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

 
      UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

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

       

      Số12/2006/QĐ-UBND                        Đà Nẵng, ngày 16  tháng 02  năm 2006 

 

                                     

 QUYẾT ĐỊNH 

“Ban hành Quy chế về tổ chức tiếp công dân  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

11 năm 2003; 

- Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004;  

- Căn cứ Nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Chính 

phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo”;  

- Theo đề nghị của Chánh Thanh tra thành phố,  

 

QUYẾT ĐỊNH:  

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức tiếp công dân 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay 

thế Quyết định số 182/2003/QĐ-UB ngày 26 tháng 12 năm 2003 của UBND thành phố 

Đà Nẵng “Ban hành Quy chế về tổ chức tiếp công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. 

 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Thủ 

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

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

                                                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                                               CHỦ TỊCH 
 

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

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

     

 

QUY CHẾ 

Về tổ chức tiếp công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  12  /2006/QĐ-UBND  

ngày 16  tháng  02  năm 2006  của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Quy định này cụ thể hoá việc tổ chức tiếp công dân trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng nhằm đáp ứng yêu cầu giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

của công dân theo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định của pháp luật hiện hành.  
 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân và 

bố trí cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, nắm bắt thực tiễn, có ý thức trách nhiệm làm 

nhiệm vụ chuyên trách tiếp công dân hoặc giúp Thủ trưởng theo dõi công tác tiếp công 

dân tại đơn vị. Việc tiếp công dân chỉ được thực hiện tại công sở.  
 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công 

an để tổ chức bảo vệ, bảo đảm an toàn, trật tự, văn minh lịch sự tại nơi tiếp công dân. 

Ủy ban nhân dân xã, phường và Công an các địa phương có trách nhiệm bảo vệ an toàn 

nơi tiếp công dân của các cơ quan trên địa bàn mình quản lý.  
 

Điều 4. Nghiêm cấm các hành vi: 
 

1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu đối với công 

dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; 
 

2. Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống, lôi kéo, kích động, 

cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc người khác khiếu nại, tố cáo sai sự thật, gây rối trật tự, 

gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan Nhà 

nước, người tiếp công dân, người thi hành nhiệm vụ, công vụ. 
 

Chương II 

TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN 
 

 

Điều 5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức, bố trí địa điểm 

thuận tiện và trực tiếp tiếp công dân để nghe và chỉ đạo xử lý, giải quyết các khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền và trách nhiệm quản lý.  
 

 

Điều 6. Tại nơi tiếp công dân phải niêm yết lịch tiếp và nội quy tiếp công dân. 

Lịch tiếp công dân phải ghi cụ thể về thời gian, chức vụ của người tiếp công dân. Nội 
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quy tiếp công dân phải ghi rõ trách nhiệm của người tiếp công dân quyền và nghĩa vụ 

của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

 

Điều 7. Cán bộ tiếp công dân phải ghi chép đầy đủ các nội dung khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân vào sổ tiếp công dân và lưu giữ tại nơi tiếp công 

dân.  

 

Điều 8. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm định kỳ tổ chức tiếp công 

dân theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo. Cụ thể như sau:  

 

 1. Chủ tịch UBND xã, phường tổ chức tiếp công dân mỗi tuần ít nhất 1 ngày; 
 

2. Chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức tiếp công dân mỗi tháng ít nhất 2 ngày; 

 

3. Giám đốc các Sở và Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND thành phố tổ chức 

tiếp công dân mỗi tháng ít nhất 1 ngày; 
 

4. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác đền bù, giải tỏa, 

bố trí tái định cư tổ chức tiếp công dân để giải quyết các yêu cầu, kiến nghị, phản ánh 

của công dân mỗi tuần ít nhất 1 ngày; 

 

5. Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân vào ngày 15 và 30 hàng tháng tại 

phòng Tiếp công dân thành phố (số 31 đường Trần Phú - thành phố Đà Nẵng). Nếu các 

ngày nói trên trùng vào ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày tiếp công dân 

được chuyển sang ngày kế tiếp. Trường hợp Chủ tịch UBND thành phố bận công tác 

đột xuất thì ủy nhiệm cho Phó Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân; 

 

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND thành phố tổ chức tiếp công dân 

đột xuất theo thời gian và địa điểm thích hợp (có thông báo, lịch cụ thể đối với các buổi 

tiếp công dân đột xuất);  

 

6. Ngoài việc tiếp công dân định kỳ theo quy định trên đây, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị phải tiếp công dân khi có yêu cầu khẩn thiết.  
  

Điều 9. Các cơ quan Thanh tra Nhà nước và các cơ quan: Công an, Bộ chỉ huy 

quân sự, Bộ Chỉ huy biên phòng, Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài 

chính, Lao động-Thương binh và xã hội, Nội vụ, Giao thông công chính, Y tế, Giáo 

dục và Đào tạo, Thủy sản-Nông Lâm, Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ 

chức tiếp công dân thường xuyên theo quy định của pháp luật. 
 
 

Điều 10. Phòng Tiếp dân thành phố có trách nhiệm: 

 

1. Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh của công dân đúng theo quy định của pháp luật và Quy chế này; 
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      2. Bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân trong và ngoài giờ làm việc hành chính 

(kể cả ngày nghỉ theo quy định của pháp luật); 

  

3. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu để Chủ tịch UBND 

thành phố tiếp công dân định kỳ và đột xuất tại Phòng Tiếp công dân thành phố hoặc 

tại các địa điểm khác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố;   

 

4. Đối với kiến nghị, phản ánh của công dân đã được cơ quan có thẩm quyền 

xem xét giải quyết hoặc đã có ý kiến trả lời của cơ quan chức năng, nhưng công dân 

vẫn có nguyện vọng gặp Chủ tịch UBND thành phố thì phải kiểm tra cụ thể hồ sơ vụ 

việc trước khi báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xem xét quyết định bố trí 

lịch tiếp công dân; 

 

5. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo kết luận của 

Chủ tịch UBND thành phố trong những lần tiếp công dân tại Phòng Tiếp dân thành 

phố. Nếu cơ quan, đơn vị nào thiếu trách nhiệm hoặc chậm trễ trong việc xem xét, giải 

quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thì Phòng Tiếp dân báo 

cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét xử lý theo quy định; 
 

6. Phối hợp với cơ quan Công an để tổ chức bảo vệ, bảo đảm an toàn, trật tự tại 

Phòng tiếp dân thành phố;  
 

7. Định kỳ thực hiện chế độ báo cáo về tình hình và kết quả tiếp công dân theo 

quy định. 
 

Điều 11. Lãnh đạo các Công ty, Ban quản lý các dự án được giao nhiệm vụ thực 

hiện công tác đền bù, giải tỏa, bố trí tái định cư có trách nhiệm: 

 

1. Tổ chức tiếp công dân để kịp thời trả lời hoặc giải quyết các yêu cầu, kiến 

nghị, phản ánh của công dân thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý. Riêng đối với các 

khiếu nại, tố cáo thì xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;  
 

2. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm, hồ sơ, tài liệu để Chủ tịch 

UBND thành phố tiếp công dân đột xuất tại đơn vị theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND 

thành phố;   

 

3. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại 

các buổi tiếp công dân và báo cáo kết quả việc thực hiện các kết luận đó cho Chủ tịch 

UBND thành phố, đồng thời thông báo cho Thanh tra thành phố để theo dõi tổng hợp 

chung. 

 

Chương III 
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TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA  

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN VÀ CÁN BỘ TIẾP DÂN; 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN KHI ĐẾN NƠI TIẾP CÔNG DÂN 
 
 

 Điều 12. Khi làm nhiệm vụ, cán bộ tiếp công dân phải mặc trang phục chỉnh tề, 

đeo thẻ công chức theo quy định. 
 

 Điều 13. Trong khi tiếp dân, Thủ trưởng cơ quan phải trả lời ngay cho công dân 

biết những khiếu nại thuộc thẩm quyền mà vụ việc đã rõ ràng, cụ thể, có cơ sở giải 

quyết; nếu vụ việc phức tạp cần nghiên cứu, xem xét thì phải nói rõ thời hạn giải quyết, 

người cần liên hệ tiếp để biết kết quả giải quyết, không được đùn đẩy trách nhiệm cho 

người khác. 
 

 Điều 14. Cán bộ tiếp công dân có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

 

1. Nhiệm vụ của cán bộ tiếp công dân: 

 

a. Khi tiếp xúc với công dân phải lịch sự, lắng nghe công dân trình bày các nội 

dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và giải thích, hướng dẫn rõ ràng các yêu 

cầu của công dân theo quy định của pháp luật;  

 

b. Hướng dẫn cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy 

định của pháp luật; 

 

c. Tiếp nhận, phân loại và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công 

dân theo quy định tại điều 53 Nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 của  Chính 

phủ:  

 

d. Giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo khi người tố cáo yêu cầu; 
 

đ. Ghi chép đầy đủ các nội dung tiếp công dân vào sổ tiếp công dân và chịu trách 

nhiệm quản lý hồ sơ tiếp công dân theo quy định;  

 

e. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ tiếp công dân, 

lãnh đạo cơ quan phải thông báo cho công dân được biết kết quả về xử lý, giải quyết 

hoặc chỉ đạo xử lý, giải quyết các yêu cầu của họ.  
 

