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

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
__________________________ 

Số 03/2010/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________ 

          Đà Nẵng, ngày10 tháng 02 năm 2010 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng 
______________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

năm 2003; 
 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

 Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2006 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân 

APEC; 

Căn cứ Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Bộ Công 

an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban 

hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ 

tướng Chính phủ; 

Theo đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Công văn số 149/SNG-LSVK ngày 01 tháng 

02 năm 2010 về việc đề nghị ban hành Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của 

doanh nhân APEC trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định xét cho phép dụng thẻ đi 

lại của doanh nhân APEC trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 

Điều 2. Giao Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực 

hiện Quyết định này. 

 

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

định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành 
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phố Đà Nẵng về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong việc xét, cho 

phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC. 

 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ, 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công an thành phố và Thủ trưởng các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

 
 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

ơ 

CHỦ TỊCH  
 

                    Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

___________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_________________________________________ 
 

    

QUY ĐỊNH 

Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03 /2010/QĐ-UBND 

 ngày 10  tháng 02  năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
_________________________ 

 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này Quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong việc xét cho phép 

sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn kinh tế 

Châu Á – Thái Bình Dương (sau đây viết tắt là thẻ ABTC) đối với doanh nhân thuộc 

các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và công chức, viên chức có nhu cầu 

sử dụng thẻ ABTC để tham gia các hoạt động kinh tế của APEC. 

 Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước do Ủy 

ban nhân dân thành phố ra quyết định thành lập hoặc trực tiếp quản lý: 

 a) Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Ban Quản 

lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng; 

 b) Tổng Giám đốc, Phó tổng Giám đốc; Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp; 

 c) Kế toán trưởng hoặc Trưởng/Phó phòng kinh doanh các doanh nghiệp, khu 

công nghiệp, khu chế xuất Đà Nẵng. 

 2. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập tại 

thành phố Đà Nẵng theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật Đầu tư: 

a) Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh 

nghiệp; kế toán trưởng hoặc trưởng phòng kinh doanh trong các doanh nghiệp ngoài 

quốc doanh; 

b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần; Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn; Chủ 

tịch ban quản trị hợp tác xã, Chủ nhiệm hợp tác xã. 

 3. Công chức, viên chức các cơ quan chính quyền: 

 a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; 
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b) Công chức, viên chức các Sở, ban, ngành có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, 

hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác của APEC. 

 4. Các trường hợp khác: 

Các đối tượng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 

Điều này nhưng do yêu cầu cần thiết phải thực hiện cam kết thương mại với các nước 

và vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC. 

Điều 3. Nguyên tắc xét cho phép sử dụng thẻ ABTC 

1. Trình tự, thủ tục hành chính trong việc xét cho phép sử dụng thẻ ABTC được 

áp dụng chung cho cả hai trường hợp để làm thủ tục xin cấp thẻ ABTC lần đầu và xin 

cấp lại thẻ ABTC. 

2. Điều kiện để doanh nhân Việt Nam nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 của Quy 

định này được xét cho phép sử dụng thẻ ABTC: 

a) Có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn sử dụng ít nhất 01 năm; 

b) Có nhu cầu đi lại thường xuyên, ngắn hạn tới các nền kinh tế thành viên tham 

gia chương trình thẻ ABTC để ký kết, thực hiện các cam kết kinh doanh trong khu vực 

APEC và là người đại diện cho doanh nghiệp đó khi thực hiện việc ký kết hoặc thực 

hiện cam kết kinh doanh, đầu tư, thương mại trong khối; 

c) Là người làm việc tại các doanh nghiệp có năng lực sản xuất, kinh doanh thực 

thụ thông qua các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư và dịch vụ với các 

đối tác trong các nền kinh tế thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC được thể hiện 

bằng các hợp đồng kinh tế, thương mại, các dự án đầu tư và các hợp đồng dịch vụ cụ 

thể; 

d) Là người từ đủ 18 tuổi trở lên, người không bị hạn chế hoặc mất năng lực 

hành vi dân sự; 

đ) Làm việc tại các doanh nghiệp đã có hoạt động từ 01 năm trở lên và chấp 

hành tốt pháp luật về thuế, hải quan, lao động, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài 

chính khác; 

e) Không thuộc diện chưa được xuất cảnh theo quy định tại Điều 21 Nghị định 

số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh 

của công dân Việt Nam. 

 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Hồ sơ xin phép sử dụng thẻ ABTC 

1. Đối với doanh nhân Việt Nam thuộc trường hợp nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều 

2 của Quy định này có nhu cầu sử dụng thẻ ABTC cần lập 07 bộ hồ sơ gồm: 

a) Tờ khai đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC (theo mẫu); 

b) Bản sao có chứng thực hộ chiếu của cá nhân xin cấp thẻ ABTC; 
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c) Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập doanh nghiệp (đối với doanh 

nghiệp nhà nước), hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp 

ngoài quốc doanh);  

d) Bản sao có chứng thực Quyết định bổ nhiệm chức vụ hoặc văn bản chứng 

minh chức vụ, vị trí công tác của cá nhân xin sử dụng thẻ ABTC;  

đ) Tài liệu chứng minh năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, khả 

năng hợp tác với đối tác các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình 

ABTC hoặc việc thực hiện hạn ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp như: các loại 

hợp đồng của doanh nghiệp ký kết với các đối tác nước ngoài, các chứng từ xuất nhập 

khẩu (L/C, vận đơn, tờ khai hải quan, hóa đơn thanh toán) với các đối tác thuộc nền 

kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC không quá 01 năm tính đến 

thời điểm xin cấp thẻ ABTC, các báo cáo doanh thu (kèm theo bản chính các giấy tờ 

trên để đối chiếu), nếu là các văn bản bằng tiếng nước ngoài, phải có bản dịch tiếng 

Việt kèm theo; 

e) Bản sao có chứng thực sổ Bảo hiểm xã hội; 

f) Bản sao có chứng thực các Bằng khen, Giấy khen, Giấy chứng nhận đạt tiêu 

chuẩn chất lượng… của doanh nghiệp hoặc doanh nhân (nếu có); 

g) Bản lý lịch tự khai có xác nhận của chính quyền địa phương. 
 

2. Đối với công chức, viên chức các cơ quan chính quyền nêu tại khoản 3, khoản 

4, Điều 2 của Quy định này có nhu cầu sử dụng thẻ  ABTC cần lập 02 bộ hồ sơ gồm: 

 a) Tờ khai đề nghị xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC (theo mẫu); 

 b) Bản sao có chứng thực hộ chiếu của cá nhân xin cấp thẻ ABTC; 

 c) Bản sao có chứng thực thư mời hoặc các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc 

thực hiện cam kết thương mại với các nước và vùng lãnh thổ thành viên tham gia 

chương trình ABTC. 

3. Đối với doanh nhân Việt Nam xin cấp lại thẻ ABTC, thuộc trường hợp doanh 

nhân vi phạm pháp luật, đang trong quá trình bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý; 

đang phải chấp hành hình phạt hoặc đã chấp hành xong nhưng chưa được xoá án tích 

hoặc đang có nghĩa vụ thi hành bản án dân sự, kinh tế, lao động hoặc đang có nghĩa vụ 

chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa 

vụ khác về tài chính thì ngoài những giấy tờ nêu tại Khoản 1 Điều này, cần phải có kết 

luận của Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, cơ quan Thi hành 

án các cấp về việc doanh nhân không vi phạm pháp luật hoặc đã chấp hành xong các 

nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ:  

a) Doanh nhân Việt Nam có nhu cầu sử dụng thẻ ABTC trực tiếp nộp hồ sơ xin 

phép sử dụng thẻ ABTC tại Sở Ngoại vụ. 
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b) Cán bộ tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và hướng 

dẫn bổ sung hồ sơ hoặc cung cấp thêm thông tin nếu cần. 

 2. Xử lý, giải quyết hồ sơ:  

a) Trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh 

nhân Việt Nam xin phép sử dụng thẻ ABTC, Sở Ngoại vụ có văn bản trao đổi ý kiến 

với các cơ quan chức năng, gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan ra quyết định 

thành lập doanh nghiệp, Cục Thuế, Cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội, Phòng Bảo vệ an 

ninh kinh tế - Công an thành phố. 

 - Đối với doanh nhân Việt Nam làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu 

công nghiệp: trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Ngoại vụ có văn bản trao đổi ý kiến với Ban quản lý các khu công nghiệp liên quan, 

Cục Thuế, Cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội và Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế - Công an 

thành phố. 

 - Đối với các đối tượng quy định tại khoản 3 và 4 Điều 2 của Quy định này chỉ 

thực hiện việc lấy ý kiến các cơ quan chức năng nếu có yêu cầu. 

 b) Các cơ quan trên có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Sở Ngoại vụ trong 

vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày phát hành công văn của Sở Ngoại vụ) đối với các 

doanh nhân có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng và trong vòng 30 ngày làm 

việc đối với các doanh nhân có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố khác.  

 c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn trả lời của các cơ quan 

chức năng, Sở Ngoại vụ có văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố. 

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản cho phép 

hoặc không cho phép sử dụng thẻ ABTC đối với doanh nhân, công chức, viên chức. 

3. Thẩm quyền xét cho phép sử dụng thẻ ABTC: 

a) Thủ tướng Chính phủ xét cho phép sử dụng thẻ ABTC đối với Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố. 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

được Chủ tịch ủy quyền có thẩm quyền xét cho phép sử dụng thẻ ABTC đối với các trường 

hợp còn lại. 

