Nhà nước được giao quản lý, đề xuất xử lý vi phạm đối với các hành vi bị nghiêm 
cấm quy định tại Quy chế này. 

5. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong quản lý các công trình: công cộng, 
tiện ích, chiếu sáng, cấp nước, cấp điện trong các khu nhà chung cư.  

6. Kiến nghị UBND thành phố thu hồi các căn hộ sử dụng không đúng mục đích 
hoặc sử dụng không đúng đối tượng. 

7. Phối hợp với các đơn vị mua bán điện, nước để thực hiện việc thanh lý hợp 
đồng mua bán điện, nước khi hợp đồng thuê, thuê mua nhà chung cư không còn hiệu 
lực. 
 8. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác quản lý vận hành trang thiết bị 
cho bộ phận phụ trách và người sử dụng; thường xuyên kiểm tra, khắc phục các sự cố 
liên quan đến công tác duy tu, sửa chữa và bảo trì công trình nhằm đảm bảo chất lượng 
và an toàn sử dụng cho công trình. 
 9. Quản lý vận hành điều khiển duy trì hoạt động, bảo dưỡng thường xuyên hệ 
thống thang máy, máy bơm nước, máy phát điện, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống 
chữa cháy, dụng cụ chữa cháy, các thiết bị dự phòng và các thiết bị khác thuộc phần sở 
hữu chung, sử dụng chung của tòa nhà chung cư, cụm nhà chung cư và các dịch vụ 
khác đảm bảo cho nhà chung cư hoạt động bình thường và các công việc khác có liên 
quan.   

10. Thông báo kịp thời những thay đổi trong quá trình quản lý, sử dụng nhà 
chung cư thuộc sở hữu Nhà nước của các đối tượng thuê, thuê mua (nếu có) cho chính 
quyền địa phương các cấp và công an địa phương. 

11. Xây dựng nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước. 
12. Nghiêm túc thực hiện công tác phối hợp quản lý nhân hộ khẩu, ANTT, PCCC, 

vệ sinh môi trường tại các khu chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành 
phố. 

13. Quản lý đảm bảo vệ sinh, chất lượng nước sinh hoạt tại bể chứa ngầm và bể 
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trên mái.  
 
Điều 25. Trách nhiệm của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Điện lực Đà Nẵng 
1. Chỉ đạo các điện lực trực thuộc phối hợp tiếp nhận lưới điện tại các nhà chung 

cư thuộc sở hữu Nhà nước sau khi dự án được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo các 
quy định tiếp nhận tài sản hiện hành; giải quyết kịp thời đấu nối lắp đặt và cung cấp 
điện đến từng căn hộ. 

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan và Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà 
Nẵng trong việc quản lý, khắc phục sửa chữa hệ thống trang thiết bị điện do đơn vị 
đang quản lý tại các nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước nhằm đảm bảo an toàn tính 
mạng người dân, cũng như công tác phòng chống cháy nổ. 

3. Chỉ đạo các điện lực trực thuộc thực hiện thanh lý hợp đồng mua bán điện tại 
các căn hộ khi hợp đồng thuê, thuê mua nhà chung cư (địa điểm sử dụng điện theo 
đăng ký ban đầu) không còn hiệu lực.  

Điều 26. Trách nhiệm của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng 
1. Chỉ đạo đơn vị cấp nước các quận, huyện phối hợp tiếp nhận hệ thống cấp 

nước tại các nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước sau khi dự án được nghiệm thu, đảm 
bảo quy trình chất lượng và đưa vào sử dụng; giải quyết kịp thời đấu nối lắp đặt và 
cung cấp nước đến từng căn hộ. 

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan và Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà 
Nẵng trong việc quản lý hệ thống thiết bị cấp nước tại các nhà chung cư thuộc sở hữu 
Nhà nước nhằm đảm bảo hoạt động ổn định hiệu quả. 

3. Chỉ đạo đơn vị cấp nước các quận, huyện thực hiện thanh lý hợp đồng cung 
cấp nước tại các căn hộ khi hợp đồng thuê, thuê mua nhà không còn hiệu lực. 

4. Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng phải có 
biện pháp điều chỉnh áp lực nước tại khu vực lân cận nhà chung cư để phục vụ cho 
công tác chữa cháy.  

Điều 27. Sửa đổi, bổ sung Quy chế 
Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh mới, 

các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp trình 
UBND thành phố xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

                                                                               TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
                                                                                       CHỦ TỊCH  
                                                                                 Huỳnh Đức Thơ 
                                                                          h Huỳnh Đức Thơ             
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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về chế độ chi trả nhuận bút, thù lao  
đối với cổng, trang thông tin điện tử và hệ thống đài truyền thanh cơ sở  

của thành phố Đà Nẵng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

 Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ 
Quy định chế độ chi trả nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15 
tháng 02 năm 2012 của liên Bộ trưởng Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin 
và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình quốc 
gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

 Thực hiện Công văn số 3034/BTTTT-TTCS ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn việc áp dụng chế độ nhuận bút đối với 
tác phẩm phát thanh và việc quảng cáo của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số     
1022/TTr-STTTT ngày 31 tháng 11 năm 2018 về việc ban hành Quy định về chế độ chi 
trả nhuận bút, thù lao đối với cổng, trang thông tin điện tử và hệ thống đài truyền 
thanh cơ sở của thành phố Đà Nẵng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chế độ chi trả nhuận bút, 
thù lao đối với cổng, trang thông tin điện tử và hệ thống đài truyền thanh cơ sở của 
thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 02  năm 2019 và bãi bỏ 
Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2013 của UBND thành phố Đà 
Nẵng về Chế độ chi trả nhuận bút, thù lao đối với Cổng thông tin điện tử thành phố và 
Trang thông tin điện tử trên Internet của các cơ quan hành chính, sự nghiệp. 

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

 

Số:15/2019/QĐ-UBND 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày 18  tháng  02  năm 2019 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ 
tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, các cơ quan chủ quản Cổng Thông tin điện 
tử thành phố, trang thông tin điện tử và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
                                     CHỦ TỊCH 

                                     Huỳnh Đức Thơ 
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QUY ĐỊNH  

Về chế độ chi trả nhuận bút, thù lao đối với cổng, trang thông tin điện tử và hệ 
thống đài truyền thanh cơ sở của thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2018 
của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 
Chương I  

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định chế độ chi trả nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu quyền 
tác giả đối với tác phẩm đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử, đài truyền thanh 
quận, huyện, phường, xã (sau đây gọi tắt là đài truyền thanh cơ sở) của thành phố Đà 
Nẵng; thù lao cho người tham gia thực hiện các công việc liên quan đến tác phẩm trên 
cổng/trang thông tin điện tử, đài truyền thanh cơ sở của thành phố Đà Nẵng, người sưu 
tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho việc sáng tạo tác phẩm, người duyệt tác 
phẩm trên cổng/trang thông tin điện tử, đài truyền thanh cơ sở của thành phố Đà Nẵng.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn 
vị, đài truyền thanh cơ sở của thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Nhuận bút là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho tác giả hoặc chủ sở 
hữu quyền tác giả khi tác phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) được sử dụng trên 
cổng/trang thông tin điện tử và đài truyền thanh cơ sở của các cơ quan của thành phố 
Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là cơ quan sử dụng tác phẩm). 

2. Thù lao là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho người thực hiện công 
việc có liên quan đến tác phẩm theo Quy định này. 

3. Lợi ích vật chất là các lợi ích bằng hiện vật mà tác giả, chủ sở hữu quyền tác 
giả được hưởng ngoài nhuận bút.  

Điều 4. Quy định về trả nhuận bút, thù lao 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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1. Mức nhuận bút, thù lao trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả và những 
người tham gia thực hiện các công việc liên quan đến tác phẩm căn cứ vào thể loại, 
chất lượng tác phẩm, mức độ ảnh hưởng của tác phẩm đến kinh tế - xã hội, mức độ 
đóng góp vào tác phẩm, các quy định khuyến khích sáng tạo tác phẩm tại Quy định này 
và quy định của cơ quan sử dụng tác phẩm. Mức nhuận bút của tác giả không thấp hơn 
mức thù lao của người tham gia công việc có liên quan đến tác phẩm cùng thể loại. 

2. Tác giả của tác phẩm dành cho thiếu nhi, dân tộc thiểu số, phóng sự điều tra; 
tác giả là người Việt Nam viết trực tiếp bằng tiếng nước ngoài, người Kinh viết trực 
tiếp bằng tiếng dân tộc thiểu số, người dân tộc thiểu số viết trực tiếp bằng tiếng của 
dân tộc thiểu số khác; tác giả của tác phẩm được thực hiện trong điều kiện khó khăn, 
nguy hiểm và những trường hợp đặc biệt khác được hưởng nhuận bút cao hơn nhằm 
khuyến khích sáng tạo. 

3. Tác phẩm thuộc loại hình sáng tác, nghiên cứu được trả nhuận bút cao hơn tác 
phẩm dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể, sưu tầm, biên soạn. Tác giả được hưởng 
nhuận bút theo quy định của cơ quan sử dụng tác phẩm khi tác phẩm đó được sử dụng 
làm tuyển tập, hợp tuyển, phóng tác, cải biên, chuyển thể, sưu tầm và biên soạn thành 
tác phẩm mới hoặc dịch sang ngôn ngữ khác. Đối với tác phẩm gốc được dịch sang 
ngôn ngữ khác để thể hiện trên loại hình khác của cùng một cơ quan sử dụng tác phẩm, 
việc chi trả nhuận bút thực hiện theo quy định của từng cơ quan, đơn vị sử dụng tác 
phẩm. 

4. Tác phẩm đã công bố, phổ biến khi được sử dụng lại, tác giả hoặc chủ sở hữu 
quyền tác giả hưởng nhuận bút theo quy định tại Quy định này và quy định của cơ quan 
sử dụng tác phẩm. 

5. Đối với tác phẩm đồng tác giả, tỷ lệ phân chia nhuận bút do các tác giả thỏa 
thuận. 

6. Tác phẩm đăng tải lại có trích dẫn nguồn của cơ quan báo chí hoặc nguồn khác 
đã có thỏa thuận chia sẻ thông tin theo quy định về bản quyền, nhuận bút do cơ quan 
sử dụng tác phẩm và cơ quan báo chí hoặc cơ quan sở hữu tác phẩm thỏa thuận quyết 
định. 

7. Đối với tác phẩm thuộc thể loại chưa được quy định cụ thể tại Quy định này, 
việc trả nhuận bút do bên sử dụng tác phẩm và tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả 
thỏa thuận thông qua hợp đồng khoán gọn. 

8. Tác giả làm việc theo chế độ hợp đồng với cơ quan sử dụng tác phẩm, sáng 
tạo tác phẩm ngoài định mức được giao của cơ quan, đơn vị, được hưởng 100% nhuận 
bút. 
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9. Người thuộc cơ quan, đơn vị sử dụng tác phẩm thực hiện các công việc liên 
quan đến tác phẩm ngoài định mức được giao, hưởng 100% thù lao. 

Điều 5. Cách tính nhuận bút, thù lao 

1. Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút, thù lao bằng 10% mức tiền lương cơ sở áp 
dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi chung là 
mức tiền lương cơ sở). 

2. Nhuận bút được tính như sau: 

Nhuận bút = Mức hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút. 

 3. Thù lao được tính như sau: 

Thù lao = Mức hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút. 

Điều 6. Nguồn chi trả nhuận bút 

Nguồn kinh phí chi trả nhuận bút và thù lao của các cơ quan, đơn vị thực hiện 
theo phân cấp về quản lý ngân sách và được sử dụng từ định mức phân bổ dự toán chi 
thường xuyên ngân sách nhà nước của cơ quan, đơn vị theo quy định, nguồn thu được 
để lại và nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

 
Chương II 

QUY ĐỊNH CHI TRẢ NHUẬT BÚT, THÙ LAO 
ĐỐI VỚI CỔNG/TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

Điều 7. Đối tượng hưởng nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm trên 
cổng/trang thông tin điện tử  

1. Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được ban biên tập 
cổng/trang thông tin sử dụng. 