 

2. Quyền hạn của cán bộ tiếp công dân 

 

a. Không tiếp những người đang trong tình trạng say rượu hoặc người có hơi 

men, người bị bệnh tâm thần và những người vi phạm quy chế, nội quy nơi tiếp công 

dân; 

 

c. Yêu cầu công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh xuất trình giấy tờ 

tùy thân hoặc giấy mời; trình bày đầy đủ, rõ ràng, trung thực những nội dung khiếu nại, 
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tố cáo, kiến nghị, phản ánh và cung cấp các chứng cứ, tài liệu có liên quan đến nội 

dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; 

 

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của công dân khi đến nơi tiếp công dân  

 

1.Nghĩa vụ của công dân khi đến nơi tiếp công dân:  

 

a. Xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc giấy mời, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy 

nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân;  

 

b. Nếu người khiếu nại không trực tiếp đến nơi tiếp công dân, thì có thể ủy quyền 

cho người đại diện theo quy định của pháp luật để thực hiện quyền khiếu nại; khi thực 

hiện quyền khiếu nại, người đại diện phải có giấy tờ để chứng minh về việc đại diện 

hợp pháp của mình; 

  

c. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; 

 

d. Ký (hoặc điểm chỉ) xác nhận những nội dung đã khiếu nạị, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh; 

 

e. Trường hợp có nhiều người đến nơi tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh cùng một nội dung, thì phải cử đại diện để trình bày với người tiếp công 

dân. 

 

2. Quyền hạn của công dân khi đến nơi tiếp công dân  

 

a. Được trình bày những nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và được 

yêu cầu người tiếp công dân hướng dẫn, giải thích, trả lời về những nội dung đã trình 

bày hoặc hướng dẫn, giải thích về việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo; 

 

b. Yêu cầu giữ bí mật họ tên, địa chỉ của mình khi thực hiện quyền tố cáo; 

 

 c. Khiếu nại hoặc tố cáo về những hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà, sách 

nhiễu của người tiếp công dân. 

 

Chương IV 

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM 
 

 Điều 16. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác tiếp công dân  

được khen thưởng theo quy định của pháp luật. 
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 Điều 17. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cán bộ tiếp dân nếu có một trong 

các hành vi sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị 

truy cứu trách nhiệm hành sự: 

 

1. Thiếu trách nhiệm trong việc tổ chức tiếp công dân;  

 

2. Vi phạm các quy định về tổ chức tiếp công dân và các quy định của Quy chế 

này; 

 

  3. Không kịp thời xử lý hoặc làm sai lệch các thông tin, tài liệu do người khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp; 

 

4. Vi phạm các quy định khác của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 
  

 Điều 18. Công dân có hành vi gây rối hoặc không chấp hành các quy định về tổ 

chức tiếp công dân tại nơi tiếp công dân, vi phạm khoản 2, điều 4 Quy chế này, thì tuỳ 

theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự theo quy định của pháp luật. 
 

 Điều 19. Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị bảo vệ trật tự, an toàn tại nơi tiếp công dân; xử lý theo thẩm quyền 

các hành vi vi phạm pháp luật ở nơi tiếp công dân. 
 

 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 20. Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và 

Trưởng phòng Phòng Tiếp dân thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình 

có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.  

 

Điều 21. Giao Chánh Thanh tra thành phố kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển 

khai thực hiện Quy chế này và định kỳ báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo chung. 

 

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc hoặc có những vấn 

đề mới phát sinh, thì Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức, cá nhân phản ảnh về Thanh tra thành phố để tổng hợp và báo cáo Uỷ ban 

nhân dân thành phố kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

 

                                                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

                                                                                               CHỦ TỊCH 
 

                                                                                            Hoàng Tuấn Anh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số: 14/2006/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 2 năm 2006  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quản lý các loại xe thô sơ tham gia giao thông  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

Căn cứ Luật Tổ Chức HĐNĐ và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ;  

Căn cứ Nghị quyết số 28/2005/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2005 của 

HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ 

năm 2006, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Tất cả các loại xe thô sơ khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng phải đảm bảo điều kiện an toàn giao thông đường bộ. 

Điều 2: Cấm các loại xe đạp được thiết kế cho hai người trở lên cùng đạp tham gia 

giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3: Giao Giám đốc Sở Giao thông Công chính chủ trì phối hợp với Giám đốc 

Công an thành phố đề xuất UBND thành phố quy định cụ thể về điều kiện an toàn, 

phạm vi hoạt động, đăng ký và cấp biển số đối với các loại xe thô sơ tham gia giao 

thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

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

Điều 5: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Công chính, 

Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

   CHỦ TỊCH 

                  Hoàng Tuấn Anh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
________________________________ 

Số: 16/2006/QĐ-UBND 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________ 

 

           Đà Nẵng, ngày  24 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Dự án đào tạo bậc đại học  

tại các cơ sở trong và ngoài nước cho học sinh Trường THPT chuyên 

 Lê Quý Đôn bằng ngân sách nhà nước, ban hành kèm theo Quyết định 

số 151/2004/QĐ-UB ngày 06 tháng 9 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng   
_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

năm 2003; 

 Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 do Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua 

ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

 Căn cứ Điều lệ Trường trung học ban hành kèm theo Quyết định số 23/2000/QĐ-

BGD&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Căn cứ Quy chế  trường Trung học phổ thông chuyên ban hành kèm Quyết định 

số 05/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 3 năm 2002 và Quyết định số 14/2003/QĐ-

BGD&ĐT ngày 26 tháng 3 năm 2003 về việc sửa đổi một số điều trong Quy chế  trường 

Trung học phổ thông chuyên của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung học phổ thông chuyên 

Lê Quý Đôn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 03/2005/QĐ-UB 

ngày 10 tháng 01 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;  

 Căn cứ Quyết định số 151/2004/QĐ-UB ngày 06 tháng 9 năm 2004 của UBND 

thành phố Đà Nẵng  về việc phê duyệt Dự án đào tạo bậc đại học tại các cơ sở trong và 

ngoài nước cho học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn bằng ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Quyết định số 50/2005/QĐ-UB ngày 25 tháng 4 năm 2005 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung điểm 8.1, phần II Dự án đào tạo bậc 

đại học tại các cơ sở trong và ngoài nước cho học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn bằng ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Thông báo số 77/TB-VP, ngày 05  tháng 01 năm 2006 của Văn phòng 

HĐND thành phố về việc thông báo ý kiến kết luận của Bí thư Thành ủy - Chủ tịch 

HĐND thành phố tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND thành phố và các ngành liên 

quan về việc triển khai Dự án 151; 

 Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số    88/GD&ĐT/THHC 

ngày 16 tháng 01 năm 2006 về việc điều chỉnh Dự án đào tạo bậc đại học tại các cơ sở 

trong và ngoài nước cho học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn bằng ngân sách 

Nhà nước, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
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 Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại mục 8, Phần II của Dự án đào 

tạo bậc đại học tại các cơ sở trong và ngoài nước cho học sinh Trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn và các trường THPT khác trên địa bàn thành phố bằng ngân sách nhà 

nước: 

 

 Về việc xét chọn đi học đại học ở nước ngoài: 

 

 I. Điều kiện đi học: 

 Những học sinh đã đăng ký tham gia Dự án 151 đảm bảo đầy đủ các điều kiện 

sau đây thuộc diện được xem xét chọn đi học đại học ở nước ngoài: 

 1. Trúng tuyển vào đại học trong nước nguyện vọng 1 và phù hợp với ngành học 

do thành phố qui định; 

 2. Xếp học lực loại giỏi, hạnh kiểm tốt liên tục từ lớp 1 đến lớp 12 hệ phổ thông;  

 3. Thi tốt nghiệp THPT đạt từ loại khá trở lên; 

 4. Đạt từ giải Nhất cấp thành phố trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi, hoặc đạt 

thủ khoa cấp trường trong kỳ thi tuyển sinh đại học (chỉ tính điểm thi, không tính điểm 

cộng thêm); 

 5. Có khả năng ngoại ngữ theo quy định của cơ sở đào tạo học sinh được cử đi 

học; 

 6. Có sức khoẻ tốt; 

 7. Lý lịch gia đình rõ ràng. 

 

 II. Về chỉ tiêu, ngành nghề:  

 Năm học 2006-2007, thành phố sẽ cử học sinh đi đào tạo theo các chuyên ngành 

sau:  

- Công nghệ thông tin; 

- Điện tử - Viễn thông; 

- Công nghệ sinh học; 

- Y khoa; 

- Dược; 

- Kiến trúc; 

- Xây dựng; 

- Giao thông (ngành cầu, đường); 

- Quản lý đô thị; 

- Các ngành quản trị, quản lý kinh tế; 

- Phiên dịch tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung 

Quốc. 

 

 III. Về loại hình đào tạo và xác định trường đào tạo: 

  

 Trong khuôn khổ Dự án 151, chỉ cho phép học sinh theo học hệ đại học chứ 

không học hệ cao đẳng rồi mới chuyển lên bậc đại học; không đào tạo thạc sỹ. Việc 

đào tạo thạc sỹ được thực hiện trong khuôn khổ chương trình khác.  
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 IV. Về chi phí đào tạo:  

  

 + Tối đa không quá 15.000 USD/năm/học sinh đối với các học sinh du học tại 

các nước Úc, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ 

 + Tối đa không quá 10.000 USD/năm/học sinh đối với các học sinh du học tại 

Cộng hòa Pháp và các nước còn lại. 

 

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

 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Giáo 

dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, 

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và thủ trưởng các cơ quan liên quan 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                 CHỦ TỊCH 
 

         Hoàng Tuấn Anh  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

_______________________ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________________________ 

Số:18/2006/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 9   tháng 3   năm 2006 

    

QUYẾT ĐỊNH  

Huỷ bỏ điểm c khoản 3 Điều 2 Quyết định số 62/2005/QĐ-UB 

ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

v/v quản lý xe công nông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
_____________________________________ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ 

về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 205/STP-VBTT ngày 09 

tháng 02 năm 2006 v/v đề xuất xử lý văn bản, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Huỷ bỏ điểm c khoản 3 Điều 2 Quyết định số 62/2005/QĐ-UB ngày 19 

tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng v/v quản lý xe công nông 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao 

thông Công chính, Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, 

huyện, phường, xã căn cứ quyết định thi hành./. 

