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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 40/2015/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  23  tháng 12  năm 2015 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng”  

ngành thủ công mỹ nghệ 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

năm 2003; 

 Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BCT ngày 11 tháng 01 năm 2007 của Bộ Công 

nghiệp (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét 

tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”;  

 Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1895/TTr-SCT ngày 11 tháng 

11 năm 2015; Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 2528/STP-XDKTVB 

ngày 26 tháng 10 năm 2015, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
  

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ 

nhân Đà nẵng” ngành thủ công mỹ nghệ. 

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

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Công Thương; 

Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và 

Công nghệ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động, Thương binh và Xã hội; 

Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã và 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
           TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

             KT. CHỦ TỊCH 

              PHÓ CHỦ TỊCH 

 

               Phùng Tấn Viết 
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QUY ĐỊNH 

Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” ngành thủ công mỹ nghệ  
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 40  ngày  23  tháng 12  năm 2015       

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

 Quy định này quy định đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân Đà Nẵng” ngành thủ công mỹ nghệ.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

 1. Công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng và đang 

trực tiếp làm việc trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn thành phố, hiểu 

biết sâu sắc nghề, truyền dạy và phát huy giá trị nghề thủ công mỹ nghệ.  

 2. Tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà 

Nẵng”.  

Điều 3. Nguyên tắc xét tặng  

 1. Danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” chỉ công nhận và tặng 01 lần cho 01 người, 

không có hình thức truy tặng.  

2. Những cá nhân đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân 

Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ theo Nghị định 

số123/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ không thuộc đối tượng 

đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng”. 

 Điều 4. Quyền lợi và nghĩa vụ của Nghệ nhân  

 1. Quyền lợi của Nghệ nhân 

a) Được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng Bằng chứng nhận 

danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” ngành thủ công mỹ nghệ kèm theo tiền thưởng trị giá 

05 lần mức lương cơ sở đối với công chức tại thời điểm phong tặng; 

b) Được tổ chức truyền nghề, dạy nghề theo quy định của pháp luật; 
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c) Được tham gia các cuộc thi sáng tạo kiểu dáng hàng thủ công mỹ nghệ theo 

chuyên ngành, các họat động nghiên cứu, thiết kế, cải tiến mẫu mã, tạo dáng sản phẩm, 

đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành, đa dạng hóa sản phẩm; 

d) Được ưu tiên đề nghị cơ quan có thẩm quyền xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân 

Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” khi hội đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 

123/2014/NĐ-CP;  

 đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.   

2. Nghĩa vụ của Nghệ nhân  

a) Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

 b) Tích cực giữ gìn, truyền nghề, dạy nghề, phát huy giá trị nghề trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng; 

 c) Tích cực nghiên cứu, sáng tác, thiết kế, cải tiến mẫu mã, tạo dáng, nâng cao 

chất lượng, giá trị, đa dạng hóa sản phẩm; giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn 

hóa nghề truyền thống của dân tộc; nghiên cứu, tìm tòi và phát triển các nghề mới có 

giá trị kinh tế, góp phần tạo thêm việc làm và phát triển kinh tế địa phương. 

 Điều 5. Thời gian tổ chức xét tặng và trao tặng danh hiệu 

 1. Danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” được tổ chức xét tặng và công bố định kỳ 

02 năm/lần, bắt đầu từ năm 2016. 

 2. Lễ công bố Quyết định phong tặng danh hiệu và trao Bằng chứng nhận của 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho các cá nhân tổ chức trong Quý IV 

của năm tổ chức xét tặng hoặc Quý I của năm sau năm tổ chức xét tặng, do Sở Công 

Thương chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng tổ chức.      

 Điều 6. Kinh phí tổ chức xét tặng  

 1. Kinh phí tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” do Uỷ ban nhân 

dân thành phố Đà Nẵng bố trí cho Sở Công Thương theo dự toán được giao hằng năm 

hoặc bổ sung trong năm trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách để thực hiện các hoạt 

động sau: 

a) Xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ  nhân Đà 

Nẵng”  

b) Thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng; 

c) Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư ở cơ sở hoặc hội nghề nghiệp; 

d) Tổ chức các phiên họp Hội đồng; 
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đ) Công bố thông tin về kết quả xét chọn của Hội đồng trên các phương tiện 

thông tin đại chúng để lấy ý kiến nhân dân; 

e) Tổ chức lễ trao tặng; 

f) Giải quyết kiến nghị; 

g) Các hoạt động khác liên quan theo quy định của pháp luật. 

 2. Kinh phí in ấn bằng chứng nhận, làm khung, tiền thưởng cho Nghệ nhân do 

Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bố trí theo dự toán được giao hàng năm hoặc bổ 

sung trong năm, giao Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng đảm nhiệm. 

Điều 7. Thu hồi danh hiệu 

1. Người đã được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” nếu bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự hoặc không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 9 của Quy định 

này sẽ bị thu hồi danh hiệu và không được tiếp tục hưởng các quyền lợi tương ứng. 

 2. Trên cơ sở kiến nghị thu hồi danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” của Uỷ ban 

nhân dân các quận, huyện, xã, phường, các hội nghề nghiệp hoặc đơn vị công tác liên 

quan, Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan kiểm 

tra, báo cáo Hội đồng, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành 

quyết định thu hồi danh hiệu. 

Điều 8. Giải quyết khiếu nại 

 1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét tặng và việc vi phạm quy 

định, trình tự, thủ tục, xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng”. 

 2. Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người 

khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu 

nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ và gửi cho cơ quan 

thường trực của Hội đồng xét tặng là Sở Công Thương.  

3. Sở Công Thương tiếp nhận đơn, có trách nhiệm báo cáo Hội đồng xét tặng và 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xem xét giải quyết theo quy định của 

Luật khiếu nại, tố cáo, và trả lời đơn khiếu nại bằng văn bản; không xem xét đơn không 

có tên, địa chỉ rõ ràng hoặc mạo danh. 

Chương II 

TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN ĐÀ NẴNG” 

Điều 9. Tiêu chuẩn Nghệ nhân  

 1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chấp hành tốt chủ trương, 

chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, 

tổ chức, địa phương. 
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2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, gương mẫu, được đồng 

nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng. 

3. Có thâm niên trong nghề từ 10 năm trở lên.  

 4. Có tri thức, kỹ năng đặc biệt xuất sắc, có công trong việc bảo vệ và phát huy 

giá trị nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể: 

a) Nắm giữ kỹ năng, bí quyết, đã truyền nghề, dạy nghề cho 50 cá nhân trở lên, 

trừ trường hợp nghề đặc thù; 

b) Trực tiếp sáng tác thiết kế ít nhất 5 sản phẩm, tác phẩm có giá trị kinh tế, kỹ 

thuật, mỹ thuật cao. 

 5. Có sản phẩm, tác phẩm đạt một trong các tiêu chí sau:  

 a) Sản phẩm, tác phẩm đạt huy chương, giải thưởng hoặc được cấp chứng nhận 

thành tích của các tổ chức nhà nước, tổ chức kinh tế và tổ chức xã hội nghề nghiệp tại các 

cuộc thi, hội chợ, triển lãm trong nước hoặc quốc tế. Đối với những người không có điều 

kiện tham gia các cuộc thi, hội chợ, triển lãm thì phải có ít nhất 03 tác phẩm đạt trình độ kỹ 

thuật, mỹ thuật cao được nhiều người cùng ngành nghề nhất trí suy tôn khi lấy ý kiến 

cộng đồng dân cư ở cơ sở và hội nghề nghiệp; 

 b) Sản phẩm, tác phẩm được chọn trưng bày trong các bảo tàng, công trình văn hóa, 

tôn giáo, di tích lịch sử hoặc các sự kiện lớn cấp địa phương hoặc cấp quốc gia; 

 c) Sản phẩm, tác phẩm được chọn làm mẫu phục vụ công tác giảng dạy tại các 

trường mỹ thuật, dạy nghề; 

 d) Sản phẩm, tác phẩm trực tiếp tham gia vào công trình xây dựng, phục chế di tích 

lịch sử, văn hoá. 

 

Chương III 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN ĐÀ NẴNG” 

 Điều 10. Nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của Hội đồng  

 1. Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” (sau đây gọi tắt là Hội 

đồng) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định thành lập theo đề 

nghị của Giám đốc Sở Công Thương. Cơ quan thường trực của Hội đồng là Sở Công 

Thương. Hội đồng sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

 2. Hội đồng có nhiệm vụ:  

a) Tổ chức việc xét tặng đảm bảo chất lượng, thời gian theo đúng Quy định này; 
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b) Công bố kết quả xét chọn trên Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng, các 

phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến nhân dân; 

c) Hoàn chỉnh hồ sơ xét tặng, gửi Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Đà 

Nẵng tổng hợp, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xem xét, quyết 

định; 

d) Xem xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan tới việc xét tặng.  

 3. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc: 

a) Dân chủ, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật về thi đua, 

khen thưởng; 

 b) Thành lập theo từng đợt xét tặng và giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ; 

 c) Cuộc họp của Hội đồng được tổ chức khi có ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng 

tham dự, trong đó có Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền. 

Tổ Thư ký thực hiện lấy ý kiến thành viên Hội đồng vắng mặt bằng phiếu bầu theo 

Mẫu số 4; 

 d) Hội đồng đánh giá và quyết định xét chọn theo nguyên tắc bỏ phiếu. Người 

được đề nghị xét tặng danh hiệu phải được từ 90% số phiếu thành viên đồng ý trở lên 

trên tổng số thành viên Hội đồng; 

 đ) Hội đồng không xem xét các trường hợp khai không đúng mẫu, không đúng 

yêu cầu hướng dẫn hoặc gửi không đầy đủ thủ tục, hồ sơ theo quy định, không đúng 

thời hạn; 

 e) Thành viên Hội đồng không là đối tượng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà 

Nẵng”. 

 4. Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập Tổ Thư ký giúp việc cho Hội đồng. 

 Điều 11. Thành phần của Hội đồng  

 Hội đồng có từ 09 đến 11 thành viên, gồm: 

 a) Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phụ 

trách lĩnh vực Công Thương; 

 b) Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Công Thương; 

 c) Các ủy viên Hội đồng gồm các đại diện lãnh đạo: các sở, ban, ngành có liên 

quan; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; các 

Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú và các chuyên gia có uy tín, am hiểu chuyên 

sâu về nghề thủ công mỹ nghệ liên quan. 
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Chương IV 

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT TẶNG DANH HIỆU  

“NGHỆ NHÂN ĐÀ NẴNG”  

 Điều 12. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu 

 1. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu của cá nhân bao gồm: 

 a) Bản khai (bản gốc) thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà 

Nẵng” theo Mẫu số 1 quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quy định này; 

 b) Các tài liệu, hồ sơ chứng minh tài năng, thành tích gồm: băng, đĩa hình hoặc 

ảnh mô tả các kỹ năng, kỹ xảo đang nắm giữ, bản sao giấy chứng nhận, Quyết định 

tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Giải thưởng, Bằng khen hoặc các tài liệu khác 

có liên quan. 

 2. Hồ sơ của Hội đồng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bao 

gồm: 

a) Tờ trình của Hội đồng đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” theo 

Mẫu số 3 quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quy định này; 

b) Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” theo Mẫu số 5 

quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quy định này; kèm theo hồ sơ cá nhân quy 

định tại Khoản 1 Điều này; 

 c) Biên bản họp Hội đồng theo Mẫu số 6 quy định tại phụ lục ban hành kèm theo 

Quy định này; Phiếu bầu của thành viên Hội đồng theo Mẫu số 4 quy định tại phụ lục 

ban hành kèm theo Quy định này; Biên bản họp lấy ý kiến của cộng đồng dân cư ở cơ 

sở hoặc hội nghề nghiệp theo Mẫu số 2 quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quy 

định này; 

d) Tóm tắt thành tích cá nhân theo danh sách trình tại Điểm b Khoản này theo 

Mẫu số 7 quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quy định này; 

đ) Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” 

ngành thủ công mỹ nghệ. 

Điều 13. Trình tự, thủ tục xét tặng  

 1. Trong tháng 3 của năm tổ chức xét tặng, Sở Công Thương triển khai, thông 

báo rộng rãi Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng”, thời gian và quy trình 

tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng trên Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng, trên 

website chuyên ngành và các phương tiện thông tin đại chúng.  

2. Cá nhân đề nghị xét tặng tự mình hoặc ủy quyền (bằng văn bản) cho cá nhân 

khác lập hồ sơ và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ đến Sở 
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Công Thương. Trong trường hợp gửi trực tiếp, cá nhân nộp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của Sở Công Thương, nhận giấy biên nhận hồ sơ theo quy định. Thời hạn 

tiếp nhận hồ sơ đến hết tháng 5 của năm tổ chức xét tặng. 

 3. Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra về tính hợp lệ, đầy đủ của các giấy 

tờ tài liệu của hồ sơ theo quy định. Trong trường hợp cần bổ sung, chỉnh sửa các tài 

liệu trong hồ sơ, Sở Công Thương hướng dẫn để cá nhân lập hồ sơ hoàn thiện và nộp 

lại chậm nhất sau 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản hướng dẫn, nhưng 

không quá thời hạn tiếp nhận hồ sơ theo Kế hoạch xét tặng. 

4. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn tiếp nhận hồ sơ, Sở Công 

Thương tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư ở cơ sở (xã, phường thị trấn) nơi cá nhân 

đề nghị xét tặng đang cư trú hoặc hội nghề nghiệp nơi cá nhân đề nghị xét tặng đang 

hoạt động. 

5. Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn tiếp nhận hồ sơ, Sở Công 

Thương tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thành lập Hội 

đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” ngành thủ công mỹ nghệ. 

6. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Công 

Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định thành lập 

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” ngành thủ công mỹ nghệ.  

 7. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định thành lập 

Hội đồng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Hội đồng tổ chức thẩm 

định hồ sơ, kiểm tra nội dung các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét việc đáp ứng tiêu 

chuẩn của cá nhân đối với quy định tại Điều 9. 

8. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xét chọn của Hội đồng, 

Sở Công Thương thông báo công khai kết quả xét chọn trên Cổng thông tin điện tử 

thành phố Đà Nẵng và phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến nhân dân trong 

15 ngày làm việc. Hội đồng có trách nhiệm xem xét giải quyết các kiến nghị, khiếu nại 

về kết quả xét chọn (nếu có). 

 9. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn lấy ý kiến nhân dân mà 

không có kiến nghị, khiếu nại về kết quả xét chọn, Sở Công Thương gửi văn bản báo 

cáo về kết quả xét chọn cùng với 01 bộ hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều 13 đến Ban 

Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng. 

10. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Công 

Thương, Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Đà Nẵng tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 
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11. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Ban Thi 

đua – Khen thưởng thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

ban hành quyết định phong tặng và cấp bằng công nhận danh hiệu “Nghệ nhân Đà 

Nẵng”. 

 Tổng thời hạn giải quyết hồ sơ kể từ ngày hết hạn tiếp nhận hồ sơ đến khi Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định phong tặng không quá 

105 ngày làm việc. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Điều 14. Phân công trách nhiệm 

1. Sở Công Thương là cơ quan thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các quận, 

huyện triển khai tổ chức Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng”; 

b) Triển khai, thông báo rộng rãi Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà 

Nẵng”, thời gian và quy trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng trên Cổng thông tin điện 

tử thành phố Đà Nẵng, trên website chuyên ngành và các phương tiện thông tin đại 

chúng;   

c) Làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà 

Nẵng” của các cá nhân; có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, hướng dẫn cá 

nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ;  

d) Tham mưu trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thành lập Hội 

đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng”; 

đ) Tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư ở cơ sở hoặc hội nghề nghiệp; Tổng 

hợp hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng”; Chuẩn bị nội dung và tổ 

chức cuộc họp Hội đồng; Tổng hợp kết quả xét tặng của Hội đồng; Tiếp nhận kiến 

nghị, khiếu nại của các tổ chức cá nhân, báo cáo Hội đồng xem xét, giải quyết (nếu 

có); Lập danh sách đề nghị xét tặng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

xem xét, quyết định; 

 e) Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kiến thức kỹ thuật, mỹ thuật cho 

nghệ nhân; phối hợp với các ngành tổ chức Hội thi thợ giỏi, Hội thi hàng thủ công mỹ 

nghệ định kỳ, tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm nhằm phát huy khả năng của nghệ 

nhân trong việc khôi phục, phát triển các ngành nghề, làng nghề truyền thống của thành 

phố; 
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f) Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân Đà Nẵng” sau khi có quyết định công nhận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng; 

 g) Xây dựng kế hoạch tài chính phục vụ hoạt động xét tặng danh hiệu “Nghệ 

nhân Đà Nẵng” và triển khai thực hiện các quyền lợi, chế độ của Nghệ nhân theo Quy 

định này; 

h) Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này. 

2. Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng:  

Thẩm định hồ sơ và lập thủ tục trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng ra quyết định công nhận và cấp Bằng công nhận danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” 

cho các trường hợp đủ tiêu chuẩn theo kết quả xét tặng của Hội đồng và đề nghị của 

Sở Công Thương. 

 3. Sở Tài chính: phối hợp với Sở Công Thương tham mưu Uỷ ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng bố trí kinh phí cho công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà 

Nẵng” và giải quyết các chế độ, chính sách của nghệ nhân theo Quy định này trên cơ 

sở khả năng cân đối ngân sách. 

4. Các sở, ban, ngành: Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp 

với Sở Công Thương đánh giá những sản phẩm, công trình của cá nhân được xét tặng, 

hướng dẫn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào hoạt động sản xuất của các nghệ nhân. 

 5. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện: 

 a) Phối hợp với Sở Công Thương triển khai, tuyên truyền thông báo Kế hoạch 

xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” đến cộng đồng dân cư, các hiệp hội, làng 

nghề tại địa phương, triển khai hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục cho các cá nhân đề 

nghị xét tặng đúng theo Quy định này; 

 b) Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng phát triển ngành thủ 

công mỹ nghệ trên địa bàn; 

 Điều 15. Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm 

1. Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” chịu trách nhiệm về kết 

quả công nhận danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng”. 

2. Cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” chịu trách nhiệm 

về tính đúng đắn trong hồ sơ kê khai. Trường hợp phát hiện các hành vi khai man sẽ bị 

tước danh hiệu và tùy theo mức độ vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. 
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3. Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có vướng mắc hoặc cần điều 

chỉnh, bổ sung, các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, các 

tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban 

nhân dân thành phố Đà Nẵng xem xét, quyết định./. 