 4. Trả kết quả:  

a) Trường hợp Ủy ban nhân dân thành phố cho phép doanh nhân, công chức, viên 

chức sử dụng thẻ ABTC, Sở Ngoại vụ thông báo cho doanh nhân, công chức, viên chức 

đến nhận văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố. Văn bản cho phép sử dụng thẻ 

ABTC của Ủy ban nhân dân thành phố có hiệu lực trong thời gian 30 ngày kể từ ngày 

ký. 

 b) Trong trường hợp Ủy ban nhân dân thành phố không cho phép, Sở Ngoại vụ có 

văn bản trả lời cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

thông báo chính thức của UBND Thành phố. 
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 5. Thời gian giải quyết hồ sơ cho phép sử dụng thẻ ABTC: 

a) Không quá 22 ngày làm việc đối doanh nhân Việt Nam có hộ khẩu thường trú 

tại Đà Nẵng, không quá 37 ngày làm việc đối với doanh nhân có hộ khẩu thường trú 

tại các tỉnh, thành phố khác; 

b) Không quá 05 ngày làm việc đối với công chức, viên chức các cơ quan chính 

quyền và các trường hợp khác quy định tại khoản 4 Điều 2 Quy định này. Trường hợp 

theo yêu cầu phải lấy ý kiến các cơ quan chức năng thì tổng thời gian giải quyết được 

tính theo qui định tại điểm a, khoản 5 Điều này. 

Điều 6. Trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng 

1. Các cơ quan chức năng được hỏi ý kiến có trách nhiệm thông tin về tình hình 

hoạt động, việc chấp hành quy định và thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước của 

doanh nghiệp nơi doanh nhân xin phép sử dụng thẻ ABTC đang làm việc, việc chấp 

hành pháp luật của doanh nhân xin cấp thẻ ABTC trong thời hạn nêu tại điểm b khoản 

2, Điều 5 Quy định này. Nếu quá thời hạn qui định, Sở Ngoại vụ chưa nhận được ý 

kiến bằng văn bản của các cơ quan chức năng thì xem như các cơ quan chức năng đồng 

ý. Các cơ quan chức năng chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung thông tin cung cấp. 

2. Trong quá trình xét, giải quyết hồ sơ, các cơ quan chức năng có nhiệm vụ trao 

đổi thông tin nhanh chóng, chính xác và phối hợp chặt chẽ nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi cho doanh nhân trong việc xét cho phép sử dụng thẻ ABTC. 

3. Trường hợp các cơ quan chức năng nêu tại khoản 2, Điều 5 của Quy định này 

phát hiện hoặc nhận được thông tin doanh nhân đã được cấp thẻ ABTC hoặc doanh 

nghiệp nơi doanh nhân đó đang làm việc vi phạm pháp luật, không chấp hành các quy 

định và nghĩa vụ đối với Nhà nước, hoặc kê khai không chính xác, không chấp hành 

tốt các quy định liên quan đến việc sử dụng thẻ ABTC, cũng như các trường hợp không 

còn giữ chức vụ hoặc không còn thực hiện nhiệm vụ như đã nêu tại Điều 2 của Quy 

định này, thì có văn bản gửi về Sở Ngoại vụ để trình Ủy ban nhân dân thành phố ra văn 

bản đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an thông báo thẻ ABTC đã cấp 

cho doanh nhân Việt Nam không còn giá trị sử dụng. 

Điều 7. Trách nhiệm của doanh nghiệp 

 1. Doanh nghiệp có trách nhiệm định kỳ hàng năm (hạn chót vào ngày 10 tháng 

11 hàng năm) báo cáo tình hình sử dụng thẻ ABTC của doanh nhân thuộc doanh nghiệp 

mình (theo mẫu ban hành kèm theo Quy định này). Doanh nghiệp phải tự chịu trách 

nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai trong báo cáo và cam kết chấp hành 

nghiêm chỉnh pháp luật cũng như các quy định của các nước và vùng lãnh thổ thành 

viên APEC áp dụng đối với người mang thẻ ABTC. Trường hợp doanh nghiệp không 

báo cáo hoặc báo cáo không đúng hạn xem như doanh nghiệp vi phạm quy định, trên 

cơ sở đó, Sở Ngoại vụ trình Ủy ban nhân dân thành phố ra văn bản đề nghị Cục Quản 

lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an thông báo thẻ ABTC đã cấp cho doanh nhân Việt Nam 

không còn giá trị sử dụng. 
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2. Đối với doanh nhân chuyển công tác, thôi giữ chức vụ hoặc đã nghỉ việc, 

doanh nghiệp phải có trách nhiệm giữ lại thẻ đã cấp cho doanh nhân và nộp lại cho Sở 

Ngoại vụ. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm báo cáo ngay với Ủy ban nhân dân thành phố 

và Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an để thông báo cho các cơ quan hữu quan 

thẻ ABTC đã cấp cho doanh nhân Việt Nam không còn giá trị sử dụng. 

3. Đối với trường hợp doanh nghiệp bị phát hiện giới thiệu không đúng người 

của doanh nghiệp hoặc người của doanh nghiệp nhưng không đúng tiêu chí, điều kiện 

xét cho phép sử dụng thẻ ABTC, Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản đề nghị Cục 

Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an thông báo thẻ ABTC không còn giá trị sử dụng, 

người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và những doanh nhân được đề nghị 

cho phép sử dụng thẻ của doanh nghiệp phải chịu những chế tài của pháp luật. 

 Điều 8. Thông báo thẻ ABTC không còn giá trị nhập cảnh đối với doanh nhân 

các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC 

 Đối với doanh nhân các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương 

trình ABTC hết thời hạn làm việc tại Việt Nam, không còn nhu cầu đi lại thường xuyên 

tại Việt Nam, doanh nghiệp, cơ quan có hợp tác với doanh nhân đó có trách nhiệm 

thông báo cho Sở Ngoại vụ để trình UBND thành phố thông báo cho Cục Quản lý xuất 

nhập cảnh, Bộ Công an.  

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH  

 Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng có liên quan đến công tác 

xét cho phép sử dụng thẻ ABTC 

 1. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, triển 

khai và kiểm tra việc thực hiện Quy định này. 

 2. Các Sở, ngành trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp 

thực hiện nghiêm túc Quy định này. 

 Điều 10. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, 

phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh về Sở Ngoại vụ để tổng hợp 

báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 

                                      

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN   

 CHỦ TỊCH 
                                                                                                                          
                                                                                                Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số: 04 /2010/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2010 

         
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định một số vấn đề về mua sắm,  

quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây 

dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;   

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính 

phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

  Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 

năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính 

phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây 

Dựng; 

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính 

phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số vấn đề mua sắm, quản 

lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố. 

 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2010 và 

thay thế Quyết định số 190/2003/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2003 của UBND thành 

phố Đà Nẵng V/v ban hành Quy định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư và xây 

dựng trên địa bàn thành phố; Quyết định số 58/2005/QĐ-UB ngày 16 tháng 5 năm 

2005 của UBND thành phố Đà Nẵng V/v sửa đổi, bổ sung Quy định một số vấn đề 
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mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết 

định số 190/2003/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Đà Nẵng và các văn bản khác của UBND thành phố có nội dung trái với Quyết định 

này. 

 

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thi hành Quyết định này. 

 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch 

UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  CHỦ TỊCH 

 

     Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

 

 

 

QUY ĐỊNH 

Một số vấn đề về mua sắm, quản lý 

đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  04 /2010/QĐ-UBND 

ngày  12  tháng  02  năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

 

Chương I 

     NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Văn bản này quy định việc phân cấp, uỷ quyền một số thẩm quyền của UBND 

thành phố Đà Nẵng về mua sắm tài sản, quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án 

sử dụng vốn Nhà nước chiếm tỷ trọng từ 30% tổng mức đầu tư trở lên do UBND thành 

phố, các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước và UBND các quận, huyện thuộc thành phố 

quản lý thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn 

vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được thực hiện theo quy định của pháp luật về 

quản lý và sử dụng vốn ODA.  

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Tổ chức, đơn vị trong nước và nước ngoài có liên quan đến hoạt động mua 

sắm, quản lý đầu tư và xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 của Quy định 

này. 

2. Các cơ quan quản lý nhà nước về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng thuộc 

thành phố Đà Nẵng. 

 

Điều 3. Vốn Nhà nước 

Vốn Nhà nước được hiểu theo Quy định này bao gồm: 

- Vốn Ngân sách Nhà nước chi đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu, 

vốn sự nghiệp, vốn huy động của nhân dân được nộp vào ngân sách nhà nước, vốn tín 

dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng đầu tư do Nhà nước bảo lãnh, các 

khoản viện trợ, tài trợ nộp vào ngân sách Nhà nước. 
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- Vốn do Ngân sách Nhà nước hỗ trợ, các khoản thu của Nhà nước được để lại 

đầu tư và vốn đầu tư khác của Nhà nước. 

 

Chương II 

QUY ĐỊNH VỀ MUA SẮM TÀI SẢN 

TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG LẬP DỰ ÁN 

 

Điều 4. Trình tự thực hiện việc mua sắm tài sản 

1. Lập, phê duyệt danh mục và giá tài sản mua sắm: 

a) Trường hợp mua sắm từ nguồn vốn đã được bố trí kế hoạch hàng năm: Trên 

cơ sở dự toán ngân sách hàng năm được giao, đơn vị trực tiếp mua sắm lập danh mục 

tài sản cần mua sắm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục và giá (gọi tắt là dự 

toán mua sắm) theo quy định tại Điều 5 Quy định này.  

b) Trường hợp mua sắm chưa có trong kế hoạch dự toán hàng năm thì đơn vị 

trực tiếp mua sắm phải trình UBND thành phố xin chủ trương và phê duyệt bổ sung dự 

toán mua sắm đối với vốn ngân sách thành phố; đối với dự toán mua sắm bổ sung từ 

ngân sách của quận, huyện, giao Chủ tịch UBND quận, huyện phê duyệt. 

2. Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm: 

Trên cơ sở dự toán mua sắm được phê duyệt, đơn vị trực tiếp mua sắm lập kế 

hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm trình thẩm định theo quy định tại Điều 6 

của Quy định này. 