 

 
 

 

           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

       CHỦ TỊCH 

       

                              Hoàng Tuấn Anh 
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 UỶ BAN NHÂN DÂN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

         Số : 19/2006/QĐ-UBND                                Đà Nẵng, ngày10  tháng 3 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH   
Ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng     

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
  
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp ngày 26 

tháng 11 năm 2003; 

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

 Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính 

phủ về Quy hoạch xây dựng; 

 Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính 

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

 Căn cứ Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 09/2005/TT-BXD ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Xây 

dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây 

dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý quy hoạch xây 

dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn 

và kiểm tra việc thực hiện Quy định nêu trên. 

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 65/2003/QĐ-UB ngày 02/4/2003 của UBND thành phố về việc ban hành Quy 

định về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết 

định số 171/2003/QĐ-UB ngày 22/12/2003 của UBND thành phố về việc sửa đổi bổ 

sung Quyết định số 65/2003/QĐ-UB ngày 02/4/2003.  

Các quy định trước đây của UBND thành phố có nội dung trái với Quyết định 

này đều không có hiệu lực thi hành. 

 

 



   

15 CÔNG BÁO/Số 06 + 07/Ngày 9-4-2006  

 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ 

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

huyện, phường, xã; các chủ đầu tư; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 Hoàng Tuấn Anh 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

16 CÔNG BÁO/Số 06 + 07/Ngày 9-4-2006  

 

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

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

QUY ĐỊNH 
Về quản lý quy hoạch xây dựng 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  19  /2006/QĐ-UBND 

ngày  10   tháng 3  năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

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

1. Phạm vi điều chỉnh: 

a) Quy định cụ thể về quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành 

phố. 

b) Quy định công tác phối hợp quản lý giữa các cơ quan có liên quan trong 

công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố. 

 

2. Đối tượng áp dụng: 
 

Các tổ chức, cá nhân (trong nước và nước ngoài) có liên quan đến công tác 

quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng hoặc có nhu cầu sử dụng đất (kể cả mặt nước) 

để quy hoạch, xây dựng, đầu tư khai thác hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và môi trường 

trên địa bàn thành phố. 

 

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố theo phân cấp của Chính phủ. 
 

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn giúp UBND thành phố thực hiện công tác 

quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố; chủ trì phối hợp với 

các Sở, Ban, ngành liên quan giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về quy hoạch xây dựng liên quan đến các lĩnh vực quản lý khác theo quy định 

pháp luật và nội dung Quy định này. 

 
Điều 3. Quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt là cơ sở để quản lý các hoạt động xây dựng, triển khai các dự án đầu tư và xây 

dựng công trình. 
 

Mọi tổ chức, cá nhân phải tuân theo quy hoạch xây dựng đã được cơ     quan 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 

Chương II 

CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  
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VÀ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG  

 

Điều 4. Chọn địa điểm xây dựng 
 

1. Trước khi tiến hành chọn địa điểm xây dựng, chủ đầu tư có nhu cầu lập dự 

án đầu tư xây dựng phải báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xin chủ trương đầu tư và 

dự kiến địa điểm xây dựng; 

 

2. Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày UBND thành phố có chủ trương đầu tư, 

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND quận, huyện và các ngành liên quan để thống 

nhất địa điểm xây dựng cho dự án, báo cáo đề xuất với Chủ tịch UBND thành phố xem 

xét quyết định.   

 

3. Theo yêu cầu của chủ đầu tư về địa điểm xây dựng, Sở Xây dựng chủ động 

phối hợp với các ngành và chính quyền địa phương kiểm tra báo cáo UBND thành phố 

về yêu cầu xin chọn địa điểm xây dựng của chủ đầu tư. 

Trường hợp không thống nhất được về địa điểm xây dựng do Sở Xây dựng đề 

xuất, UBND quận, huyện, các ngành liên quan phải có văn bản trả lời cho Sở Xây dựng 

trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị tham gia ý kiến 

về địa điểm xây dựng để Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét 

quyết định; 

 

4. Đối với các dự án đầu tư xây dựng trên diện tích đất hiện trạng có sẵn đang 

sử dụng (kể cả công trình theo tuyến), không có nhu cầu mở rộng thêm diện tích đất, 

UBND thành phố uỷ quyền cho Sở Xây dựng có văn bản thoả thuận về địa điểm và 

quy hoạch trước khi phê duyệt dự án đầu tư.  

 

5. Đối với các dự án triển khai trong khu công nghiệp, khu chế xuất việc tìm 

địa điểm hay thoả thuận địa điểm do Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà 

Nẵng thực hiện. 

 

6. Trong thời hạn 06 tháng kể từ khi có văn bản chọn địa điểm của UBND thành 

phố Đà Nẵng, nếu chủ đầu tư chưa tiến hành các thủ tục xây dựng cơ bản tiếp theo thì 

văn bản chọn địa điểm không còn hiệu lực.    

 

Điều 5. Cơ sở xét chọn địa điểm xây dựng  

Việc xét chọn địa điểm xây dựng phải căn cứ vào Quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng của thành phố, thực tế phát triển xây dựng tại khu 

vực dự kiến triển khai dự án đầu tư và chỉ đạo của UBND thành phố. 

 

Điều 6. Thời gian lập nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết xây dựng   

1. Thời gian lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng không quá 30 ngày làm việc. 
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2. Đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/1.000 đến 1/200, thời gian 

lập đồ án quy hoạch theo yêu cầu của dự án và không quá 90 ngày kể từ khi nhiệm vụ 

quy hoạch xây dựng được phê duyệt; 

 

3. Đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2.000, thời gian lập theo yêu 

cầu của dự án và không quá 6 tháng kể từ khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt; 

4. Thời hạn điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng không quá 40 ngày 

làm việc kể từ khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền.  

 

Điều 7. Lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng     

1. Nội dung nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng bao gồm: 

a) Phạm vi ranh giới, diện tích khu vực để thiết kế quy hoạch chi tiết kèm theo 

bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực thiết kế; 

b) Danh mục các công trình cần đầu tư xây dựng bao gồm: các công trình xây 

dựng mới, các công trình cần chỉnh trang, cải tạo, bảo tồn, tôn tạo trong khu vực quy 

hoạch; 

c) Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ 

tầng kỹ thuật; các yêu cầu về không gian, kiến trúc, thiết kế đô thị và những yêu cầu 

khác đối với từng khu vực thiết kế; 

d) Bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực thiết kế trích từ quy hoạch vùng, quy 

hoạch chung xây dựng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 tại khu vực. 

 

2. Đối với quy hoạch vùng, quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch chi tiết 

1/2.000, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch 

chi tiết xây dựng, gửi UBND các quận, huyện để lấy ý kiến của nhân dân về các công 

trình cần chỉnh trang, bảo tồn, tôn tạo tại khu vực quy hoạch. 

 

3. UBND quận, huyện có trách nhiệm phối hợp với các chủ đầu tư và đơn vị tư 

vấn có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về nhiệm vụ các quy hoạch xây 

dựng được nêu tại khoản 2 điều này. Hình thức lấy ý kiến là thông qua đại diện tổ dân 

phố và UBND phường, xã trong khu vực quy hoạch bằng văn bản hoặc qua các cuộc 

họp. Thời gian lấy ý kiến không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày UBND quận, huyện 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ chủ đầu tư. 

 

Điều 8. Lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng   

1. Tất cả các dự án đầu tư xây dựng đều phải có đồ án quy hoạch chi tiết xây 

dựng để làm cơ sở cho việc quản lý kiến trúc và quy hoạch, thực hiện việc cắm mốc 

thu hồi đất, giao đất xây dựng, kiểm định áp giá bồi thường thiệt hại và quản lý xây 

dựng theo quy hoạch. 

 

2. Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng phải dựa trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch 

được duyệt, quy hoạch chung xây dựng của thành phố, các quy hoạch chuyên ngành 
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đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo quy chuẩn quy phạm và thực tế phát triển 

đô thị tại khu vực. 

 

3. Trong quá trình lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, tổ chức tư vấn thiết 

kế quy hoạch phải phối hợp với UBND các quận, huyện để lấy ý kiến nhân dân trong 

khu vực quy hoạch về các nội dung có liên quan đến đồ án quy hoạch xây dựng.   

 

4. Hình thức lấy ý kiến: trưng bày sơ đồ, bản vẽ các phương án quy hoạch; lấy 

ý kiến bằng phiếu. Người được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời trong thời hạn 5 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến; sau thời hạn quy định, nếu không trả 

lời thì coi như đồng ý. 

 

5. Thành phần hồ sơ của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng phải tuân thủ các 

quy định tại Điều 26 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của 

Chính phủ về Quy hoạch xây dựng (dưới đây được viết tắt là NĐ 08/CP). 