 

     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  KT. CHỦ TỊCH 

     PHÓ CHỦ TỊCH 

                        Phùng Tấn Viết 
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PHỤ LỤC 

MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU 

“NGHỆ NHÂN ĐÀ NẴNG” NGÀNH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 40 /2015/QĐ-UBND ngày 23    

tháng 12  năm 2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

Mẫu số 1 Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” 

Mẫu số 2 
Biên bản họp lấy ý kiến của cộng dồng dân cư ở cơ sở hoặc hội nghề 

nghiệp 

Mẫu số 3 Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” 

Mẫu số 4 Phiếu bầu về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” 

Mẫu số 5 Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” 

Mẫu số 6 Biên bản họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” 

Mẫu số 7 
Tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị được xét tặng danh hiệu “Nghệ 

nhân Đà Nẵng” 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Số:  41 /2015/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày 28  tháng 12  năm 2015 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản  

cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô 

hình trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

thành phố Đà Nẵng  
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

năm 2003; 

Căn cứ  Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài 

chính Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 

1051/TTr-STC ngày 17/12/2015, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ 

lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù (theo Phụ lục I đính kèm); Danh mục, thời gian sử 

dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình (theo Phụ lục II đính kèm) trong các cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp 

(sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị, tổ chức) có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng.  

Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định vô hình, tài sản cố định đặc thù thực hiện 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 3, Khoản 1 và 2 Điều 4 Thông tư số 162/2014/TT-BTC 

ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn 

tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức 

có sử dụng ngân sách nhà nước. 
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Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm căn cứ nội dung 

quy định tại Điều 1 Quyết định này để thực hiện việc tính hao mòn tài sản cố định đặc 

thù, tài sản cố định vô hình theo đúng quy định.  

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

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các Sở, ban, 

ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập 

và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

           TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

        CHỦ TỊCH 

 

          Huỳnh Đức Thơ 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC, THỜI GIAN SỬ DỤNG VÀ TỶ LỆ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ 

ĐỊNH ĐẶC THÙ 

Kèm theo Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của UBND 

thành phố Đà Nẵng 

 

 

TT 

 

DANH MỤC 

Thời gian 

sử dụng 

(năm) 

Tỷ lệ 

hao mòn 

(% 

năm) 

I    Máy móc, thiết bị văn phòng   

1 Máy vi tính để bàn 5 20 

2 Máy vi tính xách tay 5 20 

3 Máy in 5 20 

4 Máy chiếu 5 20 

5 Máy Fax 5 20 

6 Máy huỷ tài liệu 5 20 

7 Thiết bị lọc nước 5 20 

8 Máy hút ẩm, hút bụi 5 20 

9 Ti vi, đầu Video, các loại đầu thu phát tín hiệu kỹ 

thuật số khác 

5 20 

10 Máy ghi âm 5 20 

11 Máy ảnh 5 20 

12 Thiết bị âm thanh 5 20 

13 Tổng đài điện tử, điện thoại cố định, máy bộ đàm, điện 

thoại di động, thiết bị thông tin liên lạc khác 

5 20 

14 Tủ lạnh 5 20 

15 Máy giặt 5 20 

16 Máy scan 5 20 

17 Máy quay phim 5 20 

18 Thiết bị văn phòng điện các loại 5 20 

19 Thiết bị điện tử phục vụ quản lý, lưu trữ dữ liệu 5 20 

20 Máy photocopy 8 12,5 

21 Máy điều hoà không khí 8 12,5 

22 Máy bơm nước 8 12,5 

23 Két sắt các loại 8 12,5 

24 Bộ bàn ghế ngồi làm việc 8 12,5 

25 Bộ bàn ghế tiếp khách 8 12,5 

26 Bàn ghế phòng họp, hội trường, lớp học 8 12,5 

27 Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật 8 12,5 

28 Các loại thiết bị văn phòng khác 8 12,5 

II Phương tiện vận tải   
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1 Xe mô tô, xe gắn máy 10 10 

2 Xuồng máy, ghe các loại 10 10 

3 Phương tiện vận tải khác 10 10 

III  Máy móc thiết bị   

1 Máy phát điện 8 12,5 

2 Thiết bị phòng cháy chữa cháy 8 12,5 

 Thiết bị điện và điện tử phục vụ đo lường, thí nghiệm 8 12,5 

 Máy móc, thiết bị y tế 8 12,5 

 Máy móc thiết bị chuyên dùng khác 10 12,5 

IV Trang thiết bị dễ hỏng, dễ vỡ (như thuỷ tinh, gốm, 

sành, sứ…) phục vụ nghiên cứu khoa học, thí 

nghiệm 

 

5 

 

20 
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Phụ lục II 

DANH MỤC, THỜI GIAN SỬ DỤNG VÀ TỶ LỆ HAO MÒN  

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 

Kèm theo Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của UBND 

thành phố Đà Nẵng 

 

TT 

 

DANH MỤC 

Thời gian 

sử dụng 

(năm) 

Tỷ lệ hao 

mòn (% 

năm) 

I Quyền tác giả   

 

1 

Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa và các tác 

phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự 

khác 

50 2 

2 Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác 50 2 

3 Tác phẩm báo chí 50 2 

4 Tác phẩm âm nhạc 50 2 

5 Tác phẩm sân khấu 50 2 

 

6 

Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo 

phương pháp tương tự (gọi chung là tác phẩm điện ảnh) 

50 2 

7 Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng 50 2 

8 Tác phẩm nhiếp ảnh 50 2 

9 Tác phẩm kiến trúc 50 2 

10 Bản học đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẻ liên quan đến địa 

hình, kiến trúc, công trình khoa học 

50 2 

11 Tác phẩm văn học, nghệ thuật, dân gian 50 2 

12 Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu 50 2 

II Quyền sở hữu công nghiệp   

 Sáng chế 20 5 

 Giải pháp hữu ích 10 10 

 Kiểu dáng công nghiệp 15 6,67 

 Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn 10 10 

 Nhãn hiệu, tên thương mại 50 2 

III Quyền đối với cây trồng   

 Giống cây thân gỗ và cây nho 25 4 

 Giống cây trồng khác 20 5 

IV Phần mềm ứng dụng   

 Cơ sở dữ liệu 5 20 

 Phần mềm kế toán 5 20 

 Phần mềm tin học văn phòng 5 20 

 Phần mềm ứng dụng khác 5 20 

IV Tài sản cố định vô hình khác 5 20 
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    ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số:  42 /2015/QĐ-UBND                 Đà Nẵng, ngày  31  tháng  12  năm 2015 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2016 

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 Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên; 

Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về thuế tài nguyên; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 

1092/TTr-STC ngày 29 tháng 12 năm 2015 và Công văn số 3072/STP-XDKTVB ngày 

25 tháng 12 năm 2105 của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2016 trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng (Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Cục Thuế thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện và các đơn vị có 

liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện quản lý thuế tài nguyên theo đúng 

quy định tại Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015  của Bộ Tài chính và 

Quyết định này. 

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

hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/01/2016; thay thế Quyết định số 7697/QĐ-UBND ngày 

21 tháng 9 năm 2012 và Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2014 

của UBND thành phố Đà Nẵng quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây 

dựng, Tài nguyên và Môi trường thành phố; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND 

các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 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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PHỤ LỤC 

Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Kèm theo Quyết định số42 /2015/QĐ-UBND  ngày 31  tháng 12 năm 2015 của 

UBND thành phố Đà Nẵng) 

  ĐVT: Đồng 

STT Tên. quy cách sản phẩm tài nguyên Đơn vị tính 
Giá tính thuế tài 

nguyên 

I Khoáng sản kim loại     

1 Vàng cốm kg 679 .000.000 

II Khoáng sản không kim loại    

1 Đá dăm cấp phối m3  

1.1      - Đá dăm cấp phối Dmax 2.5 m3 136.000 

1.2      - Đá dăm cấp phối Dmax 3.75 m3 119.000 

2 Đá 0.5x1 đã qua sàng m3 128.000 

3 Đá 0.5x1 chưa qua sàng m3 81.000 

4 Đá 1x2 m3 213.000 

5 Đá 2x4 m3 186.000 

6 Đá 4x6 m3 163.000 

7 Đá hộc m3 172.000 

8 Bột đá m3 65.000 

9 Đá nguyên khai m3 88.000 

10 Sỏi. sạn m3 150.000 

11 Đất làm gạch m3 90.000 

12 Đất san lấp. xây dựng công trình m3 30.000 

13 Cát đúc m3 68.000 

14 Cát xây. tô m3 60.000 

15 Cát làm thủy tinh m3 250.000 

16  Cát dùng để san lấp mặt bằng m3 30.000 

17 
Khoáng sản không kim loại khác (các tạp 

chất khác.…) 
m3 45.000 

III Nước thiên nhiên    

1 
Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai. 

đóng hộp 
m3 70.000 

2 

Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất. 

kinh doanh. trừ nước quy định tại Điểm 

1 nhóm này. 

   

a Sử dụng nước mặt m3 4.000 

b Sử dụng nước dưới đất m3 5.000 
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  UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

    Số: 01 /2016/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                   

                  Đà Nẵng, ngày  05  tháng  01  năm 2016                                                                                                                                           

  
                                                    

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung Quy định việc quản lý, sử dụng vốn uỷ thác của ngân sách 

thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng 
  

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

 Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính 

phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; 

 Căn cứ Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính 

sách xã hội; đã được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 30/2015/QĐ-TTg ngày 31 tháng 

7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 24/2005/TT-BTC ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã 

hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ 

tướng Chính phủ; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 102/2014/TT-BTC ngày 

05 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2681/STC-QLNS ngày 

24 tháng 12 năm 2015, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy định việc quản lý, sử dụng vốn uỷ thác của ngân sách 

thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng (Ban hành kèm 

theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân 

dân thành phố), cụ thể: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 như sau: 

“2. Lãi suất cho vay, quy trình, hồ sơ thủ tục và thời hạn cho vay: 

a) Về lãi suất cho vay: 
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- Đối với hộ nghèo theo chuẩn địa phương: Thực hiện theo quy định hiện hành 

về lãi suất cho vay đối với hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội. 

- Đối với hộ cận nghèo theo chuẩn địa phương: Thực hiện theo quy định hiện 

hành về lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội. 

- Đối với hộ đã thoát nghèo nhưng cần có thêm 03 năm liên tiếp để ổn định và 

thoát nghèo bền vững: Thực hiện theo quy định hiện hành về lãi suất cho vay đối với 

hộ mới thoát nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội. 

- Đối với đối tượng thuộc khoản 2 và khoản 3 Điều 5: Thực hiện theo quy định 

hiện hành về lãi suất cho vay đối với hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội. 

- Đối với đối tượng thuộc khoản 4 Điều 5: Do Chủ tịch UBND thành phố quyết 

định. 

- Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. 

b) Về quy trình, hồ sơ thủ tục và thời hạn cho vay 

- Đối với hộ nghèo theo chuẩn địa phương: Thực hiện theo quy định hiện hành 

đối với hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội. 

- Đối với hộ cận nghèo theo chuẩn địa phương: Thực hiện theo quy định hiện 

hành đối với hộ cận nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội. 

- Đối với hộ đã thoát nghèo nhưng cần có thêm 03 năm liên tiếp để ổn định và 

thoát nghèo bền vững: Thực hiện theo quy định hiện hành đối với hộ mới thoát nghèo 

của Ngân hàng Chính sách xã hội. 

- Đối với đối tượng thuộc khoản 2 và khoản 3 Điều 5: Thực hiện theo các quyết 

định của Chủ tịch UBND thành phố. 

- Đối với đối tượng thuộc khoản 4 Điều 5: Do Chủ tịch UBND thành phố quyết 

định”. 

2. Sửa đổi khoản 7 Điều 15 như sau: 

“7. Tham mưu, báo cáo Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành 

phố quyết định các khoản chi tại khoản 3 Điều 9 Quyết định này”. 

  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 11 năm 2015 (cùng 

ngày Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND có hiệu lực); các nội dung nêu tại Quyết định số 

32/2015/QĐ-UBND không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn tiếp tục có hiệu 

lực thi hành.  
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Điều 3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã 

hội thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra và đôn đốc việc 

thực hiện Quy định ban hành kèm Quyết định này. 

  

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các sở, ngành: 

Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi nhánh Ngân 

hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, 

phường, xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

                                                                                     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: 02 /2016/QĐ-UBND 

 

      Đà Nẵng, ngày 05  tháng  01  năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng  

dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

năm 2003; 

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

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ 

về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

về hoạt động đo đạc và bản đồ; 

Căn cứ Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-

CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử 

dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 42/2011/TT-BNTMT ngày 12 tháng 2 năm 2011 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành Quy định về kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật 

về tư liệu môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 11/2013/TT-BNTMT ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên 

ngành tài nguyên và môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc quy định công tác giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản 

và cung cấp dữ liệu môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng tại 

Tờ trình số 1214/TTr-STNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, 

khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

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

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

và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

       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 CHẾ 

Thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu 

về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  02 /2016/QĐ-UBND 

ngày 05 tháng 01 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

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

1. Quy chế này quy định việc thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng 

dữ liệu về đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy 

văn, đo đạc và bản đồ, tài nguyên môi trường biển và đảo (sau đây gọi chung là dữ liệu 

về tài nguyên và môi trường) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có 

liên quan trong việc thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu về tài nguyên 

và môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

3. Trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác với Quy chế này thì thực hiện 

theo các quy định hiện hành. 

Điều 2. Dữ liệu về tài nguyên và môi trường  

Dữ liệu về tài nguyên và môi trường phải là các bản chính, bản gốc các tài liệu, mẫu 

vật, số liệu đã được xử lý và lưu trữ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Dữ liệu về tài 

nguyên và môi trường bao gồm: 

1. Dữ liệu về đất đai: 

a) Số liệu phân hạng, đánh giá đất, thống kê, kiểm kê đất đai; bản đồ phân hạng 

đất; bản đồ thổ nhưỡng; bản đồ địa giới hành chính; bản đồ hiện trạng sử dụng đất; hồ 

sơ cấp Giấy chứng nhận qua các thời kỳ (Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 

quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất); số liệu điều tra về giá 

đất; thông tin về thửa đất; sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất; sổ theo dõi biến động đất đai. 

b) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Bản đồ địa chính dạng giấy và dạng file; kết quả giao đất, cho thuê đất, thu 

hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện các quyền của người sử dụng đất; số 

lượng các khu đất giao quản lý phát triển quỹ đất; kết quả các khu đất giao đấu giá 

quyền sử dụng đất. 
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2. Dữ liệu về tài nguyên nước:  

a) Số lượng, chất lượng nước mặt, nước dưới đất (bao gồm các số liệu về quan 

trắc tài nguyên nước); 

b) Số liệu điều tra khảo sát địa chất thủy văn; 

c) Các dữ liệu về khai thác và sử dụng tài nguyên nước;  

d) Quy hoạch các lưu vực sông, quản lý, khai thác, bảo vệ các nguồn nước; 

đ) Kết quả cấp phép, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, trả lại các loại giấy phép 

thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt, nước dưới đất và xả thải vào nguồn 

nước; dữ liệu về điều tra, trám lấp giếng không sử dụng; dữ liệu về điều tra đánh giá 

tài nguyên nước dưới đất; điều tra đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp 

nhận nước thải của nguồn nước; 

e) Các dữ liệu về các yếu tố ảnh hưởng đến tài nguyên nước. 

3. Dữ liệu về địa chất và khoáng sản: 

a) Thống kê trữ lượng khoáng sản; 

b) Kết quả điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và các mẫu vật địa 

chất, khoáng sản; dữ liệu địa tầng, địa chất khu vực, vùng định hướng quy hoạch xây 

dựng; 

c) Quy hoạch, kế hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, quy 

hoạch về thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản; 

d) Bản đồ địa chất khu vực, địa chất tai biến, địa chất môi trường, địa chất khoáng 

sản, địa chất thủy văn, địa chất công trình và các bản đồ chuyên đề về địa chất và 

khoáng sản; 

đ) Khu vực đấu thầu hoạt động khoáng sản; khu vực có khoáng sản đặc biệt, độc 

hại; các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khu vực dự trữ khoáng sản; 

e) Báo cáo hoạt động khoáng sản; báo cáo quản lý Nhà nước hàng năm về hoạt 

động khoáng sản; 

g) Kết quả cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép, trả lại giấy phép hoạt động khoáng 

sản, cho phép tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản. 

4. Dữ liệu về môi trường:  

a) Các kết quả điều tra, khảo sát về môi trường;  

b) Dữ liệu, thông tin về đa dạng sinh học; 

c) Dữ liệu, thông tin về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi 

trường, cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi 

trường; 

d) Kết quả về giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường đã được cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền giải quyết; 
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đ) Danh sách, thông tin về các nguồn thải, chất thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường; 

e) Các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; khu vực có nguy cơ xảy 

ra sự cố môi trường; danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và 

danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được đưa ra khỏi danh 

sách; 

g) Kết quả điều tra, khảo sát về hiện trạng môi trường, chất thải nguy hại, chất 

thải rắn thông thường; các quy hoạch về bảo vệ môi trường; 

h) Thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường được phép trao đổi; 

i) Kết quả cấp, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép về môi trường. 

5. Dữ liệu về khí tượng thủy văn:  

a) Các tài liệu, số liệu điều tra cơ bản về khí tượng thủy văn, môi trường không 

khí và nước, biến đổi khí hậu, suy giảm tầng ôzôn; 

b) Các loại biểu đồ, bản đồ, ảnh thu từ vệ tinh, các loại phim, ảnh về các đối 

tượng nghiên cứu khí tượng thủy văn; 

c) Hồ sơ kỹ thuật của các công trình khí tượng thủy văn; 

d) Kết quả cấp, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép về hoạt động khí tượng thủy 

văn. 

6. Dữ liệu về đo đạc và bản đồ gồm:  

a) Thông tin, dữ liệu về hệ quy chiếu quốc gia. 

b) Thông tin, dữ liệu về hệ thống số liệu gốc đo đạc quốc gia; hệ thống điểm đo 

đạc cơ sở quốc gia; dữ liệu từ các trạm định vị vệ tinh thường trực quốc gia. 

c) Thông tin, dữ liệu về hệ thống không ảnh; dữ liệu quét laser địa hình. 

d) Thông tin, dữ liệu về hệ thống bản đồ địa hình quốc gia, bản đồ nền, bản đồ 

địa chính cơ sở, bản đồ hành chính, át-lát địa lý quốc gia; thông tin, dữ liệu đo đạc và 

bản đồ về biên giới quốc gia, địa giới hành chính các cấp. 