 

Điều 5. Nguyên tắc thực hiện việc mua sắm tài sản và thẩm quyền phê duyệt 

dự toán mua sắm  

1. Nguyên tắc thực hiện việc mua sắm tài sản: 

a) Giá trị tài sản quy định tại khoản 2 điều này được tính cho một lần mua, không 

được chia nhỏ ra để thực hiện. 

b) Tài sản thực hiện mua sắm không qua đấu thầu, không qua Hội đồng xác định 

giá thì phải thực hiện thẩm định giá trước khi phê duyệt dự toán mua sắm. 

c) Tài sản mua sắm phải thẩm định giá quy định tại điều này đã qua đấu thầu 

hoặc qua Hội đồng xác định giá thì không nhất thiết phải thẩm định giá. 

d) Trường hợp mua sắm tài sản thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi và chào 

hàng cạnh tranh mà không thực hiện thẩm định giá, các cơ quan đơn vị mua sắm cần 

tham khảo giá hàng hóa của ít nhất 05 đơn vị cung cấp hàng hóa khác nhau để làm cơ 

sở phê duyệt dự toán và xác định giá gói thầu. 

đ) Tài sản có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng: Cơ quan trực tiếp 

mua sắm phải tham khảo giá của ít nhất 03 nhà cung cấp khác nhau hoặc thuê cơ quan 

thẩm định giá có tư cách pháp nhân để thẩm định giá trước khi phê duyệt dự toán. 
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e) Tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên: Cơ quan mua sắm trực tiếp hợp 

đồng với cơ quan thẩm định giá có tư cách pháp nhân để thẩm định giá. 

2. Thẩm quyền phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm: 

a) Tài sản có giá trị dưới 100 triệu đồng: Chủ tịch UBND thành phố giao quyền 

cho thủ trưởng cơ quan trực tiếp mua sắm tài sản phê duyệt danh mục và dự toán mua 

sắm.  

b) Tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 02 tỷ đồng: Chủ tịch UBND 

thành phố giao quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt dự toán mua sắm. 

c) Tài sản có giá trị dưới 02 tỷ đồng thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm của 

UBND quận, huyện: Chủ tịch UBND thành phố giao quyền cho Chủ tịch UBND quận, 

huyện phê duyệt dự toán mua sắm. 

d) Tài sản có giá trị từ 02 tỷ đồng trở lên: Sở Tài chính kiểm tra trình UBND 

thành phố phê duyệt dự toán mua sắm. 

 

 Điều 6. Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả 

đấu thầu mua sắm  

1. Gói thầu có giá trị dưới 100 triệu đồng:  

Chủ tịch UBND thành phố giao quyền cho thủ trưởng cơ quan trực tiếp mua sắm 

tổ chức thực hiện việc mua sắm phù hợp với quy định về đấu thầu hiện hành và chịu 

trách nhiệm về quyết định của mình. 

2. Gói thầu có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên:  

a) UBND thành phố giao quyền cho Giám đốc Sở Tài chính tổ chức thẩm định, 

phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu mua sắm tài sản mua 

sắm tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng. 

b) UBND thành phố giao Giám đốc Sở Tài chính tổ chức thẩm định trình UBND 

thành phố phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu mua sắm 

tài sản có giá trị từ 2 tỷ đồng trở lên. 

c) UBND thành phố giao quyền cho Chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức thẩm 

định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu và chịu trách 

nhiệm về quyết định của mình đối với những gói thầu do mình phê duyệt dự toán mua 

sắm.  

3. Đối với các gói thầu mua thuốc y tế, dụng cụ vật tư y tế tiêu hao cho các cơ 

sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì thực hiện theo hướng dẫn hiện hành của Bộ 

Y tế và Bộ Tài chính. 
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Chương III 

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

 
Điều 7. Lập, thẩm định và phê duyệt quy mô đầu tư  

1. Lập, phê duyệt danh mục và quy mô đầu tư:   

a) Trên cơ sở danh mục công trình được UBND thành phố phê duyệt, chủ đầu tư 

lập hồ sơ quy mô đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Chủ tịch UBND 

thành phố duyệt quy mô đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố.  

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện chịu trách nhiệm thẩm định trình 

Chủ tịch UBND quận, huyện phê duyệt quy mô đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn 

ngân sách quận, huyện.  

c) Tất cả dự án đều phải lập quy mô đầu tư (trừ các dự án nêu tại khoản 4 Điều 

này); trường hợp cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối 

với các công trình đặc biệt, chủ đầu tư đề xuất chủ trương đầu tư (không lập quy mô 

đầu tư) trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định. Nội dung lập quy mô đầu 

tư theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Thẩm quyền phê duyệt quy mô đầu tư: 

a) Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt quy mô đầu tư đối với các dự án sử dụng 

vốn ngân sách thành phố. 

b) Chủ tịch UBND quận, huyện phê duyệt quy mô đầu tư đối với các dự án sử 

dụng vốn ngân sách của quận, huyện. 

c) Chủ tịch UBND cấp có thẩm quyền cao nhất phê duyệt quy mô đầu tư đối với 

các dự án sử dụng hỗn hợp vốn từ ngân sách nhiều cấp (cấp thành phố, quận, huyện) 

và các nguồn vốn khác (trừ trường hợp có quy định khác của nhà tài trợ đối với dự án 

được tài trợ trên 70% tổng mức đầu tư). 

3. Danh mục dự án được đề xuất phê duyệt quy mô đầu tư phải phù hợp với quy 

hoạch được duyệt, trường hợp dự án chưa có quy hoạch, sau khi có chủ trương quy mô 

đầu tư, trong quá trình lập dự án, chủ đầu tư hoặc cơ quan có nhu cầu xây dựng công 

trình phải bổ sung hồ sơ theo Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng do UBND thành phố ban hành. 

4. Các dự án sau không phải lập thủ tục phê duyệt quy mô đầu tư: Dự án hạ tầng 

kỹ thuật bố trí tái định cư đã được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch tổng mặt 

bằng; dự án đã qua thi tuyển phương án kiến trúc; dự án có tổng mức đầu tư dưới 02 

tỷ đồng đã được bố trí vốn trong danh mục kế hoạch vốn hàng năm. 

 

 

Điều 8. Lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc 
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báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình  

1. Tất cả các công trình xây dựng chỉ được lập thủ tục trình duyệt dự án đầu tư 

hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương 

quy mô đầu tư theo quy định tại Điều 7 của quy định này.    

2. Trình tự, nội dung hồ sơ trình duyệt, thẩm định dự án đầu tư hoặc báo cáo 

kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

3. Các dự án có tính chất xây dựng có giá trị nhỏ dưới 100 triệu đồng sau khi có 

chủ trương đầu tư, uỷ quyền chủ đầu tư lập và phê duyệt bản vẽ thi công, dự toán công 

trình không phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.      

 

Điều 9. Thẩm quyền thẩm định Dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật  

(BCKTKT) xây dựng công trình 

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thẩm định dự án do mình quyết định đầu 

tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối có trách nhiệm lấy ý kiến các Sở chuyên 

ngành, tổng hợp các nội dung thẩm định, ý kiến tham gia về thiết kế cơ sở và ý kiến 

của các cơ quan khác có liên quan; nhận xét, đánh giá, kiến nghị và trình người có thẩm 

quyền quyết định đầu tư phê duyệt dự án. 

2. Ủy ban nhân dân quận, huyện, tổ chức thẩm định dự án hoặc BCKTKT do 

mình quyết định đầu tư. Đầu mối thẩm định là Phòng Tài chính - Kế hoạch hoặc đơn 

vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc cơ quan quyết định đầu tư. 

Trong quá trình thẩm định cơ quan đầu mối có trách nhiệm lấy ý kiến các Sở chuyên 

ngành theo quy định tại khoản 6 Điều này trước khi trình người có thẩm quyền quyết 

định đầu tư phê duyệt dự án. 

3. Đối với dự án khác thì người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định dự án.  

4. Việc thẩm định thiết kế cơ sở được thực hiện cùng lúc với việc thẩm định dự 

án đầu tư, không phải tổ chức thẩm định riêng. 

5. Thời gian thẩm định dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng công trình hiện hành, trong đó thời gian xem xét cho ý kiến về 

thiết kế cơ sở và ý kiến của các cơ quan liên quan, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ là: 

- Không quá 45 ngày làm việc đối với dự án quan trọng quốc gia;  

- Không quá 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm A;  

- Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B;  

- Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C. 

Quá thời hạn nêu trên, nếu các cơ quan liên quan không có ý kiến về thiết kế cơ 

sở thì được coi như đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về nội dung dự án theo lĩnh 

vực quản lý của mình. 
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6. Các Sở chuyên ngành, cơ quan có liên quan có trách nhiệm tham gia ý kiến 

về thiết kế cơ sở và các nội dung khác có liên quan của các dự án nhóm B và nhóm C 

như sau: 

a) Sở Công thương tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở và xác định kinh phí đầu tư 

tương ứng phần thiết kế cơ sở này đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng 

công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, hệ thống điện chiếu 

sáng, trạm biến áp, hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, chế tạo máy, luyện kim và các 

công trình chuyên ngành. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính thẩm định tháo dỡ, di dời, 

lắp đặt hệ thống thiết bị điện, thông tin liên lạc, các dây chuyền công nghệ máy móc 

thiết bị. 

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở và 

xác định kinh phí đầu tư tương ứng phần thiết kế cơ sở này đối với các công trình thuộc 

dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi, đê điều, nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng 

– đánh bắt thuỷ sản, định canh - định cư và các công trình nông nghiệp chuyên ngành 

khác. 

c) Sở Giao thông Vận tải tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở và xác định kinh phí 

đầu tư tương ứng phần thiết kế cơ sở này đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông: Cầu, hầm đường bộ, cống, thoát nước đô thị; vỉa hè, bãi 

đỗ xe, kè (trừ các công trình kè thuộc dự án thuỷ lợi đã giao cho Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn); mương thoát nước ngang và dọc, giao thông đường bộ; tuyến 

đường thuỷ nội địa, các hạng mục tổ chức giao thông.  

d) Sở Xây dựng tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở và xác định kinh phí đầu tư 

tương ứng phần thiết kế cơ sở này đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng (trừ các công trình công nghiệp do 

Sở Công thương tổ chức thẩm định); các dự án hạ tầng kỹ thuật trong các khu dân cư 

mới, khu công nghiệp (san nền, giao thông, cấp nước, thoát nước, cây xanh, cảnh quan) 

và các dự án đầu tư xây dựng công trình khác được UBND thành phố giao. 