Đối với các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng có yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 

của UBND thành phố thì thành phần đồ án quy hoạch trình duyệt ngoài Tờ trình của 

chủ đầu tư, các văn bản chọn địa điểm và chủ trương có liên quan, tối thiểu phải đảm 

bảo các hạng mục sau đây: 

a) Bản đồ vị trí giới hạn nghiên cứu có liên quan đến các dự án quy hoạch kế 

cận tỷ lệ từ 1/10.000 đến 1/2000 kèm theo nhiệm vụ quy hoạch được duyệt; 

b) Bản đồ địa hình tỷ lệ phù hợp với nhiệm vụ quy hoạch do đơn vị khảo sát có 

tư cách pháp nhân lập theo hệ toạ độ và cao độ Nhà nước quy định; 

c) Bản vẽ tổng mặt bằng có thể hiện hiện trạng của khu vực và hệ thống định 

vị toạ độ, cao độ Nhà nước, các kích thước định vị cần thiết và khớp nối toạ độ được 

với các đồ án quy hoạch tại khu vực; 

d) Bản vẽ quy hoạch về giao thông, thoát nước, cốt nền thiết kế ở các điểm giao 

lộ và các điểm quan trọng khác, đồng thời có thể hiện khớp nối với hạ tầng kỹ thuật về 

giao thông, san nền, cấp nước, cấp điện, thoát nước tại khu vực, xác định điểm thu 

nước hợp lý; 

đ) Thuyết minh tổng hợp của đồ án quy hoạch. Trong đó nêu rõ các vấn đề sau: 

- Đánh giá hiệu quả đầu tư; 

- Phương án tái định cư có nêu rõ số hộ giải toả một phần, số hộ giải toả đi hẳn, 

tính toán việc bố trí tái định cư thể hiện được tính hợp lý và hiệu quả của đồ án;  

- Đối với các dự án mà thời gian triển khai trên 12 tháng phải thể hiện ranh giới 

phân kỳ đầu tư bao gồm thời gian, diện tích, quy mô đầu tư trong từng giai đoạn; 

- Đối với khu vực dân cư chỉnh trang phải thể hiện được phương án chỉnh trang 

trình bày rõ việc khớp nối hạ tầng kỹ thuật giữa khu dân cư chỉnh trang và khu vực 

thực hiện quy hoạch mới về giao thông, thoát nước, san nền…    - Báo cáo kết quả lấy 

ý kiến nhân dân được UBND cấp quận, huyện xác nhận.  
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  - Đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch phải nêu rõ lý do và nội dung điều chỉnh 

quy hoạch, so sánh ưu khuyết điểm với quy hoạch đã được duyệt trước đó và mức độ 

thiệt hại (nếu có) đối với những hạng mục đã đầu tư do điều chỉnh quy hoạch; 

e) Điều lệ quản lý quy hoạch phải được chủ đầu tư, cơ quan tư vấn ký trình và 

UBND cấp quận, huyện ký thống nhất.  

g) 02 đĩa CD ghi đầy đủ các nội dung của đồ án; 

  

Tất cả các hồ sơ được lập thành 09 bộ có ký và đóng dấu của chủ đầu tư và đơn 

vị tư vấn, nộp tại cơ quan thẩm định. Các thành phần hồ sơ còn lại theo quy định phải 

được bổ sung trong quá trình lập dự án đầu tư. 

h) Thiết kế đô thị sẽ có yêu cầu cụ thể đối với từng dự án, quy định tại nội dung 

nhiệm vụ quy hoạch được duyệt. 

 

Điều 9. Thẩm định và trình duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây 

dựng:  

1. Sở Xây dựng là cơ quan thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây 

dựng và lập thủ tục trình UBND thành phố phê duyệt. 
 

2. Thời hạn thẩm định và trình duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây 

dựng không quá 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với đồ án quy 

hoạch có yêu cầu của UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ thì thời hạn không quá 20 

ngày làm việc. 
 

3. Trong trường hợp Sở Xây dựng xét thấy cần lấy ý kiến của các cơ quan có 

liên quan đối với nội dung nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch xây dựng, Sở Xây 

dựng phải làm văn bản đề nghị các cơ quan có ý kiến. Trong thời hạn 05 ngày làm việc 

từ khi nhận được văn bản đề nghị có ý kiến của Sở Xây dựng, nếu các đơn vị chưa có 

ý kiến bằng văn bản gửi Sở Xây dựng thì xem như cơ quan đó đã có ý kiến thống nhất 

với nội dung đề nghị có ý kiến. 
 

4. Văn phòng UBND thành phố kiểm tra trình Chủ tịch UBND thành phố phê 

duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong thời hạn 5 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan thẩm định. 

 

Điều 10. Phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng:  

1. UBND thành phố phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng.   

 

2. UBND thành phố uỷ quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt quy hoạch 

tổng mặt bằng đối với các công trình bảo đảm đồng thời các điều kiện sau: 

a) Công trình xây dựng trên đất mà chủ đầu tư đang sử dụng hợp pháp; 
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b) Công trình có quy mô sử dụng đất không quá 3.000m2. 

c) Công trình có tầng cao xây dựng từ 8 tầng trở xuống. 

d) Các trường hợp khác có văn bản uỷ quyền cụ thể của UBND thành phố. 

 

Điều 11. Lưu trữ hồ sơ đồ án quy hoạch: 

1. Đồ án quy hoạch xây dựng sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được 

lưu trữ tại các cơ quan dưới đây theo quy định: 

- Văn phòng UBND thành phố 

- Sở Xây dựng 

- Sở Tài nguyên và Môi trường 

- UBND quận, huyện có liên quan 

- UBND phường, xã có liên quan 

- Chủ đầu tư, chủ điều hành dự án có liên quan 

 

2. Chủ đầu tư hoặc chủ điều hành dự án có trách nhiệm cung cấp hồ sơ quy 

hoạch có liên quan cho các đơn vị tại khoản 1 Điều này trong thời hạn 5 ngày làm việc 

kể từ ngày đồ án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

 

Điều 12. Cắm mốc ranh giới theo đồ án quy hoạch được duyệt: 

1. Tất cả các đồ án quy hoạch xây dựng có nhu cầu sử dụng đất mới hoặc có 

nhu cầu sử dụng mở rộng thêm đất đều phải tiến hành công tác cắm mốc ranh giới theo 

đồ án quy hoạch được duyệt để có cơ sở thu hồi đất, giao đất, bồi thường thiệt hại và 

quản lý xây dựng. 

 

2. Chậm nhất là 15 ngày làm việc, kể từ ngày đồ án quy hoạch xây dựng được 

phê duyệt, chủ đầu tư phối hợp với cơ quan khảo sát đo đạc có tư cách pháp nhân thực 

hiện việc cắm mốc trên thực địa theo đúng ranh giới và toạ độ của đồ án quy hoạch xây 

dựng được duyệt, đồng thời báo cáo UBND các quận, huyện (kèm theo sơ đồ định vị 

các mốc do đơn vị khảo sát lập) để UBND các quận, huyện chủ trì phối hợp với chủ 

đầu tư và các ngành liên quan tổ chức việc bàn giao mốc quy hoạch trên thực địa. 

 

3. UBND xã, phường có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các chủ đầu tư bảo 

vệ các mốc giới tại thực địa. 

 

4. Kinh phí phục vụ cho việc cắm mốc và bảo vệ cột mốc được bố trí trong dự 

toán vốn quy hoạch xây dựng.   

 

Điều 13. Công bố đồ án quy hoạch xây dựng:  

1. Chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt, 

UBND quận, huyện có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư tổ chức việc công bố đồ 

án quy hoạch xây dựng. 
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2. Đồ án quy hoạch xây dựng phải được công bố trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, được niêm yết tại khu vực xây dựng và tại trụ sở UBND các phường (xã). 

Khi công bố đồ án quy hoạch xây dựng phải công bố những nội dung chính và 

các yêu cầu xây dựng, quản lý xây dựng của đồ án quy hoạch xây dựng đã được duyệt; 

 

3. UBND các quận, huyện có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư, Ban Quản 

lý dự án và các cơ quan chức năng tổ chức họp dân trong khu vực quy hoạch để phổ 

biến chủ trương và đồ án quy hoạch được duyệt cho nhân dân biết, thực hiện.   

 

4. Kinh phí phục vụ cho việc công bố đồ án quy hoạch xây dựng được bố trí 

trong dự toán vốn quy hoạch xây dựng.   

 

Chương III 

XÁC NHẬN QUY HOẠCH, CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH  

VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN QUY HOẠCH  

 

Điều 14. Mục đích và phạm vi áp dụng việc xác nhận quy hoạch:  

 1. Mục đích xác nhận quy hoạch:  

Xác nhận quy hoạch nhằm phục vụ công tác quản lý quy hoạch xây dựng, tránh 

những vấn đề phát sinh phức tạp trong công tác giải toả đền bù và tái định cư khi thực 

hiện các dự án quy hoạch xây dựng. 

 

2. Phạm vi áp dụng việc xác nhận quy hoạch:  

Việc xác nhận quy hoạch được thực hiện đối với các trường hợp chuyển quyền 

sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất; tách, nhập, chuyển hộ khẩu theo nhu cầu 

của các hộ gia đình và cơ quan, đơn vị trên địa bàn các quận thuộc thành phố Đà Nẵng, 

trên các trục đường Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14B và các tỉnh lộ trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng.   

 

Điều 15. Các trường hợp phải xác nhận quy hoạch xây dựng trước khi lập 

thủ tục về nhà, đất và chuyển dịch hộ khẩu: 

1. Chuyển quyền sử dụng đất một phần thửa đất (dưới đây được gọi là tách thửa); 

 

2. Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không 

phải là đất ở và đất chưa sử dụng sang đất ở; Chuyển mục đích từ nhóm đất nông nghiệp 

sang nhóm đất phi nông nghiệp. 

 

3. Bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của 

Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở(dưới đây được viết tắt là NĐ 61/CP); 

 

4. Các trường hợp tách, nhập, chuyển hộ khẩu (dưới đây gọi là chuyển dịch hộ 

khẩu);  
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5. Các trường hợp khác theo nhu cầu của các đơn vị và cá nhân. 

 

Điều 16. Các trường hợp không cần xác nhận quy hoạch xây dựng  khi lập 

thủ tục về nhà, đất và chuyển dịch hộ khẩu: 

1. Chuyển quyền sử dụng toàn bộ nhà và đất đã có giấy tờ hợp pháp không kèm 

theo việc chuyển mục đích sử dụng đất tại bất cứ vị trí nào trên địa bàn thành phố. 

 

2. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất khác phù hợp với quy hoạch 

xây dựng được phê duyệt. 

