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

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

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

Số: 05/2018/QĐ-UBND Đà Nẵng. ngày 02 tháng  02  năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc bổ sung, bãi bỏ, sửa đổi một số nội dung quy định tại 

 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND thành phố  
Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

 Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

 Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 
phủ Sửa đổi. bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật   đất đai; 

 Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
Quy định về giá đất; 

 Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
Quy định về thu tiền sử dụng đất; 

 Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
Quy định về thu tiền thuê đất. thuê mặt nước; 

 Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính 
phủ sửa đổi. bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất. 
thu tiền thuê đất. thuê mặt nước; 

 Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng. điều 
chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

 Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
chính Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 
2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất; 

 Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
chính Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 
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2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất. thuê mặt nước;  

 Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại 
Công văn số 473/HĐND-KTNS ngày 22 tháng 01 năm 2018 về việc bổ sung. sửa đổi 
một số nội dung quy định về hệ số điều chỉnh giá đất;  

Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 344/STC-
GCS ngày 01 tháng 02 năm 2018 về ban hành Quyết định về hệ số điều chỉnh giá đất 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Bổ sung, bãi bỏ, sửa đổi một số nội dung quy định tại Quyết định số 

11/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành hệ sồ 
điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau: 

1. Bổ sung Phụ lục số 03 và 04 vào Khoản 1. Điều 3. 
2. Bãi bỏ Khoản 2. sửa đổi Khoản 3. Điều 5 như sau: 
“3. Đối với hồ sơ đề nghị xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất của hộ 

gia đình. cá nhân đã nộp tại Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc cơ quan Tài nguyên và 
môi trường hoặc UBND các quận. huyện hoặc đã chuyển cho cơ quan thuế từ trước 
ngày 09 tháng 4 năm 2017 thì tiếp tục xử lý theo hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm 
nộp hồ sơ hợp lệ.” 

 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2018. 

Đối với các trường hợp đã nộp đầy đủ hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. 
đúng quy định trước ngày có hiệu lực của Quyết định này thì thực hiện theo quy định 
tại Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND. 

 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Tài 

chính. Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; 
Chủ tịch UBND các quận. huyện; Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch các quận. huyện; 
Chi cục trưởng Chi cục Thuế các quận. huyện; thủ trưởng các cơ quan. đơn vị; Giám 
đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
  PHÓ CHỦ TỊCH  

Trần Văn Miên 
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HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỐI VỚI 98 TUYẾN ĐƯỜNG  

(Kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2018 
của UBND thành phố Đà Nẵng) 

              

Hệ số điều chỉnh giá đất 
TT Tên đường phố Vị 

trí 1 
Vị 

trí 2 
Vị 

trí 3 
Vị 

trí 4 Vị trí 5 

1 Bàu Năng 1 (đoạn tiếp theo) 3.4 2.0 2.0 2.0 2.0 

2 Bàu Năng 4 3.9         

3 Bàu Năng 5  3.9         

4 Bàu Năng 6  3.9         

5 Bàu Năng 7 3.8         

6 Bàu Năng 8 3.8         

7 Bàu Năng 9  3.8         

8 Bàu Năng 10 3.8         

9 Bàu Năng 11 3.7 2.0 2.0 2.0 2.0 

10 Bàu Năng 12 3.7         

11 Bàu Năng 14 3.7         

12 Bùi Giáng  2.9 2.0 2.0 2.0 2.0 

13 Bùi Tấn Diên  2.5         

14 Đa Mặn Đông 1 3.5         

15 Đa Mặn Đông 2 3.2         

16 Đa Mặn Đông 3  3.6 2.0 2.0 2.0 2.0 

17 Đa Mặn Đông 4  3.5 2.0 2.0 2.0 2.0 

18 Đặng Huy Tá  4.0         

19 Đặng Minh Khiêm (đoạn tiếp theo) 3.6         

20 Đặng Văn Bá 3.3         

21 Đinh Gia Khánh  3.3         

22 Đinh Liệt (đoạn tiếp theo) 3.1         

23 Đinh Nhật Tân  3.1 2.0 2.0 2.0 2.0 

24 Đinh Văn Chấp  3.1         

25 Đỗ Đăng Đệ  4.8         
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26 Hà Hồi (đoạn tiếp theo) 3.2         

27 Hồ Phi Tích  3.5         

28 Hồ Trung Lượng 3.6         

29 Hòa Mỹ 6  2.8         

30 Hoàng Thế Thiện  4.0         

31 Hoàng Thị Loan           

   - Đoạn 02 bên đường dẫn cầu vượt Ngã 3 Huế (từ Ngã 
3 Huế đến đường sắt) 3.8         

   - Đoạn từ đường sắt đến Nguyễn Sinh Sắc 2.6 2.0 2.0 2.0 2.0 

   - Đoạn từ Nguyễn Sinh Sắc đến Hồ Tùng Mậu 2.8         

32 Huy Du  2.3         

33 Huỳnh Thị Bảo Hòa (đoạn tiếp theo) 3.8         

34 Khuê Mỹ Đông 1 (đoạn tiếp theo) 2.7         

35 Khuê Mỹ Đông 10  2.9         

36 Khuê Mỹ Đông 11 2.9         

37 Khuê Mỹ Đông 12 2.9         

38 Khuê Mỹ Đông 14  2.9         

39 Khuê Mỹ Đông 15 2.7         

40 Khuê Mỹ Đông 3 (đoạn tiếp theo)           

   - Đoạn 5.5m 2.9         

   - Đoạn 7.5m 2.9         

41 Khuê Mỹ Đông 7  2.9         

42 Khuê Mỹ Đông 8 -           

   - Đoạn 5.5m 2.9         

   - Đoạn 7.5m 2.9         

43 Khuê Mỹ Đông 9  2.9         

44 Lê Đình Kỵ 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

45 Lê Hiến Mai 2.5         

46 Lê Như Hổ 3.5         

47 Lê Quảng Chí 4.8         

48 Lê Quang Hòa  4.8         

49 Lý Thái Tông (đoạn tiếp theo) 2.5         

50 Ngô Huy Diễn 4.8         

51 Nguyễn Chích (đoạn tiếp theo) 3.5         
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52 Nguyễn Công Triều  2.9 2.0 2.0 2.0 2.0 

53 Nguyễn Mậu Tài  4.5         

54 Nguyễn Mỹ  3.6         

55 Nguyễn Quang Lâm  2.8         

56 Nguyễn Thức Tự 3.5         

57 Nguyễn Tường Phổ 2.9 2.0 2.0 2.0 2.0 

58 Nguyễn Văn Ngọc 2.7         

59 Nhơn Hòa 5  (đoạn tiếp theo) 3.1 2.0 2.0 2.0 2.0 

60 Nhơn Hòa 9  2.8 2.0 2.0 2.0 2.0 

61 Nhơn Hòa 10  2.8 2.0 2.0 2.0 2.0 

62 Nhơn Hòa 11  2.8 2.0 2.0 2.0 2.0 

63 Nhơn Hòa 12 3.1         

64 Nhơn Hòa 14 3.1 2.0 2.0 2.0 2.0 

65 Nhơn Hòa 15 3.1         

66 Nhơn Hòa 16  3.1         

67 Nhơn Hòa 17 3.1         

68 Nhơn Hòa 18  3.1         

69 Nhơn Hòa 19 2.8         

70 Nhơn Hòa 20  2.8         

71 Nhơn Hòa 21 2.8         

72 Nhơn Hòa 22  2.8         

73 Phạm Hữu Nghi           

   - Đoạn 5.5m x 2 làn 2.9         

   - Đoạn 10.5m 3.0         

74 Phạm Huy Thông  (đoạn tiếp theo) 4.2         

75 Phạm Kiệt  (đoạn tiếp theo) 3.0         

76 Phạm Thị Lam Anh  3.9 2.0 2.0 2.0 2.0 

77 Phan Khoang  2.9 2.0 2.0 2.0 2.0 

78 Phú Xuân 1 3.2         

79 Phú Xuân 2  3.2         

80 Phú Xuân 4  3.2         

81 Phú Xuân 5 3.2         

82 Phú Xuân 6  3.4         

83 Phú Xuân 7  3.4         
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84 Phú Xuân 8  3.4         

85 Phục Đán 3.2         

86 Phước Hòa 4  2.9 2.0 2.0 2.0 2.0 

87 Phước Hòa 5 3.1 2.0 2.0 2.0 2.0 

88 Quách Xân 2.5         

89 Thân Công Tài  3.1 2.0 2.0 2.0 2.0 

90 Trần Đình Nam 3.1 2.0 2.0 2.0 2.0 

91 Trần Đức 3.2 2.0 2.0 2.0 2.0 

92 Văn Tiến Dũng (đoạn tiếp theo) 3.0         

93 Võ Thị Sáu 2.9         

94 Vũ Mộng Nguyên (đoạn tiếp theo) 2.9         

95 Vũ Thành Năm  3.6         

96 Xóm Lưới 1  3.2         

97 Xóm Lưới 2 3.1         

98 Xuân Đán 3 3.1 2.0 2.0 2.0 2.0 
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Phụ lục số 04 

   HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC VỊ TRÍ CỦA 157 TUYẾN ĐƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2018 
của UBND thành phố Đà Nẵng) 

           
 
  Hệ số điều chỉnh giá đất  

TT 
Tên đường phố  Vị trí 2   Vị trí 

3  
 Vị trí 

4   Vị trí 5  

1 An Hòa 10     2.0        2.0        2.0        2.0    
2 An Nhơn 3     2.0        2.0        2.0        2.0    
3 An Nhơn 9     2.0        2.0        2.0        2.0    
4 An Thượng 14     2.0        2.0        2.0        2.0    
5 An Thượng 21         
  Đoạn 3.5m     2.0        2.0        2.0        2.0    
6 An Thượng 29         
  Đoạn còn lại     2.0        2.0        2.0        2.0    
7 An Trung 1     2.0        2.0        2.0        2.0    
8 An Trung Đông 1     2.0        2.0        2.0        2.0    
9 Ấp Bắc     2.0        2.0        2.0        2.0    
10 Bàu Gia Thượng 1     2.0        2.0        2.0        2.0    
11 Bàu Mạc 12     2.0        2.0        2.0        2.0    
12 Bàu Mạc 14     2.0        2.0        2.0        2.0    
13 Bàu Mạc 15     2.0        2.0        2.0        2.0    
14 Bàu Mạc 9     2.0        2.0        2.0        2.0    
15 Bàu Trảng 1     2.0        2.0        2.0        2.0    
16 Bàu Trảng 5     2.0        2.0        2.0        2.0    
17 Bình Than     2.0        2.0        2.0        2.0    
18 Bùi Bỉnh Uyên     2.0        2.0        2.0        2.0    
19 Bùi Dương Lịch     2.0        2.0        2.0        2.0    
20 Bùi Thế Mỹ     2.0        2.0        2.0        2.0    
21 Ca Văn Thỉnh     2.0        2.0        2.0        2.0    
22 Cẩm Bắc 11     2.0        2.0        2.0        2.0    
23 Cẩm Bắc 12     2.0        2.0        2.0        2.0    
24 Cẩm Bắc 9     2.0        2.0        2.0        2.0    
25 Cần Giuộc     2.0        2.0        2.0        2.0    
26 Chơn Tâm 2     2.0        2.0        2.0        2.0    
27 Chơn Tâm 8     2.0        2.0        2.0        2.0    
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28 Đa Mặn 3     2.0        2.0        2.0        2.0    
29 Đa Mặn 4     2.0        2.0        2.0        2.0    
30 Đa Mặn 7     2.0        2.0        2.0        2.0    
31 Đá Mọc 1     2.0        2.0        2.0        2.0    
32 Đá Mọc 4     2.0        2.0        2.0        2.0    
33 Dã Tượng     2.0        2.0        2.0        2.0    
34 Đầm Rong 1     2.0        2.0        2.0        2.0    
35 Đặng Nhữ Lâm     2.0        2.0        2.0        2.0    
36 Đào Doãn Địch     2.0        2.0        2.0        2.0    
37 Đào Nghiễm     2.0        2.0        2.0        2.0    
38 Điện Biên Phủ         
  Đoạn còn lại (chân cầu vượt đến ngã 3 Huế)     2.0        2.0        2.0        2.0    

39 Đinh Công Trứ     2.0        2.0        2.0        2.0    
40 Đinh Đạt     2.0        2.0        2.0        2.0    
41 Đinh Nhật Thận     2.0        2.0        2.0        2.0    
42 Đinh Thị Hòa     2.0        2.0        2.0        2.0    
43 Đỗ Nhuận     2.0        2.0        2.0        2.0    
44 Đông Lợi 3     2.0        2.0        2.0        2.0    
45 Đồng Trí 3     2.0        2.0        2.0        2.0    
46 Đức lợi 2     2.0        2.0        2.0        2.0    
47 Dương Thị Xuân Quý     2.0        2.0        2.0        2.0    

48 Đường từ Nguyễn Công Trứ đến Đông Kinh Nghĩa 
Thục (đường sắt cũ quận Sơn Trà. chưa đặt tên)          

   Đoạn 10.5m x 2 làn     2.0        2.0        2.0        2.0    
49 Hà Kỳ Ngộ     2.0        2.0        2.0        2.0    
50 Hà Xuân 1     2.0        2.0        2.0        2.0    
51 Hải Triều     2.0        2.0        2.0        2.0    
52 Hàn Mạc Tử         
  Đoạn còn lại     2.0        2.0        2.0        2.0    

53 Hồ Bá Ôn     2.0        2.0        2.0        2.0    
54 Hồ Hán Thương     2.0        2.0        2.0        2.0    
55 Hồ Sĩ Dương         
  Đoạn từ Lê Kim Lăng đến Cẩm Bắc 9     2.0        2.0        2.0        2.0    

56 Hồ Tùng Mậu     2.0        2.0        2.0        2.0    
57 Hồ Tương     2.0        2.0        2.0        2.0    
58 Hòa Nam 4     2.0        2.0        2.0        2.0    
59 Hoài Thanh         
  Đoạn từ Mỹ An 22 đến Lê Văn Hưu     2.0        2.0        2.0        2.0    
  Đoạn từ Lê Văn Hưu đến Phạm Hữu Kính     2.0        2.0        2.0        2.0    

60 Hoàng Minh Thảo     2.0        2.0        2.0        2.0    
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61 Huỳnh Lý     2.0        2.0        2.0        2.0    
62 Huỳnh Thị Bảo Hòa     2.0        2.0        2.0        2.0    
63 Lê Đại Hành     2.0        2.0        2.0        2.0    
64 Lê Doãn Nhạ     2.0        2.0        2.0        2.0    
65 Lê Đức Thọ         
  Đoạn 10.5m x 2 làn     2.0        2.0        2.0        2.0    
  Đoạn 7.5m x 2 làn     2.0        2.0        2.0        2.0    

66 Lê Duy Đình     2.0        2.0        2.0        2.0    
67 Lê Thạch         
  Đoạn 10.5m     2.0        2.0        2.0        2.0    
  Đoạn 7.5m     2.0        2.0        2.0        2.0    

68 Lê Thước     2.0        2.0        2.0        2.0    
69 Lê Văn An     2.0        2.0        2.0        2.0    
70 Lê Văn Duyệt     2.0        2.0        2.0        2.0    
71 Lê Văn Miến     2.0        2.0        2.0        2.0    
72 Lê Văn Quý         
  Đoạn 7.5m     2.0        2.0        2.0        2.0    

73 Lộc Phước 1     2.0        2.0        2.0        2.0    
74 Lý Triện     2.0        2.0        2.0        2.0    
75 Mai Hắc Đế     2.0        2.0        2.0        2.0    
76 Mân Quang 14     2.0        2.0        2.0        2.0    
77 Mân Quang 4     2.0        2.0        2.0        2.0    
78 Mân Quang 5     2.0        2.0        2.0        2.0    
79 Mân Quang 8     2.0        2.0        2.0        2.0    
80 Morrison     2.0        2.0        2.0        2.0    
81 Mỹ Đa Đông 8         
  Đoạn 3.5m     2.0        2.0        2.0        2.0    
  Đoạn 4m     2.0        2.0        2.0        2.0    