đ) Cơ sở dữ liệu địa lý quốc gia; dữ liệu về mô hình số độ cao. 

e) Dữ liệu địa danh sử dụng trong hoạt động đo đạc và bản đồ. 

g) Thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ chuyên ngành bao gồm: 

- Thông tin, dữ liệu về hệ thống điểm đo đạc cơ sở chuyên dụng; 

- Thông tin, dữ liệu về hệ thống không ảnh chuyên dụng; 

- Thông tin, dữ liệu về hệ thống bản đồ địa chính, cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính, 

bản đồ hành chính cấp huyện, các thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ phục vụ quản lý 

đất đai khác; 

- Cơ sở dữ liệu địa lý chuyên ngành; 

- Bản đồ chuyên đề, các thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ chuyên ngành khác. 
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h) Kết quả của các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ 

trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; các thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ khác. 

7. Dữ liệu tài nguyên môi trường biển và đảo gồm: 

a) Dữ liệu về đất có mặt nước biển; 

b) Dữ liệu về địa hình đáy biển; 

c) Dữ liệu về tính chất cơ lý của nước biển; 

d) Dữ liệu về địa chất biển, địa vật lý biển, khoáng sản biển; 

đ) Dữ liệu về dầu, khí biển; 

e) Dữ liệu về sinh vật biển; 

g) Dữ liệu về chất lượng môi trường biển; 

h) Dữ liệu về khí tượng, thủy văn biển; 

i) Dữ liệu về đảo; 

k) Dữ liệu khác liên quan đến tài nguyên, môi trường biển. 

8. Kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, 

khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường đã được cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền giải quyết. 

9. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về tài nguyên 

và môi trường. 

10. Kết quả của các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ 

về tài nguyên và môi trường. 

11. Dữ liệu khác liên quan đến các lĩnh vực quản lý Nhà nước về tài nguyên và 

môi trường trên địa bàn thành phố. 

 

Điều 3. Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường  

Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi là 

cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường) là tập hợp toàn bộ các dữ liệu về tài nguyên và 

môi trường đã được kiểm tra, đánh giá, xử lý, tích hợp, cập nhật chỉnh lý biến động 

thường xuyên và được lưu trữ một cách có hệ thống, có tổ chức dưới dạng tệp dữ liệu 

lưu trên các hệ thống tin học, các thiết bị lưu trữ, các vật mang tin như các loại ổ cứng 

máy tính, băng từ, đĩa CD, DVD và các thiết bị lưu trữ tin học khác hoặc văn bản, tài 

liệu được xây dựng, cập nhật và duy trì phục vụ quản lý Nhà nước và các hoạt động 

kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo và nâng 

cao dân trí do Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng, lưu trữ, quản lý. 

Chương II 

THU THẬP, QUẢN LÝ, CẬP NHẬT DỮ LIỆU 

VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
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Điều 4. Trách nhiệm thu thập, quản lý, cập nhật dữ liệu  

1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân 

thành phố quản lý việc thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài 

nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố có trách nhiệm: 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện xây 

dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi 

trường hàng năm của thành phố trước ngày 15 tháng 10 của năm trước và theo dõi, đôn 

đốc việc thực hiện kế hoạch khi được phê duyệt. 

- Trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt danh mục dữ liệu về tài nguyên 

và môi trường của thành phố, tổ chức công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố và trang thông tin điện tử 

của Sở Tài nguyên và Môi trường; biên tập, phát hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi 

trường của thành phố. 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xem xét, xử lý các đơn 

vị, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và 

sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường. 

- Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng 

phối hợp với các đơn vị có liên quan để thu thập, tiếp nhận, xử lý, xây dựng, quản lý, 

cập nhật, lưu trữ, cung cấp, khai thác và sử dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu tài nguyên và 

môi trường thành phố; phục vụ các tổ chức, cá nhân khai thác dữ liệu, thu phí khai thác 

và sử dụng dữ liệu theo quy định; ký kết hợp đồng dịch vụ thu thập, tổng hợp, xử lý, 

lưu trữ và khai thác dữ liệu về tài nguyên và môi trường. 

- Hướng dẫn, tập huấn các nghiệp vụ về quản lý, cập nhật dữ liệu tài nguyên và 

môi trường cho các cơ quan liên quan trên địa bàn thành phố 

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành: 

a) Xác định những dữ liệu về tài nguyên và môi trường có liên quan đến ngành, 

tổ chức cần thu thập phù hợp với nội dung và nhiệm vụ của ngành; phối hợp với Sở 

Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi 

trường; bảo quản, bảo mật dữ liệu về tài nguyên và môi trường đã thu thập, được cung 

cấp theo quy định; 

b) Thu thập, xử lý, giao nộp dữ liệu tài nguyên và môi trường theo kế hoạch đã 

được phê duyệt, theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 

c) Tiếp nhận dữ liệu tài nguyên và môi trường, quản lý, cập nhật, khai thác và 

sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường ngành; 

d) Quản lý, khai thác sử dụng và đảm bảo tính thống nhất về dữ liệu do Sở Tài 

nguyên và Môi trường cung cấp. 

3. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện 

Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường thu thập, phân loại, đánh giá, xử lý, 

lưu trữ, quản lý dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn; cung cấp dữ liệu về 
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tài nguyên và môi trường cho Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi 

trường thành phố Đà Nẵng theo quy định. 

Điều 5. Lập, phê duyệt và thực hiện kế hoạch thu thập dữ liệu 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì lập, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện 

kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường hàng năm của thành phố, theo quy 

định tại các Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15 của Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT ngày 10 

tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu 

thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường (sau đây gọi là 

Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT). 

Điều 6. Kiểm tra, đánh giá, xử lý dữ liệu 

1. Nguyên tắc, nội dung kiểm tra, đánh giá, xử lý dữ liệu tài nguyên và môi 

trường thực hiện theo quy định tại các Điều 17, 18, 19 của Thông tư số 07/2009/TT-

BTNMT. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm, kiểm tra, đánh giá, xử lý, chuẩn 

hóa, số hóa, cập nhật dữ liệu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu tài nguyên 

và môi trường thành phố. 

Điều 7. Kinh phí thu thập, xử lý, xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu  

Kinh phí thu thập, xử lý, cập nhật dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và 

môi trường trên địa bàn thành phố do ngân sách Nhà nước cấp thành phố cấp, được 

phân bổ từ nguồn kinh phí sự nghiệp tài nguyên và môi trường hàng năm và các nguồn 

khác theo quy định của pháp luật; căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật về thu thập, quản 

lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường do các Bộ, ngành Trung 

ương ban hành, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự 

toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ theo quy định.  

Điều 8. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc giao nộp dữ liệu về 

tài nguyên và môi trường 

1. Tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao sử dụng nguồn 

vốn ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước để thu thập dữ liệu 

về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố có trách nhiệm giao nộp cho Sở 

Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thu thập, quản lý, cập nhật, khai 

thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật. Dữ 

liệu giao nộp là bản chính, bản gốc hoặc bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng 

thực. 

2. Biên bản giao nộp dữ liệu là một trong những cơ sở để xác định hoàn thành 

công trình, dự án hoặc nhiệm vụ được giao. 

3. Các đơn vị, doanh nghiệp có lắp đặt trạm quan trắc không khí, khí thải, nước 

tự động phải được lắp đặt thiết bị truyền và nhận để truyền trực tiếp kết quả quan trắc 

về Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, có trách nhiệm tự bảo quản các thiết bị 

dùng để truyền dữ liệu, đảm bảo tính chính xác và chi phí truyền thông. 
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Chương III 

CUNG CẤP, KHAI THÁC, SỬ DỤNG DỮ LIỆU 

VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Điều 9. Quy định về cung cấp dữ liệu  

1. Trách nhiệm cung cấp dữ liệu 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp danh mục dữ liệu và 

dữ liệu đã được xử lý cho các cơ sở dữ liệu thành phần, cho cơ sở dữ liệu tài nguyên 

và môi trường của Bộ, ngành liên quan; cung cấp danh mục dữ liệu cho cơ sở dữ liệu 

tài nguyên các địa phương giáp ranh. 

b) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện có dữ liệu về tài nguyên và 

môi trường có trách nhiệm giao nộp dữ liệu cho cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường 

thành phố. 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin Tài 

nguyên và Môi trường Đà Nẵng cung cấp cho các tổ chức, cá nhân khai thác dữ liệu, 

thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu theo quy định; ký kết hợp đồng dịch vụ thu thập, 

tổng hợp, xử lý, lưu trữ và khai thác dữ liệu về tài nguyên và môi trường theo quy định 

tại Điều 10 của Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT. Việc cung cấp, khai thác và sử dụng 

dữ liệu tài nguyên và môi trường thực hiện theo quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 

24, 26, 27 của Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT. 

d) Cung cấp, khai thác sử dụng dữ liệu trên mạng chỉ được thực hiện khi điều 

kiện phù hợp với khả năng điều kiện công nghệ thông tin trực tuyến theo các quy định 

tại Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và bảo đảm khả năng truy cập thuận 

tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. 

2. Hình thức cung cấp dữ liệu: 

a) Giao nộp trực tiếp đối với những hồ sơ, dữ liệu là bản chính, bản gốc. Các dữ 

liệu khác có thể nộp trực tiếp, gửi qua mạng thông tin điện tử (trừ tài liệu thuộc bí mật 

Nhà nước) hoặc qua đường bưu điện; 

b) Dữ liệu số, đĩa CD, DVD, băng từ phải ghi rõ tên, nội dung dữ liệu và cơ quan 

cung cấp; 

c) Dữ liệu từ các trạm quan trắc không khí, khí thải, nước tự động phải được 

truyền nguyên dạng tín hiệu, chưa bị chỉnh sửa, biên tập. 

3. Thời hạn cung cấp dữ liệu: 

a) Việc cung cấp dữ liệu về tài nguyên và môi trường đã được quy định cụ thể 

trong các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường hoặc cung cấp dữ 

liệu theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì thời hạn thực hiện theo quy 

định, yêu cầu; 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu tài nguyên 
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và môi trường Quốc gia theo định kỳ: 06 tháng (lấy số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến hết 

ngày 30 tháng 6); một năm (lấy số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12); 

c) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện cung cấp danh mục và dữ 

liệu tài nguyên và môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo định kỳ một năm 

(lấy số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12). 

4. Yêu cầu đối với dữ liệu được cập nhật: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 

của Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT. 

Điều 10. Hình thức, thủ tục khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi 

trường 

1. Việc khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường thực hiện theo 

các hình thức sau đây: 

a) Khai thác và sử dụng dữ liệu thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu; 

b) Khai thác và sử dụng dữ liệu bằng hình thức hợp đồng giữa cơ quan quản lý 

dữ liệu và bên khai thác, sử dụng dữ liệu theo quy định của pháp luật. 

c) Khai thác và sử dụng dữ liệu bằng hình thức trên mạng internet theo quy định 

của pháp luật. 

2. Việc khai thác dữ liệu dạng file được quy định như sau: 

a) Khai thác để thực hiện việc nghiên cứu, xây dựng các dự án, nhiệm vụ phục 

vụ công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên môi trường thì được cung cấp 

dạng file biên tập được; 

b) Khai thác phục vụ cho các mục đích khác ngoài quy định tại Điểm a, Khoản 

2 Điều này được cung cấp dạng file pdf, jpeg, gif, tiff, png, mp3, mpeg-1, mpeg-2; 

c) Trường hợp khai thác dữ liệu dạng file được quy định tại Điểm a Khoản này 

phải có sự đồng ý của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

3. Thủ tục khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường thông qua Phiếu 

yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu: 

a) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và 

môi trường nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu cho các cơ quan quản lý dữ 

liệu. 

b) Khi nhận được phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu hợp lệ của tổ chức, cá nhân, 

cơ quan quản lý dữ liệu thực hiện việc cung cấp dữ liệu cho tổ chức, cá nhân có yêu 

cầu khai thác và sử dụng dữ liệu trong thời gian 3 ngày làm việc. Trường hợp từ chối 

cung cấp dữ liệu thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

c) Việc khai thác và sử dụng dữ liệu thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu 

cầu được thực hiện theo các quy định của pháp luật chuyên ngành. 

d) Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu về tài nguyên, môi trường phải đảm 

bảo các nội dung chủ yếu sau: 
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- Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu; 

- Danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp; 

- Mục đích sử dụng dữ liệu; 

- Hình thức khai thác, sử dụng dữ liệu và phương thức nhận kết quả. 

đ) Văn bản yêu cầu của cơ quan, tổ chức phải có chữ ký của thủ trưởng cơ quan 

và đóng dấu xác nhận. Phiếu yêu cầu của cá nhân phải ghi rõ họ tên, địa chỉ và chữ ký 

của người yêu cầu cung cấp dữ liệu theo Mẫu 01 kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-

BTNMT. 

e) Trường hợp người có nhu cầu sử dụng dữ liệu về tài nguyên, môi trường là cá 

nhân nước ngoài tại Việt Nam thì văn bản yêu cầu phải được tổ chức, doanh nghiệp 

nơi người đó đang làm việc ký xác nhận, đóng dấu; đối với các chuyên gia, thực tập 

sinh là người nước ngoài đang làm việc cho các chương trình, dự án tại các Bộ, ngành, 

địa phương hoặc học tập tại các cơ sở đào tạo tại Việt Nam thì phải được cơ quan có 

thẩm quyền của Bộ, ngành, địa phương hoặc các cơ sở đào tạo đó ký xác nhận, đóng 

dấu theo Mẫu 02 kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT. 

4. Những trường hợp không cung cấp dữ liệu: 

a) Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu mà nội dung không rõ ràng, cụ thể; 

yêu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước không đúng quy 

định. 

b) Văn bản yêu cầu không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu xác 

nhận đối với tổ chức; phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên và địa chỉ cụ thể của cá nhân 

yêu cầu cung cấp dữ liệu. 

c) Mục đích sử dụng dữ liệu không phù hợp theo quy định của pháp luật. 

d) Không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. 

5. Khai thác và sử dụng dữ liệu bằng hình thức hợp đồng: 

Việc khai thác, sử dụng dữ liệu bằng hình thức hợp đồng thực hiện theo quy định 

của Bộ luật Dân sự giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu và tổ chức, cá nhân có nhu cầu 

khai thác, sử dụng dữ liệu. Mẫu hợp đồng cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu về tài 

nguyên và môi trường theo Mẫu 03 kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT. 

Điều 11. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng 

dữ liệu về tài nguyên và môi trường 

1. Tuân thủ các nguyên tắc khai thác và sử dụng dữ liệu quy định tại Điều 20 

Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT. 

2. Không được cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu đã khai thác, sử dụng, trừ trường 

hợp đã giao kết trong hợp đồng. 

3. Trả chi phí khai thác, sử dụng dữ liệu (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1, 

Điều 12 Quy chế này). 
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4. Thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý dữ liệu những sai sót của dữ liệu đã 

cung cấp. 

5. Được khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật khi bị vi phạm quyền khai 

thác, sử dụng dữ liệu của mình. 

6. Được bồi thường theo quy định của pháp luật khi bên cung cấp dữ liệu cung 

cấp dữ liệu không chính xác gây thiệt hại cho mình. 

Điều 12. Kinh phí khai thác, sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường 

1. Việc khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường được thu thập 

bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước để 

phục vụ cho các mục đích quốc phòng và an ninh, phục vụ yêu cầu trực tiếp của lãnh 

đạo Đảng và Nhà nước hoặc trong tình trạng khẩn cấp thì không phải thực hiện nghĩa 

vụ tài chính. 

2. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng dữ liệu không thuộc các trường hợp quy 

định tại Khoản 1 Điều này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

Điều 13. Thẩm quyền cho phép cung cấp sử dụng dữ liệu về tài nguyên và 

môi trường 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường cho phép cung cấp sử dụng dữ liệu độ Tối mật.  

2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho phép cung cấp sử dụng dữ liệu 

độ Mật. 

3. Thủ trưởng cơ quan lưu trữ dữ liệu cho phép cung cấp sử dụng dữ liệu trừ các 

tài liệu quy định ở Khoản 1, Khoản 2 của Điều này.  

4. Đối với việc cung cấp sử dụng dữ liệu của các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước 

ngoài theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 14. Phối hợp, chia sẻ dữ liệu 

1. Nguyên tắc phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với 

các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố thực hiện theo Điều 28 của Thông tư số 

07/2009/TT-BTNMT. 

2. Nội dung phối hợp, chia sẻ dữ liệu: 

a) Trong quá trình lập kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi dự thảo kế 

hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường đến các sở, ban, ngành có dữ liệu cần 

thu thập và Ủy ban nhân dân quận, huyện đề nghị đóng góp ý kiến để bảo đảm tránh 

trùng lặp, chồng chéo; trong dự thảo kế hoạch cần nêu rõ những hoạt động, nhiệm vụ 

sẽ phối hợp thực hiện. 

b) Trong quá trình thực hiện việc thu thập, xử lý dữ liệu, các sở, ban, ngành, Ủy 

ban nhân dân quận, huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên thông báo, 

trao đổi bảo đảm nhiệm vụ được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ 
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để bảo đảm việc thu thập, xử lý dữ liệu tuân thủ đúng quy định, quy trình, quy phạm, 

quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chính xác, tin cậy, tiết kiệm. 

c) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý dữ liệu và cơ sở dữ 

liệu tài nguyên và môi trường có trách nhiệm áp dụng các biện pháp nghiệp vụ - kỹ 

thuật cần thiết để bảo mật hệ thống dữ liệu chung, bảo đảm sự chia sẻ dữ liệu chính 

xác, kịp thời, hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân. 

d) Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp cho các sở, ban, ngành và Ủy ban 

nhân dân các quận, huyện quyền truy cập để khai thác, sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ 

liệu tài nguyên và môi trường của thành phố thông qua mạng điện tử. 

3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được cấp quyền truy cập: 

a) Truy cập đúng địa chỉ, mã khóa; không được làm lộ địa chỉ, mã khóa truy cập 

đã được cấp; 

b) Chỉ được khai thác, sử dụng dữ liệu trong phạm vi được cấp, không xâm nhập 

trái phép Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường; sử dụng dữ liệu đúng mục đích; 

c) Quản lý nội dung các dữ liệu đã khai thác, không được cung cấp cho tổ chức, 

cá nhân khác trừ trường hợp đã thỏa thuận, được phép của cơ quan được giao quản lý 

Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường; 

d) Không được thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép 

một phần hoặc toàn bộ dữ liệu; không được tạo ra hoặc phát tán chương trình phần 

mềm làm rối loạn, thay đổi, phá hoại Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường; thông 

báo kịp thời cho cơ quan quản lý dữ liệu về những sai sót của dữ liệu đã cung cấp; 

đ) Thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ tài chính; 

e) Tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; chịu trách 

nhiệm về sai phạm do khai thác, sử dụng dữ liệu gây ra. 

Chương IV 

LƯU TRỮ, BẢO QUẢN, ĐẢM BẢO AN TOÀN DỮ LIỆU 

VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Điều 15. Lưu trữ, bảo quản dữ liệu  

1. Tất cả các dữ liệu thu thập phải được kịp thời phân loại, đánh giá, xử lý về 

mặt vật lý, hóa học và chuẩn hóa, số hóa để lưu trữ, bảo quản trong các kho lưu trữ. 