 

Điều 17. Các trường hợp dưới đây được xác nhận là không ảnh hưởng quy 

hoạch và được lập các thủ tục về chuyển quyền sử dụng đất ở, chuyển mục đích 

sử dụng đất sang đất ở và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật:   

1. Các trường hợp tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất và bán nhà theo Nghị 

định 61/CP: 

a) Đất ở tại các khu vực chưa có quy hoạch xây dựng và chưa có chủ trương 

chọn địa điểm để quy hoạch xây dựng. 

b) Vị trí nhà, đất nằm trong khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 

1/200, 1/500. 1/1.000 được duyệt nhưng theo quy hoạch xây dựng tỉ lệ 1/10.000, 

1/5.000, 1/2.000 được duyệt thuộc phạm vi đất ở. 

c) Vị trí nhà, đất nằm trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được 

duyệt tỉ lệ 1/200, 1/500, 1/1.000 thuộc phạm vi đất ở chỉnh trang. 

d) Các trường hợp đặc biệt được sự cho phép của UBND thành phố. 

  

 2. Chuyển dịch hộ khẩu: 

 a) Các khu vực chưa có đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tỉ lệ 1/1.000 

đến tỉ lệ 1/200, 

b) Các khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tỉ lệ 1/1.000 đến 

tỉ lệ 1/200 nhưng thuộc đất ở giữ lại chỉnh trang.  

 

Điều 18. Các trường hợp dưới đây được xác nhận là ảnh hưởng quy hoạch 

và không được hoặc tạm dừng lập các thủ tục có liên quan:   
1. Các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất ở, chuyển mục đích sử dụng sang 

đất ở và bán nhà theo Nghị định 61/CP: 

a) Vị trí nhà, đất nằm trong khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 

1/200, 1/500. 1/1.000 được duyệt nhưng theo quy hoạch xây dựng tỉ lệ 1/10.000, 

1/5.000, 1/2.000 được duyệt không thuộc phạm vi đất ở (đất quy hoạch công nghiệp, 

công trình hạ tầng kỹ thuật, cây xanh,...). 

b) Vị trí nhà, đất nằm trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/200, 

1/500, 1/1.000 không thuộc phạm vi đất ở chỉnh trang. 

c) Các trường hợp đất chia lô theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/1.000 đến 

1/200 được duyệt thì không được tách thửa hoặc phân nhỏ lô đất.  
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2. Chuyển dịch hộ khẩu: 

Các khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tỉ lệ 1/1.000 đến 

1/200 nhưng không thuộc đất ở giữ lại chỉnh trang.  

 

3. Các khu vực đã có chủ trương chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng thì 

tạm dừng việc cho phép tách thửa đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bán nhà thuộc sở 

hữu Nhà nước, chuyển dịch hộ khẩu. Các trường hợp này được xác nhận lại sau khi 

UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng. 
 

 Điều 19. Quy trình và thủ tục xác nhận quy hoạch: 

 1. Tất cả các trường hợp thuộc phạm vi phải xác nhận quy hoạch theo điều 15 

Quy định này đều phải liên hệ trực tiếp với Sở Xây dựng kiểm tra xác nhận quy hoạch 

trước khi lập thủ tục về nhà, đất, chuyển dịch hộ khẩu tại chính quyền địa phương và 

các cơ quan liên quan. 

  

 2. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn hồ sơ đề nghị xác nhận quy hoạch theo nội dung 

Đề án cải cách thủ tục hành chính của Sở Xây dựng đã được Ủy ban nhân dân thành 

phố phê duyệt. 

 

3. UBND các Phường (xã), các Phòng Công chứng và các cơ quan có liên quan 

không được phép thực hiện các thủ tục về chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng đất 

(kể cả việc ký chứng, ký chuyển) khi chưa có giấy xác nhận quy hoạch của Sở Xây 

dựng trừ các trường hợp được miễn xác nhận quy hoạch tại điều 16 Quy định này. 

 

4. Thời gian xác nhận quy hoạch là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 

Điều 20. Cấp chứng chỉ quy hoạch: 
1. Chứng chỉ quy hoạch bao gồm các thông tin về quy hoạch - kiến trúc, cảnh 

quan - môi trường, hạ tầng kỹ thuật, toạ độ - cao độ khống chế và các vấn đề khác có 

liên quan đến quy hoạch xây dựng, làm cơ sở để chủ đầu tư lập dự án đầu tư và thiết 

kế xây dựng công trình. 

 

2. Sở Xây dựng là cơ quan cấp chứng chỉ quy hoạch theo yêu cầu của chủ đầu 

tư, trừ trường hợp trong các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố do Ban 

Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng cấp. 

 

3. Chứng chỉ quy hoạch được cấp trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được yêu cầu của chủ đầu tư. 

 

4. Chứng chỉ quy hoạch sau khi được ban hành, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi 

cho UBND các quận (huyện), phường (xã) tại khu vực xây dựng để cùng tham gia quản 

lý.  
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Điều 21. Cung cấp thông tin quy hoạch: 

1. Ngoài việc xác nhận quy hoạch và cấp chứng chỉ quy hoạch, các đơn vị và cá 

nhân có nhu cầu cung cấp các thông tin khác về quy hoạch, có thể liên hệ với Sở Xây 

dựng; UBND các quận, huyện; UBND các phường, xã; các Ban quản lý dự án; các chủ 

đầu tư hoặc chủ điều hành dự án để được cung cấp các thông tin có liên quan đến quy 

hoạch xây dựng.  

 

2. Sở Xây dựng, UBND các quận (huyện), UBND các phường (xã), các các Ban 

Quản lý dự án và các chủ đầu tư hoặc chủ điều hành dự án có trách nhiệm cung cấp 

thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và 

các thông tin khác có liên quan đến quy hoạch khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu trong 

phạm vi đồ án quy hoạch, dự án đầu tư do đơn vị mình quản lý. 

Thời gian cung cấp thông tin khi có yêu cầu bằng văn bản tối đa là 15 ngày làm 

việc, kể từ ngày có yêu cầu. 

 

Điều 22. Cơ quan có trách nhiệm xác nhận quy hoạch, cấp chứng chỉ quy hoạch 

và cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thời gian cung cấp thông 

tin và độ chính xác của các tài liệu, số liệu cung cấp. 

 

Điều 23. Các đơn vị và cá nhân có yêu cầu xác nhận quy hoạch, cấp chứng chỉ 

quy hoạch và cung cấp thông tin bằng văn bản phải chịu toàn bộ chi phí và lệ phí về 

tài liệu thông tin do mình yêu cầu. 

 

Chương IV 

QUẢN LÝ KIẾN TRÚC VÀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

 

Điều 24. Quản lý kiến trúc quy hoạch đối với các công trình có yêu cầu cao 

về kiến trúc quy hoạch: 

1. Các công trình sau đây là những công trình có yêu cầu cao về kiến trúc quy 

hoạch: 

a) Công trình có quy mô tầng cao từ 09 tầng trở lên; 

b) Công trình có quy mô tầng cao 08 tầng trở xuống nhưng nằm ở mặt tiền các 

trục đường ven biển, ven sông, các trục đường chính quy định tại Danh mục phụ lục 1 

kèm theo quy định này, các trục đường quy hoạch có chiều rộng lòng đường từ 15m 

trở lên và trung tâm các khu đô thị; 

c) Các công trình có yêu cầu cao về kiến trúc quy hoạch khác do UBND thành 

phố Đà Nẵng quy định. 

 

2. Thẩm quyền quyết định các giải pháp kiến trúc quy hoạch. 

a) Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt các quy định về kiến trúc quy hoạch 

chung trên địa bàn thành phố, đồng thời quyết định giải pháp kiến trúc quy hoạch đối 

với công trình có quy mô từ 09 tầng trở lên và các công trình thuộc điểm c khoản 1 
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Điều này, trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng trước khi chủ đầu tư tiến hành lập thiết 

kế cơ sở trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định. 

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng 

UBND thành phố có trách nhiệm lập thủ tục trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt 

về giải pháp kiến trúc quy hoạch đối với các công trình quy định tại mục này. 

b) Sở Xây dựng xem xét, có ý kiến thống nhất bằng văn bản về các giải pháp 

kiến trúc - quy hoạch đối với các công trình nêu tại điểm b khoản 1 Điều này trước khi 

chủ đầu tư tiến hành thiết kế cơ sở trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định; 

c) Công trình nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất đã có quy hoạch chi 

tiết được phê duyệt thì do Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng quản 

lý kiến trúc quy hoạch. 

d) Công trình nằm trên đất thuê, đất được giao không thu tiền sử dụng đất trước 

khi thực hiện các thủ tục theo các khoản a, b, c mục này cần phải có ý kiến thống nhất 

về chủ trương của UBND thành phố.  

  

Điều 25. Quản lý quy hoạch xây dựng phục vụ công tác cấp phép xây dựng 

đối với nhà ở riêng lẻ: 

1. Tại các khu vực đã có đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ từ 1/1.000 đến 1/200 thì 

được cấp giấy phép xây dựng theo Điều lệ quản lý quy hoạch kèm theo đồ án quy hoạch 

được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt và chứng chỉ quy hoạch do Sở Xây dựng 

ban hành. 

 

2. Tại các khu vực chưa có đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/1.000 đến 1/200 nhưng 

theo quy hoạch xây dựng tỉ lệ từ 1/10.000 đến 1/2.000 được duyệt là đất ở, thì được 

cấp giấy phép xây dựng theo quy chuẩn, quy phạm, thực tế xây dựng tại thực địa và 

các quy định khác có liên quan. 

 

3. Tại các khu vực đã có quy hoạch chung xây dựng dựng tỉ lệ 1/10.000,  1/5.000 

được duyệt (chưa có quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 đến 1/200), vị trí nhà ở riêng lẻ 

không nằm trong khu vực quy hoạch khu dân cư (đất quy hoạch công trình công cộng, 

công nghiệp, kho tàng, công trình hạ tầng kỹ thuật, cây xanh...) thì quản lý cấp giấy 

phép xây dựng theo các quy định sau: 

 

a) Không được phép xây dựng nhà ở mới; 

b) Được phép sửa chữa, cải tạo nguyên trạng công trình;  

c) Chỉ được phép nâng tầng đến quy mô công trình không quá 2 tầng, mái lợp 

vật liệu nhẹ, tổng diện tích xây dựng nâng tầng không vượt quá 50m2. 