82 Mỹ Khê 1     2.0        2.0        2.0        2.0    
83 Mỹ Khê 2     2.0        2.0        2.0        2.0    
84 Mỹ Khê 3     2.0        2.0        2.0        2.0    
85 Mỹ Khê 4     2.0        2.0        2.0        2.0    
86 Nam Kỳ Khởi Nghĩa         
  Đoạn từ đường An Nông đến cầu Hòa Phước     2.0        2.0        2.0        2.0    

87 Nam Thọ 3     2.0        2.0        2.0        2.0    
88 Ngô Gia Khảm     2.0        2.0        2.0        2.0    
89 Ngô Quang Huy     2.0        2.0        2.0        2.0    
90 Nguyễn An Ninh     2.0        2.0        2.0        2.0    
91 Nguyễn Bá Lân         
  Đoạn 4m     2.0        2.0        2.0        2.0    
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92 Nguyễn Duy Trinh         
  Đoạn còn lại     2.0        2.0        2.0        2.0    

93 Nguyễn Khắc Nhu     2.0        2.0        2.0        2.0    
94 Nguyễn Minh Chấn     2.0        2.0        2.0        2.0    
95 Nguyễn Mộng Tuân     2.0        2.0        2.0        2.0    
96 Nguyễn Nghiêm     2.0        2.0        2.0        2.0    
97 Nguyễn Quý Đức     2.0        2.0        2.0        2.0    
98 Nguyễn Sĩ Cố     2.0        2.0        2.0        2.0    
99 Nguyễn Tất Thành         
  Đoạn từ Nguyễn Lương Bằng đến Hồ Tùng Mậu     2.0        2.0        2.0        2.0    

100 Nguyễn Thái Học     2.0        2.0        2.0        2.0    
101 Nguyễn Thị Hồng     2.0        2.0        2.0        2.0    
102 Nguyễn Thiếp     2.0        2.0        2.0        2.0    
103 Nguyễn Tuấn Thiện     2.0        2.0        2.0        2.0    
104 Nguyễn Văn Huề     2.0        2.0        2.0        2.0    
105 Nguyễn Văn Nguyễn     2.0        2.0        2.0        2.0    
106 Nhơn Hòa 4     2.0        2.0        2.0        2.0    
107 Phạm Bằng     2.0        2.0        2.0        2.0    
108 Phạm Hùng     2.0        2.0        2.0        2.0    
109 Phạm Nổi     2.0        2.0        2.0        2.0    
110 Phạm Phú Thứ     2.0        2.0        2.0        2.0    
111 Phan Đình Giót     2.0        2.0        2.0        2.0    
112 Phan Hành Sơn     2.0        2.0        2.0        2.0    
113 Phan Phu Tiên     2.0        2.0        2.0        2.0    
114 Phần Lăng 7     2.0        2.0        2.0        2.0    
115 Phần Lăng 8     2.0        2.0        2.0        2.0    
116 Phùng Tá Chu         

  Đoạn 5.5m     2.0        2.0        2.0        2.0    
  Đoạn 7.5m     2.0        2.0        2.0        2.0    

117 Phước Hòa 1     2.0        2.0        2.0        2.0    
118 Phước Trường 10     2.0        2.0        2.0        2.0    
119 Phước Tường 2     2.0        2.0        2.0        2.0    
120 Sử Hy Nhan     2.0        2.0        2.0        2.0    
121 Tạ Mỹ Duật     2.0        2.0        2.0        2.0    
122 Thanh Huy 1     2.0        2.0        2.0        2.0    
123 Thành Vinh 1     2.0        2.0        2.0        2.0    
124 Thanh Vinh 12     2.0        2.0        2.0        2.0    
125 Thanh Vinh 14     2.0        2.0        2.0        2.0    
126 Thanh Vinh 15     2.0        2.0        2.0        2.0    
127 Thanh Vinh 16     2.0        2.0        2.0        2.0    
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128 Thành Vinh 2     2.0        2.0        2.0        2.0    
129 Thành Vinh 3     2.0        2.0        2.0        2.0    
130 Thành Vinh 4     2.0        2.0        2.0        2.0    
131 Thanh Vinh 5     2.0        2.0        2.0        2.0    
132 Thành Vinh 5     2.0        2.0        2.0        2.0    
133 Thanh Vinh 8     2.0        2.0        2.0        2.0    
134 Thế Lữ     2.0        2.0        2.0        2.0    
135 Thủ Khoa Huân     2.0        2.0        2.0        2.0    
136 Tiên Sơn 10     2.0        2.0        2.0        2.0    
137 Tống Duy Tân     2.0        2.0        2.0        2.0    
138 Trà Na 3     2.0        2.0        2.0        2.0    
139 Trần Anh Tông     2.0        2.0        2.0        2.0    
140 Trần Đình Đàn     2.0        2.0        2.0        2.0    
141 Trần Nhân Tông         

  Đoạn còn lại     2.0        2.0        2.0        2.0    
142 Trần Quang Diệu     2.0        2.0        2.0        2.0    
143 Triệu Quốc Đạt     2.0        2.0        2.0        2.0    
144 Triệu Việt Vương     2.0        2.0        2.0        2.0    
145 Trung Nghĩa 4     2.0        2.0        2.0        2.0    
146 Trung Nghĩa 6     2.0        2.0        2.0        2.0    
147 Trường Chinh (phía không có đường sắt)         

  Đoạn 02 bên đường dẫn cầu vượt Ngã 3 Huế (từ Ngã 3 
Huế đến chân cầu vượt)     2.0        2.0        2.0        2.0    

  Đoạn còn lại (thuộc phường Hòa Phát)     2.0        2.0        2.0        2.0    
148 Trường Sa         

  Trường Sa - Đoạn còn lại (đến hết phường Hòa Hải)     2.0        2.0        2.0        2.0    
149 Tú Quỳ     2.0        2.0        2.0        2.0    
150 Võ Duy Ninh     2.0        2.0        2.0        2.0    
151 Võ Như Hưng     2.0        2.0        2.0        2.0    
152 Võ Trường Toản     2.0        2.0        2.0        2.0    
153 Vũ Đình Long     2.0        2.0        2.0        2.0    
154 Vũ Mộng Nguyên     2.0        2.0        2.0        2.0    
155 Xuân Hòa 2     2.0        2.0        2.0        2.0    
156 Yên Khê 1         

  Đoạn từ Nguyễn Tất Thành đến Dũng Sĩ Thanh Khê     2.0        2.0        2.0        2.0    
157 Yên Khê 2         

  Đoạn từ Nguyễn Tất Thành đến Dũng Sĩ Thanh Khê     2.0        2.0        2.0        2.0    
  Đoạn còn lại     2.0        2.0        2.0        2.0    
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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: 12/2018/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3   năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của UBND 
thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động 

của các ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các đơn vị được UBND thành 
phố giao nhiệm vụ điều hành dự án 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH 13  ngày 19 tháng 
6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sốBan hành văn bản Quy phạm pháp kluật ngày 22 tháng 6 năm 
2015 ; 

Căn cứ Nghị định số34 /2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về Quy 
định chi tiếtmột số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ; 

Căn cứ Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài 
chính về quản lý sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu 
tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính  tại Tờ trình số 40/TTr-STC ngày 
31 thán g01 năm 2018 và Công văn số 670/STC-ĐT ngày 09 tháng 3 năm 2018. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của 
các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dụng và các đơn vị được UBND thành phố giao 
nhiệm vụ điều hành dự án  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2018 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch UBNDcác quận, huyện, Giám đốc 
các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Thủ trưởng 
các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện ../. 
 
 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
           CHỦ TỊCH 
        Huỳnh Đức Thơ  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Số:16/2018/QĐ-UBND 

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

Đà Nẵng, ngày 10  tháng 4 năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 818 
/TTr-SNV ngày 27 tháng 3 năm 2018. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2018 và 

thay thế Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2015 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của 
UBND thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ 
quan công tác Đảng, sở, ban, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể thành phố; các quận, huyện; các 
cụm, khối thi đua thuộc thành phố; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
-               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
Huỳnh Đức Thơ  



   
16 CÔNG BÁO/Số 05 + 06/Ngày 30-6-2018  

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

QUY ĐỊNH 
Về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND  
ngày 10 tháng 4 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Quy định này quy định về: 
a) Phạm vi, đối tượng áp dụng, nguyên tắc và căn cứ thi đua, khen thưởng; 
b) Hình thức, nội dung và trách nhiệm tổ chức phong trào thi đua; 
c) Tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục, quy trình xét các danh hiệu thi đua và các hình thức 

khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; 
d) Xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ để đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng 

huân chương, huy chương, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, danh 
hiệu vinh dự Nhà nước; đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua và đề nghị Thủ tướng Chính 
phủ tặng Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 

đ) Hiệp y khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng. 
2. Những nội dung về công tác thi đua, khen thưởng không quy định tại Quy định 

này được thực hiện theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng 
dẫn thi hành. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Quy định này áp dụng đối với tập thể, cá nhân đang sinh sống, làm việc, học tập 

trong và ngoài thành phố Đà Nẵng có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và 
phát triển thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Thi đua: Là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập 

thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất đóng góp cho sự phát triển của thành 
phố Đà Nẵng, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
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2. Khen thưởng: Là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến 
khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích đóng góp cho sự phát 
triển của thành phố Đà Nẵng, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

3. Hiệp y khen thưởng: Là hình thức lấy thông tin của các cơ quan có liên quan 
để có thêm căn cứ trước khi khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng.   

4. Đơn vị, địa phương: Là các sở, ban, ngành, cơ quan công tác Đảng, Mặt trận, 
hội, đoàn thể thành phố; các quận, huyện; các cụm, khối thi đua; các doanh nghiệp 
thuộc thành phố; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố; các đơn vị 
thuộc và trực thuộc cơ quan cấp thành phố; đơn vị thành viên khối thi đua. 

5. Cơ quan cấp thành phố: Là các sở, ban, ngành, cơ quan công tác Đảng, Mặt 
trận, hội, đoàn thể thành phố; các quận, huyện; các cụm, khối thi đua và doanh nghiệp 
thuộc thành phố. 

6. Đơn vị thuộc và trực thuộc: Là đơn vị trực tiếp chịu sự quản lý điều hành của 
cơ quan cấp thành phố theo quy định của pháp luật.  

7. Đơn vị thành viên: Là đơn vị tham gia một cụm, khối thi đua. 
8. Thành tích đột xuất: Là thành tích đạt được ngoài chương trình, kế hoạch, nhiệm 

vụ mà tập thể, cá nhân phải đảm nhiệm có tác động, ảnh hưởng trong phạm vi ngành, 
lĩnh vực thuộc thành phố. 

9. Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất: Là thành tích đột xuất đạt được ở mức độ 
đặc biệt xuất sắc khi dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước 
hoặc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc thành tích được cơ quan, tổ chức trong 
khu vực hoặc thế giới tặng thưởng huy chương, giải thưởng, giấy chứng nhận và các 
hình thức ghi nhận hợp pháp khác, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và 
được cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền của Việt Nam thừa nhận. 

10. Luật thi đua, khen thưởng: Là viết tắt của Luật thi đua, khen thưởng số 
15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
thi đua, khen thưởng số 47/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số 39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 
2013 của Quốc hội. 

Điều 4. Nguyên tắc và căn cứ thi đua, khen thưởng 
Nguyên tắc và căn cứ thi đua, khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 6, 

Điều 10 Luật thi đua, khen thưởng; Điều 3 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 
7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen 
thưởng (sau đây viết tắt là Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ), Điều 2 Thông 
tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen 
thưởng (sau đây gọi tắt là Thông tư số 08/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ) và các nội 
dung cụ thể như sau: 
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1. Đơn vị, địa phương cấp nào phát động thi đua thì đơn vị, địa phương cấp đó tổ 
chức ký kết giao ước thi đua, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết đánh giá, xét các danh 
hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo quy định. 

2. Các đơn vị, địa phương khi đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 
UBND thành phố, cấp Nhà nước phải căn cứ vào thành tích đạt được và thành tích các 
đơn vị thuộc và trực thuộc để xem xét đề nghị khen thưởng, phù hợp với tiêu chí thi đua, 
tiêu chuẩn khen thưởng và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

3. Khi xét khen thưởng người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu của đơn vị, 
địa phương phải căn cứ vào tiêu chuẩn của cá nhân và thành tích của tập thể do cá nhân 
đó lãnh đạo. Không khen thưởng tập thể khi tập thể đó có người đứng đầu, cấp phó 
người đứng đầu bị xử lý kỷ luật hoặc có cá nhân bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo 
trở lên. 

4. Chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng tập thể, cá nhân đang 
trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang điều 
tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang 
được xác minh làm rõ. 

5. Thời gian trình khen thưởng lần tiếp theo được tính theo thời gian lập được 
thành tích ghi trong quyết định khen thưởng lần trước. Đối với quyết định khen thưởng 
không ghi thời gian lập được thành tích thì thời gian trình khen thưởng lần sau được 
tính theo thời gian ban hành quyết định khen thưởng lần trước. 

6. Đối với khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, chỉ lấy kết quả 
khen thưởng về thành tích toàn diện để làm căn cứ xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp 
trên khen thưởng. Kết quả khen thưởng phong trào thi đua theo đợt được ghi nhận và 
ưu tiên khi xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. 

7. Hình thức, mức hạng khen thưởng phải phù hợp với thành tích đạt được. Không 
tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được. Không cộng dồn thành tích 
đã khen của lần trước để đề nghị nâng mức khen thưởng lần sau. 

8. Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, 
không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng mức 
cao hơn.  

9. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, sản 
xuất, học tập, công tác hoặc chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Quan tâm khen thưởng cá 
nhân, tập thể từ yếu kém, phấn đấu trở thành điển hình tiên tiến trong phong trào thi 
đua; người dân tộc thiểu số và cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, học tập, công 
tác. 

10. Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá 
nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng. Đối với cán bộ 
lãnh đạo, quản lý là nữ thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến 
được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung; trường hợp quy định tuổi nghỉ hưu cao 
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hơn thì thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được thực hiện 
theo quy định chung. 

11. Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở không quá 
15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. 

 
Chương II 

 HÌNH THỨC, NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM 
TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA 

 
Ðiều 5. Hình thức tổ chức thi đua 
Hình thức tổ chức thi đua thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 4 Thông tư số 08/2017/TT-BNV của Bộ Nội 
vụ, cụ thể như sau: 

1. Thi đua thường xuyên là hình thức thi đua căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ 
được giao của cá nhân, tập thể để tổ chức phát động, nhằm thực hiện tốt công việc hàng 
ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đối tượng thi đua 
thường xuyên là các cá nhân trong một tập thể, các tập thể trong cùng một cơ quan, tổ 
chức, đơn vị hoặc giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ, tính chất 
công việc tương đồng nhau. 

2. Việc tổ chức phong trào thi đua thường xuyên phải xác định rõ mục đích, yêu 
cầu, mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể và được triển khai thực hiện tại cơ quan, tổ chức, đơn 
vị hoặc theo cụm, khối thi đua để phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua. 
Kết thúc năm công tác, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, trưởng các cụm, khối thi 
đua tiến hành tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua. 

3. Thi đua theo đợt (chuyên đề) là hình thức thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 
trọng tâm hoặc một lĩnh vực cần tập trung được xác định trong khoảng thời gian nhất 
định để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cơ quan, tổ chức, đơn 
vị. Chỉ phát động thi đua theo đợt khi đã xác định rõ thời gian mục đích, yêu cầu, chỉ 
tiêu, nội dung, giải pháp, tiêu chí thi đua, tiêu chuẩn khen thưởng. 