2. Lãnh đạo Ban biên tập, các thành viên và những người tham gia thực hiện các 
công việc có liên quan đến tác phẩm trên cổng/trang thông tin điện tử. 

3. Người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho việc sáng tạo tác phẩm 
trên cổng/trang thông tin điện tử. 

Điều 8. Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm trên cổng/trang thông tin điện 
tử 

1. Hệ số tối đa nhuận bút cho tác phẩm trên cổng/trang thông tin điện tử được 
quy định như sau: 

a) Hệ số tối đa nhuận bút 
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STT Thể loại Hệ số tối đa 

1 Tin, trả lời bạn đọc 2,5 

2 Ảnh 1,5 

3 Bài 10 

4 Chính luận 12 

5 Phóng sự, bài phỏng vấn 12 

6 Trực tuyến, Media 35 

b) Mức chi trả cụ thể 

 - Cổng thông tin điện tử thành phố; Trang thông tin điện tử Thành ủy, Hội đồng 
nhân dân thành phố, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố được chi trả tối đa 
bằng 100% mức hệ số nhuận bút theo quy định tại Điểm a Khoản này; 

 - Cổng/trang thông tin điện tử của, các cơ quan tham mưu, đơn vị sự nghiệp 
thuộc Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, các tổ chức chính trị xã hội cấp thành 
phố, UBND các quận, huyện được chi tối đa bằng 80% mức hệ số nhuận bút Điểm a 
Khoản này; 

 - Cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị còn lại được chi trả tối đa 
bằng 60% mức hệ số nhuận bút theo quy định tại Điểm a Khoản này. 

2. Cơ quan chủ quản cổng/trang thông tin điện tử trên cơ sở dự toán được giao 
có trách nhiệm cấp kinh phí cho Ban biên tập cổng/trang thông tin điện tử chi trả nhuận 
bút theo quy định như sau: Nhuận bút tăng thêm nhằm khuyến khích sáng tạo tác phẩm 
tối đa không quá 30% tổng số nhuận bút phải trả trong năm. 

3. Những quy định khác 

a) Tác giả phần lời của bản nhạc, phụ đề thể loại Media hưởng 35% nhuận bút 
của tác phẩm đó. 

b) Tác giả bản dịch từ tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số sang tiếng Việt 
hoặc ngược lại hưởng 50% nhuận bút của tác phẩm cùng thể loại tương ứng bằng tiếng 
Việt.  

c) Tác giả của tác phẩm dành cho thiếu nhi, dân tộc thiểu số hưởng thêm 15% 
nhuận bút của tác phẩm đó nhằm khuyến khích sáng tạo. 

d) Tác giả là người Việt Nam viết trực tiếp bằng tiếng nước ngoài, người Kinh 
viết trực tiếp bằng tiếng dân tộc thiểu số, người dân tộc thiểu số viết trực tiếp bằng 



   
41 CÔNG BÁO/Số 03 + 04 + 05/Ngày 20-4-2019  

tiếng của dân tộc thiểu số khác hưởng thêm 40% nhuận bút của tác phẩm đó nhằm 
khuyến khích sáng tạo. 

đ) Tác giả của tác phẩm thực hiện trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm được 
hưởng thêm bằng mức nhuận bút của tác phẩm đó nhằm khuyến khích sáng tạo. 

e) Đối với các bài phỏng vấn, người trả lời phỏng vấn được trả nhuận bút bằng 
50% mức chi trả nhuận bút của bài phỏng vấn. 

 4. Thù lao trả cho người sưu tầm, người cung cấp văn bản của cơ quan nhà nước, 
tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, 
tổ chức kinh tế và bản dịch của những văn bản đó; tin tức thời sự thuần túy đưa tin, tác 
phẩm văn học nghệ thuật dân gian: 

 a) Hệ số tối đa nhuận bút: 

TT Thể loại Hệ số tối đa 

1 Tin  0,5 

3 Bài viết, bài phỏng vấn, phóng sự, chính luận  1 

3 Ảnh 1 

4 Tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian 1 

b) Chi bồi dưỡng cán bộ làm công tác biên tập là cán bộ kiêm nhiệm và mức chi 
là 20% mức thù lao người sưu tầm, cung cấp tin, bài trên cổng/trang thông tin điện tử; 
trường hợp cán bộ thuộc Ban biên tập cổng/trang thông tin điện tử là người sưu tầm, 
cung cấp tin, bài đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử mà không phải là cán bộ 
kiêm nhiệm thì được hưởng mức thù lao theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều này. 

c) Cơ quan chủ quản cổng/trang thông tin điện tử trên cơ sở dự toán được giao 
có trách nhiệm cấp kinh phí cho Ban biên tập cổng/trang thông tin điện tử chi trả thù 
lao tối đa không quá 50% tổng số nhuận bút phải trả trong năm. 

Chương III 
QUY ĐỊNH CHI TRẢ NHUẬT BÚT 
CHO ĐÀI TRUYỀN THANH CƠ SỞ 

Điều 9. Đối tượng hưởng nhuận bút, thù lao đối với hệ thống truyền thanh 
cơ sở 

1. Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được sử dụng. 

2. Lãnh đạo, phát thanh viên, biên tập viên và chuyên viên kỹ thuật âm thanh 
được trả thù lao. 

Điều 10. Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm hệ thống truyền thanh cơ sở 
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1. Hệ số tối đa nhuận bút cho tác phẩm hệ thống truyền thanh cơ sở được quy 
định như sau: 

a) Hệ số tối đa nhuật bút đối với Đài truyền thanh cấp quận 

STT Thể loại Hệ số tối đa 

1 Tin, Trả lời bạn đọc 1 

2 Bài 5 

3 Chính luận 6 

4 Phóng sự, ký (một kỳ), bài phỏng vấn 6 

5 Sáng tác văn học 6 

6 Nghiên cứu, hướng dẫn khoa học giáo dục 6 

7 Tọa đàm, giao lưu 10 

 

b) Hệ số tối đa nhuận bút đối với Đài truyền thanh cấp phường 

STT Thể loại Hệ số tối đa 

1 Tin 1  

2 Bài (bài phản ánh, bài tổng hợp…) 5 

3 Chương trình chuyên đề (an toàn giao thông, tuyên 
truyền pháp luật, gia đình, trẻ em, thanh niên…) 

6 

2. Thù lao trả cho người tham gia thực hiện các công việc liên quan đến tác phẩm 
quy định tại Khoản 2 Điều 9 Quy định này bằng 75% mức nhuận bút của thể loại tương 
ứng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tại Điểm a, Khoản 1 Điều này đối với Đài truyền thanh cấp quận 
và bằng 75% mức nhuận bút của thể loại tương ứng 1, 2, 3 tại Điểm b, Khoản 1 Điều 
này đối với Đài truyền thanh cấp phường. 

3. Cơ quan chủ quản đài truyền thanh cơ sở có trách nhiệm cấp kinh phí cho đài 
truyền thanh cơ sở chi trả nhuận bút theo quy định như sau: 

- Nhuận bút tăng thêm nhằm khuyến khích sáng tạo tác phẩm tối đa không quá 
30% tổng số nhuận bút phải trả trong năm. 

- Tổng số thù lao tối đa không quá 70% tổng số nhuận bút phải trả trong năm. 

4. Những quy định khác 
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a) Tác phẩm phát nhiều lần trên sóng hưởng nhuận bút theo thỏa thuận trong hợp 
đồng. 

b) Đối với thể loại cầu phát thanh, chương trình phát thanh trực tiếp và những 
thể loại khác chưa quy định trong Quy định này, tuỳ theo tính chất, quy mô, Đài phát 
thanh cấp quận quyết định mức nhuận bút, thù lao cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền 
tác giả và những người liên quan thực hiện các chương trình đó. 
 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Các cơ quan, đơn vị chủ quản 

 Trong điều kiện thực tế của từng đơn vị có thể quy định cụ thể mức hệ số nhuận 
bút để thực hiện nhưng không vượt quá các quy định tại Điều 8 Quy định này đối với 
cổng/trang thông tin điện tử, Điều 10 Quy định này đối với hệ thống truyền thanh cơ 
sở, cụ thể: 

 1. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố quy định cụ thể mức chi trả 
nhuận bút đối với Cổng thông tin điện tử thành phố. 

 2. Các cơ quan chủ quản quy định mức chi trả nhuận bút cho cổng/trang thông 
tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình. 

 3. Chủ tịch UBND quận, huyện quy định mức chi trả nhuận bút cho Đài truyền 
thanh cấp quận; Chủ tịch UBND phường, xã quy định mức chi trả nhuận bút cho đài 
truyền thanh cấp phường, xã. 

Điều 12. Trưởng Ban biên tập cổng/trang thông tin điện tử, Trưởng đài Truyền 
thanh cấp quận, huyện, Chủ tịch UBND cấp phường, xã (đối với đài truyền thanh cấp 
phường, xã) có trách nhiệm chấm nhuận bút, thù lao hằng tháng cho các đối tượng 
được hưởng, đảm bảo đầy đủ thủ tục quyết toán theo quy định hiện hành. 

Điều 13. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu 
cầu các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng 
hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp. 

 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

                                                                                    Huỳnh Đức Thơ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 
Số:  16 /2019/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  28  tháng  02 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng 

Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm2006; 
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng 
Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 3 năm 2019. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài 
nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Cục trưởng Cục thuế thành phố Đà 
Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 
nhân có liên quan và các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Huỳnh Đức Thơ 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=64/2007/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 

 
QUY CHẾ 

Quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 16 /2019/QĐ-UBND 
  Ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 

Quy chế này quy định việc quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu 
công chứng (gọi tắt là Hệ thống) của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng: Là tập hợp dữ liệu có được từ các thông 
tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn và các thông tin hợp đồng, giao dịch tại các 
tổ chức hành nghề công chứng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về 
công chứng, bảo đảm an toàn pháp lý trong việc công chứng hợp đồng, giao dịch, 
phòng ngừa rủi ro, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan. 

2. Quản lý Hệ thống là trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc quản lý quá 
trình khai thác, sử dụng, cập nhật thông tin liên quan đến hoạt động nghiệp vụ công 
chứng của các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

3. Khai thác, sử dụng Hệ thống là việc các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
cung cấp, được phép sử dụng các thông tin trong Hệ thống để thực hiện các công việc 
theo quy định. 

4. Thông tin ngăn chặn là thông tin do các cơ quan có thẩm quyền ban hành đúng 
hình thức văn bản theo quy định gửi Sở Tư pháp để nhập vào Hệ thống, là cơ sở để các 
công chứng viên kiểm tra, đối chiếu, xem xét quyết định không thực hiện việc công 
chứng hợp đồng, giao dịch. 

5. Thông tin giải tỏa ngăn chặn là thông tin do chính cơ quan đã có văn bản ngăn 
chặn trước đây ban hành văn bản theo đúng hình thức quy định để chấm dứt việc ngăn 
chặn đó. Văn bản giải tỏa ngăn chặn của cơ quan có thẩm quyền được gửi đến Sở Tư 
pháp để cập nhật vào Hệ thống, là cơ sở để các công chứng viên kiểm tra, đối chiếu, 
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xem xét quyết định thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch về tài sản đã được giải 
tỏa ngăn chặn. 