2. Việc lưu trữ, bảo quản dữ liệu về tài nguyên và môi trường, tiêu hủy tài liệu 

hết giá trị phải tuân theo các quy định, pháp luật về lưu trữ. 

Điều 16. Bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu số 

1. Việc bảo đảm an toàn dữ liệu số về tài nguyên và môi trường thực hiện theo 

quy định tại Điều 32 của Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 
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a) Ứng dụng công nghệ thông tin để bảo đảm việc thu thập, xử lý, cập nhật thông 

tin một cách đầy đủ, tin cậy, nhanh chóng, chính xác; đồng thời bảo đảm việc xây dựng, 

lưu trữ an toàn cơ sở dữ liệu. 

b) Có các biện pháp quản lý, nghiệp vụ và kỹ thuật đối với hệ thống thông tin 

nhằm bảo vệ, khôi phục các hệ thống, các dịch vụ và nội dung dữ liệu đối với nguy cơ 

tự nhiên hoặc do con người gây ra nhằm bảo đảm cho Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi 

trường thành phố thực hiện đúng chức năng, phục vụ đúng đối tượng một cách sẵn 

sàng, chính xác và tin cậy. Bảo đảm an toàn dữ liệu số về tài nguyên và môi trường 

bao gồm các nội dung bảo vệ và bảo mật dữ liệu, an toàn dữ liệu, an toàn máy tính và 

an toàn mạng. 

3. Chế độ bảo mật dữ liệu về tài nguyên và môi trường thực hiện theo quy định 

tại Điều 33 của Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 17. Xử lý dữ liệu về tài nguyên và môi trường đã được điều tra, thu 

thập trước ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành 

Các dữ liệu về tài nguyên và môi trường đã được điều tra, thu thập bằng ngân 

sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố trước 

ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành được xử lý theo quy định sau: 

1. Đối với những dữ liệu đã được nghiệm thu, đánh giá thì các cơ quan, tổ chức 

đang quản lý dữ liệu có trách nhiệm cung cấp toàn bộ dữ liệu đó cho Sở Tài nguyên và 

Môi trường. Thời hạn cung cấp dữ liệu về tài nguyên và môi trường hoàn thành chậm 

nhất là 06 tháng, kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành. 

2. Đối với nhiệm vụ, dự án, đề án, đề tài, chương trình đang triển khai thực hiện 

bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thì tổ chức, cá nhân phải giao nộp cho cơ quan 

quản lý dữ liệu theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này. 

Điều 18. Trách nhiệm thực hiện 

1. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo 

dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. 

2. Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Quy chế này. 

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc các tổ chức, cá 

nhân phản ảnh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, nghiên cứu, trình 

Ủy 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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UỶ BAN NHÂN DÂN 

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

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số : 03/2016/QĐ-UBND         Đà Nẵng, ngày 12  tháng 01 năm 2016 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Quy định một số nội dung về đấu thầu cung cấp dịch vụ vận tải công 

cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 

ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính 

phủ về việc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 

Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh 

và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3340/TTr-

SGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2015 về việc đề nghị ban hành Quy định một số nội 

dung về đấu thầu cung cấp dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng, các Công văn số 2730/STC-TCDN ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Sở 

Tài chính và Công văn số 2785/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy định một số nội dung về đấu thầu cung cấp dịch vụ vận 

tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

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

thay thế Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2014 và Quyết 

định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của UBND thành phố Đà 

Nẵng. 

                                                                               
 

          Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Giao thông vận 

tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động thương binh và Xã hội, Nội 

vụ, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Cục trưởng Cục thuế thành phố 

Đà Nẵng; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng; Giám đốc Trung tâm điều 

hành đèn giao thông và Vận tải công cộng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                    CHỦ TỊCH 

                                                                                       Huỳnh Đức Thơ 



   

39 CÔNG BÁO/Số 06 + 07 + 08 + 09/Ngày 28-3-2016  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 

QUY ĐỊNH 

Một số nội dung về đấu thầu cung cấp dịch vụ vận tải công cộng  

bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND 

 ngày  12 tháng 01 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định một số nội dung về đấu thầu cung cấp dịch vụ vận tải 

công cộng (sau đây viết tắt là VTCC) bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Các nội dung khác không quy định tại Quy định này thì thực hiện theo quy định của 

Luật Đấu thầu, 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” 

và các quy định hiện hành khác liên quan đến dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước được giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí 

để thực hiện các dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt, các cơ quan được ủy quyền tổ 

chức đấu thầu cung cấp dịch vụ; các tổ chức trong nước (doanh nghiệp, hợp tác xã) có 

tư cách pháp nhân, hoạt động hợp pháp, có đủ điều kiện và chức năng cung cấp dịch vụ 

VTCC bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này, một số từ ngữ chuyên ngành được hiểu như sau : 

1. Vận tải công cộng bằng xe buýt: Là hoạt động vận tải khách bằng ô tô theo 

tuyến cố định có các điểm dừng đón, trả khách và phương tiện chạy theo biểu đồ vận 

hành. 

2. Phương tiện VTCC bằng xe buýt: Là xe buýt chở khách theo tiêu chuẩn được 

quy định bởi Bộ Giao thông vận tải. 

3. Tuyến xe buýt: Là tuyến vận tải khách cố định bằng xe buýt, có điểm đầu, 

điểm cuối và các điểm dừng đón trả khách theo quy định và phải được cơ quan có thẩm 

quyền duyệt công bố mở tuyến.  

Tuyến xe buýt có các loại:  

Tuyến xe buýt nội thị: Là tuyến xe buýt có điểm đầu hoặc điểm cuối tuyến trong 

nội đô thành phố Đà Nẵng;  

Tuyến xe buýt liền kề: Là tuyến xe buýt có lộ trình đi từ trung tâm thành phố Đà 

Nẵng đến các vùng liền kề. 
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4. Hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng: Là các công 

trình phục vụ cho hoạt động khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt bao 

gồm: đường dành riêng cho xe buýt, điểm đầu, điểm cuối, nhà chờ; điểm trung chuyển; 

bãi đỗ xe buýt; trạm điều hành; trạm bảo dưỡng sửa chữa, trạm cung cấp năng lượng 

cho xe buýt.  

5. Đấu thầu cung cấp dịch vụ VTCC bằng xe buýt: Là quá trình tổ chức đấu thầu 

để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ có năng lực, kinh nghiệm tốt nhất đáp ứng được 

các yêu cầu của bên mời thầu, trên cơ sở cạnh tranh công bằng, minh bạch và hiệu quả. 

Điều 4. Xây dựng các tuyến xe buýt thực hiện đấu thầu 

Các tuyến xe buýt tổ chức đấu thầu phải nằm trong Kế hoạch và dự toán ngân 

sách hàng năm của thành phố và do thành phố bảo đảm đủ kinh phí để thực hiện, bao 

gồm: 

 1. Tuyến xe buýt mở mới theo các kế hoạch, đề án và quy hoạch phát triển mạng 

lưới tuyến VTCC bằng xe buýt của thành phố. 

 2. Tuyến xe buýt xã hội hóa đã hết thời gian khai thác theo hợp đồng cần phải 

xây dựng kế hoạch đấu thầu lại hoặc được giao đặt hàng. 

 3. Tuyến xe buýt nội thị có trợ giá. 

 Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các nhà thầu cung cấp dịch vụ 

Nhà thầu cung cấp dịch vụ được lựa chọn trúng thầu cung cấp dịch vụ có quyền 

và nghĩa vụ sau đây: 

1. Có quyền và nghĩa vụ đối với các chính sách ưu đãi hiện hành của chính phủ 

và thành phố đối với lĩnh vực VTCC trong đô thị. 

2. Được sử dụng chung hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ xe buýt của thành phố.  

3. Được thành phố tạo điều kiện cho thuê đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây 

dựng văn phòng, nhà xưởng, bãi đỗ xe theo đúng các quy định về quản lý đất đai, quản 

lý đầu tư và xây dựng cũng như được hưởng các chính sách ưu đãi về tiền thuê đất theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

4. Được tạo điều kiện để tham gia nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các đề 

tài nghiên cứu có liên quan đến VTCC bằng xe buýt. Được hỗ trợ và chuyển giao công 

nghệ tiên tiến liên quan đến VTCC bằng xe buýt thuộc các chương trình tài trợ cho thành 

phố của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

5. Thực hiện đúng, đầy đủ hợp đồng giao nhận và cung cấp dịch vụ VTCC bằng 

xe buýt đã ký kết. Đảm bảo thực hiện đúng các cam kết đã ghi trong hợp đồng về số 

lượng, chất lượng, thời gian cung ứng dịch vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

dịch vụ do mình cung cấp. Được thanh toán đúng, đủ giá trị hợp đồng cung ứng dịch 

vụ. Có các quyền lợi và nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng và các văn bản pháp 

luật có liên quan. 
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6. Có trách nhiệm tham gia thực hiện các chương trình, đề án, dự án về VTCC 

của thành phố trong thời gian thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ. 

7. Tổ chức hạch toán kinh tế, quản lý và sử dụng lao động theo đúng quy định 

của pháp luật. 

8. Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, của 

cơ quan quản lý thực hiện hợp đồng và phải chấp hành đầy đủ các quy định của pháp 

luật hiện hành trong lĩnh vực VTCC bằng xe buýt. 

Chương II 

ĐẤU THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT 

Điều 6. Lập, thẩm định, phê duyệt các nội dung công việc của quá trình đấu 

thầu 

1. Danh mục các tuyến xe buýt tổ chức đấu thầu: Sở Giao thông Vận tải thẩm 

định và UBND thành phố phê duyệt Danh mục, thông số kỹ thuật và dự toán các tuyến 

xe buýt tổ chức đấu thầu do bên mời thầu lập và trình. Thời gian thẩm định tối đa là 20 

ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình và thời gian phê duyệt tối đa là 10 ngày 

kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt. 

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sở Tài chính thẩm định và UBND phê duyệt Kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu do bên mời thầu lập và trình. Thời gian thẩm định tối đa là 20 

ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình và thời gian phê duyệt là 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định. 

3. Hồ sơ mời thầu: Sở Tài chính thẩm định và UBND thành phố phê duyệt Hồ 

sơ mời thầu do bên mời thầu lập và trình. Thời gian thẩm định tối đa là 20 ngày kể từ 

ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình và thời gian phê duyệt tối đa là 10 ngày kể từ ngày 

nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt của bên mời thầu hoặc báo cáo thẩm định trong 

trường hợp có yêu cầu thẩm định. 

4. Kết quả lựa chọn nhà thầu: Sở Tài chính thẩm định và UBND thành phố phê 

duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu do bên mời thầu trình. Thời gian thẩm định tối đa là 

20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình và thời gian phê duyệt tối đa là 10 

ngày kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của 

bên mời thầu hoặc báo cáo thẩm định trong trường hợp có yêu cầu thẩm định. 

Điều 7. Chi phí trong đấu thầu 

Nguồn kinh phí bảo đảm cho quá trình đấu thầu: Cơ quan tổ chức đấu thầu cung 

cấp dịch vụ sự nghiệp công được sử dụng nguồn kinh phí theo quy định để chi phí cho 

quá trình đấu thầu, giải quyết các kiến nghị của nhà thầu.  

Điều 8. Quy định về chất lượng phương tiện (xe buýt) 

Phương tiện (xe buýt) do nhà thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu phải đảm bảo các 

quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, niên hạn theo các quy định của Chính phủ, Bộ Giao 

thông vận tải tại các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành, ngoài ra phải đảm bảo 



   

42 CÔNG BÁO/Số 06 + 07 + 08 + 09/Ngày 28-3-2016  

 

các yêu cầu theo quy định của thành phố Đà Nẵng. Ưu tiên đối với nhà thầu tham gia 

đấu thầu đầu tư xe mới. 

Điều 9. Kiểm tra, giám sát thực hiện cung cấp dịch vụ 

1. Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn kinh phí đã 

được UBND thành phố giao để thực hiện đấu thầu cung cấp dịch vụ VTCC bằng xe 

buýt trên địa bàn thành phố. Xây dựng các quy định và tổ chức lực lượng để kiểm tra, 

giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán và xử lý vi phạm trong hoạt động VTCC bằng 

xe buýt.  

2. Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng quản lý 

việc thực hiện hợp đồng và phạt vi phạm theo các điều khoản thỏa thuận tại hợp đồng; 

lập kế hoạch sử dụng phần kinh phí thu được cho hoạt động quản lý chất lượng dịch 

vụ VTCC trình Sở Giao thông Vận tải xem xét và trình UBND thành phố phê duyệt.   

Điều 10. Thanh toán, quyết toán hợp đồng cung cấp dịch vụ 

Trình tự và thủ tục thanh toán, quyết toán dịch vụ VTCC bằng xe buýt thực hiện 

theo quy định hiện hành của pháp luật. 

Điều 11. Xử lý vi phạm, tranh chấp 

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu cung cấp dịch vụ 

VTCC bằng xe buýt sử dụng ngân sách nhà nước thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử 

phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính. Đối với cán bộ, công 

chức có hành vi vi phạm pháp luật đấu thầu thì bị xử lý theo quy định của Luật Đấu 

thầu. Cá nhân, tổ chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ có hành vi gây thiệt hại cho 

người khác thực hiện bồi thường theo quy định của pháp luật. 

2. Nguyên tắc, thủ tục xử lý vi phạm, thủ tục thi hành quyết định xử phạt, hình 

thức xử phạt, mức phạt được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các 

quy định khác liên quan. 

3. Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa cơ quan tổ chức đấu thầu với nhà thầu, 

nếu không tự thoả thuận được sẽ được giải quyết tại Toà án theo quy định của pháp 

luật. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải 

1. Tổ chức thẩm định Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán cho các dự án liên quan 

đến VTCC và trình UBND thành phố phê duyệt. 

2. Chỉ đạo, kiểm tra việc đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu 

và các quy định hiện hành.  

3. Ban hành văn bản hướng dẫn về quy trình tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát, 

nghiệm thu và thanh quyết toán sản phẩm dịch vụ xe buýt. Xây dựng và trình UBND 
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thành phố ban hành các tiêu chí, quy định về quản lý dịch vụ VTCC bằng xe buýt trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. 

4. Điều chỉnh lộ trình, hành trình chạy xe trên tuyến để đảm bảo hoạt động giao 

thông đi lại được thông suốt vì mục đích chung của thành phố và giải quyết những vấn 

đề bổ sung, phát sinh do điều chỉnh lộ trình, hành trình chạy xe đảm bảo lợi ích của 

nhà thầu cung cấp theo các nguyên tắc đã nêu trong hợp đồng. 

5. Kiểm tra báo cáo của Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và Vận tải 

công cộng về khối lượng hoàn thành của các hợp đồng liên quan đến dịch vụ VTCC 

bằng xe buýt, xác nhận và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc quyết toán kinh phí trợ 

giá cho các nhà thầu cung cấp VTCC bằng xe buýt. 

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tham mưu UBND thành phố bố 

trí dự toán ngân sách hàng năm đối với kinh phí trợ giá VTCC bằng xe buýt. 

2. Phối hợp cùng Sở Giao thông Vận tải  xác định chi phí vận hành, doanh thu, 

trợ giá của tuyến buýt. 

3. Phối hợp trong việc quyết toán kinh phí trợ giá cho các nhà thầu cung cấp 

VTCC bằng xe buýt. 

4. Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải trình UBND thành phố điều chỉnh hợp 

đồng khi có biến động về giá. 

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát cân đối ngân sách hàng năm 

để phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và báo cáo UBND thành phố. 

Điều 15. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước thành phố 

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thanh toán theo hợp đồng cung cấp dịch vụ 

VTCC bằng xe buýt để thực hiện kiểm soát chi và giải ngân cho các hợp đồng đấu 

thầu, cung cấp dịch vụ kịp thời, đúng quy định. 

2. Định kỳ hàng tháng, quý và năm gửi báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện cho 

các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Điều 16. Trách nhiệm của Cục thuế thành phố 

1. Kiểm tra, đôn đốc các nhà cung cấp dịch vụ chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách 

theo luật thuế hiện hành. 

2. Thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí đối với lĩnh vực VTCC 

theo quy định của Nhà nước. 

Điều 17. Trách nhiệm của Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và 

Vận tải công công. 
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1. Tổ chức triển khai lập danh mục, hồ sơ Thiết kế kỹ thuật – Dự toán, kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu, trình kết quả lựa chọn nhà thầu các tuyến xe buýt 

tổ chức đấu thầu. 

2. Tổ chức đấu thầu các tuyến VTCC đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm 

bảo theo đúng quy định, ký kết các hợp đồng liên quan đến dịch vụ VTCC bằng xe 

buýt. 

3. Tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát, điều hành hoạt động VTCC và công tác 

trợ giá cho hoạt động VTCC. 

4. Chủ trì trong công tác nghiệm thu, xác nhận khối lượng hoàn thành của các 

hợp đồng liên quan đến dịch vụ VTCC bằng xe buýt, báo cáo Sở Giao thông Vận tải 

kiểm tra, xem xét. 

5. Lập kinh phí cho công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chất lượng cung cấp 

dịch vụ VTCC báo cáo Sở Giao thông Vận tải xem xét và trình UBND thành phố phê 

duyệt. 

6. Thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn cho người tham gia giao thông về an toàn 

giao thông và VTCC. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Giám đốc Sở Giao thông 

Vận tải giao. 

Điều 18. Điều khoản thi hành 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các sở, ban, ngành, các tổ chức, 

doanh nghiệp và các nhà thầu cung cấp dịch vụ kịp thời phản ánh về Sở Giao thông 

Vận tải để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 
 

 

 

 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

   CHỦ TỊCH 

Huỳnh Đức Thơ 

 



   

45 CÔNG BÁO/Số 06 + 07 + 08 + 09/Ngày 28-3-2016  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Số:  04 /2016/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày 15  tháng 01  năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định mức hỗ trợ tiền thuê nhà tại Điều 49 Quyết 

định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBNDthành phố  
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

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

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai ; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất  ; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường  tại Tờ trình số 60/TTr-

STNMT ngày 14 tháng 01 năm 2016, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 49 của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết 

định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND thành phố như sau : 

“Điều 49. Hỗ trợ tiền thuê nhà 

       1. Trường hợp hộ chính thuộc diện giải toả đi hẳn đã bàn giao mặt bằng, không ở 

nhà tạm hoặc thuê nhà chung cư thì được hỗ trợ tiền thuê nhà 1.800.000 ( Một triệu 

tám trăm ngàn ) đồng/tháng. Thời gian được hỗ trợ tiền thuê nhà tính từ ngày bàn giao 

mặt bằng đến khi được bố trí tái định cư thực tế theo thông báo của đơn vị giao nhà, 

đất ( đất tái định cư, nhà chung cư, nhà liên kế). Trường hợp số ngày hỗ trợ tiền thuê 

nhà không chẵn tháng, nếu ≤ 15 ngày thì tính tròn ½ tháng, nếu > 15 ngày thì tính tròn 

01 tháng. Trường hợp hộ được bố trí nhiều lô đất tái định cư thì chỉ giải quyết hỗ trợ 

tiền thuê nhà đối với lô đất nhận thực tế đầu tiên. 