4. Trước khi tổ chức phong trào thi đua theo đợt có phạm vi trong các đơn vị, địa 
phương có thời gian từ 03 năm trở lên, đơn vị, địa phương gửi Kế hoạch Tổ chức phát 
động phong trào thi đua về Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố để theo dõi, tổng hợp 
báo cáo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

5. Người đứng đầu các đơn vị, địa phương khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua 
theo đợt trong phạm vi đơn vị, địa phương thực hiện việc khen thưởng theo thẩm quyền. 

6. Khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua có thời gian từ 03 năm trở lên, các đơn 
vị, địa phương lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đề nghị Chủ 
tịch UBND thành phố xem xét, khen thưởng và trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng 
khen. Đối với phong trào thi đua có thời gian từ 05 năm trở lên, lựa chọn tập thể, cá 
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nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc theo quy định tại Điều 24 và Điều 27 Nghị định số 
91/2017/NĐ-CP để trình cơ quan có thẩm quyền xét khen thưởng. 

Ðiều 6. Nội dung tổ chức phong trào thi đua 

Nội dung tổ chức phong trào thi đua thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định 
số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ và theo Điều 5 Thông tư số 08/2017/TT-BNV của 
Bộ Nội vụ. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm triển khai tổ chức 
phong trào thi đua trong phạm vi quản lý theo các nội dung sau: 

1. Tổ chức phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng 
tâm của đơn vị, địa phương để đề ra chỉ tiêu, nội dung, phương pháp thi đua cụ thể, 
khoa học, thiết thực, phù hợp với điều kiện, khả năng tham gia của tập thể, cá nhân. 
Phong trào phải có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ tuyên truyền. 

2. Căn cứ đặc điểm, tính chất công tác, lao động, nghề nghiệp, phạm vi và đối 
tượng tham gia thi đua để đề ra nội dung, hình thức tổ chức phát động thi đua cho phù 
hợp. Coi trọng việc tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của đợt thi đua, phát huy tinh 
thần trách nhiệm, ý thức tự giác của quần chúng. 

3. Triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia và 
đảm bảo các điều kiện tinh thần, vật chất cho phong trào. Thường xuyên theo dõi quá 
trình tổ chức thực hiện; chú trọng công tác chỉ đạo điểm, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra. 

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua và lựa chọn tập 
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen 
thưởng. Tổng kết phong trào thi đua phải đánh giá đúng kết quả, hiệu quả, ý nghĩa, tác 
dụng; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm 
trong việc tổ chức phong trào thi đua.  

5. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức; các phương tiện 
thông tin đại chúng trong việc phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phong 
trào thi đua để tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng. Tăng cường phổ biến các sáng 
kiến, kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả để mọi người học tập.  

Ðiều 7. Trách nhiệm tổ chức phong trào thi đua  

1. Chủ tịch UBND thành phố có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức, phát động, triển khai 
thực hiện và tổng kết phong trào thi đua của thành phố. 

2. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, phát động, 
triển khai thực hiện và tổng kết phong trào thi đua trong phạm vi ngành, đơn vị, địa 
phương mình quản lý. 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt 
trận, các tổ chức xã hội khác trong phạm vi, quyền hạn, nhiệm vụ của tổ chức mình, 
phối hợp với các cơ quan của Nhà nước để phát động, triển khai thực hiện; đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân 
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tham gia phong trào thi đua yêu nước và thực hiện chính sách khen thưởng; giám sát 
thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

 
Chương III 

THẦM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 
TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI  ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG  VÀ 

HIỆP Y KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀN 
CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Điều 8. Thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố 
1. Tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng như sau:  
a) Danh hiệu thi đua:  
- Đối với tập thể: Cờ thi đua của UBND thành phố, Tập thể lao động xuất sắc. 
- Đối với cá nhân: Chiến sĩ thi đua thành phố. 
b) Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. 
2. Xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng huân 

chương, huy chương, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, danh hiệu vinh 
dự Nhà nước; đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng 
Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc theo quy định. 

3. Xét hiệp y khen thưởng theo đề nghị của bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương. 
Điều 9. Cờ thi đua của UBND thành phố 
Cờ thi đua của UBND thành phố được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn theo 

quy định tại Điều 26 Luật thi đua, khen thưởng và Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 
91/2017/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau: 

1. Được đánh giá, bình xét, suy tôn là đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong phong trào 
thi đua của cụm, khối thi đua hoặc các phong trào thi đua chuyên đề do Thành ủy, 
UBND thành phố tổ chức, phát động khi sơ kết, tổng kết từ 03 năm trở lên. 

2. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là 
tập thể tiêu biểu xuất sắc của thành phố. 

3. Có mô hình mới, nhân tố mới để các tập thể, cá nhân khác học tập. 
4. Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham 

nhũng và các tệ nạn xã hội khác. 
Điều 10. Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 
Tập thể lao động xuất sắc được xét tặng cho tập thể tiêu biểu, được lựa chọn trong 

số các tập thể đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 27 Luật thi đua, khen thưởng, 
cụ thể như sau: 
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1. Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ 
đối với Nhà nước. 

2. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả. 
3. Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít 

nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 

4. Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ 
luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

5. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp 
luật của Nhà nước. 

6. Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. 

Điều 11. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố 
Danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn 

theo quy định tại Điều 22 Luật thi đua, khen thưởng và Khoản 2, Điều 9 và Khoản 8, 
Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau:  

1. Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 03 lần liên tục đạt danh 
hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (tính đến năm đề nghị khen thưởng). 

2. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố của cá nhân được áp dụng 
đạt hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng đối với thành phố. Sáng kiến có tác dụng, ảnh 
hưởng đối với thành phố do Chủ tịch UBND thành phố xem xét, công nhận hoặc đề tài 
nghiên cứu khoa học cấp thành phố đã nghiệm thu do Sở Khoa học và Công nghệ thành 
phố cấp giấy chứng nhận. 

3. Được các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố bỏ phiếu nhận 
xét và có tỉ lệ phiếu đồng ý đạt từ 90% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội 
đồng (nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản). 

Điều 12. Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố 
Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố được xét tặng cho tập thể, cá nhân thực 

hiện theo quy định tại Điều 72 Luật thi đua, khen thưởng và Điều 39 Nghị định số 
91/2017/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau: 

1. Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố được xét tặng cho cá nhân gương 
mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đạt một 
trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do thành phố 
phát động. 

b) Lập được nhiều thành tích, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực  
thuộc thành phố. 
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c) Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tính đến năm đề nghị 
khen thưởng), trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả 
trong phạm vi cấp cơ sở. 

d) Lập được thành tích đột xuất hoặc thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất. 

 

đ) Cá nhân ở địa phương khác, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài 
có thành tích, ý tưởng được xác nhận có đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển 
thành phố Đà Nẵng trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc 
phòng, ngoại giao hoặc lĩnh vực khác. 

2. Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố được xét tặng cho công nhân, nông 
dân, người lao động gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Người lao động lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất trong trong 
lao động, sản xuất có phạm vi ảnh hưởng trong địa bàn cấp huyện, cơ quan, đơn vị, tổ 
chức, doanh nghiệp, hợp tác xã. 

b) Công nhân có sáng kiến mang lại lợi ích, có phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn 
cấp huyện và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng 
cao trình độ chuyên môn, tay nghề. 

c) Nông dân có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 02 năm trở lên, giúp đỡ 
hộ nông dân trên địa bàn tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo. 

3. Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố được xét tặng cho tập thể gương mẫu 
chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong 
các tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2, Điều 72, Luật thi đua, khen thưởng, Khoản 
2, Điều 39 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau: 

a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do thành phố 
phát động hàng năm. 

b) Lập được nhiều thành tích xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực 
thuộc thành phố quản lý. 

c) Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực 
hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống 
vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính 
sách, pháp luật. 

d) Lập được thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc đột xuất. 

đ) Tập thể ở địa phương khác, tổ chức nước ngoài đã có thành tích, ý tưởng được 
xác nhận có đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trên 
lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao hoặc lĩnh 
vực khác. 
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4. Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố được xét tặng cho gia đình gương 
mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có nhiều 
đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội, giá trị từ 100 triệu 
đồng trở lên. 

5. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND thành phố quyết định khen thưởng 
hoặc đề nghị khen thưởng theo thẩm quyền. 

Điều 13. Hiệp y khen thưởng 
Chủ tịch UBND thành phố xét, hiệp y khen thưởng theo đề nghị của các bộ, ban, 

ngành, đoàn thể Trung ương (trừ các nội dung không phải hiệp y theo quy định của 
Luật thi đua, khen thưởng) theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 
của Chính phủ. 

Điều 14. Quy định chung về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm 
đối với tập thể, cá nhân làm cơ sở đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua và 
hình thức khen thưởng cấp thành phố, cấp Nhà nước 

Việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân do cấp trình khen 
thưởng căn cứ theo quy định công nhận hoặc ủy quyền cho đơn vị thuộc hoặc trực 
thuộc công nhận. 

1. Đối với cá nhân 
a) Đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức: Việc đánh giá, phân loại thực 

hiện theo quy định của Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức và Nghị định số 
56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ và Nghị định số 
88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, 
công chức, viên chức. 

b) Đối với cá nhân không phải là cán bộ, công chức, viên chức: Thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại theo 04 mức: “hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ”, “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “hoàn thành nhiệm vụ” và “không hoàn thành nhiệm 
vụ” (hoặc ủy quyền cho thủ trưởng đơn vị trực thuộc xét, công nhận). 

2. Đối với tập thể 
a) Tập thể được đánh giá, phân loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” làm cơ sở đề 

nghị tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ 
tịch UBND thành phố là tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ trọng tâm được giao. 

- Sáng tạo, vượt khó hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình, 
kế hoạch công tác, vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả. 

- 70% cá nhân trong tập thể được đánh giá, phân loại từ mức “hoàn thành tốt nhiệm 
vụ” trở lên và có cá nhân được đánh giá, phân loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; không 
có cá nhân được đánh giá, phân loại “không hoàn thành nhiệm vụ”. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=56/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Ðảng, 
pháp luật của Nhà nước. 

b) Thủ trưởng các đơn vị, địa phương dựa vào tiêu chuẩn nêu tại Điểm a, Khoản 
này để xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại cho các tập thể thuộc và trực thuộc theo 
04 mức: “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “hoàn thành 
nhiệm vụ” và “không hoàn thành nhiệm vụ” (hoặc ủy quyền cho thủ trưởng đơn vị trực 
thuộc xét, công nhận). Việc đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập 
thể được thực hiện đồng thời với việc đánh giá, phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ 
của cá nhân. 

c) Riêng các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố được đánh giá, phân loại “hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ” làm cơ sở đề nghị tặng các danh hiệu thi đua và hình thức 
khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố là tập thể đạt các tiêu 
chuẩn sau: 

- Tăng trưởng cao và bền vững; nỗ lực đổi mới, sáng tạo, tạo ra sản phẩm và dịch 
vụ mới có sức cạnh tranh. 

- Thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, bảm bảo tốt quyền lợi của người lao 
động. 

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, phát triển cộng đồng, 
bảo vệ môi trường; tạo điều kiện cho tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động. 

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Ðảng, 
pháp luật của Nhà nước. 

Điều 15. Các quy định về sáng kiến và xét công nhận sáng kiến 
1. Quy định chung về sáng kiến thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau: 
a) Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến 

sỹ thi đua thành phố do Chủ tịch UBND thành phố xem xét, công nhận. 
b) Sáng kiến để làm căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và Bằng 

khen của Chủ tịch UBND thành phố theo công trạng, thành tích đạt được cho cá nhân 
là sáng kiến tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận 
hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, 
đơn vị. 

2. Quy định về công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, 
đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen 
thưởng thực hiện theo quy định tại Khoản 9, Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 
của Chính phủ và Điều 6 Thông tư số 08/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ, cụ thể như 
sau: 

a) Việc xét, công nhận sáng kiến thực hiện theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến và Thông tư số 
18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng 
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dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 
13/2012/NĐ-CP. 

b) Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học các cấp do người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức, đơn vị quyết định thành lập. Thành phần Hội đồng các cấp gồm những thành 
viên có trình độ chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến, đề tài 
nghiên cứu khoa học và các thành viên khác. Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học 
các cấp có nhiệm vụ giúp người đứng đầu công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa 
học được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả để làm căn cứ đề nghị xét tặng 
danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp và đề nghị các hình thức khen thưởng theo quy định. 

c) Việc xét, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện theo Luật khoa học 
và công nghệ và các văn bản quy định chi tiết thi hành. 

Đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua các cấp và 
khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng là đề tài khoa học đã được nghiệm thu 
ở mức đạt trở lên, được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao, đã được cơ 
quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Đối tượng được công nhận có đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét danh 
hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng là Chủ nhiệm đề tài và người trực tiếp tham 
gia nghiên cứu đề tài. 

d) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp 
dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để xét, tặng danh hiệu thi đua. Phạm vi 
ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp cơ sở thì xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 
ở cấp thành phố thì xét, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố; ở cấp toàn quốc thì đề 
nghị xét, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”. 

đ) Căn cứ quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, thành tích đạt được và phạm vi ảnh 
hưởng, Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền khen thưởng hoặc đề 
nghị cấp trên khen thưởng với các hình thức khen thưởng theo quy định. 

Chương IV 
ĐĂNG KÝ THI ĐUA, THỦ TỤC, HỒ SƠ, TUYẾN TRÌNH, 

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ, THỜI GIAN GIẢI QUYẾT 
 

Điều 16. Đăng ký thi đua 
Cơ quan cấp thành phố đăng ký Cờ thi đua của UBND thành phố, Cờ thi đua của 

Chính phủ đối với tập thể; danh hiệu Chiến sỹ thi đua thành phố, Chiến sỹ thi đua toàn 
quốc đối với cá nhân, gửi về UBND thành phố (qua Ban Thi đua - Khen thưởng thành 
phố) trước ngày 15/02 hằng năm. 

Riêng ngành Giáo dục - Đào tạo gửi trước ngày 15/10 hàng năm. 
Điều 17. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng 
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Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 84 Luật thi 
đua, khen thưởng, các quy định có liên quan theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của 
Chính phủ và Thông tư 08/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ, cụ thể như sau: 

1. Thành phần hồ sơ: 
a) Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. 
b) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân. 
c) Biên bản bình xét thi đua hoặc xét khen thưởng. 
d) Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với sáng kiến, đề án, đề tài nghiên 

cứu khoa học (đối với cá nhân). 
2. Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải phù hợp 

với tiêu chuẩn, hình thức, mức hạng khen thưởng theo quy định. 
Đối với khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được cấp Nhà nước (trừ 

khen thưởng đột xuất và khen theo niên hạn): Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân 
được đề nghị khen thưởng tính đến thời điểm UBND thành phố trình Thủ tướng Chính 
phủ phải trước 03 tháng; nếu quá thời hạn trên, đơn vị, địa phương phải bổ sung thành 
tích của tập thể, cá nhân. 

3. Việc khen thưởng đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm toán phải có Báo 
cáo kết quả kiểm toán của cơ quan kiểm toán có thẩm quyền. Đối với doanh nghiệp 
không thuộc đối tượng kiểm toán trong Báo cáo thành tích phải nêu căn cứ không thuộc 
đối tượng kiểm toán. 

4. Đối với những cơ quan, tổ chức, đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, 
khi trình các hình thức khen thưởng: Cờ thi đua, Bằng khen, Chiến sĩ thi đua cấp thành 
phố, Tập thể lao động xuất sắc và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho tập thể 
hoặc cá nhân là thủ trưởng đơn vị, trong hồ sơ khen thưởng phải có văn bản xác nhận 
của cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền. 

5. Khi đề nghị UBND thành phố trình Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen 
thưởng bằng văn bản thì đồng thời gửi kèm file điện tử của tờ trình, báo cáo thành tích 
kèm danh sách đề nghị khen thưởng về hộp thư điện tử Ban Thi đua - Khen thưởng 
thành phố (tdkt@danang.gov.vn). 