6. Thông tin hợp đồng, giao dịch là thông tin do các tổ chức hành nghề công 
chứng đã thực hiện việc công chứng hợp đồng, giao dịch cập nhật vào Hệ thống. Thông 
tin về hợp đồng, giao dịch đã công chứng được nhập vào Hệ thống là nguồn thông tin 
để công chứng viên kiểm tra, đối chiếu, xem xét trước khi quyết định công chứng hoặc 
tạm dừng thực hiện việc công chứng hợp đồng, giao dịch. 

7. Bộ phận quản trị Hệ thống là người thuộc phòng chuyên môn được Giám đốc 
Sở Tư pháp giao nhiệm vụ để thực hiện việc quản trị, vận hành Hệ thống.  

8. Tài khoản là những thông số nhất định mà người quản lý, khai thác, sử dụng 
được cấp để truy cập vào hệ thống gồm có tên người sử dụng và mật khẩu. 

9. Web service là một hệ thống phần mềm được thiết kế để hỗ trợ khả năng tương 
tác giữa các ứng dụng trên các máy tính khác nhau thông qua mạng Internet, giao diện 
chung. 

10. API (Application Programming Interface: giao diện lập trình ứng dụng) là 
phần mềm trung gian cho phép 2 ứng dụng giao tiếp với nhau. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống 

1. Việc sử dụng thông tin trong Hệ thống khi công chứng không loại trừ trách 
nhiệm theo quy định của pháp luật của Công chứng viên, người yêu cầu công chứng 
và cá nhân, tổ chức có liên quan.  

2. Việc quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống phải thực hiện theo quy định của 
Quy chế này và hướng dẫn sử dụng Hệ thống của Sở Tư pháp. 

3. Việc cập nhật thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn, thông tin hợp 
đồng, giao dịch đã công chứng vào Hệ thống phải đúng mục đích, bảo đảm tính chính 
xác, đầy đủ, kịp thời, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và lưu trữ lâu dài; tạo điều 
kiện thuận lợi cho các tổ chức hành nghề công chứng tra cứu thông tin. 

4. Việc cập nhật, sửa chữa, xóa thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn, 
thông tin hợp đồng, giao dịch đã công chứng được ghi nhận bằng nhật ký tự động đã 
được thiết kế sẵn trong Hệ thống, là căn cứ chứng minh cho việc cập nhật thông tin vào 
Hệ thống. 

5. Các cơ quan cung cấp thông tin chịu trách nhiệm về tính chính xác của các 
thông tin do cơ quan mình cung cấp để đăng tải trên Hệ thống. 

6. Thông tin nhập vào Hệ thống phải sử dụng Tiếng Việt, bộ mã ký tự Unicode. 

7. Các chương trình kiểm tra và diệt virus phải là những chương trình có bản 
quyền và phải được cài đặt thường trú trên các thiết bị truy cập Hệ thống. 
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Điều 4. Những hành vi bị nghiêm cấm 

1. Sử dụng, đánh cắp, mạo nhận tài khoản người khác để truy cập vào Hệ thống.  

2. Cho người khác sử dụng tài khoản của mình để truy cập vào Hệ thống. 

3. Cấp tài khoản truy cập vào Hệ thống cho tổ chức, cá nhân không phải đối 
tượng được cấp. 

4. Truy cập vào Hệ thống để thực hiện các công việc không được giao. 

5. Sửa đổi, xóa bỏ thông tin trong Hệ thống trái quy định, làm biến dạng giao 
diện, làm sai lệch hệ thống quản trị, thay đổi cấu trúc dữ liệu hay bất kỳ hành vi nào 
khác tác động đến hoạt động hay thông tin có trong Hệ thống.  

6. Thay đổi quy trình quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống.  

7. Sử dụng Hệ thống và thông tin trong Hệ thống vào những mục đích trái pháp 
luật, mục đích khác không phục vụ cho hoạt động công chứng của tổ chức mình hay 
hoạt động quản lý Nhà nước về công chứng. 

8. Không cập nhật thông tin hoặc cập nhật thông tin không kịp thời, không chính 
xác vào Hệ thống. 

9. Tiết lộ trái pháp luật các thông tin về cá nhân, tổ chức, tài sản và các thông tin 
khác mà mình biết được trong quá trình quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống. 

10. Gây ảnh hưởng, can thiệp, cản trở khả năng truy cập vào Hệ thống của các 
tổ chức, cá nhân. 

11. Vi phạm pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với Hệ thống. 

12. Những hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Tài khoản, mật khẩu quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống 

1. Tài khoản quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống được cấp trong các trường 
hợp sau: 

a) Bộ phận quản trị Hệ thống. 

b) Có văn bản của tổ chức hành nghề công chứng đề nghị cấp tài khoản sử dụng 
Hệ thống cho Công chứng viên đã được đăng ký hành nghề và được cấp Thẻ công 
chứng viên của tổ chức mình. 

c) Có văn bản của tổ chức hành nghề công chứng đề nghị cấp tài khoản sử dụng 
Hệ thống cho tổ chức mình. 

d) Có văn bản của cơ quan có liên quan đề nghị cấp tài khoản cho cơ quan mình 
thực hiện việc tra cứu thông tin trong Hệ thống. 
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2. Mật khẩu truy cập Hệ thống phải bảo đảm 08 ký tự, bao gồm ký tự chữ cái 
thường, in hoa, số và ký tự đặc biệt. Định kỳ 03 tháng các tổ chức, cá nhân được cấp 
tài khoản phải thay đổi mật khẩu.    

3. Cá nhân, tổ chức được cấp tài khoản quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống có 
trách nhiệm quản lý, bảo mật tài khoản được cấp và chịu trách nhiệm về mọi tác động 
của tài khoản được cấp đối với Hệ thống.  

4. Khóa tài khoản có thời hạn 

Tài khoản của tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống bị khóa có 
thời hạn trong các trường hợp sau đây: 

a) Có quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng đối với Công chứng viên. 

b) Có văn bản của cơ quan có thẩm quyền đề nghị khóa có thời hạn các tài khoản 
đã cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ tra cứu thông tin trong Hệ 
thống. 

c) Tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống có các hành vi quy 
định tại Điều 4 Quy chế này. 

5. Việc khóa tài khoản có thời hạn chấm dứt khi không còn vi phạm các điều 
kiện để khóa tài khoản tại khoản 4 Điều này. 

6. Khóa tài khoản vĩnh viễn 

Tài khoản của cá nhân, tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống bị khóa 
vĩnh viễn trong các trường hợp sau đây: 

a) Có quyết định miễn nhiệm, thu hồi thẻ công chứng viên đối với Công chứng 
viên. 

b) Có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc giải thể, chuyển đổi, chấm 
dứt hoạt động, sáp nhập, hợp nhất tổ chức hành nghề công chứng. 

c) Có văn bản của tổ chức hành nghề công chứng đề nghị khóa tài khoản đã cấp 
cho Công chứng viên chấm dứt hành nghề tại tổ chức mình, sau khi hoàn tất thủ tục 
xóa đăng ký hành nghề theo quy định. 

d) Có văn bản của cơ quan có thẩm quyền đề nghị khóa vĩnh viễn các tài khoản 
đã cấp cho tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ tra cứu thông tin trong Hệ thống. 

7. Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản tại Khoản 1, 
4, 6 điều này, Sở Tư pháp thực hiện việc cấp tài khoản, khóa tài khoản của các tổ chức, 
cá nhân theo quy định. Sở Tư pháp căn cứ vào Quy chế này và mức độ vi phạm của cá 
nhân, tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống để thực hiện việc khóa tài khoản 
quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống.  
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Điều 6. Sao lưu 

Sở Tư pháp, tổ chức hành nghề công chứng phải thực hiện việc sao lưu dữ liệu 
hàng ngày tại cơ quan, tổ chức mình. 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1 
CUNG CẤP, QUẢN LÝ VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN NGĂN CHẶN, THÔNG 

TIN GIẢI TỎA NGĂN CHẶN 

Điều 7. Cung cấp thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn cho Hệ 
thống 

1. Tòa án nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân quận, huyện cung cấp quyết định 
kê biên tài sản đang tranh chấp, quyết định phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ, 
quyết định cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp, lệnh kê 
biên tài sản và các quyết định thay đổi, bổ sung, hủy bỏ các quyết định trên, quyết định 
hủy bỏ lệnh kê biên đến Sở Tư pháp để cập nhật thông tin vào Hệ thống. 

2. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân quận, huyện cung 
cấp lệnh kê biên tài sản và quyết định hủy bỏ lệnh kê biên tài sản đến Sở Tư pháp để 
cập nhật thông tin vào Hệ thống. 

3. Công an thành phố, Công an quận, huyện cung cấp lệnh kê biên tài sản và 
quyết định hủy bỏ lệnh kê biên; kịp thời thông tin bằng văn bản về các trường hợp giả 
mạo người, giả mạo giấy tờ để giao dịch, lừa đảo liên quan đến tài sản đến Sở Tư pháp 
để cập nhật thông tin vào Hệ thống. 

4. Cục Thi hành án dân sự thành phố, Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện 
cung cấp quyết định phong tỏa tài sản, quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển 
quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản và quyết định thu hồi, chấm dứt, sửa 
đổi các loại quyết định trên đến Sở Tư pháp để cập nhật thông tin vào Hệ thống. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kịp thời thông tin bằng văn bản về các trường hợp 
thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất; hủy, mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất, mất phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các trường hợp khác cần cung cấp thông tin 
đến Sở Tư pháp để cập nhật thông tin vào Hệ thống. 

6. UBND quận, huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường kịp thời thông tin bằng 
văn bản về các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
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nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hủy, mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, mất phôi giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các trường hợp 
khác cần cung cấp thông tin đến Sở Tư pháp để cập nhật thông tin vào Hệ thống. 

7. Văn phòng Thừa phát lại cung cấp quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển 
quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản và quyết định thu hồi, chấm dứt, sửa 
đổi các loại quyết định trên đến Sở Tư pháp để cập nhật thông tin vào Hệ thống. 

8. Các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền cung cấp thông tin phải chủ động cung 
cấp thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn cho Sở Tư pháp ngay sau khi ban 
hành văn bản liên quan đến việc ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn. Sở Tư pháp chỉ cập 
nhật thông tin ngăn chặn và giải tỏa ngăn chặn khi đúng hình thức văn bản được pháp 
luật quy định. 

9. Các cơ quan có liên quan, các tổ chức hành nghề công chứng khi nhận được 
thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn từ các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền 
cung cấp thông tin nhưng khi tra cứu nhận thấy các thông tin này chưa được cập nhật 
lên hệ thống, phải chủ động báo ngay cho Sở Tư pháp để đối chiếu, cập nhật kịp thời.  

10. Khi có các thông tin liên quan đến việc công chứng hợp đồng, giao dịch (giả 
mạo người, giả mạo giấy tờ để thực hiện giao dịch, lừa đảo tài sản; hủy bỏ, chấm dứt, 
đơn phương chấm dứt ủy quyền liên quan đến tài sản; thiếu người thừa kế...), các cơ 
quan có liên quan, các tổ chức hành nghề công chứng cần phối hợp chia sẻ các thông 
tin đến Sở Tư pháp để cập nhật vào Hệ thống. 

Điều 8. Quản lý thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn trong Hệ 
thống 

1. Sở Tư pháp tiếp nhận các thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn do 
các cơ quan có thẩm quyền cung cấp. 

2. Sau khi tiếp nhận thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn, lãnh đạo 
Sở Tư pháp chỉ đạo bộ phận quản trị hệ thống phải ngay lập tức nhập đầy đủ, kịp thời 
và chính xác các thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn vào Hệ thống (trừ 
những trường hợp bất khả kháng), trình lãnh đạo Sở phê duyệt đồng bộ lên Hệ thống. 