         Khi hộ nhận đất tái định cư thực tế được hỗ trợ tiếp 06 tháng tiền thuê nhà trong 

thời gian xây dựng nhà ở kể từ thời điểm nhận đất thực tế. 

       2. Hộ chính có từ 10 (mười) nhân khẩu thường trú trở lên được hỗ trợ tiền thuê 

nhà bằng 1,5 (một phẩy năm) lần so với mức quy định này. 
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       3. Hộ phụ được hỗ trợ tiền thuê nhà với mức 1.500.000 (Một triệu, năm trăm ngàn) 

đồng/tháng. Thời gian được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 

       4. Trường hợp đã được UBND thành phố phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà trước ngày 

01/01/2016 nhưng đến ngày 01/01/2016 chưa hết thời gian hỗ trợ thì khoảng thời gian 

kể từ ngày 01/01/2016 trở về sau được áp dụng mức hỗ trợ quy định này. Giao Hội 

đồng bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng dự án trình UBND thành phố phê duyệt 

lại mức hỗ trợ đối với các trường hợp này. 

       5. Đối với các dự án đặc thù UBND thành phố có chủ trương giải quyết hỗ 

trợ tiền thuê nhà thì áp dụng mức hỗ trợ theo văn bản cá biệt của  UBND thành phố”  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười)ngày kể từ ngày ký và được 

áp dụng kể từ ngày 01/01/2016 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường; Sở Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân 

dân thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường, xã; Thủ trưởng các đơn vị  và cá 

nhân  có liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./. 

 

               TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                  CHỦ TỊCH 

                   Huỳnh Đức Thơ 
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UỶ BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

Số: 05/2016/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 01 tháng  02  năm 2016 
  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện ma tuý và  

quản lý sau cai nghiện 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 Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy 

định tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện ma tuý tại cộng đồng;  

Căn cứ Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 12 tháng 

8 năm 2012 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng 

dẫn chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 

năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định 

quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện 

chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức 

cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng; 

Xét Tờ trình số 424/TTr-SLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2015, Báo cáo số 

11/BC-SLĐTBXH ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội và ý kiến luận tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố 

ngày 18 tháng 01 năm 2016, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Quy định mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai 

nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau: 

1. Mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện bắt buộc, tự nguyện tập trung tại Trung tâm 

Giáo dục - Dạy nghề 05-06, Khu điều trị bệnh thuộc Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-

06, Cơ sở quản lý người nghiện ma tuý trong thời gian lập thủ tục xem xét đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc và tại các quận, huyện (theo Phụ lục 1 đính kèm). 

2. Mức chi hỗ trợ đối với công tác cai nghiện ma tuý tại gia đình - cộng đồng 

(theo Phụ lục 2 đính kèm). 
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3. Mức chi hỗ trợ đối với công tác quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú (theo Phụ 

lục 3 đính kèm). 

4. Ngoài các mức chi hỗ trợ được quy định tại Điều này, các nội dung chi khác 

được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08 

tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự 

nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ 

chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng. 

 Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ công tác cai nghiện ma tuý và quản lý 

sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp 

đảm bảo xã hội ngân sách thành phố, quận, huyện, xã, phường hằng năm. 

Điều 3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất mức chi cụ thể đối với nội dung tiền 

ăn, tiền mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cho học viên tại Trung tâm Giáo dục - Dạy 

nghề 05-06 khi chỉ số giá tiêu dùng biến động tăng hoặc giảm trên 10%;  

2. Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, phường, xã và các đơn vị có 

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

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

định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2014 của UBND thành phố về Quy 

định mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 9821/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 

2010 của UBND thành phố về ban hành quy định tổ chức cai nghiện, điều trị bệnh cho 

người nghiện ma tuý bị nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS tại Trung tâm Giáo dục 

- Dạy nghề 05-06. 

Mức chi hỗ trợ quy định tại Quyết định này được áp dụng thực hiện kể từ ngày 

01 tháng 01 năm 2016. 

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

Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

Đà Nẵng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường; Giám đốc Trung 

tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06, Giám đốc Cơ sở quản lý người nghiện ma tuý trong 

thời gian lập thủ tục xem xét đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  Huỳnh Đức Thơ 
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PHỤ LỤC 1 

Mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện bắt buộc, tự nguyện tập trung tại  

Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06, Khu điều trị bệnh thuộc Trung tâm Giáo dục - 

Dạy nghề 05-06, Cơ sở quản lý người nghiện ma tuý trong thời gian lập thủ tục xem 

xét đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tại các quận, huyện  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05 /2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 

của UBND thành phố Đà Nẵng) 

TT Nội dung Định mức chi Ghi chú  

A TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC - DẠY NGHỀ 05-06 

I Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ   

1 Phụ cấp thu hút đặc thù   

a Người làm công tác y tế   

 - Bác sỹ 

200% lương ngạch bậc và 02 

lần mức lương cơ sở tại thời 

điểm hiện hưởng 

 

 - Những người còn lại làm công tác y tế 

150% lương ngạch bậc và 01 

lần mức lương cơ sở tại thời 

điểm hiện hưởng 

 

b 

Những người còn lại: Cán bộ lãnh đạo, 

nhân viên hành chính, kế toán, văn 

thư…, cán bộ quản lý trực tiếp (nhân 

viên tư vấn, giáo dục, dạy nghề, hướng 

dẫn lao động...), cán bộ quản giáo, bảo 

vệ 

  

 - Cán bộ có trình độ đại học trở lên 150% lương ngạch bậc  

 - Cán bộ trình độ dưới đại học 100% lương ngạch bậc   

c Hỗ trợ thêm   

 - Người làm công tác bảo vệ 01 lần mức lương cơ sở  

 - Người làm công tác quản giáo 02 lần mức lương cơ sở  

2 Quân nhân dự bị được tuyển dụng Hệ số lương khởi điểm 1,86  

3 
Sĩ quan quân đội, sĩ quan công an tăng 

cường 
4.000.000 đồng/người/tháng  

4 
Hỗ trợ tiền ăn cho công an tăng cường 

làm nhiệm vụ tại Trung tâm 
30.000 đồng/người/ngày  

5 
Hỗ trợ công an theo dõi, quản lý học 

viên điều trị tại các bệnh viện 
100.000 đồng/người/ngày 

Thanh toán 

không quá 5 

ngày 
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6 

Chi hỗ trợ đối với công an cho việc bắt, 

lập hồ sơ chuyển giao đối tượng là 

người nghiện ma tuý bỏ trốn khỏi Trung 

tâm vào lại Trung tâm cai nghiện  

300.000 đồng/người  

II 
Chế độ hỗ trợ cho người cai nghiện 

ma tuý 
  

1 
Tiền ăn đối với người nghiện ma tuý tại 

Trung tâm GD-DN 05-06 
990.000 đồng/người/tháng  

2 

Tiền điều trị đối với những người 

nghiện ma tuý được trợ cấp thuốc hỗ trợ 

cắt cơn, cấp cứu, chi phí xét nghiệm và 

thuốc điều trị bệnh cơ hội khác (trừ 

trường hợp đã được điều trị cắt cơn tại 

Cơ sở quản lý) 

1.050.000 đồng/người/lần  

3 
Tiền mua sắm vật dụng sinh hoạt cá 

nhân 
  

a 

Chăn (phù hợp với điều kiện thời tiết tại 

nơi cơ sở cai nghiện bắt buộc đóng trụ 

sở) và màn (sử dụng định kỳ 03 

năm/lần); hằng năm, mỗi học viên được 

cấp 02 chiếc chiếu, 02 bộ quần áo mùa 

hè, 02 bộ quần áo mùa đông, 03 bộ quần 

áo lót, 02 khăn mặt, 02 đôi dép nhựa, 02 

bàn chải đánh răng, 01 áo mưa ni lông, 

01 chiếc mũ cứng, 01 chiếc mũ vải, 02 

đôi tất chân và một đôi găng tay. Hàng 

quý, mỗi học viên được cấp 01 hộp 

thuốc đánh răng 150 gam, 01 lọ dầu gội 

đầu loại 200 ml, 01 bánh xà phòng 

thơm và 01 kg xà phòng 

1.800.000 đồng/người/năm  

b 
Băng vệ sinh đối với học viên nữ  

(02 gói/người/tháng) 
30.000 đồng/người/tháng  

4 Tiền hoạt động văn nghệ, thể thao 70.000 đồng/người/năm  

5 

Tiền hỗ trợ mai táng cho người nghiện 

ma tuý đang cai nghiện mà không còn 

thân nhân hoặc thân nhân không đến 

kịp hoặc chết do tai nạn lao động 

8.100.000 đồng/người  

6 

Người nghiện ma tuý bị nhiễm 

HIV/AIDS khi mắc các bệnh nhiễm 

trùng cơ hội được trợ cấp thêm tiền 

thuốc chữa bệnh, mua sắm vật dụng  

250.000 đồng/người/năm  

7 Chi phí học nghề 
Thực hiện theo quy định hiện 

hành của thành phố 
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8 Chi phí điện, nước sinh hoạt 80.000 đồng/học viên/tháng  

9 

Tiền ăn đi đường, tàu xe đối với người 

chấp hành xong quyết định tại Trung 

tâm về cộng đồng nếu gia đình khó 

khăn, không có thu nhập 

 - Hỗ trợ tiền ăn: 40.000 

đồng/người/ngày (tối đa 

không quá 3 ngày) 

 - Tiền tàu xe theo giá phương 

tiện công cộng phổ thông. 

 

B TẠI KHU ĐIỀU TRỊ BỆNH THUỘC TRUNG TÂM GD-DN 05-06 

I Chế độ đối với lực lượng phục vụ   

1 

Đối với cán bộ, viên chức và người lao 

động làm việc tại Khu điều trị bệnh, 

ngoài hưởng các chế độ của cán bộ 

nhân viên Trung tâm còn được hưởng 

thêm phụ cấp thu hút đặc thù: 

  

a Bác sỹ 50% mức lương ngạch bậc  

b Nhân viên y tế 50% mức lương ngạch bậc  

c Nhân viên tư vấn và quản giáo 50% mức lương ngạch bậc  

2 

Đối với lực lượng công an thường trực 

thực hiện theo chế độ của ngành công 

an; đồng thời được trợ cấp thêm 

02 lần mức lương cơ sở/tháng   

II 

Chế độ hỗ trợ đối với người nghiện 

được hưởng các chế độ tại Trung 

tâm GD-DN 05-06 theo quy định của 

thành phố còn được hưởng thêm: 

  

 
Tiền ăn, thuốc điều trị, đồ dùng cá 

nhân,... 
200.000 đồng/người/tháng  

C 
TẠI CƠ SỞ QUẢN LÝ NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ TRONG THỜI GIAN LẬP 

THỦ TỤC XEM XÉT ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC 

I Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ   

1 
Phụ cấp thu hút đặc thù đối với điều 

dưỡng 

150% lương ngạch bậc và 01 

lần mức lương cơ sở tại thời 

điểm hiện hưởng 

 

2 
Hỗ trợ công an theo dõi, quản lý học 

viên điều trị tại các bệnh viện 

100.000 đồng/người/ngày 

đêm 

Thanh toán 

không quá 5 

ngày 

3 

Chi hỗ trợ cho công an bắt và lập hồ sơ 

chuyển giao đối tượng là người vi phạm 

bỏ trốn khỏi Cơ sở quản lý vào lại Cơ 

sở 

300.000 đồng/người  

II Chế độ hỗ trợ đối với người vi phạm   

1 Tiền ăn 40.000 đồng/người/ngày   

2 Tiền thuốc chữa bệnh thông thường 50.000 đồng/người  
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3 

02 bộ quần áo dài, 02 bộ quần áo lót, 

khăn mặt, dép nhựa, bàn chải, thuốc 

đánh răng, xà phòng. 

400.000 đồng/người  

4 Tiền vệ sinh phụ nữ  30.000 đồng/người/tháng  

5 

Tiền điều trị cắt cơn, cấp cứu, chi phí 

xét nghiệm và các thuốc điều trị bệnh 

cơ hội khác 

1.050.000 đồng/người/lần  

6 

Tiền hỗ trợ mai táng cho người vi phạm 

không còn thân nhân, hoặc thân nhân 

không đến kịp, hoặc chết do tai nạn lao 

động 

8.100.000 đồng/người  

7 Chi phí điện, nước sinh hoạt 80.000 đồng/người/tháng  

D TẠI QUẬN, HUYỆN   

1 

Chi họp Tổ tư vấn, thẩm định hồ sơ 

người nghiện ma tuý tại các quận, 

huyện  

- Thành viên Tổ tư vấn, thư 

ký 100.000 đồng/người/buổi 

- Nước uống theo quy định 

hiện hành của thành phố 

 

2 

 

Văn phòng phẩm cho Tổ tư vấn, thẩm 

định hồ sơ người nghiện ma tuý tại các 

quận, huyện  
 

2.000.000 đồng/năm/quận, 

huyện 
 

3 

 

Hỗ trợ cán bộ Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội tham dự các 

phiên họp do Tòa án tổ chức tại Trung 

tâm GD-DN 05.06 
 

100.000 đồng/phiên họp  

4 

 

Chi hỗ trợ Công an truy tìm người 

nghiện ma tuý bỏ trốn trong thời gian 

giao cho gia đình quản lý để lập hồ sơ 

áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc hoặc trong thời gian 

chờ chấp hành quyết định của Toà án 
 

300.000 đồng/người  
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PHỤ LỤC 2 

Mức chi hỗ trợ đối với công tác cai nghiện ma tuý tại gia đình - cộng đồng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  05 /2016/QĐ-UBND ngày  01  tháng  02  năm 

2016 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

TT Nội dung Định mức chi  Ghi chú  
1 2 3 4 

1 

Chi lập, thẩm tra hồ sơ cai nghiện 

tự nguyện, bắt buộc tại gia đình và 

cộng đồng đối với công an lập hồ sơ 

30.000 đồng/hồ sơ  

2 
Chi họp, xét duyệt hồ sơ đề nghị cai 

nghiện bắt buộc tại cộng đồng 

 - 50.000 đồng/người/buổi 

 - Nước uống theo quy định hiện 

hành của thành phố 

 

3 

Chi hỗ trợ Tổ công tác cai nghiện 

ma tuý (do Chủ tịch UBND cấp xã 

quyết định thành lập) khi tham gia 

điều trị, quản lý, bảo vệ, tư vấn… 

cho người cai nghiện ma tuý tại gia 

đình và cộng đồng 

  

a 

Chi hỗ trợ công tác quản lý (Văn 

phòng phẩm, in hồ sơ, sổ sách, thiết 

bị phục vụ…) 

2.000.000 đồng/xã, phường/năm  

b 

Chi hỗ trợ cán bộ tham gia công tác 

điều trị, quản lý, bảo vệ người cai 

nghiện ma tuý trong thời gian điều 

trị cắt cơn nghiện ma tuý bắt buộc 

tập trung tại cộng đồng 

50.000 đồng/người/ngày  

c 
Chi tư vấn cho người nghiện ma tuý 

tại cộng đồng 

- 50.000 đồng/buổi tư vấn/01 

người nghiện ma tuý 

 - 70.000 đồng/buổi tư vấn/02 

người nghiện ma tuý trở lên 

 

d 
Chi hỗ trợ theo dõi, quản lý người 

cai nghiện tại gia đình và cộng đồng 
350.000 đồng/cán bộ/tháng  

4 
Tiền thuốc hỗ trợ điều trị cắt cơn 

nghiện ma tuý 
1.050.000 đồng/người/lần  
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PHỤ LỤC 3 

Mức chi hỗ trợ đối với công tác quản lý sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú  

(Ban hành kèm theo Quyết định số  05 /2016/QĐ-UBND ngày 01tháng  02  năm 2016 

của UBND thành phố Đà Nẵng) 

TT Nội dung Định mức chi Ghi chú  
1 2 3 4 

1 

Hỗ trợ tiền xăng và hao mòn xe cho cán 

bộ cấp xã, phường đến Trung tâm làm thủ 

tục nhận người hết thời hạn cai nghiện tại 

Trung tâm GD-DN 05-06 

100.000 đồng/người/lần 

Do Trung 

tâm GD-

DN 05-06 

chi 

2 

Chi hỗ trợ tư vấn cho người được Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã phân công 

trực tiếp tham gia quản lý sau cai nghiện 

ma tuý tư vấn về tâm lý, xã hội cho người 

sau cai nghiện ma tuý 

 - 20.000 đồng/buổi tư 

vấn/người sau cai nghiện ma 

tuý; 

 - 30.000 đồng/buổi tư 

vấn/nhóm người sau cai nghiện 

ma tuý (từ hai người trở lên). 

 

3 

Hỗ trợ kinh phí tìm việc làm đối với 

người sau cai nghiện ma tuý bắt buộc tại 

Trung tâm cai nghiện tái hoà nhập cộng 

đồng (đối với người từ 16 tuổi trở lên, 

chấp hành quyết định lần đầu, có hoàn 

cảnh gia đình khó khăn) 

1.000.000 đồng/người 
Hỗ trợ 01 

lần 

4 

Chi hỗ trợ cho người quản lý, giáo dục, 

giúp đỡ người được quản lý, giáo dục tại 

xã, phường 

Mỗi tháng 25% mức lương cơ 

sở đối với mỗi người 

Một người 

quản lý tối 

đa 03 người 
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QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức 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 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về Quản lý cây xanh đô thị; 

Căn cứ Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005  của Bộ Xây 

dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị; 

Căn cứ Thông tư số 20/2009/TT-BXD  ngày 30 tháng 6 năm 2009  của Bộ Xây 

dựng sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây 

dựng Hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1152/TTr-SXD ngày 

20 tháng 11 năm 2015, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý cây xanh đô thị 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 

 Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực 

hiện Quyết định này, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. 