6. Đối với các hình thức khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, 
danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố tiến hành 
lấy ý kiến nhân dân trên Trang thông tin điện tử Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành 
phố hoặc các phương tiện thông tin đại chúng trước khi trình lên cấp trên. 

Điều 18. Điều kiện, hồ sơ đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản 
1. Đối với khen thưởng cấp Nhà nước thực hiện theo Điều 55 Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

mailto:tdkt@danang.gov.vn
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2. Đối với khen thưởng cấp thành phố thực hiện theo Điều 85 Luật thi đua, khen 
thưởng và Khoản 6, Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như 
sau: 

a) Việc khen thưởng phục vụ yêu cầu chính trị của thành phố, nhằm kịp thời động 
viên, khích lệ quần chúng. 

b) Tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc tiêu biểu, đột xuất, đặc biệt xuất sắc 
đột xuất trong chiến đấu, công tác, lao động, học tập. 

c) Có thành tích, công trạng rõ ràng. 
d) Cá nhân là ngư dân, đồng bào dân tộc ít người, nông dân, công nhân... và tập 

thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động sản xuất, công tác. 
3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản thực hiện theo Khoản 6, Điều 

45 và Khoản 3, Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau: 

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng. 

b) Bản tóm tắt thành tích do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp thực hiện, 
trong đó ghi rõ hành động, thành tích, công trạng để đề nghị khen thưởng theo thủ tục 
đơn giản. 

4. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương xét và đề nghị khen thưởng ngay sau khi cá 
nhân, tập thể lập được thành tích xuất sắc, đột xuất. 

Điều 19. Tuyến trình khen thưởng 
Tuyến trình khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 83 Luật thi đua, khen 

thưởng và Điều 45, Điều 46 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như 
sau: 

1. Cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 
quỹ lương thì cấp đó có trách nhiệm khen thưởng hoặc trình cấp trên (trực tiếp) khen 
thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. 

2. Tập thể, cá nhân làm chuyên trách công tác đảng, hội đồng nhân dân, đoàn thể: 
a) Tập thể, cá nhân chuyên trách công tác đảng, hội đồng nhân dân, đoàn thể thành 

phố, do cơ quan đảng, văn phòng hội đồng nhân dân, đoàn thể trực tiếp quản lý xét, đề 
nghị Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng. 

b) Tập thể chuyên trách công tác đảng, hội đồng nhân dân, đoàn thể thuộc cấp 
huyện, do cơ quan đảng, văn phòng hội đồng nhân dân, đoàn thể trực tiếp quản lý xét, 
đề nghị Chủ tịch UBND quận, huyện khen thưởng hoặc Chủ tịch UBND quận, huyện 
trình Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng. 

3. Thủ trưởng cơ quan cấp thành phố: 
a) Xét và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng Cờ thi đua của UBND 

thành phố, Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua thành phố và Bằng khen cho tập 
thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý. 
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b) Xét và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ 
để đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, Giải 
thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, danh hiệu vinh dự Nhà nước; đề nghị 
Chính phủ quyết định tặng Cờ thi đua của Chính phủ và đề nghị Thủ tướng Chính phủ 
quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn 
quốc thuộc phạm vi quản lý theo quy định. 

4. Thủ trưởng cơ quan Trung ương: 
a) Xét và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng Cờ thi đua của UBND 

thành phố, Bằng khen cho tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn đối với thành tích chuyên đề, 
đột xuất, đặc biệt xuất sắc đột xuất. 

b) Xét và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng Cờ thi đua và Bằng 
khen cho đơn vị thành viên trong cụm, khối thi đua do thành phố tổ chức thuộc phạm 
vi quản lý. 

5. Cụm trưởng, khối trưởng các cụm, khối thi đua thuộc thành phố: 

a) Xét và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng Cờ thi đua và Bằng 
khen cho đơn vị thành viên trong cụm, khối thi đua. 

b) Xét và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Chính phủ quyết định tặng 
Cờ thi đua của Chính phủ đối với cụm, khối thi đua có đơn vị thành viên là cơ quan 
cấp thành phố, phường, xã, doanh nghiệp (đối tượng và số lượng thực hiện theo đăng 
ký thi đua của UBND thành phố hằng năm với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung 
ương). 

6. Đối với khen thưởng có yếu tố nước ngoài, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng: 

a) Xét và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng cho đối tượng là tổ chức 
nước ngoài, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài thuộc trách nhiệm 
quản lý. 

b) Xét và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ 
đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương cho tập thể, 
cá nhân người nước ngoài theo quy định. 

c) Hiệp y khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài theo đề nghị của sở, 
ban ngành, hội, đoàn thể, cụm, khối thi đua thành phố… 

7. Đối với Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
thành phố Đà Nẵng xét và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố xem xét, trình Thủ tướng 
Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết 
dân tộc theo quy định. 

8. Đối với các tập thể, cá nhân thuộc các tổ chức tôn giáo thành phố, Ban Tôn giáo 
thành phố (Sở Nội vụ) đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng hoặc trình cấp trên 
khen thưởng. Trường hợp các đơn vị, địa phương đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen 
thưởng thì phải có ý kiến hiệp y của Ban Tôn giáo thành phố. 
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9. Đối với các tổ chức kinh tế: 

a) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn dưới 50% vốn điều lệ, doanh nghiệp tư 
nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã… do cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc cấp giấy 
phép thành lập và hoạt động hoặc đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khen thưởng 
hoặc trình cấp trên khen thưởng. Đối với quỹ tín dụng nhân dân do Chủ tịch UBND các 
cấp khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng. 

b) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do sở quản lý ngành 
hoặc tổ chức được UBND thành phố giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện 
chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp khen thưởng hoặc trình cấp trên khen 
thưởng. 

c) Tập thể, cá nhân thuộc doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, hoạt động và đặt trụ 
sở giao dịch chính trên địa bàn thành phố (bao gồm doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc 
hoạt động ở địa phương khác) do người đứng đầu doanh nghiệp khen thưởng hoặc đề 
nghị Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. 

d) Trường hợp tập thể, cá nhân thuộc doanh nghiệp không đặt trụ sở chính trên 
địa bàn thành phố nhưng có thành tích đóng góp cho thành phố thì do Chủ tịch UBND 
thành phố khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. 

10. Đối với khen thưởng gia đình, UBND quận, huyện: 

a) Xét và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng Bằng khen cho gia đình 
có đủ tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 4, Điều 12 Quy định này;  

b) Xét và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết 
định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho gia đình theo quy định. 

11. Đối với cá nhân đã nghỉ hưu, nay đơn vị đã giải thể hoặc sáp nhập thì đơn vị 
tiếp nhận nhiệm vụ của cơ quan đó có trách nhiệm xem xét, đề nghị khen thưởng; cá 
nhân đã nghỉ hưu (hoặc hy sinh, từ trần) hồ sơ đề nghị khen thưởng do cơ quan quản 
lý cán bộ trước khi nghỉ hưu (hoặc hy sinh, từ trần) xem xét, hoàn chỉnh, trình cấp có 
thẩm quyền theo quy định. 

12. Đối với cá nhân là ngư dân, đồng bào dân tộc ít người, nông dân, công nhân… 
và tập thể lập được thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất có phạm vi ảnh hưởng 
trong phường, xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp do Chủ tịch UBND phường, 
xã; thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp khen thưởng và đề nghị Chủ tịch 
UBND quận, huyện hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thành phố (các sở, ban ngành 
và tương đương) khen thưởng hoặc trình Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng. 

13. Đối với tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất hoặc đặc biệt xuất sắc 
đột xuất trong các lĩnh vực có tầm ảnh hưởng đối với thành phố hoặc khu vực, quốc tế 
được dư luận, báo chí tôn vinh do đơn vị, địa phương quản lý trực tiếp hoặc cơ quan 
thông tin, truyền thông phát hiện, biểu dương đề nghị khen thưởng. 
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Điều 20. Đối tượng, danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà 
nước phải có ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy 

Các đối tượng, danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước sau đây 
phải có ý kiến bằng văn bản của Ban Thường vụ Thành ủy trước khi trình Thủ tướng 
Chính phủ, Chủ tịch nước: 

1. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho cá nhân thuộc 
diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. 

2. Các hình thức khen thưởng: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí 
Minh, Huân chương Độc lập (các hạng); danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc 
nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ nhân nhân dân, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 
danh hiệu Anh hùng Lao động và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. 

Điều 21. Thời hạn nộp hồ sơ 
1. Thời hạn UBND thành phố Đà Nẵng nộp hồ sơ về Ban Thi đua - Khen thưởng 

Trung ương thực hiện theo Khoản 1, Điều 48 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính 
phủ. 

2. Thời hạn các đơn vị, địa phương nộp hồ sơ về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen 
thưởng thành phố) cụ thể như sau: 

a) Hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ: Chậm nhất ngày 15 tháng 3 hàng 
năm. 

b) Hồ sơ trình khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được thuộc thẩm 
quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố: Chậm nhất ngày 31 tháng 3 hàng 
năm (trừ trường hợp khen thưởng đột xuất, khen thưởng quá trình cống hiến và khen 
thưởng đối ngoại).  

c) Hồ sơ trình khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được cấp Nhà nước: 
Chậm nhất ngày 29 tháng 4 hàng năm. 

d) Thời điểm trình hồ sơ xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc là năm liền 
kề với năm có quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố. Hồ sơ gửi 
chậm nhất ngày 05 tháng 9 hàng năm. 

đ) Riêng đối với ngành Giáo dục và Đào tạo: Chậm nhất ngày 01 tháng 8 hàng 
năm đối với khen thưởng cấp thành phố và chậm nhất ngày 05 tháng 9 hàng năm đối 
với khen thưởng cấp Nhà nước. 

e) Đối với khen thưởng cống hiến, các đơn vị, địa phương gửi hồ sơ đề nghị khen 
thưởng cho cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn trước khi nghỉ chế độ 07 tháng để thành 
phố xét trình Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đúng thời gian quy định tại Điểm a, 
Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 08/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ (trước khi cá nhân 
nghỉ chế độ 06 tháng). 

Điều 22. Thời gian giải quyết hồ sơ, thông báo kết quả xét khen thưởng 
1. Thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo Điểm b, Khoản 

2, Điều 48 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau: 
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a) Đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định 
của Chủ tịch UBND thành phố, Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền 
trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

b) Đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, trong thời hạn 
20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, thành phố xem xét, trình Thủ 
tướng Chính phủ. 

Riêng đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương 
Sao vàng; danh hiệu Anh hùng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; danh hiệu Nhà giáo, Thầy 
thuốc, Nghệ sĩ, Nghệ nhân; Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Chiến sĩ 
thi đua toàn quốc, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, 
thành phố xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ. 

2. Thời gian thông báo kết quả xét khen thưởng thực hiện theo Khoản 3, Điều 48 
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

Chương V 
HIỆN VẬT, MỨC TIỀN THƯỞNG, 
QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

 

Điều 23. Hiện vật, mức tiền thưởng 
1. Hiện vật, mức tiền thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp 

Nhà nước thực hiện theo Điều 69 đến Điều 74 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính 
phủ. 

2. Nguyên tắc tính tiền thưởng thực hiện theo Điều 68 Nghị định số 91/2017/NĐ-
CP của Chính phủ, cụ thể như sau: 

a) Tiền thưởng cho tập thể, cá nhân được tính trên cơ sở mức lương cơ sở do 
Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định khen thưởng. 
Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương cơ sở được làm tròn số lên hàng chục 
ngàn đồng tiền Việt Nam. 

b) Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích, một đối tượng nếu đạt nhiều 
danh hiệu thi đua kèm theo các mức tiền thưởng khác nhau thì nhận mức tiền thưởng 
cao nhất; 

c) Trong cùng một thời điểm, một đối tượng đạt nhiều danh hiệu thi đua, thời gian 
để đạt được các danh hiệu thi đua đó khác nhau thì được nhận tiền thưởng của các danh 
hiệu thi đua; 

d) Trong cùng thời điểm, một đối tượng vừa đạt danh hiệu thi đua vừa đạt hình 
thức khen thưởng thì được nhận tiền thưởng của danh hiệu thi đua và của hình thức 
khen thưởng. 
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đ) Người Việt Nam ở nước ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài được khen 
các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng kèm theo tặng phẩm lưu niệm. Tặng 
phẩm do cơ quan đề nghị khen thưởng chuẩn bị tương đương số tiền thưởng được nhận. 

3. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định khen thưởng, Sở Nội 
vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) có trách nhiệm lập thủ tục chuyển tiền thưởng cho 
đơn vị, địa phương trình khen thưởng. 

4. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được quyết định khen thưởng và tiền 
thưởng, đơn vị, địa phương trình khen thưởng có trách nhiệm chuyển tiền thưởng cho 
tập thể, cá nhân được khen thưởng. 

Điều 24. Quỹ thi đua, khen thưởng 
Việc trích lập và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng các cấp thực hiện theo quy 

định tại Điều 94 Luật thi đua, khen thưởng và các điều 64, 65, 66, 67 Nghị định số 
91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

Chương VI 
HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG THÀNH PHỐ 

TỔ CHỨC, BỘ MÁY LÀM CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 
 

Điều 25. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố 
1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố thành lập theo quy định tại Điều 63 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 
2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố do UBND thành phố quyết định 

thành lập và ban hành Quy chế hoạt động. 
3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố xét, đề nghị Chủ tịch UBND thành 

phố: 
a) Tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố. 
b) Xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng 

thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước Thành phố anh hùng, Anh hùng 
Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đề nghị Chính phủ quyết định tặng 
Cờ thi đua của Chính phủ và đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Bằng khen 
của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc theo quy định. 

4. Danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến 
sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua thành phố phải đạt từ 90% số phiếu đồng ý trở 
lên của thành viên Hội đồng thì mới đủ điều kiện đề nghị khen thưởng. Các trường hợp 
khác cần xin ý kiến thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố phải đạt 
65% số phiếu thành viên Hội đồng đồng ý trở lên. 

Điều 26. Quy định về tổ chức, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các 
đơn vị, địa phương thuộc thành phố 
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1. Phòng tổ chức - cán bộ (văn phòng hoặc phòng tổ chức - hành chính) của các 
sở, ban, ngành thành phố; phòng nội vụ thuộc UBND các quận, huyện là cơ quan 
thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị, địa phương. 

2. Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố; UBND các quận, huyện bố trí cán 
bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo tính ổn định. 

Chương VII 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 27. Trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố 
1. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định này, chỉ đạo, tổ chức, phát 

động phong trào thi đua trong phạm vi đơn vị, địa phương mình quản lý. Chủ 
 

trì việc xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng các tập thể, các nhân xuất sắc trong 
phong trào thi đua thuộc lĩnh vực mình quản lý. 

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy định (hoặc quy chế) công tác thi đua, khen 
thưởng của đơn vị, địa phương mình trên cơ sở Luật thi đua, khen thưởng, các văn bản 
hướng dẫn thi hành và Quy định này. 

3. Xây dựng kế hoạch và nội dung chương trình bồi dưỡng để tổ chức các lớp bồi 
dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, 
khen thưởng thuộc thẩm quyền quản lý. Cử cán bộ, công chức, viên chức làm công tác 
thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền quản lý tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập 
huấn nghiệp vụ do Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố tổ chức. 

4. Xét, khen thưởng và trình hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng 
đúng quy định (qua Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố thuộc Sở Nội vụ) và chịu trách 
nhiệm về thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.   

5. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền khen thưởng hoặc 
trình cấp trên khen thưởng có trách nhiệm công khai tập thể, cá nhân được đề nghị 
khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, 
Giải thưởng Nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” trên phương tiện thông 
tin thuộc thẩm quyền quản lý. 