3. Đối với thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn đã có trên Hệ thống, 
bộ phận quản trị Hệ thống kiểm tra lại thông tin 

a) Nếu thông tin đã có không hoàn toàn phù hợp 100% với thông tin ngăn chặn 
mới nhận được thì phải nhập thông tin ngăn chặn vào Hệ thống.  

b) Nếu thông tin giải tỏa ngăn chặn đúng 100% với thông tin đã có thì thực hiện 
giải tỏa ngăn chặn. Nếu thông tin giải tỏa ngăn chặn không đúng với thông tin đã có 
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thì Sở Tư pháp chuyển trả văn bản mới nhận đó cho cơ quan, tổ chức đã gửi thông tin 
giải tỏa ngăn chặn và phải nêu rõ lý do không chấp nhận. 

4. Khi phát hiện thấy những điểm bất hợp lý về thông tin ngăn chặn, thông tin 
giải tỏa ngăn chặn, bộ phận quản trị Hệ thống phải báo cáo lãnh đạo Sở Tư pháp để kịp 
thời xử lý, giải quyết. 

Điều 9. Chỉnh sửa các thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn đã 
nhập vào Hệ thống 

1. Việc sửa các thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn đã nhập vào 
Hệ thống chỉ được thực hiện đối với các sai sót về kỹ thuật (sai sót trong ghi chép, đánh 
máy, in ấn) trong quá trình nhập thông tin. 

2. Trường hợp sai sót kỹ thuật được phát hiện trong quá trình nhập thông tin vào 
Hệ thống (chưa được đồng bộ trên Hệ thống), bộ phận quản trị Hệ thống chủ động sửa 
chữa cho chính xác với thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn. 

3. Trường hợp các sai sót về kỹ thuật được phát hiện sau khi thông tin đã được 
đồng bộ lên Hệ thống, bộ phận quản trị Hệ thống phải báo cáo lãnh đạo Sở Tư pháp để 
kiểm tra, phê duyệt việc sửa chữa sai sót cho chính xác với thông tin ngăn chặn, thông 
tin giải tỏa ngăn chặn. 

Điều 10. Đăng tải thông tin, văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến lĩnh 
vực công chứng trên Hệ thống 

Sở Tư pháp có trách nhiệm cập nhật, đăng tải các văn bản pháp luật, văn bản chỉ 
đạo, điều hành của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực công chứng 
trên Hệ thống để cung cấp thông tin đến các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng 
viên, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Mục 2 
QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG 

THÔNG TIN TRONG HỆ THỐNG 

Điều 11. Nhập thông tin hợp đồng, giao dịch đã công chứng vào Hệ thống  

1. Tổ chức hành nghề công chứng phải cập nhật và đăng tải (đồng bộ) thông tin 
hợp đồng, giao dịch đã được công chứng lên Hệ thống trong vòng năm phút sau khi 
Công chứng viên ký, đóng dấu vào văn bản công chứng hợp đồng, giao dịch. 

Trường hợp cập nhật không chính xác, không đầy đủ, không kịp thời dẫn đến 
phát sinh hậu quả pháp lý thì phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định 
của pháp luật. 

2. Các trường thông tin cơ bản của hợp đồng, giao dịch có gắn dấu * trong Hệ 
thống phải bắt buộc cập nhật. 
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3. Các tổ chức hành nghề công chứng chịu trách nhiệm về tính chính xác của 
thông tin do mình cập nhật trên Hệ thống. 

Điều 12. Tra cứu thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn và thông 
tin hợp đồng, giao dịch đã công chứng 

1. Trước khi công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là bất động 
sản hoặc tài sản là động sản có đăng ký, công chứng viên phải tra cứu thông tin trong 
Hệ thống để kiểm tra về tình trạng của tài sản. 

2. Kết quả tra cứu từ Hệ thống là nguồn thông tin để công chứng viên kiểm tra, 
xem xét trước khi quyết định công chứng hoặc không thực hiện việc công chứng hợp 
đồng, giao dịch về tài sản. 

a) Nếu hồ sơ, điều kiện công chứng đầy đủ, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội 
và không có thông tin ngăn chặn liên quan đến tài sản, đối tượng giao dịch thì công 
chứng viên thụ lý và tạo lập hợp đồng, giao dịch trong Hệ thống. 

b) Nếu tài sản có trong danh sách ngăn chặn thì không thực hiện việc công chứng 
hợp đồng, giao dịch về tài sản bị ngăn chặn. 

c) Trường hợp phát hiện giao dịch đang thực hiện tại nhiều nơi, thông tin về tài 
sản, chủ sở hữu hay người tham gia giao dịch không phù hợp hay thông tin khác không 
rõ ràng, công chứng viên phải xác minh, làm rõ.  

Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì công chứng viên báo cáo ngay 
với Trưởng các tổ chức hành nghề công chứng. Trưởng các tổ chức hành nghề công 
chứng chủ động, có biện pháp thích hợp, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để 
xử lý vụ việc đúng quy định pháp luật và kịp thời báo cáo Sở Tư pháp. 

3. Việc tra cứu thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn và thông tin về 
hợp đồng, giao dịch đã công chứng được thực hiện theo hướng dẫn sử dụng Hệ thống 
của Sở Tư pháp. 

Điều 13. Khai thác và sử dụng Hệ thống 

1. Các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên có quyền khai thác và 
sử dụng Hệ thống để: 

a) Phục vụ cho hoạt động công chứng các hợp đồng, giao dịch; 

b) Thực hiện thống kê, báo cáo tình hình công chứng định kỳ hoặc đột xuất theo 
quy định của cơ quan Nhà nước và các thống kê, báo cáo khác có liên quan. 

2. Các cơ quan có thẩm quyền được khai thác thông tin trên Hệ thống để phục 
vụ cho hoạt động quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi 
hành án. 



   
53 CÔNG BÁO/Số 03 + 04 + 05/Ngày 20-4-2019  

3. Việc phân quyền khai thác thông tin tại Sở Tư pháp, các tổ chức hành nghề 
công chứng do Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng các tổ chức hành nghề công chứng quyết 
định và chịu trách nhiệm. 

Điều 14. Chỉnh sửa các thông tin hợp đồng, giao dịch đã đồng bộ lên Hệ 
thống 

1. Việc chỉnh sửa các thông tin hợp đồng, giao dịch đã đồng bộ lên Hệ thống chỉ 
được thực hiện đối với các sai sót về kỹ thuật trong văn bản công chứng (sai sót trong 
ghi chép, đánh máy, in ấn) trong quá trình nhập thông tin. 

2. Trường hợp thông tin hợp đồng, giao dịch đã được đồng bộ lên Hệ thống 
nhưng phát hiện có sai sót về lỗi kỹ thuật trong quá trình nhập thông tin, Trưởng tổ 
chức hành nghề công chứng phải có văn bản đề nghị Sở Tư pháp xem xét, chỉnh sửa 
các thông tin hợp đồng, giao dịch và phải cung cấp các tài liệu liên quan để chứng minh 
các sai sót về lỗi kỹ thuật để Sở Tư pháp xem xét, điều chỉnh. 

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của công chứng viên trong việc khai thác, sử 
dụng Hệ thống 

1. Tra cứu thông tin trong Hệ thống khi thụ lý, giải quyết yêu cầu công chứng 
hợp đồng, giao dịch; xem xét, quyết định việc công chứng hợp đồng, giao dịch theo 
quy định và cập nhật, đồng bộ thông tin đúng thời hạn được quy định tại Quy chế này.  

2. Tham gia các buổi đào tạo sử dụng, khai thác Hệ thống do Sở Tư pháp tổ 
chức;  

3. Sử dụng Hệ thống theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Sở Tư 
pháp.  

4. Kịp thời báo cáo cho Sở Tư pháp các vấn đề phát sinh trong khi sử dụng Hệ 
thống; tích cực phối hợp với Sở Tư pháp để khắc phục các vấn đề liên quan đến Hệ 
thống. 

5. Chịu trách nhiệm bảo quản, bảo mật đối với mật khẩu và tên truy cập Hệ thống 
đã được cung cấp; thông báo ngay cho Sở Tư pháp nếu để lộ, mất mật khẩu, tên tài 
khoản. 

6. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng trong việc 
khai thác, sử dụng Hệ thống 

1. Chuẩn bị, duy trì cơ sở vật chất, đường truyền để cài đặt và sử dụng Hệ thống 
theo hướng dẫn của Sở Tư pháp; cài đặt thường trú các chương trình kiểm tra và diệt 
virus trên các thiết bị truy cập Hệ thống. 
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2. Trường hợp thông tin có trong Hệ thống chưa đầy đủ, chưa chính xác, các tổ 
chức hành nghề công chứng báo cáo về Sở Tư pháp để kiểm tra thông tin trong Hệ 
thống. 

3. Cử công chứng viên và nhân viên tổ chức mình tham gia các buổi đào tạo khai 
thác, sử dụng Hệ thống do Sở Tư pháp tổ chức. 

4. Yêu cầu và tạo điều kiện để công chứng viên, nhân viên tổ chức mình sử dụng 
Hệ thống theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Sở Tư pháp. 

5. Kịp thời báo cáo cho Sở Tư pháp các vấn đề phát sinh trong khi sử dụng Hệ 
thống; tích cực phối hợp với Sở Tư pháp để khắc phục các vấn đề liên quan đến Hệ 
thống. 

6. Chịu trách nhiệm bảo quản, bảo mật đối với mật khẩu và tên truy cập Hệ thống 
đã được cung cấp; thông báo ngay cho Sở Tư pháp nếu để lộ, mất mật khẩu, tên tài 
khoản. 

7. Thực hiện nghĩa vụ tài chính trong việc sử dụng, bảo dưỡng, bảo trì, vận hành 
Hệ thống; 

8. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 17. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành 
phố 

Phối hợp thực hiện và chỉ đạo Tòa án nhân dân quận, huyện, Viện kiểm sát nhân 
dân quận, huyện kịp thời cung cấp đến Sở Tư pháp các thông tin ngăn chặn, thông tin 
giải tỏa ngăn chặn đối với các loại tài sản trong phạm vi thẩm quyền giải quyết của cơ 
quan, đơn vị tại Điều 7 Quy chế này để cập nhật, đăng tải trên Hệ thống. 

Điều 18. Trách nhiệm, quyền hạn của Sở Tư pháp 

1. Trực tiếp thực hiện việc quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống theo quy định 
của Quy chế này và các văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông quản lý hệ thống máy chủ ảo (bao 
gồm dung lượng lưu trữ dữ liệu) trên môi trường mạng Internet để phục vụ vận hành 
Hệ thống. 

3. Cập nhật kịp thời, chính xác các thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn 
chặn được các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền cung cấp. Trường hợp có những nội 
dung chưa rõ, Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, cá nhân có liên quan kiểm tra, xác 
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minh, làm rõ đối với những thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn để bảo 
đảm tính chính xác. 

4. Cập nhật thông tin, văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành vào Hệ 
thống. 

5. Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phục vụ cho việc 
thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo quy định của pháp luật. 

6. Sở Tư pháp có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo các tổ 
chức hành nghề công chứng cập nhật, bổ sung dữ liệu các hợp đồng, giao dịch lên hệ 
thống đầy đủ, kịp thời. 

7. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai việc tích hợp 
Hệ thống với Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng để phục vụ 
cho hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước. 

8. Triển khai thực hiện, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế này báo 
cáo UBND thành phố. 

Điều 19. Trách nhiệm của Công an thành phố, Công an quận, huyện  

1. Công an thành phố, Công an quận, huyện cung cấp thông tin ngăn chặn, thông 
tin giải tỏa ngăn chặn theo thẩm quyền tại Điều 7 Quy chế này đến Sở Tư pháp để cập 
nhật, đăng tải trên Hệ thống.  