đ) Sở Thông tin và Truyền thông tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở và xác định 

kinh phí đầu tư tương ứng phần thiết kế cơ sở này đối với các công trình thuộc dự án 

đầu tư xây dựng công trình bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông. 

e) Công an Phòng cháy chữa cháy tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở và xác định 

kinh phí đầu tư tương ứng về phòng cháy chữa cháy.  

g) Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có kỹ thuật phức tạp, áp dụng công 

nghệ mới, công nghệ cao ngoài khả năng chuyên môn Sở có thẩm quyền thẩm định 

thiết kế cơ sở phải báo cáo UBND thành phố để mời cơ quan tư vấn hoặc chuyên gia 

tham gia thẩm định thiết kế cơ sở. 

h) Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia ý kiến về Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường trong dự án đầu tư và phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định 

cư. 
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7. Đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thì Chủ đầu tư có trách 

nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để người quyết định đầu 

tư phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định hiện hành về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng công trình.  

 

Điều 10. Thẩm quyền phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật   xây 

dựng công trình 

1. Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây 

dựng công trình các dự án có tổng mức đầu tư từ 05 tỷ đồng trở lên.   

2. Chủ tịch UBND thành phố uỷ quyền phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ 

thuật xây dựng công trình như sau: 

a) Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng 

công trình thuộc chuyên ngành Sở quản lý, do Sở hoặc đơn vị trực thuộc Sở làm chủ 

đầu tư có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng. 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thẩm định, phê duyệt dự 

án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 

05 tỷ đồng do quận, huyện làm chủ đầu tư. 

c) Người đứng đầu các sở, ban, ngành thuộc thành phố không thuộc điểm a khoản 

2 Điều này phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình có tổng mức đầu tư 

dưới 500 triệu đồng do đơn vị làm chủ đầu tư. 

d) Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ 

thuật đầu tư xây dựng công trình các dự án còn lại có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng. 

 

Điều 11. Thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán công trình xây dựng  

Chủ đầu tư dự án tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán xây dựng công 

trình theo quy định hiện hành của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng.     

 

Điều 12. Quy định về công tác đấu thầu 

1. Nguyên tắc trong hoạt động đấu thầu: 

a) Việc lập, thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu 

và kết quả đấu thầu phải thực hiện theo mẫu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. 

b) Nghiêm cấm việc chia nhỏ các gói thầu để áp dụng hình thức chỉ định thầu.    

c) Giá gói thầu của các gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu 

phải tiết kiệm ít nhất từ 1% đến 3% so với dự toán gói thầu được phê duyệt hoặc có 

mức tiết kiệm bằng hoặc lớn hơn so với các gói thầu tương tự đã được tổ chức đấu thầu 

rộng rãi. 

2. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả 

đấu thầu: 
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a) Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết 

quả đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc thành phố quản lý.  

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, 

kết quả đấu thầu các gói thầu trong dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch 

UBND thành phố và các gói thầu do UBND thành phố giao nhiệm vụ thẩm định. 

c) Chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, 

hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách quận, huyện. 

 3. Cung cấp thông tin đấu thầu: 

Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp thông tin đấu thầu theo Quy định tại Điều 5 

của Luật Đấu thầu và các Quy định hiện hành đồng thời cung cấp dữ liệu hồ sơ mời 

thầu, thông tin đấu thầu trên trang thông tin đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại 

địa chỉ http://dauthau.danang.gov.vn. 

 

Điều 13. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư 

1. Chủ đầu tư hoặc cơ quan điều hành dự án (trường hợp được chủ đầu tư ủy 

quyền) lập hồ sơ tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư theo hướng dẫn của Bộ 

Tài chính và các quy định hiện hành của thành phố về tạm ứng, thanh toán, quyết toán 

vốn đầu tư. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố uỷ quyền cho: 

a) Giám đốc Sở Tài chính thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án 

nhóm C; thẩm tra trình UBND thành phố phê duyệt quyết toán vốn các dự án nhóm A, 

B. 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thẩm tra, phê duyệt  quyết toán 

vốn đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND quận, huyện và các công 

trình sử dụng nguồn vốn ngân sách quận, huyện. 

c) Chủ đầu tư cấp Sở thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án do 

mình làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng.  

 

Điều 14. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây 

dựng 

Các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng 

thì xử lý theo các Quy định hiện hành. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 15. Quy định xử lý chuyển tiếp 

1. Các dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt trước ngày Quyết 

định này có hiệu lực nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc đang thực hiện dở dang thì 

không phải làm thủ tục phê duyệt lại dự án, các công việc tiếp theo được thực hiện theo 

http://dauthau.danang.gov.vn/
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Quy định này. 

2. Các dự án đầu tư xây dựng công trình chưa được phê duyệt thì thực hiện theo 

Quy định tại Quyết định này. 

3. Các nội dung khác về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng công trình quản 

lý đầu tư xây dựng không quy định tại Quy định này thì thực hiện theo các văn bản 

pháp luật hiện hành. 

 

Điều 16. Tổ chức thực hiện 

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc hoặc phát 

sinh, các cơ quan, đơn vị và cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để 

báo cáo UBND thành phố xem xét giải quyết./. 

                                                     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                         CHỦ TỊCH 

                                                        Trần Văn Minh 
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   UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

                                                  

  Số:05 /2010/QĐ-UBND                             Đà Nẵng, ngày 08 tháng 03 năm 2010 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định tỷ lệ thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường  

đối với nước thải sinh hoạt năm 2010 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
                                                                                           

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
 

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

năm 2003; 

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

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

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

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 

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

2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ 

về thoát nước đô thị và khu công nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;  

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

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

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị quyết số 59/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004- 2009, kỳ họp thứ 10 về 

quy định thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Quyết định này quy định tỷ lệ thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải sinh hoạt năm 2010 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
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Điều 2. Đối tượng nộp phí là các hộ gia đình, cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ 

sở kinh doanh ngành sản xuất vật chất, cơ sở kinh doanh ngành dịch vụ sử dụng nước 

sạch qua hệ thống nước máy. 

Điều 3. Quy định tỷ lệ và mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh 

hoạt năm 2010 như sau: 

1. Tỷ lệ phần trăm (%) trên đơn giá tiêu thụ nước máy đối với từng đối tượng: 

TT Nội dung thu phí Tỷ lệ (%) 

1 Hộ gia đình 17% 

2 Cơ quan hành chính sự nghiệp 16% 

3 Cơ sở kinh doanh ngành sản xuất vật chất 18% 

4 Cơ sở kinh doanh ngành dịch vụ 18% 

2. Mức thu: Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt hàng 

tháng được xác định theo tỷ lệ (%) trên đơn giá tiêu thụ nước máy và được xác định 

theo công thức: F = G x V x T (đồng/tháng); trong đó: 

 F: Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt (đồng/tháng) 

G: Đơn giá tiêu thụ nước máy (đồng/m3, thực hiện theo quy định hiện hành của 

UBND thành phố Đà Nẵng về đơn giá tiêu thụ nước máy trên địa bàn thành phố nhưng 

chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) 

V: Khối lượng nước máy tiêu thụ trong tháng (m3) 

 T: Tỷ lệ (%) trên đơn giá tiêu thụ nước máy áp dụng cho từng đối tượng theo 

quy định tại Khoản 1, Điều 3 của Quyết định này. Khi xác định mức thu phí bảo vệ 

môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên một mét khối (m3) nước máy cung cấp cho 

khách hàng, cơ quan thu phí được làm tròn số đến hàng đơn vị. 

Điều 4. Cơ quan thu phí bao gồm các đơn vị cung cấp nước sạch qua hệ thống 

nước máy trên địa bàn thành phố. 

Điều 5. Chế độ thu, nộp và trách nhiệm của cơ quan thu phí 

1. Thực hiện thu, nộp, quản lý, sử dụng và báo cáo quyết toán phí theo quy định 

tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC 

ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-

BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính; Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 
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14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản 

lý Thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 

2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

2. Tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo 

quy định tại Điều 2 cùng với thời điểm thu tiền sử dụng nước máy hàng tháng của 

khách hàng, theo số mét khối (m3) nước máy tiêu thụ ghi trên Hoá đơn tiền nước. 

3. Đăng ký với Cục Thuế thành phố Đà Nẵng để thực hiện kết hợp nội dung thu 

tiền cấp nước và nội dung thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên 

cùng một Hoá đơn tiền nước. 

Điều 6. Quản lý và sử dụng tiền thu phí  

1. Căn cứ vào số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thu được 

hàng tháng, cơ quan thu phí được trích để lại 10% trên tổng số phí thu được để chi phí 

phục vụ công tác thu, số còn lại (90%) lập thủ tục chuyển vào tài khoản chuyên thu tại 

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng do Sở Tài chính làm chủ tài khoản. 

2. Nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt (sau khi trừ phần 

trích để lại cho cơ quan thu phí) được sử dụng để chi cho công tác quản lý, vận hành 

hệ thống thoát nước và thông hút các bể phốt theo định kỳ thuộc dự án thoát nước vệ 

sinh thành phố. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Thuế hướng dẫn, theo 

dõi và đôn đốc việc thực hiện thu, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh 

hoạt, đảm bảo thu đúng, đủ và kịp thời. 

2. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và 

Môi trường và Sở Tài chính để tổ chức tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn và đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện Quyết định này đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có sử 

dụng nước máy.     

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2010 

(tính từ kỳ hoá đơn thu tiền nước tháng 4 năm 2010 trở đi) và thay thế Quyết định số 

04/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của UBND thành phố quy định tỷ lệ 

thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt năm 2009 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 9. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây 

dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện; Giám đốc Công ty Cấp 
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nước Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

                       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN   

                                               KT. CHỦ TỊCH 

                                                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH  
                                                                         

                                               

                                                                                                           Võ Duy Khương 
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   UỶ BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

 Số: 06/2010/QĐ-UBND                            Đà Nẵng, ngày 08 tháng 03 năm 2010    
 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch 

bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

năm 2003; 

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

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

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

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 

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

2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ 

về đăng ký giao dịch bảo đảm;  

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;   

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

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

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT/BTC-BTP ngày 10 tháng 01 năm 

2007 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 36/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 29 tháng 4 năm 

2008 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 

03/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2007; 

 Căn cứ Nghị quyết số 90/2009/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011, kỳ họp thứ 15 về 

việc quy định và điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
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 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quyết định này quy định về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký 

giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng.   