Việc lấy ý kiến của nhân dân trên phương tiện thông tin và kết quả xử lý thông tin 
(kể cả đơn thư khiếu nại, tố cáo nếu có) phải báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
cùng cấp trước khi quyết định khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng. 

6. Tập thể, cá nhân kê khai thành tích, xác nhận không đúng sự thật hoặc làm giả 
hồ sơ, giấy tờ cho cá nhân, tập thể khác để đề nghị khen thưởng; người lợi dụng chức vụ 
quyền hạn quyết định khen thưởng trái pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm 
sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 
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Đ iều 28.  Trách nhiệm của bộ phận, cán bộ làm công tác thi đua, khen 
thưởng ở đơn vị, địa phương 

1. Căn cứ vào nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
hằng năm, 05 năm và nhiệm vụ chính trị được giao để tham mưu, đề xuất với cấp ủy 
đảng, thủ trưởng đơn vị, địa phương về chủ trương, nội dung, chương trình, kế hoạch, 
biện pháp thi đua; đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân 
dân tham gia phong trào thi đua. 

2. Bộ phận, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở địa phương chủ động phối 
hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp 
trong việc hướng dẫn, tổ chức các phong trào thi đua và kiểm tra việc thực hiện; tham 
mưu sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đề xuất 
khen thưởng và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. 

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp có trách nhiệm tham mưu cho Thủ 
trưởng đơn vị, địa phương cùng cấp tổ chức phát động và chỉ đạo phong trào thi đua 
trong phạm vi quản lý. 

Ðiều 29. Trách nhiệm của các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn 
thành phố 

1. Thường xuyên tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen 
thưởng; phản ánh đúng và kịp thời kết quả của phong trào thi đua và công tác khen 
thưởng. 

2. Phát hiện, phổ biến, nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc 
tốt; đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.  

3. Xem xét, đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng những trường hợp 
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nổi bật, có đóng góp lớn cho thành phố, được 
dư luận, báo chí tôn vinh. 

Điều 30. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố 
1. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở tại các 

đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố. 
2. Tham mưu UBND thành phố quyết định công nhận các sáng kiến có tác dụng, 

ảnh hưởng đối với thành phố hoặc đề tài cấp thành phố đã được áp dụng hiệu quả làm 
cơ sở cho việc xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. 

Điều 31. Trách nhiệm của Sở Tài chính thành phố 
1. Hàng năm, trên cơ sở dự toán của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố được 

Sở Nội vụ thẩm định gửi Sở Tài chính, trên khả năng cân đối của ngân sách tổng hợp 
chung vào dự toán ngân sách thành phố, báo cáo UBND thành phố trình Hội đồng nhân 
dân thành phố phê duyệt theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước và Khoản 
2, Điều 65 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 
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2. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ 
thi đua, khen thưởng theo đúng quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính 
phủ. 

Điều 32. Trách nhiệm của Sở Nội vụ thành phố 
1. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực 

hiện nghiêm túc Quy định này. 
2. Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, tổ chức, phát động phong trào 

thi đua trên địa bàn thành phố. 
3. Thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị, địa phương thuộc thành 

phố, trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm 
quyền khen thưởng theo quy định. 

4. Xây dựng kế hoạch hàng năm về nội dung chương trình bồi dưỡng chuyên môn 
nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi 
đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố. 

5. Tham mưu UBND thành phố quy định các hình thức động viên, ghi nhận ngoài 
các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được quy định trong Luật thi đua, khen 
thưởng và hướng dẫn cách thức tổ chức thực hiện. 

6. Tổng hợp các vướng mắc trong công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành 
phố báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết. 

Điều 33. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị, địa 
phương kịp thời phản ánh về UBND thành phố (qua Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc 
Sở Nội vụ) để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và 
thực tiễn công tác thi đua, khen thưởng của thành phố Đà Nẵng./. 

 
 
 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Huỳnh Đức Thơ  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

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

Số: 17/2018/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4  năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND 
thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ người có công với 

cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp kluật ngày 22 tháng 6 năm 2015 

; 
Căn cứ Nghị định số34 /2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về Quy 

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

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  tại Tờ trình 
số 630/TTr-SLĐTBXH ngày 14  tháng 3 năm 2018. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND 
thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ người có công với cách 
mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn  thành phố Đà Nẵng          

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 5 năm 2018 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này../. 

 
          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                   CHỦ TỊCH 
                Huỳnh Đức Thơ  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 18/2018/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4  năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực 
 chăn nuôi thú y do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành  

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp kluật ngày 22 tháng 6 năm 2015 ; 
Căn cứ Nghị định số34 /2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về Quy định chi 
tiếtmột số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 
2483/TTr-SNN ngày 09  tháng 3 năm 2018. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chăn nuôi và thú 
y do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành, cụ thể như sau:          
          1. Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2006 về việc ngăn cấm 
chăn nuôi, giết mổ, mua bán gia súc, gia cầm sống, trên địa bàn quận Hải Châu, Thanh 
Khê, Sơn Trà và một số phường thuộc quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu 
           2.  Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2012 ban hành Quy 
định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động 
vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
           3. Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2014 sửa đổi, bổ 
sung một số nội dung của Điều 8 Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, 
kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm 
theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2012 của UBND thành 
phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2018 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này../. 
 
 

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

 

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

 

Số:19/2018/QĐ-UBND        Đà Nẵng, ngày  07 tháng 5  năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính 

phủ về sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích; 
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số                                  

224/TTr-STNMT ngày 06 tháng 4 năm 2018 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại 
Công văn số 07/STP-XDKTVB ngày 02 tháng 01 năm 2018 về việc thẩm định dự 
thảo văn bản; trên cơ sở kết luận của UBND thành phố tại phiên họp thường kỳ ngày 
04 tháng 4 năm 2018. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý dịch vụ công 
ích vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2018 và thay thế 
Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2014 của UBND thành phố 
Đà Nẵng ban hành quy định phương thức đặt hàng thực hiện dịch vụ vệ sinh môi 
trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Cục trưởng Cục thuế 
Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                                        CHỦ TỊCH 

                                                                                           Huỳnh Đức Thơ 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 

 
QUY ĐỊNH  

Về quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn  
thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 07tháng       
5năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Quyết định này quy định về quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường (thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng) trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng theo phương thức đấu thầu, đặt hàng. 

2. Trường hợp văn bản pháp luật chuyên ngành có quy định riêng về lựa chọn nhà 
thầu, nhà thầu cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường khác với quy định tại 
Quyết định này thì áp dụng quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành. Các nội 
dung khác không quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định 
số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ và các văn bản pháp 
lý khác có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác 

xã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động 
hợp pháp có cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường (sau đây gọi chung là nhà thầu thực 
hiện cung ứng dịch vụ công ích theo quy định). 

2. Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc tổ chức thực hiện dịch vụ công ích 
vệ sinh môi trường đô thị.  

Điều 3. Kinh phí thực hiện  
Nguồn kinh phí thanh toán cho hoạt động cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi 

trường đô thị tại Điều 1 Quy định này được sử dụng từ các nguồn: nguồn ngân sách 
nhà nước, nguồn thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường và các nguồn vốn hợp pháp khác 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Nguyên tắc đấu thầu, đặt hàng 
1. Đảm bảo công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
2. Việc lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường phải thực 

hiện theo đúng các quy định pháp luật nhà nước về đấu thầu, đặt hàng. 



   
41 CÔNG BÁO/Số 05 + 06/Ngày 30-6-2018  

3. Nhà thầu cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường được lựa chọn không 
được chuyển giao công việc cho đơn vị khác khi chưa được sự chấp thuận của người 
có thẩm quyền và đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đấu thầu, đặt hàng. 

Điều 5. Lựa chọn phương thức cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường 
Việc lựa chọn phương thức cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường thực 

hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: 
1. Đấu thầu. 
2. Đặt hàng. 
Điều 6. Thẩm quyền quyết định phương thức cung ứng dịch vụ công ích vệ 

sinh môi trường 
1. UBND thành phố quyết định phương thức cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh 

môi trường thuộc dự toán chi ngân sách cấp thành phố và giao cho Sở Tài nguyên và 
Môi trường đối với công tác: 

- Xử lý chất thải rắn đô thị tại nhà máy, khu liên hợp, bãi chôn lấp; 
- Xử lý nước rỉ rác tại bãi chôn lấp Khánh Sơn. 
2. UBND thành phố phân cấp cho UBND quận, huyện thực hiện đấu thầu cung 

ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường đối với các công tác sau: 
- Quét, gom rác trên hè, đường phố; 
- Duy trì vệ sinh đường phố; 
- Duy trì vệ sinh dải phân cách; 
- Vớt rác trên sông bằng ghe, tàu; 
- Tưới nước rửa đường; 
- Thu gom, phân loại, vận chuyển chất thải rắn từ hộ gia đình đến địa điểm xử lý.  
Điều 7. Thời gian cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường 
1. Đối với các dịch vụ công ích vệ sinh môi trường có tính chất thường xuyên: 
a) Trường hợp đấu thầu: Thời gian thực hiện tối thiểu 03 (ba) năm, tối đa 05 (năm) 

năm, phân chia chi tiết từng năm làm cơ sở thanh, quyết toán theo niên độ ngân sách. 
b) Trường hợp đặt hàng: Thời gian thực hiện tối đa 12 (mười hai) tháng và phù 

hợp với niên độ ngân sách. 
2. Đối với các dịch vụ công ích vệ sinh môi trường có tính chất không thường 

xuyên: chủ đầu tư quyết định thời gian thực hiện gói thầu phù hợp với quy mô, tính 
chất của từng gói thầu. 

3. Thời gian hoàn thành quy trình lựa chọn tổ chức cung ứng dịch vụ công ích vệ 
sinh môi trường chậm nhất ngày 31 tháng 12 trước năm tổ chức đấu thầu. 
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Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi 
trường 

Quyền và nghĩa vụ của đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường thực hiện theo 
Điều 8 Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ. 

 
Chương II 

ĐẤU THẦU THỰC HIỆN CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG ÍCH VỆ SINH MÔI 
TRƯỜNG 

 
Điều 9. Điều kiện tổ chức, điều kiện tham gia và trình tự đấu thầu cung ứng 

dịch vụ công ích vệ sinh môi trường 
Thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-

CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu 
thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.  

Điều 10. Lập, thẩm định và phê duyệt dự toán để hình thành giá gói thầu 
1. Cấp thành phố: 
a) UBND thành phố phê duyệt dự toán để hình thành giá gói thầu làm cơ sở để Sở 

Tài nguyên và Môi trường lựa chọn nhà thầu. 
b) Đơn vị được UBND thành phố giao lựa chọn nhà thầu có trách nhiệm lập dự 

toán các công việc liên quan để tổ chức lựa chọn nhà thầu gửi Sở Tài chính chậm nhất 
ngày 01/6 hàng năm để thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định. 
Thời gian Sở Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt dự toán tối đa là 
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

2. Cấp quận, huyện: 
a) UBND quận, huyện được giao lựa chọn nhà thầu có trách nhiệm lập dự toán 

các công việc liên quan và thẩm định, phê duyệt dự toán để tổ chức lựa chọn nhà thầu.  
b) Việc phê duyệt dự toán để hình thành giá gói thầu có thể thực hiện đồng thời 

với việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trường hợp này, UBND quận, huyện 
phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đồng nghĩa với việc đã phê duyệt dự toán các 
công việc liên quan đến gói thầu. 

Điều 11. Xử lý các trường hợp phát sinh 
1. Đối với trường hợp phát sinh khối lượng mới trong năm ngoài phạm vi, địa bàn 

đã thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu: 
Các đơn vị được UBND thành phố giao; UBND quận, huyện tổ chức lựa chọn 

nhà thầu theo quy định để triển khai thực hiện. 
2. Đối với trường hợp phát sinh khối lượng mới trong phạm vi, địa bàn đã thực 

hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu: 
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- Trên cơ sở khối lượng mới phát sinh đã được thống nhất, bên mời thầu lập dự 
toán phần khối lượng mới phát sinh và thực hiện các bước theo quy định tại Điều 9, 
10, Quy định này; 

- Trên cơ sở dự toán khối lượng mới phát sinh được phê duyệt, bên mời thầu có 
trách nhiệm thực hiện thương thảo, điều chỉnh, bổ sung hợp đồng với nhà thầu đang 
thực hiện; 

- Trường hợp không thương thảo thành công, bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà 
thầu mới theo đúng quy trình lựa chọn nhà thầu để thực hiện đối với khối lượng công 
việc mới phát sinh. 

Chương III 
ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG ÍCH VỆ SINH MÔI 

TRƯỜNG  
Điều 12. Điều kiện đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường 
1. Các nhà thầu cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường phải đăng ký ngành 

nghề kinh doanh, đăng ký hoạt động phù hợp, có đủ năng lực về tài chính, trình độ kỹ 
thuật, công nghệ sản xuất, trình độ quản lý và tay nghề của người lao động đáp ứng 
được các yêu cầu của hợp đồng đặt hàng. 

2. Được UBND thành phố chấp thuận bằng văn bản phương thức cung ứng dịch 
vụ công ích vệ sinh môi trường theo phương thức đặt hàng. 

3. Trong trường hợp có từ 02 nhà thầu cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi 
trường trở lên có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này đề xuất tham gia thì 
ưu tiên lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường theo phương 
thức đặt hàng tự nguyện giảm giá cao nhất. 

Điều 13. Trình tự đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường 
1. Hằng năm, vào trước ngày 20 tháng 7, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách 

nhiệm lập dự toán chi tiết chi phí thực hiện dịch vụ công ích vệ sinh môi trường của 
năm sau theo đúng quy định gửi Sở Tài chính. Dự toán chi phí phải được xây dựng chi 
tiết theo từng loại dịch vụ cả về khối lượng và giá trị.  

2. Trên cơ sở dự toán do Sở Tài nguyên và Môi trường lập, Sở Tài chính có trách 
nhiệm thẩm định dự toán. Việc thẩm định phải được thực hiện chi tiết theo từng loại 
dịch vụ và được ước tính, phân bổ theo quý đúng theo đơn giá quy định trình UBND 
thành phố phê duyệt làm cơ sở cho việc cấp phát, thanh toán. Đồng thời, căn cứ vào 
khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tổng hợp bố trí dự toán ngân sách để thực 
hiện dịch vụ công ích vệ sinh môi trường. 

3. Sau khi có quyết định phê duyệt đặt hàng của UBND thành phố, Sở Tài nguyên 
và Môi trường thương thảo, ký hợp đồng với nhà thầu cung ứng dịch vụ công ích vệ 
sinh môi trường nhận đặt hàng chậm nhất ngày 31/12 hàng năm. 

4. Căn cứ Hợp đồng đặt hàng đã được ký kết, đơn vị nhận đặt hàng có trách nhiệm 
thực hiện các nội dung công việc đảm bảo đúng yêu cầu quy định. 
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5. Sau khi kết thúc nhiệm vụ theo đơn đặt hàng, các Sở, ngành được giao nhiệm 
vụ đặt hàng phối hợp tổ chức thanh lý hợp đồng đặt hàng với đơn vị nhận đặt hàng. 

Điều 14. Hồ sơ đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường 
Hồ sơ đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường gồm: 
1. Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án đặt hàng sản xuất và cung ứng dịch vụ 

công ích (kèm theo dự thảo quyết định và hồ sơ đặt hàng). 
2. Hồ sơ đặt hàng: 
a) Phần Thuyết minh hồ sơ: bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 
- Đơn vị nhận đặt hàng (tên đơn vị, trụ sở chính, giấy phép kinh doanh, vốn điều 

lệ). 
- Thời gian đặt hàng; địa bàn đặt hàng. 
- Đánh giá năng lực của đơn vị nhận đặt hàng: năng lực về tài chính, trình độ kỹ 

thuật, công nghệ sản xuất, trình độ quản lý và tay nghề của người lao động so với yêu 
cầu của gói thầu. 