2. Công an thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Công an quận, huyện triển khai 
thực hiện Quy chế này. 

 

Điều 20. Trách nhiệm của Cục Thi hành án dân sự thành phố, Chi cục Thi 
hành án dân sự quận, huyện 

1. Cục Thi hành án dân sự thành phố, Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện 
có trách nhiệm phối hợp thực hiện và kịp thời cung cấp đến Sở Tư pháp các thông tin 
ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn đối với các loại tài sản trong phạm vi thẩm 
quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị tại Điều 7 Quy chế này để cập nhật, đăng tải trên 
Hệ thống. 

2. Cục Thi hành án dân sự thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Thi hành 
án dân sự quận, huyện triển khai thực hiện Quy chế này. 

Điều 21. Trách nhiệm, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Chi 
nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện cung cấp thông tin ngăn chặn, thông tin 
giải tỏa ngăn chặn đối với tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong 
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phạm vi thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị tại Điều 7 Quy chế này gửi Sở Tư 
pháp để cập nhập, đăng tải trên Hệ thống. 

2. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, Chi nhánh Văn phòng Đăng 
ký đất đai quận, huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình trong quá trình 
giải quyết hồ sơ liên quan đến các văn bản công chứng (chuyển nhượng, tặng cho, thừa 
kế, thế chấp, cầm cố quyền sử dụng đất…) cần thực hiện tra cứu trên hệ thống về thông 
tin hợp đồng, giao dịch đã được công chứng để bảo đảm tính chính xác của các văn 
bản công chứng. Trường hợp hồ sơ có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công 
chứng nhưng chưa có thông tin trên hệ thống thì cơ quan tài nguyên và môi trường 
trong quá trình giải quyết hồ sơ cho công dân phối hợp thông báo ngay cho Sở Tư pháp 
và tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng hợp đồng, giao dịch để tổ chức hành 
nghề công chứng đó cập nhật ngay thông tin hợp đồng, giao dịch lên Hệ thống. 

3. Được cấp mật khẩu và tài khoản truy cập Hệ thống để tra cứu thông tin về hợp 
đồng, giao dịch và chịu trách nhiệm bảo quản, bảo mật đối với mật khẩu và tài khoản 
truy cập Hệ thống đã được cung cấp; thông báo ngay cho Sở Tư pháp nếu để lộ, mất 
mật khẩu, tài khoản. 

4. Phối hợp, chia sẻ dữ liệu qua hình thức WS (Webservice) hoặc API 
(Application Programming Interface) cho Sở Tư pháp, các tổ chức hành nghề công 
chứng trên địa bàn thành phố để có thể nhận dữ liệu nhằm tra cứu chính xác thông tin 
liên quan về bất động sản (việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thế chấp, 
phong tỏa…) là đối tượng của việc công chứng hợp đồng, giao dịch và bảo đảm tính 
an toàn pháp lý của dữ liệu điện tử. 

Điều 22. Trách nhiệm, quyền hạn của Cục thuế thành phố, Chi cục thuế 
quận, huyện  

1. Cục thuế thành phố, Chi cục thuế quận, huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm 
vụ của mình trong quá trình giải quyết hồ sơ sang tên, trước bạ đối với tài sản liên quan 
đến các văn bản công chứng cần thực hiện tra cứu trên hệ thống về thông tin hợp đồng, 
giao dịch đã được công chứng để bảo đảm tính chính xác của các văn bản công chứng. 
Trường hợp hồ sơ có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng nhưng 
chưa có thông tin trên Hệ thống thì cơ quan thuế trong quá trình giải quyết hồ sơ cho 
công dân phối hợp thông báo ngay cho Sở Tư pháp và tổ chức hành nghề công chứng 
đã công chứng hợp đồng, giao dịch để tổ chức hành nghề công chứng đó cập nhật ngay 
thông tin hợp đồng, giao dịch lên Hệ thống. 

2. Được cấp mật khẩu và tài khoản truy cập Hệ thống để tra cứu thông tin về hợp 
đồng, giao dịch trong Hệ thống và chịu trách nhiệm bảo quản, bảo mật đối với mật 
khẩu và tài khoản truy cập Hệ thống đã được cung cấp; thông báo ngay cho Sở Tư pháp 
nếu để lộ, mất mật khẩu, tài khoản. 
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Điều 23. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật để Hệ thống hoạt động thông suốt, hoàn thiện cơ 
chế liên thông giữa các cơ quan trong việc chia sẻ dữ liệu về nguồn gốc tài sản, chủ sở 
hữu tài sản và các thông tin khác liên quan đến tình trạng giao dịch của tài sản, thông 
tin về biện pháp ngăn chặn. 

2. Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai việc tích hợp Hệ thống với Hệ thống thông 
tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng để phục vụ cho hoạt động quản lý của các 
cơ quan nhà nước. 

Điều 24. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan có liên quan căn cứ trách nhiệm được quy định 
tại Quy chế này chủ động phối hợp với cơ quan chủ trì, xây dựng kế hoạch và dự toán 
chi ngân sách hàng năm của đơn vị mình liên quan đến việc hoàn thiện, vận hành, bảo 
dưỡng, duy trì Hệ thống, gửi Sở Tài chính xem xét, tổng hợp vào dự toán ngân sách 
thành phố, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt theo đúng quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước, tránh tình trạng bổ sung dự toán làm ảnh hưởng 
đến công tác quản lý, điều hành ngân sách và bị động trong việc thực hiện Quy chế 
này. 

Điều 25. Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, cá nhân có liên quan 

1. Các cơ quan có liên quan trong phạm vi, quyền hạn của mình, khi có các thông 
tin về việc ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn liên quan đến việc công chứng hợp đồng, giao 
dịch thì phối hợp chia sẻ các thông tin đến Sở Tư pháp để cập nhật vào Hệ thống.  

2. Cơ quan, cá nhân được cấp mật khẩu và tài khoản truy cập để tra cứu thông 
tin về hợp đồng, giao dịch trong Hệ thống phải chịu trách nhiệm quản lý, bảo mật đối 
với mật khẩu và tài khoản truy cập Hệ thống đã được cung cấp; thông báo ngay cho Sở 
Tư pháp nếu để lộ, mất mật khẩu, tài khoản. 

Điều 26. Trách nhiệm, quyền hạn của UBND quận, huyện 

1. Cung cấp thông tin và chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp 
thông tin đối với tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong phạm vi 
thẩm quyền của cơ quan, đơn vị tại Điều 7 Quy chế này gửi Sở Tư pháp đăng tải trên 
Hệ thống. 

2. Được cấp mật khẩu và tài khoản truy cập để tra cứu thông tin về hợp đồng, 
giao dịch trong Hệ thống và chịu trách nhiệm bảo quản, bảo mật đối với mật khẩu và 
tài khoản truy cập Hệ thống đã được cung cấp; thông báo ngay cho Sở Tư pháp nếu để 
lộ, mất mật khẩu, tài khoản. 

Điều 27. Trách nhiệm của Văn phòng thừa phát lại 
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Văn phòng Thừa phát lại cung cấp thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn 
chặn theo thẩm quyền tại Điều 7 Quy chế này đến Sở Tư pháp để cập nhật, đăng tải 
trên Hệ thống. 

Điều 28. Trách nhiệm của các tổ chức hành nghề công chứng 

1. Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phải tham 
gia Hệ thống. Tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm cập nhật tất cả các hợp 
đồng, giao dịch đã công chứng vào Hệ thống. 

Các hợp đồng, giao dịch đã công chứng trước đây (trước khi sử dụng Hệ thống) 
đang được lưu trữ tại tổ chức hành nghề công chứng nhưng chưa được cập nhật vào 
phần mềm Master trước đây thì tổ chức hành nghề công chứng phải có trách nhiệm cập 
nhật, bổ sung và đồng bộ lên Hệ thống trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quy chế này 
có hiệu lực. 

2. Trưởng tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm: 

a) Ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn xây dựng phần mềm để duy trì và vận hành 
Hệ thống trong quá trình hoạt động của tổ chức mình. 

b) Tổ chức quản lý việc nhập dữ liệu hợp đồng, giao dịch đã công chứng vào Hệ 
thống; vận hành và sử dụng an toàn, hiệu quả Hệ thống tại tổ chức mình. 

c) Chịu trách nhiệm về tính kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin hợp đồng, 
giao dịch đã công chứng nhập vào Hệ thống. 

d) Quyết định việc đề nghị Sở Tư pháp xem xét, chỉnh sửa thông tin hợp đồng, 
giao dịch đã nhập vào Hệ thống của tổ chức mình. 

đ) Bảo đảm điều kiện về trang thiết bị, mạng nội bộ cho việc vận hành tốt Hệ 
thống tại tổ chức mình. 

e) Cung cấp thông tin trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu 
cầu để phục vụ cho việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành 
án liên quan đến việc đã công chứng theo quy định của pháp luật. 

g) Thực hiện việc nhập, sửa chữa và tra cứu thông tin trong Hệ thống theo Quy 
chế này và hướng dẫn sử dụng Hệ thống của Sở Tư pháp. 

h) Bảo mật thông tin về tài sản của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống theo quy định 
của pháp luật. 

Điều 29. Trách nhiệm của Hội công chứng viên thành phố  

Hội Công chứng viên thành phố vận động Công chứng viên là Hội viên của tổ 
chức mình thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về chia sẻ thông tin và Quy 
chế này nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công chứng trên địa bàn thành 
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phố; có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi không chia sẻ thông tin kịp 
thời, không trung thực, hoặc hành vi vi phạm khác liên quan đến cơ sở dữ liệu công 
chứng, làm ảnh hưởng đến hoạt động công chứng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 
chức, cá nhân, bảo đảm an toàn pháp lý trong các hợp đồng, giao dịch. 

Điều 30. Xử lý vi phạm 

Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức 
độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 31. Điều khoản thi hành 

Giao Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển 
khai thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Sở Tư pháp 
tổng hợp báo cáo UBND thành phố để xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù 
hợp./. 

 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Huỳnh Đức Thơ 
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

        Số:17/2019/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  04 tháng 3 năm 2019                       

 
 

 
  QUYẾT ĐỊNH 

 

Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng  
ban hành thuộc lĩnh vực Lao động – Thương binh và xã hội 

  
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản  quy phạm phápluật ngày 22tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật  ; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 
 

      Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban 
hành thuộc lĩnh vực Lao động – Thương binh và xã hội gồm: 
 
         1.Quyết định số 65/2001/QĐ-UB ngày 28 tháng 5 năm 2001 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc ban quản lý hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội  trên địa 
thành phố Đà Nẵng hành     
 
          2.Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc phân cấp cho UBND các quận, huyện đóng và cấp thẻ bảo 
hiểm y tế. 
 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 3  năm 2019.  
      Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, 
Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               
                                                                                               CHỦ TỊCH 
                                                                                                   Huỳnh Đức Thơ 
.    
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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về một số nội dung trong 

mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định chi tiết về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 
hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 
dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra 
hoạt động đấu thầu;  

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về  đấu thầu, 
báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, Kỳ họp thứ 7 quy định về phân cấp thẩm 
quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành 
phố Đà Nẵng; 

Xét Tờ trình số 292/TTr-STC ngày 30 tháng 10 năm 2018 và Công văn số 
553/STC-GCS ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Sở Tài chính về việc ban hành Quyết 
định quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hoá, dịch vụ tại 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng, ý kiến 

     UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:18 /2019/QĐ-UBND  Đà Nẵng, ngày 11  tháng  3  năm 2019   
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thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 3119/STP-XDKTVB ngày 21 tháng 9 năm 
2018, trên cơ sở ý kiến của các thành viên Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về một số nội dung trong 

mua sắm, thuê tài sản, hàng hoá, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm 
vi quản lý của thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21tháng  3 năm 2019 và 
thay thế Chương II và các nội dung liên quan đến công tác mua sắm hoặc thuê tài sản, 
hàng hóa, dịch vụ được quy định tại Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 
5 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định một số nội 
dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 
Quyết định số 6730/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của UBND thành phố Đà 
Nẵng phân cấp thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trên địa bàn thành 
phố. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng 
các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

                       Huỳnh Đức Thơ 
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 
Về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18 /2019/QĐ-UBND  

ngày  11 tháng 3 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh  
Văn bản này quy định về một số nội dung trong việc mua sắm, thuê tài sản, hàng 

hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục mua sắm tập trung, 
không bao gồm thuốc chữa bệnh cho người) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng.  