 

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

định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 06 /2016/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  04  tháng 02 năm 2016 



   

56 CÔNG BÁO/Số 06 + 07 + 08 + 09/Ngày 28-3-2016  

 

 Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Xây 

dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các quận, huyện; Giám đốc Công ty Công viên - Cây xanh, Giám đốc Công ty TNHH 

MTV Điện lực Đà Nẵng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà nẵng, Giám 

đốc Viễn thông Đà Nẵng, Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất 

Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi 

hành./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  Nguyễn Ngọc Tuấn 
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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 
Quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  06  /2016/QĐ-UBND 

ngày  04 tháng  02   năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về quản lý hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân (gọi chung 

là tổ chức, cá nhân) có các hoạt động liên quan đến việc quản lý hệ thống cây xanh đô 

thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ    

Trong Quy định này, các từ ngữ, khái niệm về lĩnh vực cây xanh đô thị được 

hiểu theo đúng quy định tại Điều 2 Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của 

Chính phủ về Quản lý cây xanh đô thị, cụ thể: 

1. Cây xanh đô thị là cây xanh sử dụng công cộng, cây xanh sử dụng hạn chế 

và cây xanh chuyên dụng trong đô thị. 

2. Cây xanh sử dụng công cộng đô thị là các loại cây xanh được trồng trên 

đường phố (gồm cây bóng mát, cây trang trí, dây leo, cây mọc tự nhiên, thảm cỏ trồng 

trên hè phố, dải phân cách, đảo giao thông); cây xanh trong công viên, vườn hoa; cây 

xanh và thảm cỏ tại quảng trường và các khu vực công cộng khác trong đô thị (gọi tắt 

là cây xanh công cộng). 

3. Cây xanh sử dụng hạn chế trong đô thị là cây xanh được trồng trong khuôn 

viên các trụ sở, trường học, bệnh viện, nghĩa trang, các công trình tín ngưỡng, biệt thự, 

nhà ở và các công trình công cộng khác do các tổ chức, cá nhân quản lý và sử dụng. 

4. Cây xanh chuyên dụng trong đô thị là các loại cây trong vườn ươm hoặc 

phục vụ nghiên cứu. 

5. Cây cổ thụ là cây thân gỗ lâu năm được trồng hoặc mọc tự nhiên, có độ tuổi 

tối thiểu 50 năm hoặc cây có đường kính từ 50 cm trở lên tại chiều cao 1,3 m của cây. 
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6. Cây được bảo tồn là cây cổ thụ, cây thuộc danh mục loài cây quý hiếm, cây 

được liệt kê trong sách đỏ thực vật Việt Nam, cây được công nhận có giá trị lịch sử văn 

hóa. 

7. Cây xanh thuộc danh mục cây cấm trồng là những cây có độc tố gây nguy 

hiểm cho con người. 

8. Cây xanh thuộc danh mục cây trồng hạn chế là những cây ăn quả, cây tạo 

ra mùi gây ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường. 

9. Cây nguy hiểm là cây đã đến tuổi già cỗi, cây hoặc một phần của cây dễ gẫy 

đổ gây tai nạn cho người, làm hư hỏng các phương tiện và công trình, cây bị sâu bệnh 

có nguy cơ gây bệnh trên diện rộng. 

10. Vườn ươm cây là vườn gieo, ươm tập trung các loài cây giống theo quy 

trình kỹ thuật để nhân giống cây và đảm bảo các tiêu chuẩn cây trồng trước khi đem ra 

trồng. 

11. Vườn dạo là khu cây xanh nhỏ trong đô thị, có diện tích ≤ 1 ha. 

12. Sự cố cây xanh là tình trạng cây xanh bị mất an toàn, xảy ra nguy cơ hoặc 

đã gây ra thiệt hại cho con người, phương tiện, tài sản và các công trình lân cận.  

Điều 4. Nguyên tắc quản lý cây xanh đô thị 

1. Nhà nước thống nhất quản lý hệ thống cây xanh đô thị, có phân cấp, phân 

công trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

2. Nhà nước có trách nhiệm định hướng phát triển hệ thống cây xanh đô thị 

nhằm mục đích phục vụ lợi ích cộng đồng. 

3. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân 

tham gia quản lý, phát triển và bảo vệ cây xanh đô thị. 

4. Việc quản lý, phát triển cây xanh đô thị phải thực hiện theo quy hoạch đô 

thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

5. Nhà nước và nhân dân có trách nhiệm giữ gìn, phát triển hệ thống cây xanh 

đô thị nhằm bảo vệ, cải thiện môi trường sống và mỹ quan đô thị. 

6. Nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh đô thị hoặc 

trồng mới cây xanh đô thị không theo quy định. Các hành vi vi phạm về bảo vệ cây 

xanh đô thị được xử lý theo các quy định của pháp luật. 

7. Đơn vị thực hiện dịch vụ cây xanh công cộng là các đơn vị có đủ năng lực 

hành nghề và tư cách pháp nhân, được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia quản lý, 

duy trì thường xuyên cây xanh công cộng, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng theo quy 

định. 

8. Các tổ chức, cá nhân trồng các loại cây xanh (trừ cây xanh chuyên dụng) 

theo danh mục UBND thành phố quy định (Xem Phụ lục I - [12]). 
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9. Chủ sở hữu cây xanh có quyền quản lý và sử dụng nguồn lợi thu được từ 

cây xanh do mình sở hữu theo quy định. 

Điều 5.  Nội dung quản lý cây xanh đô thị   

1. Phân cấp quản lý cây xanh đô thị. 

2. Lập quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư phát triển cây xanh đô thị. 

3. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm cây xanh đô thị. 

4. Xử lý sự cố cây xanh công cộng. 

5. Cấp phép cây xanh công cộng. 

6. Thống kê, lập dữ liệu và quản lý tài sản cây xanh đô thị. 

7. Xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị. 

 

Chương II 

PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÂY XANH ĐÔ THỊ 

Điều 6. Tổ chức và phân cấp quản lý cây xanh đô thị 

1. Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất quản lý nhà nước về cây xanh trên 

địa bàn thành phố, có phân công, phân cấp quản lý theo quy định; giao Sở Xây dựng 

là cơ quan chuyên môn, tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về cây xanh 

đô thị trên địa bàn thành phố, hướng dẫn các đơn vị về chuyên môn nghiệp vụ quản lý, 

duy trì thường xuyên và phát triển cây xanh đô thị. 

2. Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn, tham mưu thực hiện công tác quản lý 

nhà nước và tổ chức quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố.  

3. Công ty Công viên - Cây xanh, các đơn vị cung cấp dịch vụ cây xanh thực 

hiện công tác quản lý, duy trì thường xuyên, phát triển cây xanh công cộng trên địa bàn 

thành phố.  

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp quản lý cây xanh công cộng trên 

địa bàn quản lý hành chính; tổ chức quản lý cây xanh công cộng theo phân cấp, ủy 

quyền của UBND thành phố. 

5. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ 

cao quản lý cây xanh thuộc phạm vi do đơn vị quản lý theo quy chế hoạt động của đơn 

vị và các quy định của Nhà nước. 

6. Các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án quản lý, bảo vệ cây xanh 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). 

7. Các tổ chức, cá nhân tự quản lý cây xanh sử dụng hạn chế trong phạm vi 

công trình, khu vực do mình quản lý (trừ cây được bảo tồn). 
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Điều 7. Sở Xây dựng có trách nhiệm 

1. Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước về 

cây xanh đô thị.  

3. Chủ trì việc lập quy hoạch cây xanh đô thị (trong đó đặc biệt lưu ý đối tượng 

cây xanh công cộng) trên địa bàn thành phố phù hợp tiêu chuẩn xây dựng và thực tế 

địa phương.  

4. Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về phát triển cây xanh công cộng trên 

cơ sở quy hoạch cây xanh đô thị của thành phố đã được phê duyệt. 

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các quận, huyện xây 

dựng và trình UBND thành phố ban hành các văn bản quy định về quản lý cây xanh đô 

thị; xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích toàn xã hội tham gia chăm 

sóc, bảo vệ và phát triển cây xanh công cộng. 

6. Tổ chức quản lý cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố theo phân cấp.  

7. Tổ chức lập, trình UBND thành phố ban hành danh mục cây cổ thụ, cây cần 

bảo tồn, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế, cây nguy hiểm cần phải thay thế.   

8. Cấp các loại Giấy phép cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố. Trừ 

trường hợp UBND thành phố phân cấp, ủy quyền cho UBND các quận, huyện. 

9. Tổng hợp cơ sở dữ liệu về cây xanh đô thị; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá 

việc quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố và định kỳ hàng năm báo cáo 

UBND thành phố, Bộ Xây dựng. 

10. Chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành 

vi vi phạm hành chính về quản lý, bảo vệ cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố 

đối với trường hợp các lực lượng chức năng địa phương không xử lý kịp thời; đồng 

thời kiến nghị UBND thành phố xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân được phân 

công quản lý đã để xảy ra vi phạm mà không xử lý kịp thời theo quy định. 

Điều 8. Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm 

1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý cây xanh công cộng trên 

địa bàn quản lý hành chính; tổ chức quản lý cây xanh công cộng theo phân cấp, ủy 

quyền của UBND thành phố. 

2. Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan, xây dựng và trình 

UBND thành phố ban hành các văn bản có liên quan đến quản lý hệ thống cây xanh đô 

thị. 

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy định này để nhân dân biết và thực hiện. 

Giáo dục, vận động nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ 

cây xanh công cộng; giám sát việc trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ 

cây xanh công cộng theo quy định. 

4. Quản lý địa bàn không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép các 

vị trí đã được quy hoạch bố trí cây xanh công cộng. 
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5. 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 vi phạm về quản lý, bảo vệ cây 

xanh công cộng trên địa bàn quản lý; chủ trì phối hợp với đơn vị trực tiếp quản lý cây 

xanh công cộng để điều tra, xử lý đúng quy định của pháp luật các hành vi vi phạm về 

quản lý, bảo vệ cây xanh công cộng trên địa bàn quản lý. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao. 

Điều 9.  Công ty Công viên – Cây xanh có trách nhiệm 

1. Thực hiện công tác duy trì thường xuyên, phát triển cây xanh theo cơ chế 

giao kế hoạch, đặt hàng, đấu thầu. 

3. Phối hợp với các đơn vị trong việc nghiên cứu và đề xuất trồng những chủng 

loại cây xanh, cỏ, hoa phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu và cảnh quan chung 

của thành phố; đồng thời, thực hiện việc di thực, du nhập, gieo ươm, nhân giống các 

loại cây xanh, hoa kiểng đẹp có nguồn gốc từ các địa phương khác để áp dụng tại thành 

phố. 

4. Phối hợp triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển cây xanh 

công cộng sau khi được phê duyệt. 

5. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát để phát hiện, xử lý kịp thời các hư hỏng, 

các hành vi vi phạm về bảo vệ cây xanh công cộng được giao quản lý và chủ động phối 

hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Xây dựng 

giao. 

Điều 10. Các đơn vị thực hiện dịch vụ cây xanh 

Có trách nhiệm thực hiện duy trì thường xuyên, phát triển cây xanh theo đúng 

Hợp đồng với các đơn vị quản lý liên quan và Quy định này (Xem Phụ lục I - [8]). 

Điều 11. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu 

công nghệ cao có trách nhiệm 

1. Tổ chức quản lý cây xanh thuộc phạm vi do đơn vị quản lý. 

2. Lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ cây xanh thực hiện công tác chăm sóc, 

bảo vệ cây xanh theo đúng quy định. 

3. Phối hợp với các đơn vị liên quan theo quy định nêu tại Quy chế phối hợp 

quản lý hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp trong quá trình quản lý cây xanh thuộc 

phạm vi do đơn vị quản lý. 

Điều 12. Chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án, giám sát thi công công trình 

cây xanh đô thị có trách nhiệm 

1. Triển khai thực hiện các dự án, hạng mục cây xanh đô thị đảm bảo đúng theo 

quy định về quản lý đầu tư xây dựng và chất lượng công trình xây dựng (Xem Phụ lục 

I - [4], [10]). 
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2. Chịu trách nhiệm duy trì, bảo vệ cây xanh thuộc phạm vi các dự án đang triển 

khai thi công, chưa bàn giao cho đơn vị quản lý, đảm bảo cây xanh sinh trưởng tốt và 

an toàn cho người, tài sản. 

Điều 13. Đơn vị tư vấn thiết kế công trình cây xanh đô thị 

Có trách nhiệm lập hồ sơ thiết kế cây xanh đô thị đảm bảo tuân thủ theo đúng 

quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về cây xanh đô thị, đảm bảo an toàn, mỹ quan (Xem 

Phụ lục I - [11]). 

Điều 14. Các tổ chức, các hội, đoàn thể có trách nhiệm 

1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật 

về quản lý cây xanh đô thị.  

Kịp thời phát hiện, biểu dương những điểm sáng, gương người tốt, việc tốt; phê 

phán những biểu hiện tiêu cực, những hành vi vi phạm về quản lý và bảo vệ cây xanh 

đô thị nhằm từng bước nâng cao nhận thức cho nhân dân về việc chăm sóc và phát triển 

cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố.  

2. Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp vận động nhân dân thực hiện 

phong trào Nhà nước và nhân dân cùng chăm sóc, bảo vệ và phát triển cây xanh đô thị. 

3. Tham gia giám sát việc trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ 

cây xanh đô thị của các tổ chức, cá nhân, đơn vị trực tiếp quản lý cây xanh công cộng 

và thông báo kịp thời cho các cơ quan có thẩm quyền về những hành vi có dấu hiệu sai 

phạm. 

Chương III 

LẬP QUY HOẠCH, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÂY XANH ĐÔ THỊ 

Điều 15. Quy hoạch cây xanh đô thị 

Quy hoạch cây xanh đô thị phải được lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý theo 

quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị (Xem Phụ lục I - [5]).  

Điều 16. Đầu tư phát triển cây xanh công cộng 

1. Các dự án đầu tư trồng mới, cải tạo, chỉnh trang cây xanh công cộng phải 

được thiết kế, thẩm định, phê duyệt, lựa chọn nhà thầu hoặc đơn vị thực hiện dịch vụ 

cây xanh theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và phải lấy ý kiến thỏa thuận 

của Sở Xây dựng về chủng loài, kích thước cây trồng trước khi trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt (Văn bản thỏa thuận hoặc Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở). 

2. Cây xanh công cộng phải được trồng đúng chủng loài, kích thước theo hồ sơ 

thiết kế được phê duyệt, đồng thời phải được chăm sóc, bảo vệ đến khi bàn giao cho 

đơn vị quản lý theo quy định. 

3. Cây xanh đô thị (đặc biệt là cây xanh công cộng trên đường phố) phải được 

tổ chức thi công đồng bộ với các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật khác trong khu 

vực. 



   

63 CÔNG BÁO/Số 06 + 07 + 08 + 09/Ngày 28-3-2016  

 

4. Các hoạt động thiết kế, thi công, giám sát chất lượng, nghiệm thu hoàn thành, 

bàn giao đưa công trình cây xanh công cộng vào quản lý sử dụng phải tuân thủ theo 

các quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 17. Nghiệm thu, bàn giao và duy trì, chăm sóc công trình cây xanh 

công cộng 

1. Công trình cây xanh công cộng sau khi thi công xong phải được nghiệm thu 

hoàn thành công trình, bàn giao cho Công ty Công viên Cây xanh hoặc đơn vị thực 

hiện dịch vụ cây xanh theo đúng quy định. 

2. Công tác duy trì, chăm sóc cây xanh thực hiện theo quy định về sản xuất và 

cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích: kế hoạch, đặt hàng, đấu thầu (Xem Phụ lục I - 

[7]). 

3. Cây xanh công cộng do tổ chức, cá nhân tự trồng phải được đơn vị thực hiện 

dịch vụ cây xanh thực hiện công tác chăm sóc, duy trì và bảo vệ; đồng thời thông báo 

kế hoạch thực hiện cho tổ chức, cá nhân biết. Trường hợp tổ chức, cá nhân không đồng 

ý cho thực hiện việc chăm sóc, duy trì và bảo vệ cây xanh nêu trên thì Công ty Công 

viên - Cây xanh, đơn vị thực hiện dịch vụ cây xanh phải tiến hành lập biên bản hiện 

trường, làm cơ sở để xử lý các vấn đề liên quan đến trách nhiệm quản lý sau này. 

Chương IV 

KIỂM TRA, THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM CÂY XANH ĐÔ THỊ 

Điều 18. Những hành vi bị cấm. 

Những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 

64/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý cây xanh đô thị, bao gồm: 

1. Trồng các loại cây trong danh mục cây cấm trồng, cây trồng hạn chế khi chưa 

được cấp có thẩm quyền cho phép. 

2. Tự ý trồng cây xanh trên vỉa hè, dải phân cách, nút giao thông và các khu 

vực sở hữu công cộng. 

3. Tự ý nhổ bỏ, chặt hạ, dịch chuyển, chặt nhánh, tỉa cành, bẻ ngọn, đào gốc, 

chặt rễ cây xanh khi chưa được cấp phép. 

4. Đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, lột vỏ thân cây; cắt dây buộc, rút cọc 

chống cây xanh; đổ rác, chất độc hại và vật liệu xây dựng vào gốc cây xanh; phóng uế, 

đun nấu, đốt gốc, xây bục, bệ quanh gốc cây, láng xi măng, đập phá bo viền hố trồng 

cây. 

5. Treo, gắn biển quảng cáo, biển hiệu và các vật dụng khác trên cây; giăng dây, 

giăng đèn trang trí vào cây xanh khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. 

6. Lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất cây xanh hiện có hoặc đã 

được xác định trong quy hoạch đô thị và ngăn cản việc trồng cây xanh theo quy định. 
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7. Các tổ chức, cá nhân quản lý cây xanh đô thị không thực hiện đúng các quy 

định về quản lý cây xanh đô thị. 

8. Các hành vi vi phạm cây xanh đô thị khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 19. Trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện xử lý vi 

phạm cây xanh đô thị. 

1. Các đơn vị theo theo chức năng, nhiệm vụ của mình và phân cấp quản lý thực 

hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về cây xanh đô thị theo quy định hiện 

hành (Xem Phụ lục I - [6]). 

2. Các tổ chức, cá nhân vi phạm về quản lý, bảo vệ cây xanh phải thực hiện 

khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra. 

 

Chương V 

XỬ LÝ SỰ CỐ CÂY XANH CÔNG CỘNG 

 Điều 20. Sự cố do cây xanh công cộng gây ra phải được xử lý kịp thời, đảm bảo 

hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản (nếu có), đảm bảo an toàn giao 

thông, vệ sinh môi trường; đồng thời phải được điều tra, xác định nguyên nhân gây ra 

sự cố, xử lý trách nhiệm của các bên liên quan (nếu có). 

 Ngay sau khi sự cố cây xanh xảy ra, Công ty Công viên - Cây xanh (hoặc đơn vị 

thực hiện dịch vụ cây xanh) phải chủ động thực hiện các biện pháp khắc phục, dọn dẹp 

mặt bằng trong thời gian sớm nhất có thể nhằm đảm bảo an toàn giao thông đồng thời 

với quá trình xử lý sự cố cây xanh. 