- Đánh giá kết quả thực hiện đặt hàng năm hiện hành (nếu có). Trong đó, phân 
tích rõ nguyên nhân tăng, giảm về khối lượng và giá trị giữa thực hiện đặt hàng so với 
quyết định đặt hàng được duyệt (phương án sau điều chỉnh nếu có). 

- Thuyết minh cụ thể nguyên tắc, cơ sở đề xuất khối lượng đặt hàng năm kế hoạch 
(gồm khối lượng đặt hàng thường xuyên, đặt hàng không thường xuyên). 

- Thuyết minh căn cứ áp dụng đơn giá để xác định giá trị đặt hàng; 
- Thuyết minh, so sánh giữa phương án đặt hàng năm kế hoạch so với ước thực 

hiện của năm hiện hành; đánh giá, phân tích cụ thể nguyên nhân tăng, giảm (nếu có). 
- Thuyết minh, giải trình một số nội dung khác có liên quan (nếu có). 
b) Phần biểu mẫu: 
- Biểu mẫu tổng hợp phương án đề xuất đặt hàng. 
- Các biểu mẫu chi tiết thuyết minh số liệu. 
Tùy từng lĩnh vực dịch vụ công ích, các đơn vị xây dựng các biểu mẫu về khối 

lượng, đơn giá, giá trị đặt hàng cho phù hợp. 
c) Phần các văn bản pháp lý liên quan. 
Điều 15. Một số chỉ tiêu chủ yếu trong hồ sơ đặt hàng 
1. Chỉ tiêu khối lượng: được thiết lập cho từng lĩnh vực dịch vụ công ích gồm có 

các nội dung công việc đặt hàng thường xuyên và không thường xuyên. 
a) Nội dung công việc đặt hàng thường xuyên: gồm các chỉ tiêu về khối lượng 

cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì 
đề xuất. Khối lượng đặt hàng công việc thường xuyên được xác định trên cơ sở định 
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mức kinh tế kỹ thuật có tính đến yếu tố thực tiễn của từng lĩnh vực, từng địa bàn và 
khả năng cân đối ngân sách hàng năm. 

b) Nội dung công việc đặt hàng không thường xuyên: gồm các chỉ tiêu danh mục, 
khối lượng công việc cụ thể không thực hiện thường xuyên. Đây là các công việc cần 
thiết phải thực hiện trên cơ sở phù hợp khả năng cân đối ngân sách hàng năm. 

2. Giá, đơn giá 
a) Giá, đơn giá: được xác định trên cơ sở áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật, 

định mức chi phí hiện hành của nhà nước và được cấp có thẩm quyền ban hành theo 
Luật giá và các văn bản pháp luật có liên quan. 

b) Giá trị đặt hàng là tổng giá trị khối lượng thực hiện đặt hàng trong năm, tính 
theo giá, đơn giá đặt hàng, được nhà nước thanh toán cho đơn vị nhận đặt hàng. 

3. Doanh thu từ hoạt động cung ứng dịch vụ công ích (nếu có): xác định số thu 
(tạm tính) từ hoạt động cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường; số thu được để 
lại theo quy định; số thu để giảm trừ phần kinh phí được nhà nước đặt hàng. 

4. Tỷ lệ giảm giá: căn cứ tình hình kinh tế xã hội, khả năng cân đối ngân sách và 
năng lực tài chính của các nhà thầu cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường, Sở 
Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính trình UBND thành phố quyết 
định tỷ lệ giảm giá theo từng lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích (nếu có) hoặc các nhà 
thầu cung ứng dịch vụ công ích tự nguyện đề nghị tỷ lệ giảm giá khi nhận đặt hàng. 

Điều 16. Xử lý các trường hợp phát sinh 
1. Trường hợp trong năm phát sinh tăng, giảm công việc (thường xuyên và không 

thường xuyên) trong hoặc ngoài phạm vi đặt hàng đã được UBND thành phố phê duyệt 
thì nhà thầu cung ứng dịch vụ báo cáo phần khối lượng công việc  phát sinh cho Sở Tài 
nguyên và Môi trường để gửi Sở Tài chính kiểm tra trình UBND thành phố phê duyệt 
điều chỉnh. 

3. Thời gian gửi hồ sơ điều chỉnh đặt hàng đến Sở Tài chính chậm nhất ngày 10/10 
hàng năm. Thời gian trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh đặt hàng cung ứng 
dịch vụ công ích vệ sinh môi trường chậm nhất ngày 31/10 hàng năm. Trường hợp đặc 
biệt do UBND thành phố xem xét, quyết định. 
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Chương IV 
HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG ÍCH VỆ SINH  

MÔI TRƯỜNG 
Điều 17. Hợp đồng thực hiện dịch vụ công ích vệ sinh môi trường đô thị bao 

gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau: 
1. Tên dịch vụ vệ sinh môi trường; 
2. Địa bàn thực hiện; 
3. Số lượng, khối lượng; 
4. Chất lượng dịch vụ; 
5. Giá, đơn giá; 
6. Giá trị hợp đồng; 
7. Thời gian thực hiện, hoàn thành; 
8. Phương thức quản lý, giám sát; 
9. Phương thức nghiệm thu, tạm ứng, thanh toán; 
10. Trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ đầu tư và đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh môi 

trường; 
11. Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đồng và thủ tục giải quyết. 
Ngoài ra, các bên có thể thỏa thuận bổ sung một số nội dung khác trong hợp đồng 

(kể cả việc giảm trừ giá trị được nhà nước thanh toán do vi phạm hợp đồng) nhưng 
không trái với quy định của pháp luật. 

Điều 18. Điều chỉnh giá trị hợp đồng cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi 
trường  

1. Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường: 
a) Việc điều chỉnh hợp đồng phải được quy định cụ thể trong văn bản hợp đồng, 

văn bản thỏa thuận về điều kiện của hợp đồng (nếu có). 
b) Việc điều chỉnh hợp đồng chỉ được áp dụng trong thời gian hợp đồng còn hiệu 

lực. 
2. Tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong trường hợp sau đây: 
a) Trường hợp bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm hoặc sơ suất của các 

bên tham gia hợp đồng. 
b) Thay đổi phạm vi công việc, biện pháp thi công do yêu cầu khách quan làm 

ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng. 
c) Việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng ảnh 

hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng mà không do lỗi của nhà thầu gây ra. 
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3. Điều chỉnh hợp đồng cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trong các 
trường hợp sau: 

a) Trường hợp nhà nước thay đổi về cơ chế, chính sách tiền lương; giá nguyên 
nhiên vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện hợp đồng và được UBND thành phố 
chấp thuận về chủ trương, nguyên tắc điều chỉnh. 

b) Trường hợp nhà nước điều chỉnh, sửa đổi định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá 
ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị hợp đồng và được UBND thành phố cho phép điều 
chỉnh (kể từ thời điểm các chính sách này có hiệu lực). 

c) Trường hợp có khối lượng, số lượng phát sinh hợp lý (tăng hoặc giảm) hoặc do 
nguyên nhân bất khả kháng theo quy định của pháp luật. 

 
Chương V 

QUẢN LÝ, GIÁM SÁT, NGHIỆM THU, TẠM ỨNG, THANH TOÁN, QUYẾT 
TOÁN  

Điều 19. Quản lý, giám sát và nghiệm thu 
1. Các chủ đầu tư được UBND thành phố giao thực hiện hoạt động dịch vụ vệ 

sinh môi trường tại Điều 6 quy định này có trách nhiệm ban hành quy trình giám sát, 
nghiệm thu khối lượng, chất lượng công việc theo định mức, yêu cầu chất lượng theo 
quy định hiện hành đã được quy định trong hồ sơ hợp đồng và văn bản quy định có 
liên quan làm cơ sở tổ chức thực hiện hoặc báo cáo UBND thành phố cho phép thuê 
đơn vị có chức năng để quản lý, giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện hợp đồng cả về 
thời gian và khối lượng, chất lượng làm cơ sở để nghiệm thu.  

2. Quy trình giám sát, nghiệm thu khối lượng, chất lượng công việc phải đảm bảo 
các yêu cầu sau: 

a) Nghiệm thu 
- Công tác nghiệm thu khối lượng, chất lượng cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh 

môi trường được tổ chức định kỳ theo quy định hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp có 
thẩm quyền; 

- Nghiệm thu đảm bảo đúng thực tế, đúng thời điểm và kịp thời, các yêu cầu về 
kỹ thuật theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. 

b) Hồ sơ nghiệm thu 
Sổ nhật ký, biên bản nghiệm thu. Nội dung nghiệm thu phải chi tiết cho từng dịch 

vụ vệ sinh môi trường, phải thể hiện đầy đủ các tiêu chí: Khối lượng dịch vụ vệ sinh 
môi trường đã thực hiện; chất lượng công việc đã hoàn thành; thông số kỹ thuật theo 
đúng quy định của nhà nước. 

c) Thành phần tham gia nghiệm thu 
- Nghiệm thu theo ngày bằng hình thức sổ nhật ký: Đơn vị cung dịch vụ công ích 

vệ sinh môi trường tự tổ chức ghi sổ nhật ký, có xác nhận của đơn vị giám sát; 
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- Nghiệm thu tháng: Gồm cán bộ giám sát của đơn vị được giao làm chủ đầu tư 
và đại diện đơn vị thực hiện hợp đồng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường; 

- Nghiệm thu định kỳ hàng quý, nghiệm thu theo công việc phát sinh: Lãnh đạo 
của đơn vị được giao làm chủ đầu tư và các phòng chuyên môn, UBND xã, phường 
(nếu có) có liên quan Thủ trưởng đơn vị thực hiện Hợp đồng cung ứng dịch vụ công 
ích vệ sinh môi trường. 

d) Thời gian nghiệm thu: 
- Nghiệm thu hàng tháng: Từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng tiếp theo; thời gian 

nghiệm thu tháng cuối quý thực hiện cùng thời điểm nghiệm thu hàng quý; 
- Nghiệm thu hàng quý: Từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng liền kề tháng cuối quý; 
- Nghiệm thu năm: Nghiệm thu vào tuần đầu tiên của năm tiếp theo trên cơ sở hợp 

đồng đã ký. 
Điều 20. Nguyên tắc tạm ứng, thanh toán, quyết toán 
Việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán hợp đồng cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh 

môi trường thực hiện theo hợp đồng được ký kết và theo các quy định hiện hành của 
nhà nước. 

Chương VI 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 21. Chủ đầu tư được giao nhiệm vụ thực hiện dịch vụ công ích vệ sinh 
môi trường 

1. Lập dự toán dịch vụ công ích vệ sinh môi trường, tổ chức thẩm định và phê 
duyệt hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 
10 và Điều 13 Quy định này. 

2. Sau khi có quyết định phê duyệt dự toán chi tiết của cấp có thẩm quyền, tổ chức 
lựa chọn nhà thầu thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng ký 
hợp đồng cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường đảm bảo theo quy định. 

3. Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí được giao theo đúng quy định hiện hành, 
đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện tạm ứng, thanh toán kịp thời theo quy định trong 
phạm vi dự toán được giao. 

4. Quản lý, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng cả về quy trình, khối lượng, 
thời gian, chất lượng đối với các dịch vụ công ích vệ sinh môi trường do tổ chức cung 
ứng dịch vụ vệ sinh môi trường thực hiện trên địa bàn được giao quản lý. 

5. Tổng hợp báo cáo quyết toán giá trị dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trong 
năm cùng thời điểm quyết toán ngân sách, trình cấp có thẩm quyền để thẩm tra theo 
quy định. 

6. Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về kết quả thực hiện công tác dịch vụ 
vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố. 

Điều 22. Sở Tài nguyên và Môi trường  
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1. Có ý kiến bằng văn bản đối với nội dung công việc và khối lượng dịch vụ công 
ích vệ sinh môi trường do chủ đầu tư lập. 

2. Hướng dẫn chủ đầu tư được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện dịch vụ công ích 
vệ sinh môi trường áp dụng, vận dụng các định mức, đơn giá dịch vụ công ích trên địa 
bàn thành phố. 

Điều 23. Sở Tài chính  
1. Hàng năm, trên cơ sở dự toán do chủ đầu tư xây dựng và khả năng cân đối ngân 

sách, Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí dịch vụ vệ sinh công ích, báo cáo UBND 
thành phố trình HĐND thành phố xem xét, phê duyệt theo quy định. 

2. Thẩm định dự toán để hình thành giá gói thầu và thẩm tra quyết toán theo quy 
định hiện hành trình UBND thành phố phê duyệt đối với kinh phí thuộc dự toán chi 
ngân sách cấp thành phố. 

3. Thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường theo quy định. 

Điều 24. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, thẩm định phương án lựa chọn 

nhà thầu để báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định. 
2. Chủ trì hướng dẫn các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức lựa chọn nhà thầu 

thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu. 
Điều 25. Đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường 
1. Tổ chức cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường theo đúng hợp đồng đã ký kết, 

đảm bảo quy trình kỹ thuật và chất lượng quy định. 
2. Lập kế hoạch thực hiện dịch vụ công ích vệ sinh môi trường hàng tháng, quý, 

năm theo hợp đồng, báo cáo chủ đầu tư để có cơ sở kiểm tra, giám sát. 
3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao 

thông trong quá trình thực hiện cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường. 
4. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đô thị, giữ gìn, bảo vệ tài sản nhà 

nước trong quá trình thực hiện cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường. 
5. Chịu trách nhiệm về quyết toán các dịch vụ vệ sinh môi trường và quyết toán 

tài chính theo đúng chế độ quy định, nộp đầy đủ các khoản phải nộp ngân sách nhà 
nước theo quy định hiện hành. 

6. Chấp hành việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong quá trình 
thực hiện cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường. Phản ánh kịp thời với các cơ 
quan chức năng liên quan những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 
hiện cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường. 

Điều 26. Quy định chuyển tiếp 
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Đối với các gói thầu cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường đã tổ chức lựa 
chọn nhà thầu, đang trong thời gian thực hiện hợp đồng thì được tiếp tục thực hiện đến 
hết thời gian đã được quy định trong hợp đồng. 

Điều 27. Sửa đổi, bổ sung 
Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, phát sinh 

mới, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng 
hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Huỳnh Đức Thơ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

 

Số:20/2018/QĐ-UBND        Đà Nẵng, ngày 15 tháng 5  năm 2018 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Quy định thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết toán 
 ngân sách nhà nước hằng năm  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6  năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12  năm 2016 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước ; 
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC  ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 

chính quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12  năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 85/2017/TT-BTC  ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài 
chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 
theo niên độ ngân sách hằng năm; 

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC  ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài 
chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số                                  
114/TTr-STNMT ngày 13 tháng 4 năm 2018 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại 
Công văn số 1037/STP-XDKTVB ngày 12 tháng 4 năm 2018. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi áp dụng 
Quyết định này quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước 

hàng năn của đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng; thời gian thẩm định quyết toán ngân 
sách của cơ quan tài chính cho các đơn vị dự toán cấp I các cấp ở địa phương.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội- nghề nghiệp, các tổ chức khác có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 
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(gọi tắc là đơn vị dự toán), chủ đâù tư và các cấp chính quyền địa phương; cơ quan tài 
chính các cấp ở địa phương. 