Điều 2. Đối tượng nộp phí, lệ phí 

1. Đối tượng nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm là các tổ chức, cá nhân yêu 

cầu đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng cho thuê tài chính và các giao dịch, tài sản 

khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là đăng ký giao dịch bảo đảm) tại 

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. 

2. Đối tượng nộp phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm là các tổ chức, cá 

nhân có yêu cầu và được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp thông tin về 

giao dịch bảo đảm. 

Điều 3. Trường hợp không thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm 

1. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, 

cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa phương và sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, 

nuôi trồng thuỷ sản, làm muối; 

2. Yêu cầu sửa chữa sai sót trong giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm, 

hợp đồng cho thuê tài chính do lỗi của Đăng ký viên; 

3. Yêu cầu xoá đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng cho thuê tài chính. 

4. Đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm đối với tài sản kê biên 

để thi hành án khi cơ quan thi hành án thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án tại 

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản. 

Điều 4.  Mức thu và cơ quan thu phí, lệ phí 

1. Mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao 

dịch bảo đảm được thực hiện theo Phụ lục đính kèm Quyết định này. 

 2. Cơ quan, đơn vị thu phí, lệ phí: 

a) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 

thành phố Đà Nẵng. 

b) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường 

các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Điều 5. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được 

1. Chế độ thu, nộp phí, lệ phí: Thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế; 

Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 
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25/5/2006 của Bộ Tài chính; Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT/BTC-BTP ngày 

10/01/2007 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp. 

2. Chế độ quản lý và sử dụng: Cơ quan thu phí, lệ phí được trích để lại 50% số 

phí, lệ phí thu được để phục vụ công tác thu, 50% còn lại nộp vào ngân sách các cấp 

tương ứng với đơn vị quản lý thu. Số tiền thu phí, lệ phí được trích để lại cho cơ quan 

thu phí, lệ phí đến cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau.  

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

Điều 7. Sở Tài chính chủ trì phối hợp Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường 

và các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện quyết định này.  

Điều 8. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở Tài chính, Tài 

nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

Đà Nẵng; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND 

các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  

 

                    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                         KT. CHỦ TỊCH  

                                      PHÓ CHỦ TỊCH  
                                                                         

  

                                                  Võ Duy Khương  
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Phụ lục 

MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM VÀ PHÍ CUNG CẤP 

THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM 

(Kèm theo Quyết định số 06 /2010/QĐ-UBND 

 ngày 08 tháng 03 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

I. Mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 

                 (ĐVT: Đồng/trường hợp) 

Số 

TT 
Nội dung thu Mức thu 

1 Đăng ký giao dịch bảo đảm 60.000 

2 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm 50.000 

3 Đăng ký gia hạn giao dịch bảo đảm 40.000 

4 Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký 40.000 

5 
Yêu cầu sửa chữa sai sót trong đơn yêu cầu đăng ký giao 

dịch bảo đảm 
10.000 

 

II. Mức thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm: 

 

                  (ĐVT: Đồng/trường hợp) 

Số 

TT 
Nội dung thu Mức thu 

1 
Cung cấp thông tin cơ bản (Danh mục giao dịch bảo đảm, 

tài sản cho thuê tài chính, sao đơn yêu cầu đăng ký) 
10.000 

2 
Cung cấp thông tin chi tiết (Văn bản tổng hợp thông tin về 

tài sản giao dịch bảo đảm) 
30.000 
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UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số:07/2010/QĐ-UBND                              Đà Nẵng, ngày 08 tháng 03 năm 2010 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp,  

xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

 

 

 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

  

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

năm 2003; 

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

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

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

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 

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

2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 15/2003/TT-BTC ngày 07 tháng 3 năm 2003 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật 

về trật tự an toàn giao thông; 

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

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

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm  2006 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Nghị quyết số 90/2009/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011, kỳ họp thứ 15 về 

việc quy định và điều chỉnh một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quyết định này quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ 

xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.   
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Điều 2.  Đối tượng nộp phí 

1. Chủ phương tiện hoặc người sử dụng phương tiện giao thông có nhu cầu trông 

giữ phương tiện (sau đây gọi là giữ xe thông thường). 

2. Chủ phương tiện hoặc người sử dụng phương tiện giao thông có phương tiện 

giao thông bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (sau đây gọi 

là giữ xe vi phạm trật tự giao thông). 

Điều 3. Mức thu phí và cơ quan thu  

1. Mức thu phí giữ xe thông thường, giữ xe vi phạm trật tự giao thông theo quy 

định tại Phụ lục đính kèm. 

2. Cơ quan thu phí:  

a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ giữ xe. 

b) Các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức thực hiện 

trông, giữ xe theo quy định.  

Điều 4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu phí 

1. Chế độ thu, nộp phí: Thực hiện theo quy định của Luật Quản lý Thuế, Thông 

tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 

25/5/2006 của Bộ Tài chính. 

2. Quản lý, sử dụng tiền thu phí 

a) Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ giữ xe: Số tiền phí thu được là 

doanh thu đối tượng chịu thuế, chủ kinh doanh có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của 

Luật thuế hiện hành. 

b) Đối với các cơ quan, đơn vị tổ chức giữ xe: Số tiền phí thu được là khoản thu 

của ngân sách nhà nước được quản lý, sử dụng như sau: 

 - Trường hợp cơ quan, đơn vị thu phí giữ xe đã được ngân sách nhà nước đảm 

bảo kinh phí cho hoạt động thu phí theo dự toán hằng năm thì phải nộp 100% số phí 

thu được vào ngân sách các cấp tương ứng. 

  - Trường hợp cơ quan, đơn vị thu phí chưa được ngân sách nhà nước đảm bảo 

kinh phí cho hoạt động thu phí thì được để lại 80% tổng số tiền phí thu được để trang 

trải cho việc thu phí và 20% còn lại nộp ngân sách các cấp tương ứng. 

Điều 5. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Thuế thành phố, 

Sở Công thương và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và 

đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.  

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

thế Quyết định số 14/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 01 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 7. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở Tài 
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chính, Công thương; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

 

                  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                       

                           KT. CHỦ TỊCH            

                                       PHÓ CHỦ TỊCH  

 

                                                                                                    Võ Duy Khương  
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MỨC THU PHÍ TRÔNG, GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, ÔTÔ TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ 

(Kèm theo Quyết định số   07/2010/QĐ-UBND ngày 08   tháng 03   năm 2010 của  

UBND thành phố Đà Nẵng) 

I. Giữ xe thông thường:     

      

Điểm giữ xe Đơn vị tính 

Xe đạp, 

xe đạp 

điện, 

xích lô, 

xe ba gác 

đạp 

Xe 

máy, 

xe 

môtô 

Ôtô từ 15 

chỗ trở 

xuống, xe 

tải dưới 

3,5 tấn 

Ôtô trên 

15 chỗ, xe 

tải từ 3,5 

tấn trở 

lên 

1. Khu vực Chợ:           

-Khu vực thành phố:           

+ Gửi trong ngày Đồng/lượt 1,000 2,000 10,000 10,000 

+ Gửi cả ngày, đêm Đồng/ngày, đêm 2,000 4,000 20,000 30,000 

+ Gửi theo tháng Đồng/tháng 20,000 40,000 200,000 250,000 

- Khu vực nông thôn:           

+ Gửi trong ngày Đồng/lượt 500 1,000 10,000 10,000 

+ Gửi cả ngày, đêm Đồng/ngày, đêm 1,000 2,000 20,000 30,000 

+ Gửi theo tháng Đồng/tháng 8,000 20,000 200,000 250,000 

2. Khu vực Bệnh viện           

+ Gửi trong ngày Đồng/lượt 500 1,000 5,000 10,000 

+ Gửi cả ngày, đêm Đồng/ngày, đêm 1,000 2,000 10,000 20,000 

3. Trường học, khu 

chung cư: 
          

- Gửi theo ngày Đồng/lượt 500 500 2,500 5,000 

- Gửi theo tháng Đồng/tháng 4,000 10,000 50,000 100,000 

4. Khu vui chơi giải 

trí, bãi biển, danh lam 

thắng cảnh, di tích 

lịch sử, công trình văn 

hóa: 

          

- Gửi theo ngày Đồng/lượt 2,000 3,000 10,000 10,000 

-Gửi theo tháng Đồng/tháng 40,000 60,000 300,000 300,000 

5. Các khu vực khác:           

-Gửi theo ngày Đồng/lượt 1,000 2,000 10,000 10,000 

-Gửi theo tháng Đồng/tháng 30,000 50,000 300,000 300,000 
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Ghi chú: - Mức thu phí cả ngày và đêm tối đa bằng mức thu phí ban ngày cộng mức thu 

phí ban đêm 

                 - Khu vực thành phố là các khu vực nằm trên địa bàn các quận: Hải Châu, Thanh 

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

                - Khu vực nông thôn là các khu vực nằm trên địa bàn huyện Hoà Vang   
                      

II. Giữ xe vi phạm trật tự giao thông                      

                      

Điểm giữ xe Đơn vị tính 

Xe đạp, 

xe  xích 

lô, xe ba 

gác đạp 

Xe 

máy, 

xe 

môtô 

Ôtô từ 15 

chỗ trở 

xuống, xe 

tải dưới 

3,5 tấn 

Ôtô trên 

15 chỗ, xe 

tải từ 3,5 

tấn trở 

lên 

                

- Trong ngày đầu  Đồng/ngày  10,000 10,000 100,000 150,000                 

- Những ngày tiếp theo  Đồng/ngày  5,000 10,000 100,000 150,000                 
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  UỶ BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

 Số: 08/2010/QĐ-UBND                               Đà Nẵng ngà 08 tháng 03 năm 2010    

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí dự thi cấp chứng chỉ  

A, B, C về tin học và ngoại ngữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

năm 2003; 

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

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

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

quy định chi thiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 

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

2002 của Chính phủ; 

 Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; 

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

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

Bộ Tài chính; 

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

 Căn cứ Thông tư số 49/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2007 

của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức 

chi, công tác quản lý tài chính thực hiện ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi 

phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực; 

Căn cứ Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ 

- tin học;  
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Căn cứ Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp 

chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên;  

  Căn cứ Nghị quyết số 90/2009/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2011, kỳ họp thứ 15 về 

việc quy định và điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố;  

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Quyết định này quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí dự thi cấp 

chứng chỉ A, B, C về tin học và ngoại ngữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Đối tượng nộp phí  

Các thí sinh dự thi kiểm tra cấp chứng chỉ A, B, C về tin học, ngoại ngữ tại các 

Trung tâm được quy định tại khoản 2, Điều 3 Quyết định này. 