2. Đối tượng áp dụng  
a) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn 

nhà nước; tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã 
hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; UBND các quận, huyện, phường, xã; Văn phòng 
quận, huyện ủy (là đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp quận, huyện) thuộc phạm vi 
quản lý của thành phố Đà Nẵng. 

b) Các cơ quan quân sự, công an tại thành phố được giao dự toán hỗ trợ theo quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn Luật 
để thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội 
theo quy định. 

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý khi sử dụng kinh phí 
do ngân sách thành phố Đà Nẵng hỗ trợ (trừ kinh phí từ ngân sách thành phố bố trí để 
thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo 
quy định của Luật Ngân sách nhà nước) thì thực hiện công tác mua sắm, thuê tài sản, 
hàng hóa, dịch vụ theo quy định của bộ, ngành quản lý. 

4. Những nội dung khác liên quan đến việc mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch 
vụ được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về 
đấu thầu, hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sử dụng vốn nhà nước để mua 
sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và pháp luật 
có liên quan khác. 

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện việc mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ 
(bao gồm mua sắm tập trung và mua sắm thường xuyên) 
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1. Việc mua sắm, thuê trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô, máy 
móc, thiết bị phải tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn, định mức được cấp có thẩm quyền 
ban hành. 

2. Công tác mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải được tổng hợp từ danh 
mục, khối lượng tài sản, hàng hóa, dịch vụ cho một lần mua sắm, thuê hoặc theo kế 
hoạch hàng năm; không chia nhỏ danh mục, số lượng ra để thực hiện. Người đứng đầu 
cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí mua sắm, thuê tài sản, hàng 
hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm thực hiện đúng nguyên tắc này.  

Chương II 
MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN 

Điều 3. Nguồn kinh phí mua sắm thường xuyên 
1. Nguồn kinh phí mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ được thực hiện theo 

quy định tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính.  

2. Việc bố trí kinh phí để mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ căn cứ theo 
chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng, chế độ, tiêu chuẩn, định 
mức và được thực hiện như sau: 

a) Đối với nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước: Hàng năm vào thời điểm xây 
dựng dự toán ngân sách, các cơ quan, tổ chức, đơn vị xác định nhu cầu, kế hoạch mua 
sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách của đơn vị 
mình, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) thẩm định, tổng hợp vào dự toán chi ngân 
sách của ngành, lĩnh vực để gửi cơ quan tài chính xem xét, tổng hợp vào dự toán ngân 
sách trình UBND cùng cấp quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà 
nước và pháp luật có liên quan sau khi được HĐND phê chuẩn. 

b) Đối với nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn kinh phí được 
để lại sử dụng theo quy định của đơn vị sự nghiệp công lập: Hàng năm vào thời điểm 
xây dựng dự toán ngân sách, các đơn vị xác định nhu cầu, kế hoạch mua sắm, thuê tài 
sản, hàng hóa, dịch vụ, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) thẩm định, tổng hợp gửi 
cơ quan tài chính xem xét, báo cáo UBND cùng cấp về việc sử dụng nguồn kinh phí 
để thực hiện mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ. 

Điều 4. Công tác quyết định mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ 
1. Đối với tài sản công (trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô, tàu, 

ca nô, xuồng máy, tài sản công khác,... đã được HĐND thành phố phân cấp thẩm quyền 
quyết định mua sắm, thuê tại Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND), việc quyết định 
mua sắm, thuê được thực hiện theo trình tự như sau: 

a) Đơn vị, bộ phận trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí căn cứ dự toán ngân sách 
được giao hoặc các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo Điều 3 Quy định này để lập hồ 
sơ mua sắm, thuê tài sản công (trong đó ghi rõ về thực trạng quản lý, sử dụng tài sản 
công hiện có; quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức của tài sản; nhu cầu, kế hoạch, 
sự cần thiết và sự phù hợp của danh mục, chủng loại, số lượng, giá dự toán của tài sản 
đề nghị mua sắm, thuê) gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) kiểm tra thống nhất, trình 
cơ quan, người có thẩm quyền theo phân cấp tại Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND 
xem xét, ban hành Quyết định mua sắm, thuê tài sản công.  
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Trong trường hợp mua sắm, thuê tài sản công thuộc thẩm quyền quyết định của 
UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố (hoặc UBND quận huyện, Chủ tịch 
UBND quận huyện) thì phải lấy ý kiến bằng văn bản của Sở Tài chính (hoặc phòng Tài 
chính - Kế hoạch quận, huyện) về sự cần thiết, sự phù hợp của đề nghị mua sắm so với 
tiêu chuẩn, định mức (trong đó có giá dự toán) trước khi thực hiện thủ tục trình UBND 
thành phố, Chủ tịch UBND thành phố (hoặc UBND quận huyện, Chủ tịch UBND quận 
huyện) xem xét, ban hành Quyết định mua sắm, thuê tài sản công. 

b) Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê tài sản công theo 
phân cấp tại Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 
lệ, xem xét, ban hành Quyết định mua sắm, thuê tài sản công hoặc có văn bản hồi đáp 
trong trường hợp không phù hợp.  

2. Đối với hàng hóa, dịch vụ (nguyên nhiên liệu, hóa chất, vật tư y tế, vật liệu 
tiêu hao, công cụ, dụng cụ; dịch vụ vệ sinh, bảo vệ,... bảo đảm hoạt động thường xuyên 
không phải là tài sản công theo Khoản 1 Điều này): Đơn vị, bộ phận trực tiếp sử dụng 
nguồn kinh phí căn cứ dự toán ngân sách được giao hoặc các nguồn kinh phí hợp pháp 
khác tại Điều 3 Quy định này để lập hồ sơ mua sắm, thuê hàng hóa, dịch vụ (trong đó 
ghi rõ về thực trạng quản lý, sử dụng hàng hóa, dịch vụ hiện có; quy định về chế độ, 
tiêu chuẩn, định mức; nhu cầu, kế hoạch, sự cần thiết và sự phù hợp của danh mục, 
chủng loại, số lượng, giá dự toán của hàng hóa, dịch vụ đề nghị mua sắm, thuê) và thực 
hiện trình tự quyết định mua sắm, thuê hàng hóa, dịch vụ như sau:  

a) Giá trị danh mục (gói) hàng hóa, dịch vụ mua sắm, thuê không quá 100 triệu 
đồng: Người đứng đầu đơn vị dự toán các cấp xem xét, ban hành Quyết định mua sắm, 
thuê hàng hóa, dịch vụ cho đơn vị mình. 

b) Giá trị danh mục (gói) hàng hóa, dịch vụ mua sắm, thuê trên 100 triệu đồng 
đến 02 tỷ đồng:  

- Đối với đơn vị, bộ phận trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí thuộc các sở, ban, 
ngành: Trình hồ sơ mua sắm cho cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) kiểm tra thống nhất, 
trình Người đứng đầu sở, ban, ngành xem xét, ban hành Quyết định mua sắm, thuê 
hàng hóa, dịch vụ. 

- Đối với đơn vị trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí là đơn vị sự nghiệp công lập 
trực thuộc UBND thành phố: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
UBND thành phố xem xét, ban hành Quyết định mua sắm, thuê hàng hóa, dịch vụ cho 
đơn vị mình. 

- Đối với đơn vị trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí là đơn vị dự toán thuộc ngân 
sách cấp quận, huyện, phường, xã: Trình hồ sơ mua sắm cho cơ quan quản lý cấp trên 
(nếu có) kiểm tra thống nhất, trình Chủ tịch UBND quận, huyện xem xét, ban hành 
Quyết định mua sắm, thuê hàng hóa, dịch vụ. 

c) Giá trị danh mục (gói) hàng hóa, dịch vụ mua sắm, thuê trên 02 tỷ đồng:  
- Đối với hóa chất, vật tư y tế: Cơ sở y tế trình hồ sơ đề nghị mua sắm cho Sở Y 

tế để chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính (tham gia ý kiến về giá dự toán) và các cơ quan 
có liên quan tổ chức kiểm tra thống nhất, trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, ban 
hành Quyết định mua sắm hóa chất, vật tư y tế. 

- Đối với hàng hóa, dịch vụ khác: Đơn vị, bộ phận trực tiếp sử dụng nguồn kinh 
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phí gửi hồ sơ đề nghị mua sắm cho cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) kiểm tra thống 
nhất, gửi Sở Tài chính để chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, trình 
Chủ tịch UBND thành phố xem xét, ban hành Quyết định mua sắm, thuê hàng hóa, 
dịch vụ. 

3. Nội dung chủ yếu của Quyết định mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ 
được thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 3 và Khoản 3, Điều 4 Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP. 

Điều 5. Công tác lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên 
1. Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  
Trên cơ sở đề nghị của đơn vị trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí mua sắm (hoặc 

đơn vị được người có thẩm quyền quyết định giao nhiệm vụ làm bên mời thầu): Cơ 
quan, người có thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại 
Điều 4 Quy định này tổ chức thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo 
quy định pháp luật về đấu thầu. 

Đối với các gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố: Sở Y tế tổ chức thẩm định kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu hóa chất, vật tư y tế (theo Khoản 3, Điều 104 Nghị 
định số 63/2014/NĐ-CP); Sở Tài chính tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
đối với gói thầu tài sản, hàng hóa, dịch vụ còn lại. 

2. Lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn 
nhà thầu: Người đứng đầu đơn vị trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí mua sắm, thuê tài 
sản, hàng hóa, dịch vụ (hoặc đơn vị được người có thẩm quyền quyết định giao nhiệm 
vụ làm bên mời thầu) tổ chức công tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu 
cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên. 

Chương III 
MUA SẮM TẬP TRUNG 

Điều 6. Danh mục tài sản, hàng hóa, dịch vụ thực hiện mua sắm theo phương 
thức tập trung 

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố ban hành danh mục tài 
sản, hàng hóa, dịch vụ (trừ thuốc) thực hiện mua sắm tập trung. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ 
quan có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn về quy cách, tiêu chuẩn, thông số kỹ 
thuật đối với danh mục tài sản, hàng hóa mua sắm tập trung thuộc phạm vi ngành, lĩnh 
vực được giao quản lý.   

Điều 7. Đơn vị mua sắm tập trung 
1. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung đối với trang 

thiết bị dạy và học từ nguồn ngân sách cấp thành phố hoặc từ nguồn kinh phí hợp pháp 
khác của các đơn vị trực thuộc Sở. 

2. Sở Y tế thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung đối với hóa chất, vật tư, trang 
thiết bị y tế từ nguồn ngân sách cấp thành phố hoặc từ nguồn kinh phí hợp pháp khác 
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của các đơn vị trực thuộc Sở. 
3. Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung đối với tài sản, hàng hóa, 

dịch vụ cho các đơn vị dự toán cấp thành phố, trừ tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại Khoản 
1 và Khoản 2 Điều này. 

4. UBND các quận, huyện thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung tài sản, hàng 
hóa, dịch vụ từ nguồn ngân sách cấp quận, huyện, phường, xã. 