Điều 3.Thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách 
         1.Đối với đơn vị dự toán các cấp 
          a) cấp thành phố: 
    - Trường hợp đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách (không có 
đơn vị trực thuộc) gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến cơ quan Tài chính chậm nhất 
đến hết ngày 31 tháng 3 năm sau để cơ quan Tài chính xét duyệt và thông báo kết quả 
xét duyệt quyết toán năm theo quy định 
   -  Trường hợp đơn vị dự toán cấp I có các đơn vị trực thuộc, thì đơn vị dự toán cấp I 
quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán đối với các đơn vị trực thuộc nhưng phải đảm 
bảo thời gian để hợp đơn vị dự toán cấp I thực hiện xét duyệt, tổng hợp quyết toán gửi 
cơ quan Tài chính chậm nhất đến hết ngày 29 tháng 4 năm sau để cơ quan Tài chính 
thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm theo quy định 
     b) Cấp quận, huyện: các cơ quan, đơn vị  dự toán cấp I  quy định thời hạn gửi báo 
cáo quyết toán đối với các đơn vị trực thuộc nhưng phải đảm bảo thời gian để đơn vị  
dự toán cấp I thực hiện xét duyệt, thẩm định, tổng hợp quyết toán gửi cơ quan Tài chính 
chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 3 năm sau 
    
   2. Đối với các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án 
    a)  các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án lập báo cáo quyết toán tình hình sử dụng vốn 
đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo các biểu số 01/CĐT, 02/CĐT, 03/CĐT, 04/CĐT 
theo quy định tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài 
chính gửi cơ quan cấp trên được phân cấp quản lý (Sở, Ban, ngành) chậm nhất đến hết 
ngày 31 tháng 3 năm sau. 
    b) Các Sở, Ban, ngành xét duyệt quyết toán của các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án 
thuộc trách nhiệm quản lý, tổng hợp, lập báo cáo quyết toán năm theo biểu số  
số 01/CQTH, 02/CQTH, 03/CQTH, 04/CQTH, 05-CQTH,  theo quy định tại Thông tư 
số 85/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính gửi Sở Tài chính 
chậm nhất đến hết ngày 29 tháng 4 năm sau. 
 
    3. Xử lý vi phạm thời hạn gửi báo cáo quyết toán 
     Các đơn vị dự toán cấp I, Chủ đầu tư ( hoặc Ban Quản lý dự án ) gửi báo cáo quyết 
toán năm về cơ quan Tài chính chậm so với thời hạn quy định thì cơ quan Tài chính 
phối hợp với Kho bạc nhà nước tạm dừng cấp kinh phí của Văn phòng đơn vị dự toán 
cấp I, Chủ đầu tư tư (hoặc Ban Quản lý dự án) tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch, trừ 
các khoản lương, phụ cấp lương, trợ cấp, học bổng và một số khoản chi cấp thiết để 
đảm bảo hoạt động của đơn vị, không bao gồm các khoản chi mua sắm, sữa chửa trang 
thiết bị, cho đến khi nhận được báo cáo quyết toán. 
   



   
53 CÔNG BÁO/Số 05 + 06/Ngày 30-6-2018  

    Điều 4.  Thời gian thẩm định quyết toán ngân sách của cơ quan tài chính các 
cấp  
     Cơ quan tài chính cấp thành phố và quận, huyện trong thời gian tối đa 30 ngày, kể 
từ ngày nhận được báo cáo quyết toán ngân sách của đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân 
sách thành phố và quận, huyện, có trách nhiệm xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết 
toán ngân sách của đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp mình. 
 
     Điều 5.  Hiệu lực thi hành 
        1.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2018 và áp dụng đối với 
quyết toán ngân sách nhà nước từ năm 2017 
        2. Quyết định số 4391/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2012 của UBND thành 
phố về việc quy định thời hạn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân 
sách nhà nước hằng năm hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực 
thi hành. 
       Điều 6.   Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, hội đoàn thể, Chủ tịch 
UBND các quận, huyện, phường, xã  và  các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

 

                                                                         
                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                         KT. CHỦ TỊCH 
                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH   
                                                                                    Trần Văn Miên 
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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:21/2018/QĐ-UBND        Đà Nẵng, ngày  28 tháng 5  năm 2018 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch   
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật  Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6  năm 2014; 
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH 13 ngày 22 

tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ 

về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; 
Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính 

phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;  
Căn cứ Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP 
ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; 

Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 
năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; 

Căn cứ Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số                                  
3313/TTr-SXD ngày 18 tháng 4 năm 2018. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý hoạt động cấp 
nước sạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2018 và thay thế 
Quyết định số 15/2005/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2005 của UBND thành phố 
Đà Nẵng  về việc ban hành quy định cung cấp, sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp 
nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, , Tài chính,  Tài nguyên và Môi 
trường, Y tế; ; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Trưởng ban BQL các Khu công nghiệp 
và chế xuất; Trưởng ban BQL Khu công nghệ cao; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 
Cấp nước Đà Nẵng;  các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết 
định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc và phát sinh, đề nghị phản ánh 
về Sở Xây dựng để tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất, trình UBND thành phố xem xét, sửa 
đổi, điều chỉnh cho phù hợp./. 

 

                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                                        CHỦ TỊCH 

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

        
 

QUY ĐỊNH 
Về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21 /2018/QĐ-UBND 
ngày  28 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

  
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Văn bản này quy định chi tiết một số nội dung về quản lý hoạt động cấp nước 

sạch tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn và khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 
nghệ cao, khu kinh tế, khu công nghệ thông tin tập trung,… (sau đây gọi tắt là khu 
công nghiệp) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Những nội dung không được quy định trong văn bản này thì thực hiện theo quy 
định tại Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, 
cung cấp và tiêu thụ nước sạch và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

3. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động cấp 
nước sạch, đơn  vị cấp nước, khách hàng sử dụng nước và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan. 

Điều 2. Nguyên tắc quản lý hệ thống cấp nước 
1. Nhà nước thống nhất quản lý về hoạt động cấp nước, có phân cấp, phân công 

trách nhiệm theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của 
đơn vị cấp nước, có xét đến việc hỗ trợ cấp nước cho người nghèo, các khu vực đặc 
biệt khó khăn. 

2. Khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch không phụ thuộc vào địa giới hành 
chính. Ưu tiên khai thác nguồn nước để cấp nước cho mục đích sinh hoạt. 

3. Nhà nước có trách nhiệm định hướng phát triển hệ thống cấp nước nhằm mục 
đích phục vụ lợi ích cộng đồng. 

4. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham 
gia phát triển và bảo vệ hệ thống cấp nước. 

5. Việc phát triển hệ thống cấp nước phải thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

6. Nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm về bảo vệ mạng lưới cấp nước. Các hành vi 
vi phạm ảnh hưởng đến an toàn cấp nước được xử lý nghiêm theo các quy định hiện 
hành. 
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Điều 3.  Nội dung quản lý nhà nước về cấp nước 
1. Đầu tư phát triển hệ thống cấp nước 
2. Thống kê, lập dữ liệu và quản lý tài sản hệ thống cấp nước 
3. Xử lý sự cố đối với hệ thống cấp nước 
4. Xã hội hóa trong lĩnh vực cấp nước 
5. Phân công, phân cấp trong quản lý hoạt động cấp nước 

Chương II 
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Đầu tư phát triển hệ thống cấp nước 
1. Đối với các khu dân cư hiện trạng: Đơn vị cấp nước phối hợp với UBND các 

quận, huyện rà soát các khu vực chưa có nước sạch và lập kế hoạch đầu tư phát triển 
mạng lưới cấp nước trên cơ sở xác định nhu cầu thực tế của người dân. 

2. Đối với khu dân cư mới, khu đô thị mới, khu chung cư, thương mại, dịch vụ,... 
thuộc vốn ngân sách thành phố: UBND thành phố đầu tư mạng lưới cấp nước và bàn 
giao cho đơn vị cấp nước thực hiện quản lý cung cấp nước sạch, sửa chữa, duy tu, bảo 
dưỡng. 

3. Đối với khu dân cư mới, khu đô thị mới, khu chung cư, khu thương mại, dịch 
vụ,... không thuộc vốn ngân sách thành phố: Chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư mạng 
lưới cấp nước trong phạm vi dự án theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và thực hiện đấu nối 
vào mạng lưới cấp nước của thành phố (trừ trường hợp được phép tự sản suất và cung 
cấp nước sạch).  

4. Đối với khu công nghiệp: 
a) Chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư mạng lưới cấp nước trong ranh giới khu công 

nghiệp. Đơn vị cấp nước có trách nhiệm cung cấp nước qua đồng hồ tổng. Chất lượng 
nước, giá nước do chủ đầu tư thỏa thuận với đơn vị cấp nước. Việc quản lý, sửa chữa, 
bảo dưỡng mạng lưới cấp nước, phân phối nước đến từng doanh nghiệp trong khu công 
nghiệp do chủ đầu tư chịu trách nhiệm. 

b) Trường hợp chủ đầu tư thỏa thuận giao cho đơn vị cấp nước quản lý, sửa chữa, 
bảo dưỡng mạng lưới cấp nước, phân phối nước đến từng doanh nghiệp thì chủ đầu tư 
có trách nhiệm báo cáo UBND thành phố xem xét, thống nhất chủ trương thực hiện. 

5. Nguyên tắc chung trong công tác đầu tư phát triển hệ thống cấp nước: Các dự 
án đầu tư mới, dự án cải tạo phải được thiết kế, thẩm định, phê duyệt, lựa chọn nhà 
thầu hoặc đơn vị cấp nước đúng theo trình tự quy định. Các hoạt động thiết kế, thi 
công, giám sát chất lượng, nghiệm thu hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào quản 
lý sử dụng phải tuân thủ theo các quy định hiện hành. 

Điều 5. Trách nhiệm xây dựng, cập nhật, quản lý dữ liệu cấp nước 
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1. Dữ liệu hệ thống cấp nước: 
a) Đối với nhà máy nước: Đơn vị quản lý, vị trí, công suất, tính chất nguồn nước 

thô, công nghệ xử lý, chất lượng nước sau xử lý,... 
b) Đối với trạm bơm: Đơn vị quản lý, vị trí, công suất, áp lực,... 
c) Đối với mạng lưới đường ống (phạm vi trước đồng hồ đấu nối khách hàng): 

Đơn vị quản lý, vị trí, đường kính, chất liệu, thời điểm đầu tư, tình trạng sử dụng,... 
d) Dữ liệu cấp nước được cập nhật theo hàng quý vào phần mềm quản lý cấp 

nước. 
2. Đơn vị cấp nước có trách nhiệm xây dựng, thường xuyên cập nhật và cung cấp 

bản đồ hiện trạng mạng lưới cấp nước trong phạm vi quản lý cho Sở Xây dựng, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện theo định kỳ mỗi quý 
một lần. 

3. Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan quản lý và 
tổng hợp dữ liệu cấp nước trên địa bàn thành phố theo phạm vi phân cấp. 

4. UBND các quận, huyện; các BQL khu công nghiệp; các chủ đầu tư (đối với dự 
án tư nhân) và các đơn vị liên quan thực hiện xây dựng và cập nhật dữ liệu cấp nước 
sạch trong phạm vi quản lý; hàng năm tiến hành rà soát, gửi báo cáo hiện trạng về Sở 
Xây dựng để tổng hợp, theo dõi. 

5. UBND huyện Hòa Vang, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi và các đơn 
vị liên quan thực hiện xây dựng và cập nhật dữ liệu cấp nước nông thôn trong phạm vi 
quản lý; hàng năm tiến hành rà soát, gửi báo cáo hiện trạng về Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn để tổng hợp, theo dõi. 

Điều 6. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử lý sự cố đối với hệ thống cấp nước 
Đơn vị cấp nước được giao nhiệm vụ quản lý hệ thống cấp nước chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị liên quan, tổ chức xử lý sự cố đối với hệ thống cấp nước (đường ống, 
trạm bơm tăng áp, trạm clo, công trình xử lý nước, chất lượng nước,...) theo nguyên 
tắc, nội dung, trình tự sau đây: 

1. Nguyên tắc: 
a) Báo cáo sự cố và phối hợp giải quyết sự cố đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, 

đúng trình tự quy định. 
b) Khẩn trương, kịp thời khắc phục sự cố và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp 

tục xảy ra do sự cố. 
c) Đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ nguyên nhân sự cố để xử lý dứt điểm 

sự cố và xác định đối tượng chịu trách nhiệm (nếu có). 
2. Báo cáo sự cố (chỉ báo cáo đối với các sự cố gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt 

và sản xuất của người dân và doanh nghiệp) 
a) Ngay sau khi xảy ra sự cố đối với hệ thống cấp nước, bằng phương pháp nhanh 

nhất (điện thoại trực tiếp), đơn vị cấp nước phải báo cáo tóm tắt về sự cố (địa điểm, 
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thời điểm xảy ra sự cố, mô tả sơ bộ và diễn biến sự cố, tình hình thiệt hại, đánh giá sơ 
bộ nguyên nhân, đề xuất biện pháp khắc phục) đến Ủy ban nhân dân thành phố và các 
cơ quan quản lý theo phân cấp để chỉ đạo kịp thời. 

b) Trong vòng 05 giờ kể từ khi phát hiện xảy ra sự cố đối với hệ thống cấp nước, 
đơn vị cấp nước phải báo cáo về sự cố bằng văn bản với các thông tin nêu trên gửi Ủy 
ban nhân dân thành phố và các cơ quan quản lý theo phân cấp. 

3. Giải quyết sự cố: 
a) Báo cáo tóm tắt về sự cố theo quy định tại điểm a khoản 2 điều này ngay sau 

khi xảy ra sự cố. 
b) Chủ động phối hợp với địa phương (quận, huyện; phường, xã) nơi xảy ra sự 

cố: Chụp ảnh, quay phim, thu thập chứng cứ, ghi chép các tư liệu cần thiết và lập hồ 
sơ sự cố; Lập biên bản kiểm tra hiện trường sự cố với các nội dung: địa điểm, thời điểm 
xảy ra sự cố, mô tả sơ bộ và diễn biến sự cố; sơ bộ về tình hình thiệt hại; sơ bộ về 
nguyên nhân sự cố. 

c) Khẩn trương huy động con người, thiết bị thực hiện các biện pháp kịp thời để 
bảo đảm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do sự cố. 

4. Xử lý thiệt hại do sự cố hệ thống cấp nước: 
Các tổ chức, cá nhân gây ra sự cố phải chịu trách nhiệm về thiệt hại hệ thống cấp 

nước do sự cố gây ra. Việc xác định mức độ thiệt hại phải đảm bảo tính chính xác và 
đầy đủ. 

Điều 7. Xử lý các hành vi vi phạm 
1. Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm nguồn nước và hệ thống cấp nước như: 

vi phạm hành lang, khu vực an toàn cấp nước, dịch chuyển, làm hư hỏng đường ống 
nước, tự ý điều chỉnh đồng hồ nước, tự ý đấu nối đường ống nước và sử dụng nước 
không qua đồng hồ; tự ý thay đổi cỡ ống, vị trí ống trước đồng hồ nước, lắp đặt máy 
bơm hút trực tiếp từ đường ống cấp nước,... phải bồi thường thiệt hại, bị xử phạt hành 
chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định hiện hành. 

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở việc quản lý và khai thác đường ống nước 
thì phải bồi thường thiệt hại nếu có xảy ra. 

3. Tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được phân công theo Quy định 
này hoặc có hành vi sách nhiễu, bao che vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm 
sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

4. Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được phân cấp quản lý thực hiện việc 
thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về cấp nước theo quy định hiện hành. 

Điều 8. Xã hội hóa dịch vụ cấp nước 
UBND thành phố khuyến khích công tác xã hội hóa dịch vụ cấp nước. Công tác 

xã hội hóa dịch vụ cấp nước được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây: 
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1. Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm định hướng và hướng dẫn trong việc 
thực hiện xã hội hóa dịch vụ cấp nước, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, dự 
án phát triển hệ thống cấp nước. 

2. Khuyến khích đầu tư hệ thống cấp nước bằng nhiều nguồn vốn khác nhau như: 
PPP, BOT, BTO, BT,... 

3. Đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia công tác xã hội hóa dịch 
vụ cấp nước. 