 Điều 3. Mức thu phí và cơ quan thu phí 

 1. Mức thu phí:  

 a) Chứng chỉ A: 50.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. 

 b) Chứng chỉ B: 65.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. 

c) Chứng chỉ C: 80.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. 

2. Cơ quan thu phí: 

a) Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng 

nghiệp, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; 

b) Trung tâm ngoại ngữ - tin học, Trung tâm ngoại ngữ - tin học và bồi dưỡng 

nghiệp vụ do Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập; 

c) Trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc các trường trung cấp chuyên nghiệp có 

trụ sở đóng tại địa phương; 

d) Trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc các Bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội, 

tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương (áp dụng mức thu phí kiểm 

tra cấp chứng chỉ khi các Trung tâm có nhu cầu đăng ký tổ chức kiểm tra cấp chứng 

chỉ với Sở Giáo dục và Đào tạo); 

e) Các trung tâm ngoại ngữ - tin học khác thuộc thành phố quản lý. 

Điều 4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu phí:  
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1. Thu, nộp phí: Thực hiện theo quy định của Luật Quản lý Thuế; Thông tư số 

63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 

của Bộ Tài chính. 

2. Chế độ quản lý, sử dụng tiền thu phí: 

Toàn bộ số tiền thu phí dự thi cấp chứng chỉ A, B, C về tin học ngoại ngữ được 

để lại 100% cho các đơn vị thu phí để chi phục vụ công tác tổ chức thi và cấp  

chứng chỉ. 

 Điều 5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Cục thuế, Sở Giáo dục và Đào tạo và các 

cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. 

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

điểm c, khoản 1, Điều 1; khoản 3, Điều 2 và khoản 3, Điều 3 Quyết định số 

22/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về quy 

định mức thu, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển.  

 Điều 7. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo 

dục và Đào tạo; Cục trưởng Cục thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà 

Nẵng; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND 

các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 
 

 

                 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                                     KT. CHỦ TỊCH 

                                                               PHÓ CHỦ TỊCH 
        

                                                                                                            Võ Duy Khương  
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   UỶ BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

  Số:09/2010/QĐ-UBND                             Đà Nẵng, ngày 08 tháng 03 năm 2010 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

 

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

năm 2003; 

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

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

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

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 

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

2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính 

phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; 

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ 

phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; 

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;  

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

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

chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Nghị quyết số 90/2009/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2011, kỳ họp thứ 15 về 

việc quy định và điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quyết định này quy định về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Đối tượng nộp lệ phí 

Tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các việc về 

hộ tịch theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch. 

 Điều 3. Trường hợp miễn nộp lệ phí   

1. Miễn thu lệ phí khai sinh trên địa bàn thành phố, bao gồm: đăng ký khai sinh 

đúng hạn, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn. 

2. Miễn thu lệ phí đăng ký khai tử, bao gồm: đăng ký khai tử đúng hạn, đăng ký 

khai tử quá hạn, đăng ký lại việc khai tử. 

3. Miễn thu lệ phí đăng ký kết hôn, bao gồm: đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc 

kết hôn tại xã, phường. 

4. Miễn thu lệ phí đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 

tuổi, bổ sung điều chỉnh hộ tịch. 

5. Miễn thu lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam đã được phép 

cư trú ổn định trước ngày 01/01/2009 theo Điều 1 Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 

12/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 4.  Mức thu lệ phí và cơ quan thu 

1. Mức thu lệ phí tại Uỷ ban nhân dân phường, xã  theo Phụ lục I đính kèm Quyết 

định này. 

2. Mức thu lệ phí tại Uỷ ban nhân dân quận, huyện theo Phụ lục II đính kèm 

Quyết định này. 

3. Mức thu lệ phí tại Sở Tư pháp theo Phụ  lục III đính kèm Quyết định này. 

 Điều 5. Chế độ thu, nộp, quản lý và  sử dụng số tiền lệ phí thu được 

1. Chế độ thu, nộp: Thực hiện theo quy định của Luật Quản lý Thuế; Thông tư 

số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 

của Bộ Tài chính. 

2. Chế độ quản lý và sử dụng lệ phí thu được:  

a) Uỷ ban nhân dân phường, xã được trích để lại 70% số tiền lệ phí thu được, 

30% còn lại nộp vào ngân sách phường, xã. Riêng các xã miền núi được trích để lại 

100% số tiền lệ phí thu được. 

 b) Uỷ ban nhân dân quận, huyện được trích để lại 70% số tiền lệ phí thu được, 

30% còn lại nộp vào ngân sách quận, huyện.  

 c) Sở Tư pháp được trích để lại 50% số tiền lệ phí thu được, 50% còn lại nộp vào 

ngân sách thành phố.  
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Điều 6. Kinh phí mua biểu mẫu hộ tịch 

Hàng năm ngân sách thành phố bố trí dự toán kinh phí mua biểu mẫu hộ tịch cho 

các địa phương và đơn vị để phục vụ việc miễn thu lệ phí hộ tịch theo Điều 3 Quyết 

định này. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện  

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện triển khai thực hiện và 

thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thu lệ phí hộ tịch theo quy định.  

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Cục Thuế thành phố hướng dẫn 

thực hiện Quyết định này. 

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay 

thế Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của UBND thành 

phố về quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch. 

Điều 9. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư 

pháp; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; thủ 

trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, 

huyện, phường, xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
                          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN   

                                                   KT. CHỦ TỊCH 

                                                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH  
                                                                         

                                                        

                                                                                                                  Võ Duy Khương 
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Phụ lục I 

BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH ÁP DỤNG  

TẠI UBND PHƯỜNG, XÃ 

(Kèm theo Quyết định số 09 /2010/QĐ-UBND ngày 08  tháng 03   năm 2010  

của UBND thành phố Đà Nẵng) 

           (Đvt: đồng) 

Số 

TT 
Nội dung 

 

Mức thu 

 

1 Khai sinh  

 Đăng ký khai sinh Miễn thu 

 Đăng ký khai sinh quá hạn Miễn thu 

 Đăng ký lại việc sinh Miễn thu 

 Đăng ký khai sinh cho trẻ em (có yếu tố nước ngoài) Miễn thu 

2 Kết hôn  

 Đăng ký kết hôn Miễn thu 

 Đăng ký lại việc kết hôn Miễn thu 

3 Khai tử  

 Đăng ký tử Miễn thu 

 
Đăng ký tử quá hạn (Áp dụng đối với trường hợp chết quá 6 

tháng mới đăng ký tử) 
Miễn thu 

 Đăng ký lại việc tử Miễn thu 

4 Nuôi con nuôi  

 Đăng ký việc nuôi con nuôi 20.000 

 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi 20.000 

5 Nhận cha, mẹ, con  

 Đăng ký nhận cha, mẹ, con 10.000 

6 
Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, 

bổ sung hộ tịch 
Miễn thu 

7 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch 2.000/01 bản sao 

8 Xác nhận các giấy tờ hộ tịch  

 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3.000/01 giấy tờ hộ tịch 

 Xác nhận các giấy tờ hộ tịch khác 3.000/01 giấy tờ hộ tịch 

9 Các việc đăng ký hộ tịch khác  

 Đăng ký việc giám hộ 5.000 

 Chấm dứt, thay đổi việc giám hộ 5.000 

 Các việc đăng ký hộ tịch khác 5.000 
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Phụ lục II 

BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH ÁP DỤNG  

TẠI UBND QUẬN, HUYỆN 

(Kèm theo Quyết định số 09 /2010/QĐ-UBND ngày  08  tháng 03 năm 2010  

của UBND thành phố Đà Nẵng) 

          (Đvt: đồng) 

STT Nội dung 

 

Mức thu 

 

1 Cấp lại bản chính khai sinh 10.000 

2 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch 3.000/bản 

3 
Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ 14 tuổi trở lên, xác định lại 

dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch. 
25.000 

4 Các việc đăng ký hộ tịch khác  

 Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác 5.000 

 Các việc đăng ký hộ tịch khác 5.000 
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Phụ lục III  

BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH ÁP DỤNG 

 TẠI SỞ TƯ PHÁP 

(Kèm theo Quyết định số 09 /2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 03  năm 2010  

của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

       (Đvt: đồng) 

STT Nội dung 

 

Mức thu 

 

1 Khai sinh  

 Đăng ký khai sinh Miễn thu 

 Đăng ký lại việc sinh Miễn thu 

2 Kết hôn  

 Đăng ký kết hôn 1.000.000 

 Đăng ký lại việc kết hôn 1.000.000 

3 Khai tử  

 Đăng ký tử Miễn thu 

 Đăng ký lại việc tử Miễn thu 

4 Nuôi con nuôi  

 Đăng ký việc nuôi con nuôi 2.000.000 

 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi 2.000.000 

5 Đăng ký nhận cha, mẹ, con 1.000.000 

6 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch 5.000/1 bản sao 

7 Xác nhận các giấy tờ hộ tịch 10.000 

8 Các việc đăng ký hộ tịch khác  

 Đăng ký việc giám hộ 50.000 

 Chấm dứt, thay đổi việc giám hộ 50.000 

 Cấp lại bản chính giấy khai sinh 20.000 

 
Thay đổi, cải chính hộ tịch xác định lại dân tộc, xác định lại 

giới tính, bổ sung hộ tịch 
50.000 

 Các việc đăng ký hộ tịch khác 50.000 
 

 



   

44 CÔNG BÁO/Số 05 + 06/Ngày 1-6-2010  

 