 Điều 21. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử lý sự cố cây xanh công cộng 

 Công ty Công viên - Cây xanh (hoặc đơn vị thực hiện dịch vụ cây xanh) được 

giao nhiệm vụ quản lý cây xanh công cộng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, 

tổ chức xử lý sự cố cây xanh công cộng theo nguyên tắc, nội dung, trình tự sau đây: 

1. Nguyên tắc xử lý sự cố cây xanh công cộng: 

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 cây xanh công cộng: 

a) Ngay sau khi xảy ra sự cố đối với cây xanh công cộng, bằng phương pháp 

nhanh nhất đơn vị thực hiện dịch vụ cây xanh phải báo cáo tóm tắt về sự cố (địa điểm, 

thời điểm xảy ra sự cố, mô tả sơ bộ và diễn biến sự cố, tình hình thiệt hại, đánh giá sơ 



   

65 CÔNG BÁO/Số 06 + 07 + 08 + 09/Ngày 28-3-2016  

 

bộ nguyên nhân, đề xuất biện pháp khắc phục) đến Ủy ban nhân dân phường/xã nơi 

xảy ra sự cố và Sở Xây dựng thành phố. 

b) Trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra sự cố đối với cây xanh công cộng, đơn vị 

thực hiện dịch vụ cây xanh báo cáo về sự cố bằng văn bản với các thông tin nêu trên 

gửi Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Xây dựng thành phố. 

3. Giải quyết sự cố cây xanh công cộng: 

a) Đối với sự cố không gây ảnh hưởng đến người, tài sản: 

- Báo cáo tóm tắt về sự cố theo quy định tại điểm a khoản 2 nêu trên ngay sau 

khi xảy ra sự cố cây xanh công cộng. 

- Chụp ảnh, quay phim, thu thập chứng cứ, ghi chép các tư liệu cần thiết và lập 

hồ sơ sự cố trước khi khắc phục. 

- Khẩn trương huy động con người, thiết bị thực hiện các biện pháp khắc phục 

sự cố. 

- Báo cáo sự cố theo quy định tại điểm b khoản 2 nêu trên, đồng thời báo cáo kết 

quả xử lý sự cố. 

b) Đối với sự cố ảnh hưởng đến người và tài sản: 

- Báo cáo tóm tắt về sự cố theo quy định tại điểm a khoản 2 nêu trên ngay sau 

khi xảy ra sự cố cây xanh công cộng. 

- Chủ động phối hợp UBND phường/xã, Công an phường/xã nơi xảy ra sự cố, 

người (trong trường hợp có khả năng ký xác nhận) và chủ tài sản bị ảnh hưởng: 

+ 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; tình trạng cây xanh khi xảy ra sự cố; sơ 

bộ về tình hình thiệt hại về người và vật chất; sơ bộ về nguyên nhân sự cố. 

- Khẩn trương huy động con người, thiết bị thực hiện các biện pháp kịp thời để 

bảo đảm an toàn đối với người và tài sản, hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể 

tiếp tục xảy ra; khắc phục sự cố. 

- Báo cáo sự cố theo quy định tại điểm b khoản 2 nêu trên, đồng thời báo cáo kết 

quả xử lý sự cố. 

c) Các trường hợp khác trong xử lý sự cố cây xanh: 

- Trong trường hợp cần phải giải quyết ngay để bảo vệ tính mạng con người, bảo 

vệ tài sản và đảm bảo giao thông: Đơn vị thực hiện dịch vụ cây xanh chụp ảnh, quay 

phim hiện trạng sự cố, thu thập đầy đủ chứng cứ, ghi chép tư liệu cần thiết để xác định 
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nguyên nhân gây ra sự cố; khẩn trương tiến hành biện pháp thu dọn hoặc chống dựng 

lại, hạn chế, ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra do sự cố và thực hiện giải 

quyết sự cố theo quy định nêu trên. 

- Trong trường hợp các cá nhân, tổ chức liên quan không phối hợp thực hiện: 

Đơn vị thực hiện dịch vụ cây xanh liên hệ đường dây nóng của HĐND thành phố (0511 

88888) hoặc của UBND thành phố (0511 3893777) để được chỉ đạo giải quyết kịp thời. 

4. Hồ sơ sự cố cây xanh công cộng bao gồm: 

a) Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố. 

b) Hồ sơ giám định nguyên nhân sự cố (nếu có). 

c) Các tài liệu liên quan đến quá trình giải quyết sự cố. 

Điều 22. Xử lý thiệt hại do sự cố cây xanh công cộng gây ra 

1. Chủ sở hữu cây xanh; đơn vị đang điều hành dự án trồng cây xanh; tổ chức, 

cá nhân đang quản lý cây xanh do mình tự trồng phải chịu trách nhiệm về thiệt hại do 

sự cố cây xanh gây ra. 

2. Xác định nội dung và mức độ thiệt hại phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, 

có bằng chứng hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp sự cố cây xanh do gió bão gây ra: Đơn vị thực hiện dịch vụ cây 

xanh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý thiệt hại đúng theo 

quy định. 

4. Trường hợp sự cố cây xanh xảy ra trong điều kiện bất khả kháng (không phải 

do gió bão gây ra): Hội đồng kiểm định sự cố cây xanh dựa trên các quy định liên quan, 

kiểm tra, xác định nguyên nhân, thiệt hại và trách nhiệm về thiệt hại do sự cố cây xanh 

gây ra (Sở Xây dựng, Sở Tài chính, địa phương, đơn vị thực hiện kiểm định (nếu có)). 

5. Đối với cây xanh công cộng do Nhà nước quản lý, hàng năm UBND thành 

phố xem xét, bố trí kinh phí để đơn vị thực hiện dịch vụ cây xanh mua bảo hiểm an 

toàn cây xanh. 

Chương VI 

CẤP PHÉP CÂY XANH CÔNG CỘNG 

Điều 23. Trường hợp và điều kiện cấp phép cây xanh công cộng 

1. Trường hợp cấp Giấy phép cây xanh công cộng: Cấp phép cây xanh công 

cộng được thực hiện khi trồng mới, trồng thay thế, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, 

chặt rễ cây xanh công cộng. 

2. Điều kiện cấp Giấy phép cây xanh công cộng: 

a) Cây xanh đã chết, đã bị đổ, gãy hoặc có nguy cơ gãy, đổ gây nguy hiểm. 

b) Cây xanh bị bệnh hoặc già cỗi không đảm bảo an toàn. 
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c) Cây xanh trong các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình. 

d) Các trường hợp khác theo nhu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân… 

Điều 24. Giấy phép cây xanh công cộng 

1. Các trường hợp phải có Giấy phép:  

a) Trồng mới, trồng thay thế cây xanh công cộng;  

b) Chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ cây xanh công cộng sau đây: 

- Cây xanh thuộc danh mục cây cổ thụ, cây cần bảo tồn, 

- Cây xanh trên đường phố, ở các khu vực sở hữu công cộng; 

  c) Cây bảo tồn trong khuôn viên, công trình của các tổ chức, cá nhân. 

2. Các trường hợp được miễn Giấy phép: 

a) Trồng mới, trồng thay thế cây xanh công cộng theo hồ sơ thiết kế đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, chặt rễ, tỉa cành cây xanh công cộng do 

các đơn vị trực tiếp quản lý cây xanh thực hiện trong phạm vi quản lý của mình (trừ 

trường hợp cây cổ thụ, cây cần bảo tồn). Trước khi thực hiện phải có báo cáo bằng văn 

bản gửi Sở Xây dựng; 

c) Cây xanh cần chặt hạ ngay do tình thế khẩn cấp, do thiên tai hoặc đã bị chết, 

bị đổ, gãy hoặc có nguy cơ gãy, đổ gây nguy hiểm. Trước khi thực hiện phải có biên 

bản và ảnh chụp hiện trạng, sau khi chặt hạ phải có báo cáo bằng văn bản gửi Sở Xây 

dựng chậm nhất trong vòng 10 ngày kể từ ngày thực hiện xong; 

d) Cây xanh nằm trong khu vực có dự án xây dựng các công trình đã có ý kiến 

chấp thuận bằng văn bản cho phép chặt hạ, di dời cây xanh của Sở Xây dựng; 

e) Đơn vị điện lực thực hiện cắt tỉa cây xanh công cộng nhằm đảm bảo an toàn 

cho lưới điện theo quy định, theo Quy chế phối hợp giữa đơn vị điện lực và đơn vị thực 

hiện dịch vụ cây xanh. 

Điều 25. Thẩm quyền cấp Giấy phép cây xanh công cộng 

1. Sở Xây dựng cấp các loại Giấy phép cây xanh công cộng trên toàn địa bàn 

thành phố. Trừ trường hợp UBND thành phố phân cấp, ủy quyền cho UBND các quận, 

huyện. 

2. Đối với việc chặt hạ, di dời cây xanh công cộng là cây cổ thụ, cây được bảo 

tồn, trồng mới cây khác chủng loài đã được quy hoạch trên cùng tuyến đường, tại những 

khu vực công trình có yêu cầu cao về kiến trúc, cảnh quan đô thị, phải được sự đồng ý 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trước khi tiến hành cấp Giấy phép. 

Điều 26. Trình tự và thủ tục cấp phép cây xanh công cộng 
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1. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chính đáng trong việc trồng, chặt hạ, di dời, 

chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ cây xanh công cộng được quy định tại Khoản 1 Điều 23 

Quy định này thực hiện trình tự, thủ tục xin cấp phép theo Thủ tục hành chính được 

đăng tải trên Website của Sở Xây dựng (www.sxd.danang.gov.vn).  

2. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, tổ chức, cá nhân có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Giấy phép và hoàn trả mặt bằng theo 

nguyên trạng. Quá trình thực hiện phải thông báo cho đơn vị thực hiện dịch vụ cây 

xanh tại khu vực biết, theo dõi, giám sát, phối hợp xử lý các vướng mắc phát sinh liên 

quan đến các công trình hạ tầng kỹ thuật lân cận (nếu có). 

3. Chi phí cho việc thực hiện Giấy phép và chi phí hoàn trả nguyên trạng mặt 

bằng (nếu có) do tổ chức, cá nhân có nhu cầu chịu trách nhiệm chi trả. 

Điều 27. Thực hiện trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ cây 

xanh công cộng 

1. Thời gian thực hiện việc trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ 

cây xanh không quá 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép. 

2. Quá thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều này mà chưa thực hiện công việc thì 

Giấy phép không còn giá trị. 

Đối với việc chặt hạ, di dời cây xanh phục vụ các công trình, dự án thì việc chặt 

hạ, di dời cây xanh được thực hiện theo tiến độ công trình, dự án. 

3. Việc trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ cây xanh phải bảo 

đảm quy trình kỹ thuật, an toàn cho người và tài sản, an toàn giao thông, vệ sinh môi 

trường và cảnh quan đô thị. 

4. Đơn vị thực hiện dịch vụ cây xanh theo nội dung cấp phép là các đơn vị có 

đủ năng lực hành nghề và tư cách pháp nhân theo quy định. 

 

Chương VII 

THỐNG KÊ, LẬP DỮ LIỆU VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÂY XANH ĐÔ THỊ 

Điều 28. Dữ liệu cây xanh đô thị 

1. Dữ liệu cây xanh đô thị bao gồm những thông tin: Vị trí, chủng loài, số 

lượng, phân loại cây, đường kính cây, năm trồng, tình trạng sinh tưởng...  

2. Chỉ tiêu thống kê cây xanh đô thị bao gồm: Diện tích cây xanh đô thị, diện 

tích cây xanh đô thị bình quân đầu người, diện tích cây xanh công cộng, diện tích cây 

xanh công cộng bình quân đầu người, số lượng cây trồng mới, chặt hạ... 

3. Đối với cây cổ thụ, cây được bảo tồn ngoài việc thực hiện thống kê, phân 

loại, đánh số, cần phải treo biển tên và lập hồ sơ cho từng cây để phục vụ cho công tác 

bảo tồn, quản lý đảm bảo về mỹ thuật, an toàn khi chăm sóc. 
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4. Xác định cây nguy hiểm để lập hồ sơ theo dõi tình trạng phát triển và có kế 

hoạch xử lý, thay thế kịp thời. 

5. Hồ sơ cây xanh đô thị được cập nhật vào phần mềm quản lý cây xanh. 

Điều 29. Trách nhiệm xây dựng, cập nhật dữ liệu cây xanh đô thị 

1. Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp dữ liệu cây xanh đô thị trên toàn địa bàn 

thành phố. 

2. UBND các quận, huyện, Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà 

Nẵng, Công ty Công viên - Cây xanh và các đơn vị liên quan thực hiện xây dựng và 

cập nhật dữ liệu cây xanh công cộng trên địa bàn quản lý theo phân cấp; hằng năm tiến 

hành rà soát, gửi báo cáo hiện trạng cây xanh công cộng về Sở Xây dựng để tổng hợp, 

theo dõi. 

3. UBND các quận, huyện thực hiện xây dựng và cập nhật dữ liệu cây xanh 

hạn chế trong đô thị theo ranh giới hành chính quản lý, gửi báo cáo hiện trạng cây xanh 

hạn chế đô thị về Sở Xây dựng để tổng hợp, theo dõi. 

Điều 30. Quản lý, kiểm tra và báo cáo tài sản cây xanh đô thị. 

Các cơ quan, đơn vị theo phân công nhiệm vụ quản lý cây xanh đô thị thực 

hiện việc kiểm kê, đánh giá, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản về cây xanh đô 

thị theo đúng quy định hiện hành (Xem Phụ lục I - [2], [3]). 

Chương VIII 

 XÃ HỘI HÓA PHÁT TRIỂN CÂY XANH ĐÔ THỊ 

Điều 31. Nguyên tắc thực hiện xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị 

1. Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm định hướng và hướng dẫn trong 

việc thực hiện xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, 

kế hoạch, dự án phát triển cây xanh đô thị. 

2. Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia trồng, 

chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị. 

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

phát triển cây xanh đô thị. 

Điều 32. Nghĩa vụ và quyền lợi của tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa 

phát triển cây xanh đô thị 

1. Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, Công ty Công viên - Cây xanh có 

trách nhiệm tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia công 

tác xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị. 

2. Các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ tham gia công tác xã hội hóa phát triển cây 

xanh đô thị theo quy định của pháp luật và định hướng của thành phố. 
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3. Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính 

đáng của các tổ chức, cá nhân tham gia công tác xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị 

theo quy định của pháp luật. 

Chương IX 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 33. Khen thưởng 

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc chấp hành Quy định về quản lý cây 

xanh đô thị trên địa bàn thành phố được khen thưởng theo quy định.  

Điều 34. Xử lý vi phạm 

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy định về quản lý cây xanh đô thị 

trên địa bàn thành phố thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định 

hiện hành (Xem Phụ lục I - [6]). 

2. Trường hợp do vi phạm quản lý cây xanh đô thị mà gây thiệt hại về vật chất 

cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường theo quy định. 

Điều 35.  

1. Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai và kiểm 

tra kết quả thực hiện Quy định này. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao, 

có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan, tham mưu cho UBND 

thành phố bố trí đủ và kịp thời nguồn vốn, kinh phí thực hiện công tác quản lý và phát 

triển cây xanh công cộng. 

Điều 36. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, đề 

nghị các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân phản ảnh bằng văn bản về Sở Xây dựng 

để nghiên cứu, tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù 

hợp./. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Ngọc Tuấn 
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PHỤ LỤC I 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  06  /2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng  02 năm 2016 

của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

VÀ QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG LIÊN QUAN 

 

[1]: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. 

 

[2]: Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12. 

 

[3] Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà 

nước. 

 

[4]: Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản 

lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

 

[5]: Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 

 

[6]: Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về Quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; 

khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; 

quản lý phát triển nhà và công sở. 

 

[7]: 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. 

 

[8]: Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị 

 

[9]: QCXDVN 01:2008/BXD - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch Xây dựng. 

 

[10]: Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng 

 

[11]: TCXDVN 362-2005: Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - 

Tiêu chuẩn thiết kế. 

 

[12]: Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2011 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về việc ban hành Danh mục cây xanh khuyến khích trồng, hạn chế trồng và 

cấm trồng trên địa bàn thành phố./. 
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    UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   

 

Số: 07/2016/QĐ-UBND  
 

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 02 năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000;  

Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 

28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật 

Nhà nước;  

Căn cứ Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2004 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm; 

Căn cứ Quyết định số 181/2004/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Thủ 

tướng Chính phủ về danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Tỉnh ủy, 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 1279/2004/QĐ-BCA(A11) ngày 10 tháng 11 năm 2004 của 

Bộ trưởng Bộ công an về danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của Tỉnh ủy, Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ 

về việc hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 08/CATP-

PA83 ngày 11 tháng 01 năm 2016,   
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Công an thành phố - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí 

mật Nhà nước của thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thi hành 

Quyết định này. 

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

Quyết định số 66/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Chỉ đạo công tác bảo 

vệ bí mật Nhà nước của thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ 

trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                     CHỦ TỊCH 
 

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

 

  
 

QUY CHẾ 

Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  07 /2016/QĐ-UBND 

 Ngày16..tháng 02 năm 2016  của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

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

Quy chế này quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân trong việc bảo vệ bí 

mật Nhà nước. 

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức 

khác đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị, địa 

phương) và mọi cá nhân có liên quan đến việc quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ bí 

mật Nhà nước của thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Danh mục bí mật Nhà nước của thành phố Đà Nẵng 

Danh mục bí mật Nhà nước của thành phố Đà Nẵng, gồm: 

1. Tin, tài liệu, vật được quy định tại Quyết định số 181/2004/QĐ-TTg ngày 15 

tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật Nhà nước độ “Tuyệt 

mật” và “Tối mật” của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cơ quan, tổ 

chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

2. Tin, tài liệu, vật được quy định tại Quyết định số 1279/2004/QĐ-BCA(A11) 

ngày 10 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ công an về danh mục bí mật Nhà nước 

độ “Mật” của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên 

quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Điều 3. Phạm vi bí mật Nhà nước do thành phố Đà Nẵng quản lý và bảo vệ 

1. Gồm những tin, tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước quy định tại Điều 2 của Quy 

chế này. 

2. Những tin, tài liệu, vật thuộc danh mục bí mật Nhà nước của các cơ quan Trung 

ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành, địa phương khác. 
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3. Các khu vực cấm, địa điểm cấm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được xác 

định và cắm biển báo cấm theo Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 

2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm. 

4. Các chương trình, kế hoạch, phương án; các báo cáo định kỳ, đột xuất về tình 

hình, kết quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trên địa bàn thành phố; tin, vụ việc về lộ, lọt bí mật Nhà nước đang trong giai đoạn 

điều tra, xác minh chưa công bố hoặc vì lý do đặc biệt cơ quan chức năng không công 

bố. 