Điều 9. Tổ chức và phân cấp quản lý hoạt động cấp nước sạch 
1. Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước 

sạch trên địa bàn thành phố; có phân công, phân cấp quản lý theo quy định của pháp 
luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

2. Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là các cơ quan chuyên 
môn, tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước và tổ chức quản lý cấp nước trên 
địa bàn thành phố. 

3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp quản lý hệ thống cấp nước trên địa 
bàn quản lý hành chính; tổ chức quản lý mạng lưới cấp nước theo phân cấp, ủy quyền 
của UBND thành phố. 

4. Các Ban quản lý Khu công nghiệp là cơ quan chịu trách nhiệm về công tác quản 
lý nhà nước và tổ chức quản lý cấp nước trong phạm vi khu công nghiệp do đơn vị 
quản lý.  

5. Đơn vị cấp nước thực hiện công tác quản lý, vận hành, duy trì thường xuyên và 
phát triển hệ thống cấp nước trong vùng phục vụ cấp nước theo phạm vi ký kết Thỏa 
thuận thực hiện dịch vụ cấp nước. 

6. Các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ hệ 
thống cấp nước thuộc phạm vi dự án do đơn vị đang triển khai thực hiện trong thời gian 
chưa bàn giao đưa vào quản lý, sử dụng hoặc đang trong thời gian bảo hành công trình. 

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Xây dựng 
1. Tham mưu UBND thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước về hệ thống 

cấp nước sạch đô thị (nước thủy cục đã qua xử lý, đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng 
sử dụng), cụ thể: các công trình cấp nước đầu mối (Nhà máy nước, trạm bơm tăng áp, 
đài nước, trụ nước chữa cháy) và mạng lưới đường ống cấp nước trên các tuyến đường 
có bề rộng mặt đường > 7,5m và các đường ống cấp nước có cấp công trình ≥ II.  

2. Tổ chức lập và chủ trì thẩm định các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch cấp nước trên 
địa bàn thành phố. 

3. Thẩm định kế hoạch (ngắn hạn, dài hạn), dự án liên quan đến phát triển hệ 
thống cấp nước sạch trên cơ sở quy hoạch cấp nước đã được UBND thành phố phê 
duyệt. 
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4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và trình UBND thành phố 
ban hành các văn bản quy định về quản lý hệ thống cấp nước sạch. 

5. Tổ chức quản lý hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn thành phố theo phân cấp. 
6. Phối hợp thẩm định phương án giá nước sạch trên địa bàn thành phố. 
7. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện việc bảo đảm cấp nước an toàn trên địa bàn thành 

phố. 
8. Thẩm định nội dung Thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước, trình UBND thành 

phố xem xét, ký kết với đơn vị cấp nước (hoặc tiến hành ký kết với đơn vị cấp nước 
trong trường hợp được ủy quyền). 

9. Tổng hợp cơ sở dữ liệu về cấp nước sạch; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc 
quản lý cấp nước sạch trên địa bàn thành phố. 

10. Chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành 
vi vi phạm trong hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn thành phố theo phạm vi phân 
cấp. 

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
1. Tham mưu UBND thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực 

cấp nước sạch nông thôn. 
2. Thẩm định kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về phát triển hệ thống cấp nước nông 

thôn phù hợp với tình hình thực tế. 
3. Tổng hợp cơ sở dữ liệu về cấp nước nông thôn; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá 

việc quản lý cấp nước nông thôn trên địa bàn thành phố. 
Điều 12. Trách nhiệm của Sở Tài chính 
1. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

thẩm định phương án giá nước sạch, làm cơ sở để đơn vị cấp nước trình UBND thành 
phố xem xét, phê duyệt. 

2. Thực hiện và kiểm tra, theo dõi công tác quyết toán đối với các dự án cấp nước 
được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước. 

3. Tổ chức tiếp nhận, quản lý, trình UBND thành phố quyết định xử lý hoặc xử lý 
theo thẩm quyền đối với tài sản của các dự án đầu tư xây dựng cấp nước sử dụng vốn 
nhà nước khi dự án kết thúc. 

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Tham mưu bố trí kế hoạch vốn để thực hiện việc đầu tư các dự án cấp nước trên 

địa bàn thành phố theo quy hoạch, kế hoạch và chủ trương của UBND thành phố. 
Điều 14. Trách nhiệm của Sở Y tế 
1. Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định của ngành 

y tế liên quan đến các hoạt động cung cấp và tiêu thụ nước sạch. 
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2. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện quy chuẩn, tiêu chuẩn nước sạch trên địa bàn thành phố. 

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường 
Thực hiện các chức năng về quản lý nguồn nước, đảm bảo nguồn nước thô sử 

dụng cho mục đích sinh hoạt không bị ô nhiễm. 
Điều 16. Trách nhiệm của các Ban quản lý Khu công nghiệp 
1. Tổ chức quản lý hệ thống cấp nước thuộc phạm vi do đơn vị quản lý. 
2. Ký kết thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước với đơn vị cấp nước trong phạm 

vi quản lý theo nội dung được quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 117/2007/NĐ-
CP và Thông tư số 01/2008/TT-BXD (hoặc ủy quyền cho Chủ đầu tư kinh doanh hạ 
tầng Khu công nghiệp thực hiện). 

3. Phê duyệt kế hoạch phát triển cấp nước ngắn hạn và dài hạn trong phạm vi quản 
lý (hoặc ủy quyền cho Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp thực hiện) 

4. Thỏa thuận nội dung kế hoạch cấp nước an toàn và dịch vụ cấp nước trong 
phạm vi quản lý, đảm bảo các dịch vụ cấp nước đầy đủ, có sẵn để sử dụng, đáp ứng 
nhu cầu sử dụng nước của các doanh nghiệp. 

5. Lựa chọn đơn vị cấp nước để phục vụ nhu cầu cấp nước trong phạm vi quản lý. 
Điều 17. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các quận, huyện 
1. Tham mưu UBND thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước về hệ thống 

cấp nước sạch đô thị (nước thủy cục đã qua xử lý, đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng 
sử dụng), cụ thể: Mạng lưới đường ống cấp nước trên các tuyến đường có bề rộng mặt 
đường ≤ 7,5m, ngoại trừ các đường ống cấp nước có cấp công trình ≥ II. 

2. Chỉ đạo các lực lượng có chức năng thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn 
chặn kịp thời và xử lý theo thẩm quyền về các hành vi sử dụng nước trái phép, thi công 
xây dựng ảnh hưởng đến đường ống cấp nước trên địa bàn quản lý. 

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã trực thuộc hỗ trợ, phối hợp với đơn 
vị cấp nước kịp thời giải quyết các sự cố về đường ống nước, công trình cấp nước,... 
nhằm đảm bảo cung cấp nước liên tục. 

Điều 18.  Trách nhiệm của đơn vị cấp nước 
1. Chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, bảo dưỡng, cải tạo và phát triển hệ thống 

cấp nước tập trung và các họng, trụ nước chữa cháy được lắp đặt trên mạng lưới cấp 
nước do đơn vị quản lý. 

2. Phát triển hoạt động cấp nước bền vững trên cơ sở khai thác tối đa mọi nguồn 
lực, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch với chất lượng bảo đảm, dịch vụ văn minh, 
hiệu quả cho người dân và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng. 

3. Phối hợp triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển hệ thống 
cấp nước sau khi UBND thành phố phê duyệt. 
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4. Bảo đảm nguồn nước cung cấp liên tục và đúng tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh 
cho nhu cầu sử dụng của khách hàng (trừ trường hợp bất khả kháng). Trường hợp có 
sự cố dẫn đến cung cấp không đảm bảo thì đơn vị cấp nước phải khắc phục kịp thời, 
bồi thường thiệt hại cho khách hàng (nếu có) và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu 
gây ảnh hưởng tới sức khỏe khách hàng. 

5. Ký hợp đồng và tiến hành đấu nối vào mạng lưới cấp nước nằm trong vùng 
phục vụ cấp nước do đơn vị quản lý. 

6. Phối hợp các đơn vị liên quan bảo vệ sự an toàn tuyệt đối công trình cấp nước 
và các khu vực hành lang an toàn cấp nước nằm trong vùng phục vụ cấp nước do đơn 
vị quản lý. 

7. Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng thường xuyên kiểm tra chất lượng nguồn 
nước thô và nước sạch theo quy định của Bộ Y tế. Báo cáo định kỳ kết quả xét nghiệm 
mẫu nước về Sở Y tế, trong trường hợp mẫu nước không đạt tiêu chuẩn quy định thì 
phải có trách nhiệm xử lý khẩn cấp.  

8. Tham gia ý kiến vào quy hoạch chuyên ngành cấp nước trên địa bàn thành phố. 
9. Lập và gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt Kế hoạch 

phát triển cấp nước hằng năm và dài hạn trong vùng phục vụ cấp nước của đơn vị. 
10. Lập phương án giá nước, điều chỉnh giá nước theo từng vùng phục vụ cấp 

nước đã được xác định, gửi cơ quan chuyên môn thẩm định, trình UBND thành phố 
xem xét, phê duyệt. 

11. Lập Thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước, gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình 
UBND thành phố xem xét, ký kết theo quy định. 

12. Lập Kế hoạch cấp nước an toàn, xây dựng lộ trình triển khai kế hoạch cấp 
nước an toàn phù hợp với điều kiện cụ thể của hệ thống cấp nước trong phạm vi quản 
lý. 

13. Quản lý tài sản do nhà nước giao theo đúng quy định. 
14. Thường xuyên cập nhật và cung cấp bản đồ hiện trạng mạng lưới cấp nước 

trong phạm vi quản lý cho Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
UBND các quận, huyện theo định kỳ mỗi Quý một lần. 

Chương III 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 19. Hiệu lực thi hành 
Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng     năm         và thay thế Quy 

định về cung cấp, sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng (ban hành tại Quyết định số 15/2005/QĐ-UBND ngày 02/02/2005 của UBND 
thành phố Đà Nẵng). 

Điều 20. Tổ chức thực hiện 
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1. Giám đốc các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Tài Nguyên và Môi trường; Cảnh sát phòng cháy và chữa 
cháy; Trưởng các ban: BQL các KCN và Chế xuất, BQL Khu công nghệ cao; Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đà 
Nẵng và các cơ quan, ban, ngành có liên quan, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được giao 
có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thi hành Quy định này. 

2. Các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện cần kịp thời phản ánh về 
Sở Xây dựng để tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung cho phù 
hợp./. 

                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                 CHỦ TỊCH 
                                                                        Huỳnh Đức Thơ 
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VĂN BẢN KHÁC 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số:  1152  /QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  19  tháng 3 năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2017 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
 Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 
 Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, 
quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 
 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Công nhận 07 quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng đạt chuẩn Phổ cập 
giáo dục - Xóa mù chữ năm 2017 theo danh sách đính kèm. 
  
          Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm về 
kết quả kiểm tra và có nhiệm vụ duy trì, phát huy kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù 
chữ theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
  
          Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, 
Chủ tịch UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 
 

             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                   CHỦ TỊCH 

                                 Huỳnh Đức Thơ 
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DANH SÁCH CÁC QUẬN, HUYỆN 
ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC - XÓA MÙ CHỮ NĂM 2017 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1152  /QĐ-UBND 
ngày   19   /3/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 
 

TT 
 

Quận, huyện 
 

Xóa mù chữ 
PCGD  

mầm non  
cho trẻ 5 

tuổi 

PCGD  
Tiểu học 

PCGD 
Trung học 

cơ sở 

1 Hải Châu Mức độ 2 Đạt chuẩn Mức độ 3 Mức độ 3 
2 Thanh Khê Mức độ 2 Đạt chuẩn Mức độ 3 Mức độ 3 
3 Sơn Trà Mức độ 2 Đạt chuẩn Mức độ 3 Mức độ 3 
4 Ngũ Hành Sơn Mức độ 2 Đạt chuẩn Mức độ 3 Mức độ 3 
5 Liên Chiểu Mức độ 2 Đạt chuẩn Mức độ 3 Mức độ 3 
6 Cẩm Lệ Mức độ 2 Đạt chuẩn Mức độ 3 Mức độ 3 
7 Hòa Vang Mức độ 2 Đạt chuẩn Mức độ 3 Mức độ 3 
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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: 1404/QĐ-UBND             Đà Nẵng, ngày 06 tháng 4  năm 2018 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật  
do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực thi hành 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

     Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
     Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
     Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Theo Kế hoạch số 10598/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, 
hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2018 của UBND 
thành phố Đà Nẵng; 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1066/STC-VP ngày 28 tháng 3 
năm 2018 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 893/STP-XDKTVB 
ngày 19/4/2017, Công văn số 1466/STP-XDKTVB ngày 16/6/201,  

 
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố 

Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực thi hành ( Danh mục kèm theo) 
Điều 2 .Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký 
Điều 4.Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ 

tịch UBND các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
Trần Văn Miên 
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DANH MỤC VĂN BẢN QPPL DO UBND THÀNH PHỐ BAN HÀNH 
ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

 
 
STT 

 
Tên loại  
văn bản 

Số ký hiệu, ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản; tên 
gọi của văn bản 

 
Tên gọi của 
văn bản 

Lý do hết hiệu 
lực, ngưng 
hiệu lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 
hiệu lực 

 
I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2017 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
Quyết 
định 

 
 
 
05/2011/QĐ-
UBND ngày 
29/11/2011 

Quy định mức chi đón 
tiếp, thăm hỏi, chúc 
mừng đối với một số đối 
tượng do Uỷ ban Mặt 
trậnTổ quốc Việt nam các 
cấp trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng thực hiện 

 
 
Căn cứ pháp lý 
làm cơ sở ban 
hành Quyết 
định đã hết 
hiệu lực thi 
hành 

 
 
 
 
20/7/2014 

 
II. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG NĂM 2017 
 

 
 
2 

 
Quyết 
định 

16/2010/QĐ-
UBND ngày 
29/11/2010 

Quy định mức thu, quản lý 
và sử dụng phí xét tuyển và 
Trường Cao đẳng Nghề Đà 
Nẵng 

Căn cứ pháp lý 
làm cơ sở ban 
hành Quyết định 
đã hết hiệu lực thi 
hành 

 
 
01/01/2017 

 
 
 
3 

 
 
 
Quyết 
định 

 
 
41/2010/QĐ-
UBND ngày 
06/12/2010 

Quy định phân cấp nguồn 
thu, nhiệm vụ chi, định mức 
phân bổ dự toán chi ngân 
sách địa phương năm 2011, 
năm đầu của thờii kỳ ổn định 
ngân sách mới theo quy định 
của Luật Nân sách nhà nước 
và tỷ lệ phần trăm (%) phân 
chia các khoản thu phân chia 
giữa các cấp ngân sách địa 
phương 

 
 
Căn cứ pháp lý 
làm cơ sở ban 
hành Quyết định 
đã hết hiệu lực thi 
hành 

 
 
 
01/01/2017 

 
4 

 
Quyết 
định 

 
54/2012/QĐ-
UBND ngày 
04/12/2012 

Quy định mức thu, quản lý 
và sử dụng Phí chợ trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng  

Căn cứ pháp lý 
làm cơ sở ban 
hành Quyết định 
đã hết hiệu lực thi 
hành 

 
01/01/2017 

 
5 

 
Quyết 
định 

22/2014/QĐ-
UBND ngày 
31/7/2014 

Quy định mức thu, quản lý 
và sử dụng Phí vệ sinh trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng  

Căn cứ pháp lý 
làm cơ sở ban 
hành Quyết định 
đã hết hiệu lực thi 
hành 

 
01/01/2017 

 
 Tổng cộng 05 văn bản 
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Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản 
Địa chỉ: 24 Trần Phú - Đà Nẵng 
Điện thoại: 0511. 3893777 
Fax: 0511.3 821286 
Email: congbao@danang.vnn.vn 
Website: https://congbao.danang.gov.vn 
In tại: Công ty Cổ phần In Bưu điện 

mailto:congbao@danang.vnn.vn