  UỶ BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

 Số:10/2010/QĐ-UBND                              Đà Nẵng, ngày 08  tháng  03 năm 2010    
 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu du lịch sinh 

thái Sơn Trà, Khu du lịch Bà Nà, Suối Mơ ban hành tại  

Quyết định số 215/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2004 

của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
ơ 

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

năm 2003; 

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

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

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

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 

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

2002 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị quyết số 90/2009/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2011, kỳ họp thứ 15 về 

việc quy định và điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Bãi bỏ quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu du 

lịch Bà Nà, Suối Mơ, Khu du lịch sinh thái Sơn Trà tại Điều 2; khoản 2, khoản 3 Điều 

3 và khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quyết định số 215/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 

2004 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí 

tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Khu du lịch Bà Nà, 

Suối Mơ đã chuyển cho doanh nghiệp tư nhân quản lý, thu phí theo quy định của pháp 

luật; Khu du lịch sinh thái Sơn Trà chưa được đầu tư hoàn chỉnh) 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
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 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc 

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc 

Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN   

                                               KT. CHỦ TỊCH 

                                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH  
                                                                                                                                        

  

                                                                                                               Võ Duy Khương 
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   UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số: 11/2010/QĐ-UBND                       Đà Nẵng, ngày 11 tháng 3  năm 2010    

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6  

năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về việc  

tổ chức trưng cầu ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối 

với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước  

thuộc thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

năm 2003;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tư pháp, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2007 

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về việc tổ chức trưng 

cầu ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc cung ứng dịch 

vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng. 

 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan nghiên cứu, trình Chủ tịch UBND thành phố phương án phù hợp để triển khai 

trưng cầu ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc cung 

ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng.  
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc 

Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch 

UBND các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

      

                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

     CHỦ TỊCH 

 

                                 Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:12/2010/QĐ-UBND          Đà Nẵng, ngày 12 tháng 3 năm 2010 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 Quyết định số 10/2004/QĐ-UB 

ngày 29/01/2004 của UBND thành phố về việc quy định mức thu phí thẩm định 

cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

năm 2003; 

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

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

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 

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

2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Thực hiện Công văn số 10225/BTC-CST ngày 20 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài 

chính; đồng thời, được sự thống nhất của Thường trực HĐND thành phố tại Công văn 

số 2727/HĐND-VP ngày 30 tháng 12 năm 2009 và theo đề nghị của Giám đốc các Sở 

Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính thành phố, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 Quyết định số 10/2004/QĐ-UB ngày 

29 tháng 01 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu phí 

thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau: 

“1. Đối tượng nộp phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất là các đối tượng đăng 

ký, nộp hồ sơ cấp quyền sử dụng đất có nhu cầu hoặc cần phải thẩm định theo quy 

định, nhằm bù đắp chi phí thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ để cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất như: điều kiện về hiện trạng sử dụng đất, 

điều kiện về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều kiện về sinh hoạt, sản xuất kinh 

doanh,.. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất áp dụng đối với cả trường hợp chuyển 

quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất. 
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Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất không áp dụng trong trường hợp cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với người đang sử dụng đất ổn định theo 

quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Đất đai năm 2003.” 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; thủ trưởng các cơ 

quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các 

quận, huyện; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./.  

                                         

                 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

               KT. CHỦ TỊCH 

                PHÓ CHỦ TỊCH 
 

                  Võ Duy Khương 
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     UỶ BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

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

                

Số:13/2010/QĐ-UBND                              Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2010 

  

QUYẾT ĐỊNH 
 

V/v ban hành Quy định về vốn đối ứng, quản lý và sử dụng vốn đối ứng trong 

hoạt động tiếp nhận nguồn viện trợ không hoàn lại  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

năm 2003; 
 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản 

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

 Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ 

về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;  

 Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 457/STC-

HCSN ngày 17 tháng 3 năm 2010,  
 

   QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về vốn đối ứng, quản lý 

và sử dụng vốn đối ứng trong hoạt động tiếp nhận nguồn viện trợ không hoàn lại trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay 

thế Quyết định số 160/2001/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2001 của UBND thành 

phố Đà Nẵng. 

 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã căn cứ Quyết 

định này thực hiện./. 

 
 

                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                            KT. CHỦ TỊCH 

                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

                                                                                          Võ Duy Khương 
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 UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4  năm  2010 
 

 

                                              QUY ĐỊNH 
Về vốn đối ứng, quản lý và sử dụng vốn đối ứng trong hoạt động 

tiếp nhận nguồn viện trợ không hoàn lại trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 13 /2010/QĐ-UBND 

 ngày 22 tháng 4 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

                

       CHƯƠNG I 
 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 
 

1. Vốn đối ứng nêu tại Quy định này được áp dụng đối với các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội 

- nghề nghiệp thuộc địa phương quản lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là các 

cơ quan, đơn vị) có tham gia vận động, đàm phán, ký kết thỏa thuận và trực tiếp tiếp 

nhận, quản lý sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại của các tổ chức phi Chính phủ 

nước ngoài (viết tắt là PCPNN), các tổ chức khác và cá nhân người nước ngoài; kể cả 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài (gọi tắt là nhà tài trợ) thuộc nguồn thu của ngân 

sách địa phương. 
 

2. Vốn đối ứng nêu tại Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp sau: 

a) Nguồn viện trợ là hỗ trợ phát triển chính thức ODA; 

b) Các khoản viện trợ mà trong văn bản thoả thuận, cam kết, các nhà tài trợ 

không quy định bên nhận tài trợ phải đóng góp vốn đối ứng; 

c) Các khoản viện trợ không nằm trong các lĩnh vực tại khoản 1, Điều 2 Quy 

định này; 

d) Các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của các tổ chức ngoài nhà nước 

của Việt Nam. 

 

Điều 2. Điều kiện được bố trí vốn đối ứng 
  

1. Các khoản viện trợ vào các lĩnh vực: Y tế; Giáo dục; Bảo vệ môi trường; Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn; Khôi phục ngành nghề truyền thống; Bảo tồn và phát 

huy di sản văn hoá dân tộc, Xây dựng cơ sở hạ tầng; nâng cao vai trò phụ nữ; bảo vệ 

và chăm sóc trẻ em; Hỗ trợ người nghèo; Giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội. 
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2. Đối với các khoản viện trợ theo chương trình, dự án: Trong văn bản cam kết 

hoặc thỏa thuận với nhà tài trợ có quy định cụ thể bên tiếp nhận viện trợ phải đóng góp 

vốn đối ứng và được UBND thành phố phê duyệt chủ trương bố trí vốn đối ứng trong 

Quyết định phê duyệt chương trình, dự án. 

 

3. Đối với các khoản viện trợ phi dự án: Trong văn bản cam kết hoặc thỏa thuận 

với nhà tài trợ có quy định cụ thể bên tiếp nhận viện trợ phải đóng góp vốn đối ứng và 

được UBND thành phố phê duyệt chủ trương bố trí vốn đối ứng trong Quyết định phê 

duyệt tiếp nhận viện trợ. 

 

                                              CHƯƠNG II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 3. Nội dung chi được bố trí vốn đối ứng 
 

1. Chi các nội dung thực hiện chương trình, dự án mà trong văn bản cam kết, 

thỏa thuận đã thống nhất bên nhận viện trợ phải đóng góp để cùng thực hiện chương 

trình, dự án với nhà tài trợ. 
 

2. Chi cho công tác vận chuyển, bảo quản, lưu kho, lưu bãi hàng viện trợ, chi phí 

quản lý liên quan trực tiếp đến việc tiếp nhận hàng viện trợ và chi nộp thuế (nếu có). 
           

 3. Trường hợp theo yêu cầu thực tế của từng dự án, chương trình viện trợ nếu 

có chi phí đối ứng ngoài các nội dung chi nêu trên, UBND thành phố sẽ xem xét và 

quyết định theo từng trường hợp cụ thể.  

 

Điều 4. Bố trí kinh phí đối ứng 

1. Đối với vốn đối ứng để cùng với nhà tài trợ thực hiện chương trình, dự án và 

các khoản viện trợ phi dự án, mức vốn đối ứng bố trí tối đa với tỷ lệ là 20% tổng giá 

trị tài trợ của chương trình, dự án mà nhà tài trợ đã đề nghị trong văn bản cam kết, thỏa 

thuận; trong đó, tỷ lệ vốn đối ứng cụ thể theo mức vốn được tài trợ như sau: 
 

a) Đối với chương trình, dự án có tổng mức vốn được tài trợ dưới 01 tỷ đồng, tỷ 

lệ vốn đối ứng tối đa là 20%. 
 

b) Đối với chương trình, dự án có tổng mức vốn được tài trợ từ 01 tỷ đồng đến 

dưới 05 tỷ đồng, tỷ lệ vốn đối ứng tối đa là 15%. 
 

c) Đối với chương trình, dự án có tổng mức vốn được tài trợ từ 05 tỷ đồng trở 

lên, tỷ lệ vốn đối ứng tối đa là 10%. 

 

     

2. Vốn đối ứng do nhà tài trợ thỏa thuận vượt quá tỷ lệ quy định tại khoản 1, 

Điều này thì các đơn vị tiếp nhận viện trợ có trách nhiệm huy động từ các nguồn kinh 

phí khác theo quy định của pháp luật để thực hiện. Trong trường hợp đặc biệt, UBND 

thành phố sẽ xem xét quyết định mức hỗ trợ cụ thể để đối ứng vốn viện trợ. 
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3. Đối với chi phí đối ứng nêu tại khoản 2, Điều 3 Quy định này được xác định 

căn cứ vào hồ sơ, tài liệu và nhu cầu thực tế phát sinh hợp lý, hợp lệ có liên quan trực 

tiếp đến việc tiếp nhận khoản viện trợ theo chương trình, dự án và các khoản viện trợ 

phi dự án đề nghị bố trí vốn đối ứng. 