 

4. Tại các khu vực đã có chủ trương chọn địa điểm của UBND thành phố Đà 

Nẵng để quy hoạch chi tiết xây dựng thì tạm dừng việc cấp giấy phép để xây mới công 

trình, chỉ được phép cải tạo nguyên trạng công trình, không nâng cấp mở rộng diện tích 

xây dựng. Sau khi UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, 
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các cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ quy hoạch chi tiết được duyệt thực hiện 

việc cấp giấy phép xây dựng theo khoản 1 và 6 Điều này.   

 

5. Các lô đất ở có diện tích xây dựng tối thiểu là 30m2 trở lên sau khi đã trừ 

khoảng lùi theo quy định và kích thước mỗi cạnh khu đất xây dựng phải lớn hơn hoặc 

bằng 3m mới được phép xây dựng nhà ở trừ các trường hợp được nêu tại điều 26 Quy 

định này (đối với mặt tiền các trục đường chính theo Mục lục 2 kèm theo quy định này 

thì diện tích xây dựng tối thiểu là 40m2).  

 

6. Tại các khu vực theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ từ 1/2.000 đến 1/200 

thuộc diện giải toả nhưng chưa triển khai giải toả đền bù thì được cấp giấy phép xây 

dựng cải tạo công trình nguyên trạng hoặc chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm nâng 

tầng đến quy mô công trình không quá 2 tầng, mái lợp vật liệu nhẹ, tổng diện tích xây 

dựng nâng tầng cấp giấy phép xây dựng tạm không vượt quá 50m2.   

Khi đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm, chủ công trình phải có cam kết tự phá 

dỡ công trình được xây dựng theo giấy phép tạm khi Nhà nước thực hiện giải phóng 

mặt bằng. Cam kết trên phải được UBND phường (xã), cơ quan quản lý xây dựng cấp 

quận (huyện) và chủ đầu tư dự án có liên quan kiểm định và xác nhận giá trị công trình 

hiện trạng. 

 

7. Thời hạn sử dụng công trình được cấp phép xây dựng tạm được tính theo tiến 

độ thực hiện từng đồ án quy hoạch xây dựng do UBND thành phố quyết định trên cơ 

sở đề xuất của chủ đầu tư và Sở Kế hoạch đầu tư. 

Hết thời hạn sử dụng công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm, nếu chủ đầu 

tư có nhu cầu giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch thì chủ công trình được cấp 

giấy phép xây dựng tạm phải tự phá dỡ và chỉ được đền bù phần công trình hiện trạng 

đã được kiểm định trước khi cấp giấy phép xây dựng tạm theo quy định.  

Trong thời hạn sử dụng công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm, nếu chủ 

đầu tư giải phóng mặt bằng trước thời hạn để thực hiện quy hoạch thì chủ công trình 

được cấp giấy phép xây dựng tạm phải chấp hành và được đền bù phần công trình được 

cấp giấy phép xây dựng tạm theo quy định. 

 

 Điều 26. Quản lý kiến trúc xây dựng đối với công trình có diện tích đất 

xây dựng nhỏ đã tồn tại trước khi Quy định này có hiệu lực thi hành: 

1. Các trường hợp dưới đây chỉ được phép cải tạo nguyên trạng không được phép 

nâng tầng và khi giải toả đền bù thì được giải quyết đi hẳn: 

a) Diện tích đất xây dựng (không tính diện tích trong khoảng lùi bắt buộc) nhỏ 

hơn 15 m2. 

b) Diện tích xây dựng từ 15m2 đến 40m2 (không tính diện tích trong khoảng lùi 

bắt buộc), chiều rộng mặt tiền nhỏ hơn 3m hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ 

hơn 3m. 
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2. Các trường hợp có diện tích đất xây dựng (không tính phần diện tích đất nằm 

trong khoảng lùi bắt buộc) từ 15m2 đến nhỏ hơn 40m2 có chiều rộng mặt tiền từ 3m trở 

lên và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên, phù hợp với các quy định về 

kiến trúc cảnh quan tại khu vực thì được phép xây dựng không quá 2 tầng. 

 

Điều 27. Quản lý quy hoạch xây dựng đối với công trình không phải là nhà 

ở riêng lẻ: 

Việc xây dựng các công trình không phải là nhà ở riêng lẻ phải tuân theo quy 

hoạch chung xây dựng tỉ lệ 1/10.000, 1/5.000 và các quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2.000 đến tỉ 

lệ 1/200 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của Luật Xây dựng. Các 

công trình có yêu cầu cao về quản lý kiến trúc - quy hoạch thực hiện theo nội dung Điều 

24 quy định này. 

 

Điều 28. Cấp giấy phép xây dựng công trình: 

Trước khi khởi công xây dựng công trình chủ đầu tư phải có giấy phép xây 

dựng, trừ trường hợp các công trình xây dựng sau đây: 

 

1. Công trình thuộc bí mật nhà nước được xác định bằng văn bản của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền; 

 

2. Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp được xác định bằng lệnh của các 

cấp có thẩm quyền. 

 

3. Công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính, bao gồm công 

trình tạm của chủ đầu tư và công trình tạm của nhà thầu nằm trong sơ đồ tổng mặt bằng 

công trường xây dựng đã được duyệt. Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công phải 

được tháo dỡ sau khi công trình chính được xây dựng xong. 

 

4. Công trình nhà ở riêng lẻ thuộc các tuyến đường có lòng đường nhỏ hơn 

7,5m tại các dự án đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/1.000 đến tỉ lệ 1/200 được 

duyệt kèm theo điều lệ quản lý hoặc chứng chỉ quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền 

ban hành. Trường hợp này, các chủ đầu tư hoặc các chủ điều hành dự án có trách nhiệm 

hướng dẫn và bàn giao mốc giới cho các hộ nhân dân xây dựng theo đúng điều lệ quản 

lý xây dựng và chứng chỉ quy hoạch. 

 

6. Các công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong không làm thay 

đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn công trình. 

 

7. Công trình đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở quy định 

tại Điều 9 của NĐ 16/CP. 

 

Điều 29 . Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng:  
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1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 18 và Điều 19 

NĐ 16/CP và Luật Xây dựng. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về thành 

phần hồ sơ và quy trình cấp phép xây dựng theo quy định.   

 

2. Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích xây dựng sàn lớn hơn 250m2, từ 3 

tầng trở lên hoặc nhà ở trong các khu di sản văn hoá, di tích lịch sử thì chủ đầu tư phải 

phối hợp với tổ chức, hoặc cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc 

năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện lập hồ sơ thiết kế theo quy định của 

Luật Xây dựng.  

 

3. Đối với các công trình có yêu cầu cao về kiến trúc - quy hoạch nêu tại Điều 

23 Quy định này phải kèm theo văn bản thống nhất các giải pháp kiến trúc, quy hoạch 

công trình của Chủ tịch UBND thành phố hoặc của Sở Xây dựng. 

 

Điều 30. Gia hạn giấy phép xây dựng:  

1. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng mà công 

trình chưa khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 

 

2. Thời gian xét cấp gia hạn giấy phép xây dựng không quá 5 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

Điều 31 : Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng:  

1. Giám đốc Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình  công 

cộng dịch vụ, công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử, công trình văn hoá; những 

công trình nhà ở riêng lẻ trên các tuyến đường quy hoạch có chiều rộng lòng đường 

lớn hơn 10,5m thuộc các dự án quy hoạch xây dựng và các tuyến, trục đường chính 

trên địa bàn thành phố Đà nẵng (danh sách các tuyến đường chính xem tại Phụ lục 2 

kèm theo Quy định này). 

 

2. Giám đốc Sở Giao thông Công chính cấp giấy phép xây dựng công trình hạ 

tầng kỹ thuật theo tuyến phù hợp với quy hoạch xây dựng được phê duyệt.  

 

3. UBND các quận cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị, các 

đường quy hoạch có lòng đường từ 7,5m đến 10,5m thuộc địa giới hành chính do mình 

quản lý, trừ các trường hợp được quy định tại khoản 1 điều này. 

 

4. UBND huyện Hoà Vang cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các khu 

vực thị tứ, thị trấn, trung tâm các cụm xã, mặt tiền tỉnh lộ 601và 604, mặt tiền các 

huyện lộ và các khu vực dự kiến quy hoạch các Khu công nghiệp và khu du lịch, các 

đường quy hoạch có lòng đường rộng từ 7,5m đến 10,5m trên địa bàn huyện Hoà Vang, 

trừ các trường hợp được quy định tại khoản 1 điều này.  

 



   

30 CÔNG BÁO/Số 06 + 07/Ngày 9-4-2006  

 

5. UBND cấp xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư 

nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt, những điểm dân cư theo quy định 

của UBND huyện Hoà Vang quy định phải cấp giấy phép xây dựng thuộc địa giới hành 

chính do mình quản lý, trừ các trường hợp được quy định tại khoản 1 và khoản 4 điều 

này. 

 

6. UBND huyện Hoà Vang có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng đề xuất 

phân vùng, xác định ranh giới các khu vực cần cấp phép xây dựng và các khu vực phân 

cấp cho UBND cấp xã cấp phép xây dựng theo khoản 5 điều này. 

 

7. Ban Quản lý các KCN và CX có trách nhiệm trực tiếp quản lý và hướng dẫn 

cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước có công trình xây dựng trong KCN, KCX thực 

hiện đúng theo thoả thuận tổng mặt bằng và các giải pháp kiến trúc đã được Ban Quản 

lý các KCN và CX Đà Nẵng chấp thuận. 