Điều 8. Nguồn kinh phí mua sắm tập trung 
1. Nguồn kinh phí mua sắm tập trung bao gồm các nguồn kinh phí theo quy định 

tại Khoản 1, Điều 70 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.  
2. Chủ tịch UBND thành phố quyết định việc sử dụng các nguồn kinh phí sau 

đây để mua sắm theo phương thức tập trung bảo đảm hiệu quả: 
a) Nguồn kinh phí từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp 

công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên. 
b) Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và 

nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập trong trường hợp mua sắm trang thiết 
bị y tế. 

Điều 9. Cách thức và quy trình thực hiện mua sắm tập trung 
Việc mua sắm tập trung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của thành phố được thực hiện theo cách thức ký thỏa thuận khung (trừ các trường hợp 
thực hiện theo cách thức ký hợp đồng trực tiếp theo quy định tại Điều 71 Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP) với quy trình cụ thể như sau: 

1. Lập, phê duyệt dự toán mua sắm (chi tiết tại Điều 73 Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP): 

a) Căn cứ tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tài sản do cơ quan, 
người có thẩm quyền quy định, nhu cầu và hiện trạng sử dụng tài sản, vào thời điểm 
xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản đề xuất nhu cầu 
mua sắm tài sản cùng với việc lập dự toán ngân sách, trình cơ quan, người có thẩm 
quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; trong đó, xác định 
cụ thể chủng loại, số lượng, dự toán kinh phí mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm 
tập trung, nguồn kinh phí. 

b) Cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà 
nước quyết định giao dự toán cho đơn vị có nhu cầu và đủ điều kiện được mua sắm tài 
sản. 

2. Tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung (Chi tiết tại Điều 74 Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP): 

a) Căn cứ văn bản phân bổ dự toán của cơ quan, người có thẩm quyền, đơn vị 
trực tiếp sử dụng tài sản có trách nhiệm lập văn bản đăng ký mua sắm tập trung, gửi cơ 
quan quản lý cấp trên (gọi là đầu mối đăng ký mua sắm tập trung) để tổng hợp gửi Đơn 
vị mua sắm tập trung trước ngày 31 tháng 01 hàng năm. 

b) Đơn vị mua sắm tập trung có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung 
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của các cơ quan, tổ chức, đơn vị để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu. 
3. Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (chi tiết tại Điều 75 

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP):  
a) Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Đơn vị mua sắm tập trung lập kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu mua sắm tập trung. 
b) Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
- Sở Y tế tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung hóa 

chất, vật tư y tế theo Khoản 3, Điều 104 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP 
- Sở Tài chính tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung 

tất cả các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ còn lại. 
c) Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung. 
4. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; Tổ chức lựa chọn nhà thầu; Đánh giá hồ sơ dự 

thầu và thương thảo thỏa thuận khung, hợp đồng mua sắm tài sản; Thẩm định, phê 
duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu (chi tiết tại Điều 76 Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP):   

Người đứng đầu Đơn vị mua sắm tập trung tổ chức công tác thẩm định, phê 
duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung theo 
quy định tại Điều 74, Điều 75 Luật Đấu thầu. 

5. Ký kết thỏa thuận khung (chi tiết tại Điều 77 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP):   
a)  Thỏa thuận khung về mua sắm tập trung được ký kết giữa Đơn vị mua sắm 

tập trung và nhà thầu cung cấp tài sản được lựa chọn. 
b)  Đơn vị mua sắm tập trung có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến các 

đơn vị đầu mối đăng ký mua sắm tập trung. 
c) Trên cơ sở thông báo bằng văn bản của Đơn vị mua sắm tập trung, các đơn vị 

đầu mối đăng ký mua sắm tập trung thông báo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực 
tiếp sử dụng tài sản biết để ký hợp đồng mua sắm tài sản. 

6. Ký kết hợp đồng mua sắm tài sản: 
Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản ký Hợp đồng mua sắm tài sản 

với nhà thầu đã được Đơn vị mua sắm tập trung ký thỏa thuận khung trong thời hạn do 
Đơn vị mua sắm tập trung thông báo.  

7. Thanh toán, bàn giao, tiếp nhận tài sản, quyết toán, thanh lý hợp đồng mua 
sắm tài sản; Bảo hành, bảo trì tài sản; Quản lý thu, chi liên quan đến mua sắm tập trung 
được thực hiện theo quy định tại Điều 79, Điều 80, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 Nghị 
định số 151/2017/NĐ-CP.  

Chương IV 
LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG VÀ BÁO CÁO VỀ ĐẤU THẦU 
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Điều 10. Công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng và báo cáo về đấu thầu mua 
sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ 

1. Trước ngày 01 tháng 3 hàng năm, các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công 
lập trực thuộc UBND thành phố, UBND các quận, huyện tổng hợp toàn bộ danh mục 
các gói thầu mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua sắm tập trung) dự 
kiến sẽ phát sinh trong năm tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý (bao gồm: 
tên gói thầu, giá gói thầu dự kiến, nguồn kinh phí, hình thức lựa chọn nhà thầu, đề xuất 
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với từng gói thầu, tỷ lệ % các gói thầu lựa 
chọn nhà thầu qua mạng dự kiến thực hiện đảm bảo không thấp hơn so với Kế hoạch 
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng được UBND thành phố ban hành) gửi Sở Tài 
chính để theo dõi, giám sát, kiểm tra trong quá trình thực hiện và tổng kết, đánh giá. 

Định kỳ hàng quý, các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
UBND thành phố, UBND các quận, huyện báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nội 
dung tại Khoản 1 Điều này về Sở Tài chính trước ngày 10 của tháng đầu quý sau để 
theo dõi, giám sát và tổng hợp báo cáo UBND thành phố. 

2. Trước ngày 10 tháng 01 hàng năm, các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công 
lập trực thuộc UBND thành phố, UBND các quận, huyện báo cáo tình hình thực hiện 
công tác đấu thầu mua sắm (kể cả mua sắm tập trung) của năm trước gửi về Sở Tài 
chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nội dung báo cáo bao gồm: 

a) Danh mục các gói thầu mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ đã thực hiện 
tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý (bao gồm: tên gói thầu, hình thức lựa 
chọn nhà thầu, giá gói thầu, giá trúng thầu, số tiền tiết kiệm qua đấu thầu, tỷ lệ lựa chọn 
nhà thầu qua mạng).  

b) Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu hàng năm theo quy định tại Thông tư 
số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Hàng năm, trên cơ sở báo cáo của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công 
lập trực thuộc UBND thành phố, UBND các quận, huyện tại Khoản 2 Điều này, Sở Tài 
chính tổng hợp tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, 
dịch vụ tại các cơ quan, đơn vị; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung vào báo 
cáo của thành phố. 

Chương V 
  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 11. Xử lý chuyển tiếp 
1. Tài sản, hàng hóa, dịch vụ đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua 

sắm, thuê trước ngày Quy định này có hiệu lực thì không phải phê duyệt lại theo Quy 
định này. Các công việc tiếp theo được thực hiện theo Quy định này. 

2. Các nội dung mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ chưa được phê duyệt 
kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì các công việc tiếp theo thực hiện theo Quy định này. 

Điều 12. Trách nhiệm và tổ chức thực hiện 
1. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện 
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chịu trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện việc mua sắm, thuê tài sản, 
hàng hóa, dịch vụ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài 
sản công, pháp luật về đấu thầu, hướng dẫn của Bộ Tài chính và theo Quy định này.   

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí và cơ quan quản lý 
cấp trên (nếu có) chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính pháp lý đối với danh mục, 
chủng loại, số lượng, chất lượng, đơn giá và các nội dung công việc đề xuất để trình 
người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch 
vụ. 

3. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch 
UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động 
đấu thầu mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo 
quy định tại Khoản 2, 3 và 4, Điều 35 Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 
22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, phát 
sinh, các cơ quan, tổ chức, 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 

    CHỦ TỊCH 
                                                                                    Huỳnh Đức Thơ 
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

   Số: 19/2019/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  18  tháng 3 năm 2019                       

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 62/2007/QĐ-UB ngày 31 tháng 10 năm 2007 
 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc  ban hành Quy chế phân công trách 
nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ 

thuật trong thương mại giữa các cơ quan chuyên môn 
 thuộc UBND thành phố Đà Nẵng 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản  quy phạm phápluật ngày 22tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật  ; 

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan 
thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại; 
          Theo đề nghị của Giám đốc SởKhoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 09/TTr-
SKHCN  ngày 29 tháng01 năm 2019 xem xét thông qua dự thảo Quyết định về việc bãi 
bỏ toàn bộ Quyết định số 62/2007/QĐ-UB ngày 31/10/2007 của UBND thành phố Đà 
Nẵng về việc  ban hành Quy chế phân công trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm 
vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại giữa các cơ quan 
chuyên môn  thuộc UBND thành phố Đà Nẵng   

QUYẾT ĐỊNH: 
 

      Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 62/2007/QĐ-UB ngày 31 tháng10 năm 2007 của 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế phân công trách nhiệm và phối 
hợp thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại 
giữa các cơ quan chuyên môn  thuộc UBND thành phố Đà Nẵng 
     
       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3  năm 2019.  
      Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các sở, ban ngành; 
Chủ tịch UBND các quận, huyện; 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 
                                                                                                   Huỳnh Đức Thơ  
.    
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

   Số: 20/2019/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  18 tháng 3 năm 2019                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Bãi bỏ Quyết định số 05/2016/QĐ-UB ngày 01 tháng 02 năm 2016 
 của UBND thành phố quy định mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy  

và quản lý sau cai nghiện trên địa thành phố Đà Nẵng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản  quy phạm phápluật ngày 22tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật  ; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà 
Nẵng   

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

      Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 05/2016/QĐ-UB ngày 01 tháng 02 năm 2016 của 
UBND thành phố Đà Nẵng quy định mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy và quản 
lý sau cai nghiện trên địa thành phố Đà Nẵng 
    
      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3  năm 2019.  
      Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố ; Giám đốc các Sở:Lao động- Thương 
binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước Đà nẵng; 
Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường; Giám đốc Cơ sở xã hội Bầu Bàng;Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               
                                                                                               CHỦ TỊCH 
                                                                                                   Huỳnh Đức Thơ 
  
.    
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số: 21/2019/QĐ-UBND             

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

 

Đà Nẵng, ngày  25  tháng  3  năm 2019 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật và các quyết định cá biệt  
trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành 

                                                 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và 
học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 283/TTr-
SGDĐT ngày 01 tháng 02 năm 2019 về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật 
và các quyết định cá biệt trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do UBND thành phố Đà 
Nẵng ban hành, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật và các quyết định cá biệt trong 
lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành, gồm: 

1. Quyết định số 86/2003/QĐ-UB ngày 14 tháng 5 năm 2003 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện chế độ phụ cấp phục vụ đối với nhân viên phục 
vụ tại Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, Đà Nẵng. 

2. Quyết định số 03/2005/QĐ-UB ngày 10 tháng 01 năm 2005 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung 
học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn thành phố Đà Nẵng. 

3. Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2008 của Chủ tịch 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt chế độ phụ cấp và trợ cấp đối với cán bộ 
quản lý, giáo viên và học sinh của các trường có học sinh là người dân tộc thiểu số, học 
sinh khuyết tật, học sinh nghèo. 
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4. Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2009 của Chủ tịch 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt mức chi bồi dưỡng cho giáo viên và học 
sinh tham gia các lớp tập huấn để dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia và quốc tế. 

5. Quyết định số 8812/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Chủ tịch 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh mức trợ cấp học bổng đối với học sinh 
khuyết tật và trợ cấp tiền ăn học sinh người dân tộc kinh thuộc diện hộ nghèo. 

6. Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2011 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về mức tiền thưởng đối với học sinh đạt giải, giáo viên tham gia 
bồi dưỡng học sinh đạt giải các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế. 

7. Quyết định số 8469/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ kinh phí cho các trường chuyên biệt. 

8. Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ kinh phí để tổ chức bán trú cho học sinh tại 
Trường Tiểu học Hòa Bắc và Trường Tiểu học Hòa Phú. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2019. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, 
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND 
các quận, huyện, và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 
 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
Huỳnh Đức Thơ 
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

   Số: 22/2019/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  11 tháng 4 năm 2019                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

 Sửa đổi, bổ sung Phụ lục Bảng giá thực tế xây dựng mới một (01) m² nhà để áp 
dụng tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành 

kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND  ngày 24/8/2018 
 của UBND thành phố  

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
 
Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính 

phủ về lệ phí trước bạ; 
 
Căn cứ Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; 
 
Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong 
quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; 

 
 Xét  đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 49/TTr-STC 

ngày 11/3/2019 và Công văn số 1029/ STC-GCS ngày 27/3/2019; Sở Xây dựng tại Tờ 
trình số 11662/TTr-SXD ngày 14/12/2018 và Công văn số 1600/SXD-QLXD ngày 
05/3/2019; Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 272/CT-CT THNVDT 
ngày21/01/2019, Công văn số 4631/CT-THNVDT ngày 27/11/2018, Công văn số 
4181/CT-THNVDT ngày 25/10/2018 và Công văn số 3696/ CT-THNVDT ngày 
18/9/2018 ; ý kiến thẩm định dự tahor văn bản của Sở Tư pháp tại Công văn số 50/STP-
XDKTVB ngày 04/01/2019, Công văn số 610/STP- XDKTVB ngày 27/02/2019, trên cơ 
sở ý kiến của các thành viên UBND thành phố. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

      Điều 1. Sủa đổi, bổ sung Phụ lục bảng giá thực tế xây dựng mới một (01) m² nhà 
để áp dụng tính thu lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo 
Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng, 
chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 
    
      Điều 2 Sở tài chính thành phố, Sở Xây dựng thành phố và Cục Thuế Đà Nẵng chịu 
trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quyết định 
này. 
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      Điều 3. Hiệu lực thi hành 
             1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 4  năm 2019.  
               2.Các tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ và được các cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền tiếp nhận trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng Bảng giá 
Quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND thành phố 
Đà Nẵng 
         Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở : Tài 
chính, Xây dựng; Cục Thuế thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà 
Nẵng; , Chủ tịch UBND các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ 
Quyết định thi hành ./. 
      

                                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               
                                                                                               CHỦ TỊCH 
                                                                                                   Huỳnh Đức Thơ.    
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Phụ lục 
BẢNG GIÁ THỰC TẾ XÂY DỰNG MỚI MỘT (01) M² NHÀ ÁP DỤNG 

ĐỂ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
( Kèm theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 

 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

 
STT 

 
Loại công trình 

 
Cấp công trình 

 
Đơn giá 

(đồng/m²sàn 
A Nhà ở   
I Nhà ở riêng lẻ   
1 Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch, 

mái lợp tôn 
IV 2.270.000 

2 Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch, 
mái lợp ngói 

IV 2.890.000 

3 Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch, 
mái BTCT 

IV 4.140.000 

4 Nhà 2 tầng, kết cấu khung chịu 
lực BTCT; tường bao xây gạch, 
kết cấu sàn gỗ (đà gỗ + sàn gỗ), 
mái lợp tôn 

III 3.700.000 

5 Nhà 2 tầng, kết cấu khung chịu 
lực BTCT; tường bao xây gạch, 
kết cấu sàn gỗ (đà gỗ + sàn gỗ), 
mái lợp ngói 

III 4.030.000 

6 Nhà 2 tầng, kết cấu khung chịu 
lực BTCT; tường bao xây gạch, 
kết cấu sàn gỗ (đà gỗ + sàn gỗ), 
mái BTCT 

III 4.370.000 

7 Nhà 2 tầng, kết cấu khung chịu 
lực BTCT; tường bao xây gạch, 
sàn BTCT, mái BTCT  

III 4.970.000 

8 Nhà từ 3 đến 5 tầng, kết cấu 
khung chịu lực BTCT; tường 
bao xây gạch, sàn BTCT, mái 
BTCT 

III 5.880.000 

9 Nhà từ 6 tầng trở lên, kết cấu 
khung chịu lực BTCT; tường 
bao xây gạch, sàn BTCT, mái 
BTCT 

Cấp công trình xác 
định theo số tầng giống 

như mục B 

Đơn giá lấy 
tương ứng theo 
đơn giá tại mục 

B 
10 Nhà từ 2 tầng trở lên nếu:   
 - Nhà mái lợp ngói: thì đơn giá 

chênh lệch giảm từ nhà mái lợp 
 350.000 
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ngói so với nhà có cùng kết cấu 
mái BTCT 

 - Nhà mái lợp tôn: thì đơn giá 
chênh lệc giảm từ nhà mái lợp 
tôn so với nhà có cùng kết cấu 
mái BTCT 

  
700.000 

11 Nhà kiểu biệt thự trệt III 5.500.000 
12 Nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng III 6.930.000 
13 Nhà kiểu biệt thự từ 4 tầng trở 

lên 
III 8.560.000 

II Nhà chung cư   
1 Số tầng  ≤ 5 III 5.380.000 
2 5 < số tầng  ≤ 7 III 5.502.000 
3 7 < số tầng  ≤ 10 II 6.280.000 
4 10 < số tầng  ≤ 15 II 7.135.000 
5 15 < số tầng  ≤ 18 II 8.460.000 
6 18 < số tầng  ≤ 20 II 8.680.000 
7 20 < số tầng  ≤ 25 I 9.660.000 
8 25 < số tầng  ≤ 30 I 10.140.000 
9 30 < số tầng  ≤ 35 I 10.980.000 
10 35 < số tầng  ≤ 40 I 11.740.000 
11 40 < số tầng  ≤ 45 I 12.480.000 
12 45< số tầng  ≤ 50 I 13.240.000 
13 Số tầng > 50 Đặc biệt  14.050.000 
B Nhà làm việc   
1 Số tầng = 1 IV 4.140.000 
1 1< số tầng  ≤ 5 III 6.380.000 
2 5< số tầng  ≤ 7 III 7.070.000 
3 7< số tầng  ≤ 15 II 8.320.000 
4 15< số tầng  ≤ 20 II 10.160.000 
5 Số tầng > 20 I 12.410.000 
C Nhà sử dụng mục đích khác   
1 Số tầng = 1 IV 4.140.000 
2 1< số tầng  ≤ 5 III 6.730.000 
3 5< số tầng  ≤ 7 III 7.095.000 
4 7< số tầng  ≤ 10 II 8.194.000 
5 10< số tầng  ≤ 15 II 9.003.000 
6 15< số tầng  ≤ 18 II 9.545.000 
7 18< số tầng  ≤ 20 II 10.317.000 
8 20< số tầng  ≤ 25 I 10.696.000 
9 25< số tầng  ≤ 30 I 11.120.000 
10 30< số tầng  ≤ 35 I 12.040.000 
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11 Số tầng > 35 I 13.040.000 
12 Nhà có kết cấu thép tiền chế: Hệ 

cột, dầm thép, sàn BTCT 
Cấp công trình xác 

định theo số tầng giống 
như mục C 

 

13 Nhà xưởng   
 - Tường bao che tôn, mái tôn IV 2.350.000 
 - Tường gạch, mái tôn IV 2.310.000 
 -Tường bao che tôn, mái tôn III 3.750.000 
 - Tường gạch, mái tôn III 3.720.000 

14 Nhà kho   
 - Nhà kho khung thép IV,III 2.720.000 
 - Nhà kho xây gạch IV,III 1.640.000 
    

 
     Ghi chú: 
         - Nhà ở riêng lẻ bao gồm: Nhà biệt thự, nhà liền kề và nhà ở độc lập. 
        - Nhà làm việc bao gồm; Trụ siwr cơ quan, văn phòng làm việc, nhà khách; phòng 

họp; phòng thông tin; lưu trữ; thư viện; hội trường... 
        - Nhà sử dụng mục đích khác; Là loại hình nhà sử dụng với mục đích khác với 

nhà ở và nhà làm việc 
        - Nhà có kết cấu thép tiền chế: Hệ cột, dầm thép, sàn BTCT áp dụng cho các công 

trình xây dựng dân dụng như : Showroom; nhà hàng; quán cafe,... 
       - Đơn giá xây dựng mới đã bao gồm các chi phí xây dựng, quản lý dự án đầu tư, 

tư vấn đầu tư xây dựng, các chi phí khác (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng cho các chi phí 
nêu trên) 

       - - Đơn giá xây dựng mới nêu trên chưa bao gồm chi phí thiết bị và các chi phí xử 
lý có tính chất riêng biệt cho mỡi dự án như ; chi phí xử lý nền đất yếu, xử lý sụt trượt... 

       - Nếu công trình có tầng lửng, tầng tum thì diện tích tầng lửng, tầng tum được tính 
vào diện tích xây dựng và áp giá tương ứng cho loại công trình đó. 

       - Trường hợp nhà có sàn, mái BTCT nhưng lợp tôn hoặc dán ngói thì đơn giá được 
tính như loại nhà có kết cấu BTCT. 

       - Đơn giá xây dựng mới tính cho công trình chưa có xây dựng tầng hầm. Trường 
hợp có xây dựng tầng hầm thì bổ sung chi phí xây dựng tầng hầm như sau: 

 
 

Số tầng hầm của công trình 
 

Đơn giá 
(đồng/m² sàn) 

1 tầng 13.010.000 
2 tầng 13.670.000 
3 tầng 14.630.000 
4 tầng 15.590.000 
5 tầng 16.550.000 
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      - Loại  công trình, Cấp công trình trong Bảng giá xây dựng mới đối với nhà nêu 
trên được lấy theo loại công trình, cấp các công trình đại diện được lựa chọn tính toán. 
Trong quá trình áp dụng, nếu phát sinh các loại công trình, cấp công trình khác bảng giá 
xây dựng mới nêu trên, đề nghị báo cáo Sở Xây dựng để xem xét giải quyết. 
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VĂN BẢN KHÁC 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

       Số:1718/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  19 tháng 4 năm 2019                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 931/QĐ-
UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố về việc  

công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND 
thành phố ban hành kỳ 2014-2018 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

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

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

            Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp  
 

       QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 
931/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố về việc 
công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND thành 
phố ban hành kỳ 2014-2018: 

1. Bãi bỏ Tiểu mục số 35 Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trườngMục I Phần A Văn 
bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ kỳ hệ thống 2014-2018 thuộc Danh mục văn 
bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018. 

2. Bổ sung Tiểu mục số 218a vào Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc 
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 như sau: 
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STT 

Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban 
hành văn 

bản 

Tên gọi của văn 
bản/Trích yếu nội 
dung của văn bản 

Thời điểm 
có hiệu lực Ghi chú 

* Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường 

218a Quyết 
định 

18/2012/QĐ-
UBND ngày 
20/04/2012 

Ban hành Bộ đơn giá 
đăng ký quyền sử 
dụng đất, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, lập hồ sơ địa 
chính 

30/4/2012 Hết hiệu 
lực một 

phần 

3. Sửa đổi tổng số văn bản của Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu 
lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng trong kỳ 
hệ thống hóa 2014-2018 như sau: 

STT 

Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, 

tháng, năm 
ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn 
bản/Trích yếu nội 
dung của văn bản 

Thời điểm 
có hiệu lực Ghi chú 

Tổng số: 544 văn bản 

   Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

   Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành, 
Chủ tịch UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

 
 CHỦ TỊCH 

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

mailto:congbao@danang.vnn.vn