 

Điều 5. Lập và tổng hợp dự toán kinh phí đối ứng 
1. Hàng năm, cùng với việc lập dự toán ngân sách, các cơ quan, đơn vị căn cứ 

vào văn bản thỏa thuận, cam kết với nhà tài trợ và Quyết định phê duyệt các dự án, 

chương trình viện trợ, các khoản viện trợ phi dự án của UBND thành phố để lập dự 

toán kinh phí vốn đối ứng theo từng chương trình, dự án cụ thể và tổng hợp cùng với 

dự toán thu, chi ngân sách năm của đơn vị mình, gửi cơ quan chủ quản và cơ quan tài 

chính theo phân cấp. Trên cơ sở đó, cơ quan tài chính các cấp tổng hợp cùng với dự 

toán ngân sách năm để trình UBND cùng cấp phê duyệt và giao dự toán. 
 

2. Trường hợp đối với các chương trình, dự án và các khoản viện trợ phi dự án 

phát sinh đột xuất sau thời điểm lập dự toán ngân sách hàng năm, các cơ quan, đơn vị 

căn cứ vào văn bản thỏa thuận, cam kết với nhà tài trợ và Quyết định phê duyệt các dự 

án, chương trình viện trợ, các khoản viện trợ phi dự án của UBND thành phố để lập dự 

toán bổ sung gửi cơ quan chủ quản, tổng hợp gửi cơ quan tài chính các cấp để tổng hợp 

trình UBND cùng cấp xem xét, phê duyệt bổ sung dự toán.  

 

Điều 6. Nguồn kinh phí bố trí vốn đối ứng 
1. Nguồn ngân sách thành phố đối với các dự án, chương trình và khoản viện trợ 

phi dự án thuộc thành phố quản lý.    

2. Nguồn ngân sách của các quận, huyện đối với các dự án, chương trình và 

khoản viện trợ phi dự án thuộc quận, huyện quản lý. 

3. Nguồn vận động đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp dân cư 

(kể cả sức lao động để thực hiện dự án theo cam kết) theo quy định của pháp luật hiện 

hành. 

 

Điều 7. Cấp phát, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đối ứng 
 

1. Về cấp phát, kiểm soát và thanh toán: Thực hiện theo đúng quy định của Luật 

ngân sách nhà nước hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Về quyết toán: 

a) Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổng hợp vào quyết toán hàng quý, năm 

của cơ quan, đơn vị mình theo quy định về quyết toán ngân sách hiện hành và gửi cơ 

quan chủ quản tổng hợp gửi cơ quan tài chính theo phân cấp.  

 

b) Khi kết thúc dự án, chương trình và các khoản viện trợ phi dự án, các cơ quan, 

đơn vị có trách nhiệm tổng hợp quyết toán kinh phí đối ứng vào tổng quyết toán của 

dự án, chương trình để báo cáo cơ quan chủ quản, tổng hợp báo cáo các cấp thẩm quyền 

theo quy định. 
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CHƯƠNG III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan 
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

a) Chủ trì thực hiện thẩm định, xác định các dự án được bố trí kinh phí đối ứng và 

nhu cầu vốn đối ứng để đề xuất UBND thành phố phê duyệt dự án, chương trình viện 

trợ và phê duyệt tiếp nhận viện trợ đối với các khoản viện trợ phi dự án; 

b) Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán kinh phí đối ứng theo dự án, chương trình 

và các khoản viện trợ phi dự án.    

c) Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, đôn đốc và báo cáo định kỳ hàng năm 

UBND thành phố về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Quy định này. 

 

2. Sở Ngoại vụ: Chịu trách nhiệm làm đầu mối trong quan hệ và vận động viện 

trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Đà Nẵng. 

 

3. Trách nhiệm của các đơn vị sử dụng kinh phí đối ứng: 

a) Lập dự toán hàng năm và đột xuất (nếu có) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan 

tài chính theo quy định; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và chứng từ có liên quan đến 

việc lập dự toán và xác định nhu cầu vốn đối ứng theo các quy định tại Quy định này. 

b) Thực hiện thanh toán với Kho bạc nhà nước và quyết toán chi vốn đối ứng theo 

đúng quy định hiện hành và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan quản lý cấp 

trên và cơ quan thanh tra, kiểm toán. 

 

4. Kho bạc nhà nước: Thực hiện kiểm soát chi trong quá trình thanh toán, sử dụng 

kinh phí đối ứng theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước hiện hành. 

 

5. Sở Tài chính và Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện: 

a) Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư (hoặc Phòng Tài 

chính - Kế hoạch quận, huyện nếu đơn vị thuộc quận, huyện quản lý) tổng hợp dự toán 

kinh phí đối ứng để tham mưu UBND cùng cấp bố trí dự toán cùng với việc lập dự 

toán ngân sách hàng năm và bổ sung dự toán trong trường hợp những dự án, chương 

trình và các khoản viện trợ phi dự án phát sinh đột xuất trong năm thực hiện. 

b) Hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí đối ứng đúng mục đích, đúng 

chế độ và thanh quyết toán theo quy định. 

c) Thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí đối ứng viện trợ tại các cơ quan, đơn vị theo quy định.  

 

CHƯƠNG IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
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Điều 9. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc đề 

nghị các đơn vị phản ảnh về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem 

xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

 

 

                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                         KT. CHỦ TỊCH 

                         PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

                 Võ Duy Khương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:14/2010/QĐ-UBND               Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2010 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại 

UBND các quận, phường cho các tổ chức hành nghề công chứng và giao thêm 

việc chứng thực bản sao cho Phòng Tư pháp quận, huyện 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

năm 2003; 

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ 

về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; 

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính 

phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất; 

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 

năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, 

chứng thực chữ ký;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được thực hiện như sau: 

1. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động 

sản (trừ việc chứng thực di chúc, văn bản từ chối nhận di sản thừa kế và chứng thực 

bản sao các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản) thuộc thẩm quyền của 

Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn các quận Hải Châu, 

Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và Sơn Trà cho các tổ chức hành 

nghề công chứng.  
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Tổ chức, cá nhân có yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch có liên quan đến 

bất động sản được quyền lựa chọn bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch  

liên quan đến bất động sản thuộc địa bàn huyện Hòa Vang được quyền lựa chọn việc 

công chứng tại bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào trên địa bàn thành phố hoặc 

chứng thực tại Ủy ban nhân dân huyện, xã nơi có bất động sản theo quy định pháp 

luật. 

Điều 2. Giao thêm việc chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản 

bằng tiếng Việt cho Phòng Tư pháp quận, huyện. 

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn 

bản bằng tiếng Việt được quyền lựa chọn bất kỳ UBND xã, phường hoặc Phòng Tư 

pháp quận, huyện nào trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2010 và thay thế 

Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2009 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất 

động sản tại UBND các phường, quận cho các tổ chức hành nghề công chứng và giao 

thêm việc chứng thực bản sao cho Phòng Tư pháp quận, huyện. 

Bãi bỏ thẩm quyền chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản của Ủy ban 

nhân dân phường thuộc các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, 

Liên Chiểu và Sơn Trà được quy định tại Điều 18 Quy định về trình tự, thủ tục tiếp 

nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND 

phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-

UBND ngày 07 tháng 4 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

Bãi bỏ thẩm quyền chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản (trừ chứng 

thực di chúc) của Ủy ban nhân dân các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, 

Cẩm Lệ, Liên Chiểu và Sơn Trà được quy định tại Điều 48 và Điều 49 Quy định về 

trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND quận, 

huyện thuộc thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2008/QĐ-

UBND ngày 30 tháng 5 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

 

Điều 4. Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra 

việc tổ chức thực hiện Quyết định này. 
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Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc  các Sở: Tư 

pháp, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

       

       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                CHỦ TỊCH 

 

                                                                            Trần Văn Minh 
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  UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

 Số:15/2010/QĐ-UBND                        Đà Nẵng, ngày13 tháng 5 năm 2010    

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 4 của Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định 

 mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan công trình văn hoá:  

Bảo tàng Điêu khắc Chăm  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

năm 2003; 

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

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

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

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 

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

2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; 

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

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

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 10 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tài 

chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương; 

 Thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại cuộc họp giao 

ban giữa Thường trực HĐND và lãnh đạo các Ban của HĐND thành phố ngày 17 

tháng 3 năm 2010 (Công văn số 2781/HĐND-VP ngày 17 tháng 3 năm 2010) và theo 

đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 299/TTr-STC ngày 19 tháng 4 năm 

2010, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 và Điều 4 Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu, 
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quan lý và sử dụng phí tham quan công trình văn hoá: Bảo tàng Điêu khắc Chăm, như 

sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau: 

“Điều 3. Đơn vị thu phí 

Bảo tàng Điêu khắc Chăm là đơn vị tổ chức thu phí tham quan công trình văn 

hoá Bảo tàng Điêu khắc Chăm.  

Bảo tàng Điêu khắc Chăm phải niêm yết công khai mức thu phí tại địa điểm 

tham quan và sử dụng chứng từ thu phí theo quy định hiện hành.” 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau: 

“Điều 4. Quản lý và sử dụng tiền thu phí 

1. Bảo tàng Điêu khắc Chăm được trích để lại 55% tổng số tiền phí thu được để 

chi cho công tác tổ chức thu phí và các hoạt động nghiệp vụ thường xuyên của đơn 

vị. Bảo tàng Điêu khắc Chăm có trách nhiệm sử dụng ít nhất 10% tổng số tiền thu phí 

được trích để lại nêu trên để chi phục vụ công tác bảo quản, phục chế hiện vật, mua 

sắm trang thiết bị phục vụ khách tham quan và tăng cường quảng bá về Bảo tàng Điêu 

khắc Chăm. 

2. Bảo tàng Điêu khắc Chăm có trách nhiệm nộp 45% tổng số tiền phí thu được 

vào ngân sách thành phố.” 

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

áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Giám đốc Kho 

bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện; Giám đốc Bảo 

tàng Điêu khắc Chăm và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

                                 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                                                                                                  KT. CHỦ TỊCH 

                                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                                                                                                               Võ Duy Khương 
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Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản 
Địa chỉ: 24 Trần Phú - Đà Nẵng 

Điện thoại: 0511. 3893777 

Fax: 0511.3 821286 

Email: congbao@danang.vnn.vn 

Website: https://congbao.danang.gov.vn 
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