 

Điều 32 : Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng: 

1. Niêm yết công khai điều kiện, trình tự và các thủ tục cấp giấy phép xây dựng 

tại trụ sở cơ quan cấp giấy phép xây dựng. 

 

2. Cung cấp bằng văn bản thông tin liên quan đến cấp giấy phép xây dựng khi 

có yêu cầu của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng, thời hạn cung cấp thông tin 

chậm nhất là 7 ngày làm việc, kể từ khi được yêu cầu. 

 

3. Khi cần làm rõ thông tin liên quan đến các cơ quan khác để phục vụ việc cấp 

giấy phép xây dựng mà không thuộc trách nhiệm của người đề nghị cấp giấy phép xây 

dựng, thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến các cơ quan có 

liên quan để làm rõ và xử lý. 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được công văn, các cơ quan 

được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cơ quan cấp giấy phép xây 

dựng. Quá thời hạn trên nếu cơ quan được hỏi ý kiến không có văn bản trả lời thì xem 

như cơ quan đó đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả xảy ra do việc 

không trả lời hoặc trả lời chậm trễ. 

 

4. Giấy phép xây dựng được cấp trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với nhà ở riêng lẻ thì thời hạn cấp giấy phép xây 

dựng không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp nhà ở 

riêng lẻ trong diện giải toả và diện có nguy cơ sập đổ là 12 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

5. Trong thời gian thụ lý hồ sơ cấp giấy phép xây dựng, cơ quan cấp giấy phép 

xây dựng có quyền đình chỉ xây dựng và trả lại hồ sơ xin phép xây dựng nếu phát hiện 

chủ đầu tư khởi công xây dựng trước khi được cấp giấy phép xây dựng và chỉ tiếp tục 

việc xem xét cấp giấy phép xây dựng sau khi đã xử lý vi phạm theo quy định.  
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6. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có quyền đình chỉ xây dựng nếu phát hiện 

việc xây dựng sai giấy phép xây dựng. Trường hợp đã có quyết định đình chỉ xây dựng 

mà người được cấp giấy phép xây dựng vẫn tiếp tục vi phạm thì cơ quan cấp giấy phép 

xây dựng có quyền ban hành văn bản thu hồi giấy phép xây dựng hoặc huỷ bỏ giá trị 

giấy phép xây dựng, đồng thời thông báo cho các Sở chức năng, các cơ quan quản lý 

khai thác hạ tầng điện và nước, UBND các quận (huyện), UBND các phường (xã) và 

các đơn vị có thẩm quyền liên quan để các cơ quan này có trách nhiệm thực hiện việc 

không cung cấp hay đình chỉ cung cấp các dịch vụ điện, nước, các hoạt động kinh 

doanh, các dịch vụ khác và xử lý vi phạm đối với công trình xây sai giấy phép xây 

dựng theo quy định của Luật Xây dựng.  

 

7. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải chịu trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại do việc cấp giấy phép sai hoặc cấp giấy phép chậm theo quy định của 

pháp luật. Trường hợp do cấp giấy phép chậm mà người đề nghị cấp phép xây dựng 

khởi công công trình thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải bồi 

thường thiệt hại những nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng đã thi công 

không phù hợp với quy hoạch, bị buộc phải dỡ bỏ theo quy định của pháp luật. 

   

Điều 33. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư đề nghị cấp giấy phép xây 

dựng: 

1. Chủ đầu tư có các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu cơ quan cấp giấy phép xây dựng giải thích, hướng dẫn và thực hiện 

đúng các quy định về cấp giấy phép xây dựng; 

b) Khiếu nại, tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật trong việc cấp giấy phép 

xây dựng; 

c) Được khởi công xây dựng công trình theo hồ sơ xin phép xây dựng nếu sau 

thời gian quy định tại khoản 4 Điều 32 của Quy định này mà cơ quan cấp giấy phép 

xây dựng không có ý kiến trả lời bằng văn bản khi đã đủ điều kiện để khởi công xây 

dựng công trình quy định tại Điều 72 của Luật Xây dựng.  

 

2. Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xây dựng 

b) Chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây 

dựng; 

c) Thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho UBND cấp xã, 

phường nơi xây dựng công trình trong thời hạn 7 ngày làm việc trước khi khởi công 

xây dựng công trình; 

d) Thực hiện đúng nội dung của giấy phép xây dựng; khi có sự điều chỉnh, thay 

đổi thiết kế phải được sự chấp thuận của cơ quan cấp giấy phép xây dựng. 
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3. Các chủ đầu tư cùng với đơn vị tư vấn và đơn vị thi công phải chịu hoàn toàn 

trách nhiệm về độ bền vững và an toàn công trình. Đồng thời chịu trách nhiệm trước 

pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề. 

 

Điều 34. Định vị đế móng công trình:  

1. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm tổ chức việc triển khai định 

vị đế móng công trình theo quy cách và quy định tại giấy phép xây dựng trước khi chủ 

đầu tư triển khai xây dựng; 

 

2. Ban Quản lý các KCN và CX có trách nhiệm định vị đế móng đối với các 

hạng mục công trình xây dựng trong KCN, KCX, phù hợp với tổng mặt bằng đã được 

Ban Quản lý các KCN và CX chấp thuận. 

 

Chương V 

  PHỐI HỢP GIỮA LĨNH VỰC QUẢN LÝ  

QUY HOẠCH XÂY DỰNG VỚI CÁC LĨNH VỰC KHÁC 

 

Điều 35. Trách nhiệm phối hợp với các sở chuyên ngành trong công tác 

thẩm định thiết kế cơ sở: 

1. Các Sở chuyên ngành chịu trách nhiệm về việc thẩm định thiết kế cơ sở công 

trình hạ tầng phù hợp với quy hoạch xây dựng tại khu vực; 

 

2. Các Sở chuyên ngành khi thẩm định thiết kế cơ sở nếu cần cung cấp các thông 

tin liên quan đến quy hoạch thì gửi các thông tin chính của thiết kế cơ sở (kèm theo đĩa 

CD) cho Sở Xây dựng để Sở Xây dựng có cơ sở cung cấp các thông tin quy hoạch có 

liên quan đến thiết kế cơ sở đó;   

 

3. Sở Xây dựng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các thông tin quy hoạch 

có liên quan trong thời hạn 5 ngày làm việc đối với các dự án nhóm C và 7 ngày làm 

việc đối với dự án nhóm B kể từ khi nhận đủ các yêu cầu tại mục 2 điều này của các 

Sở  chuyên ngành.  

 

4. Giao Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, UBND quận, 

huyện và các đơn vị có liên quan đề xuất tiến độ thực hiện các đồ án quy hoạch xây 

dựng trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định để phục vụ 

công tác quản lý quy hoạch xây dựng theo quy định.   

 Điều 36. Nguyên tắc phối hợp đối với lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: 

1. Việc quản lý đất đai trên địa bàn thành phố phải tuân theo quy hoạch chung 

xây dựng, quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của 

pháp luật có liên quan. 

 

2. Việc xác nhận quy hoạch có liên quan đến công tác quản lý đất đai được thực 

hiện theo đúng Quy định này.   
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4. Việc khai thác tài nguyên đất, nước, khoáng sản và các loại tài nguyên khác 

ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị phải được Sở Xây dựng thống nhất bằng văn 

bản trước khi trình UBND thành phố phê duyệt vị trí, quy mô, phạm vi khai thác. 

 

Điều 37. Nguyên tắc phối hợp trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy:   

1. Tất cả các dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo mở rộng đều phải có giải 

pháp, thiết kế về PCCC phù hợp với quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết của 

khu vực và được cơ quan quản lý Nhà nước về PCCC thẩm định, phê duyệt. 

 

2. Các chủ đầu tư khi tiến hành xây dựng, lắp đặt mạng lưới PCCC theo quy 

hoạch được duyệt phải phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về PCCC để kiểm tra 

việc bàn giao trên thực địa theo đúng quy định trước khi đưa vào sử dụng. 

 Điều 38. Nguyên tắc phối hợp đối với quy hoạch phát triển các khu công 

nghiệp tập trung (do Ban Quản lý các KCN và CX quản lý): 

1. Các đồ án quy hoạch khu công nghiệp bao gồm đồ án quy hoạch mới, đồ án 

quy hoạch điều chỉnh mở rộng đều phải có ý kiến tham gia bằng văn bản của Sở Xây 

dựng và các ngành chức năng có liên quan trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt. 

 

2. Các dự án đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp có yêu cầu cao về kiến 

trúc - quy hoạch hoặc có liên quan đến các khu quy hoạch đô thị kế cận, Ban Quản lý 

các KCN và CX phải thống nhất với Sở xây dựng về các giải pháp quy hoạch kiến trúc 

cụ thể. Trường hợp không thống nhất được thì mỗi bên có văn bản báo cáo trình UBND 

thành phố xem xét quyết định. 

 

3. Sở Xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Ban Quản lý các KCN 

và CX về dự kiến quy hoạch của thành phố nằm trong khu vực kế cận các khu công 

nghiệp. 

4. Các nhà đầu tư phải thỏa thuận điểm đấu nối kỹ thuật (cổng ngõ, điện, nước, 

nước thải...) với Ban Quản lý các KCN và CX trước khi trình hồ sơ thỏa thuận tổng 

mặt bằng. Nhà đầu tư phải trình văn bản thỏa thuận và bản vẽ tổng mặt bằng cho Ban 

Quản lý các KCN và CX để được định vị công trình trước khi khởi công xây dựng công 

trình. 

Điều 39. Nguyên tắc phối hợp đối với các công trình quốc phòng - an ninh: 

Tất cả các công trình quốc phòng - an ninh đều phải được cơ quan có thẩm 

quyền cấp giấy phép xây dựng hoặc thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định trước khi 

khởi công xây dựng, trừ các công trình thuộc bí mật Nhà nước được xác định bằng văn 

bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 09/2005/TT-BXD ngày 

06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về giấy 

phép xây dựng. 
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Bộ chỉ huy quân sự thành phố có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các ngành 

liên quan dự thảo quy chế phối hợp giữa kinh tế và quốc phòng trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng.  

 

Điều 40. Nguyên tắc phối hợp đối với lĩnh vực quản lý đồng bộ hạ tầng kỹ 

thuật đô thị: 

Giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các ngành có liên quan soạn thảo quy chế phối 

hợp hoạt động giữa Sở Xây dựng và các ngành có liên quan trong lĩnh vực quản lý 

đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, trình UBND thành phố ban hành. 

  

Điều 41. Nguyên tắc phối hợp với hoạt động của Hội đồng Kiến trúc quy 

hoạch thành phố:  

1. Hội đồng Kiến trúc quy hoạch là tổ chức tư vấn do UBND thành phố thành 

lập theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Xây dựng, có chức năng tư vấn nghề nghiệp 

và giúp UBND thành phố trong các lĩnh vực sau : 

a) Tư vấn kiến trúc - quy hoạch các đồ án quy hoạch chung xây dựng, quy 

hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố, các công trình có yêu cầu cao về kiến trúc - quy 

hoạch. 

b) Tư vấn về chính sách, giải pháp quản lý và phát triển đô thị trong lĩnh vực 

kiến trúc quy hoạch . 

 

2. Hội đồng Kiến trúc quy hoạch thuộc sự điều hành của Giám đốc Sở Xây 

dựng là Chủ tịch Hội đồng và hoạt động theo quy chế do Bộ Xây dựng quy định. Kinh 

phí hoạt động của Hội đồng do UBND thành phố cấp hằng năm theo đề nghị của Giám 

đốc Sở Xây dựng. 

Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 42. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy định này và 

các văn bản pháp luật về quản lý quy hoạch xây dựng được UBND thành phố khen 

thưởng theo quy định. 

 

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về quản lý quy hoạch xây 

dựng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định. 

 

Điều 43. Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan 

có liên quan và chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, 

kiểm tra việc thực hiện Quy định này, định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo UBND 

thành phố. 

 

Điều 44. Các cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm triển khai 

thực hiện nghiêm túc Quy định này. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, cần 
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phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu, tổng hợp trình  UBND thành phố xem xét  

sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

                                                         Hoàng Tuấn Anh 
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PHỤ LỤC I 

Danh sách các trục đường chính có yêu cầu cao về kiến trúc 

(Kèm theo Quyết định số  19/ 2006/QĐ-UBND ngày  10  tháng  3  năm 2006 của 

UBND thành phố Đà nẵng ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên 

địa bàn thành phố) 

 

1/ Cách Mạng tháng 8 – 2/9 (Viện Cổ Chàm đi Ngã tư Hoà Cầm) 

2/ Trần Hưng Đạo (Nại Hiên – Non Nước) 

3/ Quốc lộ IA  

4/ Lê Duẩn 

5/ Phạm Văn Đồng 

7/ Nguyễn Văn Linh   

8/ Lê Đình Lý 

9/ Hàm Nghi 

10/ Bạch Đằng 

11/ Trần Phú 

12/ Đường ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc 

13/ Ngô Quyền 

14/ Ngũ Hành Sơn 

15/ Lê Văn Hiến 

16/ Phan Chu Trinh 

17/ Lê Lợi  

18/ Trường Sa 

19/ Nguyễn Tri Phương 

20/ Điện Biên Phủ 

21/ Lý Thái Tổ 

22/ Hùng Vương 

23/ Hồ Xuân Hương 

24/ Nguyễn Văn Trỗi - Nguyễn Văn Thoại - Duy Tân 

25/ Trưng Nữ Vương 

26/ Triệu Nữ Vương nối dài 

27/ Đống Đa 

28/ Ông Ích Khiêm 

29/ Quang Trung 

30/ Đường từ chân cầu Thuận Phước ra đường Sơn Trà - Điện Ngọc 

31/ Nguyễn Tất Thành 

32/ Các trục đường quy hoạch có chiều rộng lòng đường từ 15 m trở lên. 
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      UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Số: 20/2006/QĐ-UBND 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                                                             

                    Đà Nẵng, ngày 23 tháng 3 năm 2006 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v điều chỉnh, bổ sung mức nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ  

thuộc diện giải tỏa các dự án trên địa bàn thành phố    
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
 

Căn cứ Luật Tổ Chức HĐNĐ và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

 Căn cứ Quyết định số 181/2005/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2005 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Qui định về bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

 Xét tình hình thực tế về giải toả đền bù và để tạo điều kiện cho các hộ thuộc diện 

giải toả đã bàn giao mặt bằng cho các dự án trên địa bàn thành phố xây dựng nhà ở 

mới, ổn định cuộc sống sau giải tỏa; 

Theo đề nghị Chánh Văn phòng UBND thành phố, 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

 Điều 1: Nay điều chỉnh, bổ sung mức nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ thuộc 

diện giải tỏa và tái định cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được áp giá bồi thường, bố 

trí đất tái định cư theo các Quyết định: số 170/1999/QĐ-UB ngày 16.12.1999, số 

85/2000/QĐ-UB ngày 20.7.2000, số 121/2003/QĐ-UB, số 122/2003/QĐ-UB ngày 

24.7.2003, số 209/2004/QĐ-UB và số 212/2004/QĐ-UB ngày 28.12.2004 của UBND 

thành phố Đà Nẵng, cụ thể: 

  1. Hộ chính có giá trị bồi thường thiệt hại dưới 80 (tám mươi) triệu đồng được 

nợ 100% tiền sử dụng đất (thay mức dưới 70 (bảy mươi) triệu đồng quy định trước 

đây). 

2. Hộ chính có giá trị bồi thường thiệt hại từ 80 (tám mươi) triệu đồng trở lên 

được giữ lại toàn bộ số tiền bồi thường về nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối và các khoản 

hỗ trợ chính sách để xây dựng nhà ở mới.  

3. Trường hợp hộ chính số tiền bồi thường về nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối và 

các khoản hỗ trợ chính sách (chưa kể giá trị bồi thường về đất) dưới 80 (tám mươi) 

triệu đồng thì được giữ lại đủ 80 (tám mươi) triệu đồng để xây dựng nhà ở mới. Số tiền 

còn lại phải nộp tiền sử dụng đất; nếu không đủ nộp tiền sử dụng đất thì giải quyết cho 

nợ.  

  4. Các hộ không được đền bù theo giá đất ở, có nhà ở, công trình phụ riêng trong 

khuôn viên đất của hộ chính hoặc có hồ sơ đền bù riêng, có Quyết định thu hồi đất 

riêng, được UBND thành phố Đà Nẵng bố trí đất hộ phụ, nếu có đơn xin ghi nợ tiền sử 
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dụng đất thì giải quyết cho nợ mức tối đa 50% (năm mươi phần trăm) tiền sử dụng đất 

theo quy định. 

 5. Đối với các hộ phụ bố trí đất tái định cư đã được ghi nợ tiền sử dụng đất 5 

(năm) năm quy định trước đây, nếu có đơn tiếp tục xin ghi nợ tiền sử dụng đất thì gia 

hạn thêm 5 (năm) năm (đủ 10 năm), không tính lãi suất ngân hàng. 

 6. Trường hợp hộ giải tỏa được bố trí 02 (hai) lô đất tái định cư trở lên, nhưng 

việc ghi nợ tiền sử dụng đất tối đa 02 (hai) lô. 

7. Tiền sử dụng đất tái định cư các hộ được nợ quy định tại Điểm 1, 2, 3, 4, 5 và 

6 nêu trên được quy định ra vàng 98% tại thời điểm nhận đất tái định cư trong thời hạn 

10 (mười) năm không tính lãi. Quá thời hạn cho nợ mà chưa trả đủ thì tính lãi theo lãi 

suất tiền vay ngắn hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. 

8. Đối với những hộ đã ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất với các chủ đầu 

tư trước ngày thực hiện Quyết định này; không áp dụng giải quyết ghi nợ tiền sử dụng 

đất tại Quyết định này.   

9. Ngoài những trường hợp quy định nêu trên, Hội đồng giải phóng mặt bằng dự 

án đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết việc cho nợ tiền sử dụng đất đối với 

những hộ có hoàn cảnh đặc biệt.   

     Điều 2: Giao các cơ quan, đơn vị và các Ban Quản lý dự án, Công ty thực hiện 

nhiệm vụ giải tỏa đền bù, bố trí đất tái định cư các dự án trên địa bàn thành phố, Ban 

Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng thành phố, Ban Giải tỏa đền bù các dự án 

đầu tư xây dựng số 2 và số 3 thực hiện giải quyết đối với các hộ giải tỏa tại Điều 1 nêu 

trên và lập thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày. Thu hồi bãi bỏ Quyết 

số 54/2005/QĐ-UB ngày 06.5.2005 của UBND thành phố Đà Nẵng.  

Điều 4: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,Giám đốc các sở: Tài 

chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND 

các quận, huyện, Trưởng ban Ban Quản lý dự án, Giám đốc Công ty thực hiện nhiệm 

vụ giải tỏa đền bù, bố trí đất tái định cư các dự án trên địa bàn thành phố, Trưởng ban 

Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng thành phố, Trưởng ban Ban Giải tỏa 

đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 2 và số 3, Thủ trưởng các cơ quan,các đơn vị và 

cá nhâncó liên quan căn cứquyết định thi hành ./. 

 

                                                                                        TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

                                                                                            CHỦ TỊCH 

                                 Hoàng Tuấn Anh 
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Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản 
Địa chỉ: 24 Trần Phú - Đà Nẵng 

Điện thoại: 0511. 3893777 

Fax: 0511.3 821286 

Email: congbao@danang.vnn.vn 

Website: https://congbao.danang.gov.vn 

In tại: Công ty Cổ phần In Bưu điện 
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