Điều 4. Những hành vi nghiêm cấm 

1. Làm mất, chiếm đoạt, mua bán bí mật Nhà nước hoặc thu thập, lưu giữ, tiêu 

hủy trái phép bí mật Nhà nước. Xâm nhập trái phép các khu vực cấm, địa điểm cấm. 

2. Lạm dụng bảo vệ bí mật Nhà nước để che giấu hành vi vi phạm pháp luật, xâm 

phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc gây cản trở hoạt động 

bình thường của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

3. Soạn thảo, lưu giữ thông tin, tài liệu mang nội dung bí mật Nhà nước trên máy 

vi tính có kết nối mạng Internet và những mạng khác có khả năng làm lộ, mất thông 

tin, tài liệu; Kết nối thiết bị thu phát wifi, USB 3G vào máy tính dùng để soạn thảo, lưu 

giữ thông tin, tài liệu mang nội dung bí mật Nhà nước; Kết nối mạng máy vi tính nội 

bộ vào mạng Internet; Kết nối các thiết bị có chức năng lưu trữ chứa thông tin, tài liệu 

mang nội dung bí mật Nhà nước với máy vi tính có kết nối mạng Internet. 

4. Sử dụng micro vô tuyến, điện thoại di động, các thiết bị khác có tính năng ghi 

âm, thu phát tín hiệu trong các cuộc họp mang nội dung bí mật Nhà nước, trừ trường 

hợp được sự cho phép của cấp có thẩm quyền. 

5. Trao đổi thông tin, gửi dữ liệu mang nội dung bí mật Nhà nước qua thiết bị liên 

lạc vô tuyến, hữu tuyến, máy fax, mạng xã hội, hộp thư điện tử công vụ, hộp thư điện 

tử công cộng...dưới mọi hình thức, trừ trường hợp thông tin, dữ liệu đã được mã hóa 

theo quy định của Luật Cơ yếu.  

6. Sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật thông tin liên lạc do các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài tài trợ, tặng, cho mượn, cho thuê...vào các hoạt động thuộc phạm vi bí mật 

Nhà nước khi chưa được các cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền kiểm tra, kiểm 

định. 

7. Trao đổi, tặng, cho mượn, cho thuê...máy vi tính, thẻ nhớ, đĩa mềm, USB và 

các thiết bị khác có lưu giữ thông tin, tài liệu mang nội dung bí mật Nhà nước. 

8. Sửa chữa máy vi tính và các thiết bị lưu giữ thông tin bí mật Nhà nước tại các 

cơ sở dịch vụ bên ngoài khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép và chưa tiến hành 

các biện pháp bảo mật cần thiết. 
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9. Cung cấp, đăng tải tin, tài liệu mang nội dung bí mật Nhà nước trên báo chí, ấn 

phẩm xuất bản công khai, trên cổng thông tin điện tử, trên trang website, facebook, 

blog cá nhân và dịch vụ trực tuyến khác trên Internet. 

10. Nghiên cứu sản xuất, sử dụng các loại mật mã, virus gián điệp, phần mềm độc 

hại nhằm tấn công, gây phương hại đến an ninh, an toàn hệ thống mạng máy tính trên 

địa bàn thành phố hoặc để tiến hành các hành vi vi phạm pháp luật. 
 

 Chương II  

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 5. Xác định phạm vi bí mật Nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương 

 Căn cứ danh mục bí mật Nhà nước của thành phố Đà Nẵng và danh mục bí mật 

Nhà nước của từng cơ quan, tổ chức ở Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố nghiên cứu, ban hành văn bản (dưới hình 

thức công văn hành chính) để xác định phạm vi bí mật Nhà nước thuộc trách nhiệm 

quản lý và bảo vệ; trong đó, phải quy định rõ ràng, cụ thể độ mật của từng loại tin, tài 

liệu, vật mang bí mật Nhà nước do cơ quan, đơn vị, địa phương mình chủ trì ban hành 

( Phụ lục số 1 kèm theo )   

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung, giải mật danh mục bí mật Nhà nước  

  1. Quý I hàng năm, người đứng đầu (hoặc người được ủy quyền) của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố nghiên cứu, rà soát lại văn bản xác 

định phạm vi bí mật Nhà nước của mình để xác định quy định nào không còn phù hợp, 

cần thay đổi độ mật (tăng, giảm độ mật), giải mật hoặc xác định nội dung mới cần được 

bảo mật báo cáo, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (qua Công an thành 

phố) nếu thuộc danh mục bí mật Nhà nước của thành phố hoặc báo cáo, kiến nghị cơ 

quan chủ quản nếu thuộc danh mục bí mật Nhà nước của cơ quan, tổ chức ở Trung 

ương. 

2. Công an thành phố tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên 

quan đến danh mục bí mật Nhà nước của thành phố, nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

trưởng Bộ Công an theo quy định. 

Điều 7. Cam kết bảo vệ bí mật Nhà nước  

Người làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; cán bộ cơ yếu, giao liên, văn thư, 

bảo quản, lưu trữ bí mật Nhà nước, công nghệ thông tin và cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động liên quan trực tiếp đến bí mật Nhà nước (người trực 

tiếp nghiên cứu, chỉ đạo, xử lý, giải quyết thông tin, tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước) 

tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố phải làm cam kết bảo vệ bí 
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mật Nhà nước bằng văn bản theo mẫu ban hành kèm theo Quy chế này (Phụ lục số 2 

kèm theo ). Khi chuyển ngành, chuyển công tác khác, nghỉ chế độ, xuất ngũ…cũng 

phải cam kết không tiết lộ bí mật Nhà nước. Văn bản cam kết được lưu giữ tại cơ quan, 

đơn vị, địa phương. 

Điều 8. Bảo vệ bí mật Nhà nước trong sử dụng máy vi tính, thiết bị công nghệ 

thông tin liên lạc  

1. Máy vi tính và các thiết bị có chức năng lưu trữ 

a) Cơ quan, đơn vị, địa phương soạn thảo, phát hành, lưu trữ bí mật Nhà nước 

phải bố trí, sử dụng máy vi tính riêng (không kết nối mạng Internet, mạng nội bộ, mạng 

diện rộng...).  

b) Máy vi tính, các thiết bị có chức năng lưu trữ (ổ cứng di động, USB, đĩa mềm, 

thẻ nhớ…) trang bị cho công tác bảo mật, trước khi đưa vào sử dụng phải qua kiểm tra 

an ninh. 

c) Sửa chữa máy vi tính, các thiết bị có chức năng lưu trữ dùng trong công tác 

bảo mật bị hư hỏng phải do cán bộ công nghệ thông tin cơ quan, đơn vị, địa phương 

thực hiện. Nếu thuê dịch vụ bên ngoài, phải giám sát chặt chẽ. Máy vi tính lưu trữ tài 

liệu, thông tin bí mật Nhà nước mang ra ngoài sửa chữa, phải tháo rời ổ cứng niêm 

phong, quản lý tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Sửa chữa xong, phải kiểm tra trước khi 

đưa vào sử dụng. 

d) Máy vi tính dùng để soạn thảo, lưu trữ thông tin, tài liệu mang nội dung bí 

mật Nhà nước khi không sử dụng hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng thì phải xóa bỏ 

các dữ liệu bí mật Nhà nước với phương pháp an toàn 

2. Các thiết bị thu phát sóng, điện thoại di động, thiết bị di động thông minh 

a) Các cuộc họp, hội nghị, hội thảo có nội dung bí mật Nhà nước chỉ sử dụng 

micro có dây; không ghi âm, ghi hình, sử dụng điện thoại di động, trừ trường hợp được 

cấp có thẩm quyền cho phép. Trường hợp đặc biệt, cơ quan chủ trì có thể đề nghị triển 

khai biện pháp chế áp thông tin di động.  

b) Không lưu trữ các tài liệu có nội dung bí mật Nhà nước trên thiết bị di động 

smartphone; không sử dụng thiết bị di động smartphone và dịch vụ trực tuyến tại các 

khu vực, bộ phận thiết yếu, cơ mật. 

3. Tin, tài liệu có nội dung bí mật Nhà nước khi truyền đưa bằng các phương tiện 

viễn thông, máy tính và các thiết bị thông tin liên lạc khác (vô tuyến, hữu tuyến) phải 

được mã hóa theo quy định của Luật Cơ yếu. 

Điều 9. Soạn thảo, đánh máy, in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước  
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1. Người được giao nhiệm vụ soạn thảo, in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật 

Nhà nước phải nắm vững các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; Danh 

mục bí mật Nhà nước của thành phố và phạm vi bí mật Nhà nước do cơ quan, đơn vị, 

địa phương mình quản lý và bảo vệ.  

2. Tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước tùy theo mức độ mật phải đóng dấu độ mật: 

“Tuyệt mật”, “Tối mật”, “Mật”. Người soạn thảo văn bản có nội dung bí mật Nhà nước 

phải đề xuất độ mật của từng văn bản tại tờ trình hoặc phiếu trình duyệt ký văn bản. 

Người duyệt ký văn bản chịu trách nhiệm quyết định đóng dấu độ mật, số lượng phát 

hành, phạm vi lưu hành (được ghi tại mục “Kính gửi” hoặc “Nơi nhận”). Văn thư cơ 

quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm đóng dấu độ mật theo quyết định của người 

duyệt ký văn bản.  

3. Tài liệu dự thảo mang nội dung bí mật Nhà nước gửi lấy ý kiến các cơ quan, 

đơn vị, địa phương cũng phải đóng dấu độ mật trên bản thảo. Người soạn dự thảo đề 

xuất độ mật ngay trên công văn đề nghị tham gia góp ý dự thảo. Văn bản dự thảo và 

các văn bản liên quan phát sinh trong quá trình dự thảo phải được lập hồ sơ công việc 

cùng với các bản chính văn bản mật được ban hành. Sau khi giải quyết xong, phải hoàn 

chỉnh hồ sơ của từng công việc và định kỳ bàn giao lại cho người làm công tác lưu trữ 

của cơ quan để quản lý thống nhất. 

4. Việc in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước phải thực hiện đúng quy 

định tại Điều 8, Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước. Việc in, sao, chụp 

điện mật được thực hiện theo quy định của Luật Cơ yếu. 

5. Hồ sơ bí mật Nhà nước chứa đựng nhiều tài liệu có độ mật khác nhau thì đóng 

dấu độ mật cao nhất ngoài bìa hồ sơ. 

6. Thẩm quyền cho phép in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước 

a) Bí thư Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có thẩm quyền cho phép 

in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước độ “Tuyệt mật”, “Tối mật” và “Mật”. 

b)  Trưởng các ban Đảng trực thuộc Thành ủy; Chánh Văn phòng Thành ủy; Bí 

thư quận, huyện ủy; Bí thư các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Chánh Văn phòng Ủy 

ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở (hoặc tương đương); Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các quận, huyện có thẩm quyền cho phép in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật Nhà 

nước độ “Tối mật” và “Mật”. 

c) Giám đốc Công an thành phố; Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 

thành phố có thẩm quyền cho phép in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước 

theo quy định của Bộ Công an. 
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d) Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ 

đội biên phòng thành phố có thẩm quyền cho phép in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí 

mật Nhà nước theo quy định của Bộ Quốc phòng. 

đ) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành văn bản có nội dung bí 

mật Nhà nước có thẩm quyền cho phép in, sao, chụp những văn bản do cơ quan, đơn 

vị, địa phương mình phát hành (trừ trường hợp văn bản đó sử dụng tin, tài liệu bí mật 

Nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương khác).  

e) Việc ủy quyển thẩm quyền cho phép in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật Nhà 

nước phải được xác định cụ thể trong văn bản quy định về công tác bảo mật của từng 

cơ quan, đơn vị, địa phương. 

    7. Quản lý tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước được in, sao, chụp bằng sổ 

riêng ( Phụ lục số 3 ) 

Điều 10. Vận chuyển, giao, nhận, thu hồi, lưu giữ, bảo quản và sử dụng tài 

liệu, vật mang bí mật Nhà nước 

1. Vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước phải thực hiện đúng 

quy định tại Điều 10, Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước. 

2. Vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước được quản lý bằng 

hệ thống sổ riêng gồm: “Sổ đăng ký văn bản mật đi”, “Sổ đăng ký văn bản mật đến”; 

trường hợp cần thiết có thể lập “Sổ chuyển giao văn bản mật đến” riêng. Mẫu các loại 

sổ trên được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 

07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn 

bản, lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. 

3. Nguyên tắc gửi, nhận và thu hồi tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước thực hiện 

theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 33/2015/TT-BCA 

ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều 

của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước. 

4. Định kỳ hàng năm, trong phạm vi quản lý, bộ phận bảo mật, tổ bảo mật hoặc 

người được phân công làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của cơ quan có trách 

nhiệm phối hợp với người làm công tác lưu trữ thu thập, đưa vào lưu trữ cơ quan các 

hồ sơ, tài liệu mang nội dung bí mật Nhà nước đã giải quyết xong của các cá nhân trong 

cơ quan. Khi giao, nhận tài liệu, đơn vị, cá nhân giao nộp phải lập hai bản “Mục lục hồ 

sơ, tài liệu nộp lưu” và lưu trữ cơ quan phải lập hai bản “Biên bản giao nhận hồ sơ, tài 

liệu”. Đơn vị, cá nhân giao nộp hồ sơ, tài liệu và lưu trữ cơ quan giữ mỗi loại một bản. 

Trường hợp hồ sơ, tài liệu có độ mật cao (“Tuyệt mật”, “Tối mật”) và xét thấy cần 

thiết, có thể niêm phong, đóng dấu giáp lai sau giao, nhận để đưa vào bảo quản, lưu 

trữ.  
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Việc lưu giữ, bảo quản và sử dụng tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước thực hiện 

theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20 tháng 7 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-

CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo 

vệ bí mật Nhà nước.  

Điều 11. Phổ biến, nghiên cứu; đem tin, tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước 

đi công tác trong nước, về nhà riêng hoặc ra nước ngoài 

1. Việc phổ biến, nghiên cứu tin, tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước thực hiện 

theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước. 

2. Chỉ được đem những tin tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước có liên quan đến 

nhiệm vụ được giao khi đi công tác hoặc về nhà riêng nếu được lãnh đạo cơ quan, đơn 

vị, địa phương trực tiếp phê duyệt; phải đăng ký với cán bộ bảo mật; trong thời gian đi 

công tác hoặc về nhà riêng phải có biện pháp quản lý, bảo vệ an toàn; khi hoàn thành 

nhiệm vụ phải cùng cán bộ bảo mật kiểm tra và nộp lại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

3. Việc đem tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước ra nước ngoài thực hiện theo quy 

định tại Điều 10, Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-

CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo 

vệ bí mật Nhà nước.   

Điều 12. Cung cấp tin, tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước   

1. Cung cấp tin, tài liệu, vật có nội dung bí mật Nhà nước cho cơ quan, tổ chức, 

công dân Việt Nam 

a) Việc cung cấp tin, tài liệu, vật có nội dung bí mật Nhà nước cho cơ quan, tổ 

chức, công dân Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 18, Nghị định số 

33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước. 

b) Khi cung cấp tin, tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước cho báo chí, nhà xuất bản, 

các tổ chức, cá nhân phải thực hiện nghiêm túc Luật báo chí, Luật xuất bản và các quy 

định khác của Đảng, Nhà nước và thành phố Đà Nẵng về phát ngôn và cung cấp thông 

tin cho báo chí. 

2. Cung cấp tin, tài liệu, vật có nội dung bí mật Nhà nước cho tổ chức, cá nhân 

nước ngoài 

Tuân thủ tuyệt đối các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước trong quan hệ, tiếp 

xúc với tổ chức, cá nhân nước ngoài; về thủ tục xét duyệt cung cấp tin, tài liệu, vật có 

nội dung bí mật Nhà nước cho tổ chức, cá nhân nước ngoài  được quy định cụ thể tại 

Điều 9 Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
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Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 

tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật 

Nhà nước.     

Điều 13. Tiêu hủy tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước 

Nguyên tắc, căn cứ, thẩm quyền, trình tự và thủ tục tiêu hủy tài liệu, vật mang bí 

mật Nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 

20 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của 

Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước.   

Điều 14. Giải mật, thay đổi độ mật tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước  

1. Giải mật, thay đổi độ mật tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước do cơ quan, đơn 

vị, địa phương soạn thảo, phát hành 

a) Tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương có soạn thảo, phát hành tài liệu, vật 

mang bí mật Nhà nước và không thuộc diện tiêu hủy đều có trách nhiệm tổ chức thực 

hiện việc giải mật, thay đổi độ mật. 

b) Nguyên tắc, căn cứ, thẩm quyền, thời gian, trình tự và thủ tục giải mật, giảm 

mật, tăng mật thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 

20 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của 

Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước.   

2. Giải mật tài liệu lưu trữ mang nội dung bí mật Nhà nước tại Lưu trữ lịch sử 

thành phố Đà Nẵng  

a) Tài liệu lưu trữ mang nội dung bí mật Nhà nước tại Lưu trữ lịch sử thành phố 

Đà Nẵng là những tài liệu được xác định và đóng dấu độ “Tuyệt mật”, “Tối mật” và 

“Mật” do các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố phát hành, nay đã 

nộp vào lưu trữ tại Kho lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng.  

b) Thẩm quyền giải mật: Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng có thẩm quyền 

quyết định và tổ chức việc giải mật tài liệu lưu trữ mang nội dung bí mật Nhà nước đã 

nộp vào lưu trữ tại Kho lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng.  

c) Nguyên tắc, căn cứ, trình tự và thủ tục giải mật tài liệu lưu trữ mang nội dung 

bí mật Nhà nước tại Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng thực hiện theo quy định tại 

Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 4 Điều 13 Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20 tháng 

7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 

số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước.      
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Điều 15. Xác định, quản lý và bảo vệ các khu vực cấm, địa điểm cấm thuộc 

phạm vi bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

1. Khu vực cấm, địa điểm cấm thuộc phạm vi bí mật Nhà nước 

a) Khu vực cấm thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

là: Các công trình phòng thủ (biên giới, vùng trời, vùng biển); các khu công nghiệp 

quốc phòng, công an; doanh trại quân đội nhân dân, công an nhân dân; sân bay quân 

sự, quân cảng, kho vũ khí, khu vực sản xuất vũ khí, khí tài, công cụ hỗ trợ, trại giam, 

trại tạm giam, nhà tạm giữ thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; kho dự trữ 

chiến lược quốc gia; các công trình, mục tiêu đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, 

văn hóa, xã hội. 

b) Địa điểm cấm thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

là nơi chứa đựng, cất giữ các tin, tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước, nơi tiến hành các 

hoạt động thuộc phạm vi bí mật Nhà nước (bao gồm: Nơi in ấn, sao, chụp bí mật Nhà 

nước; nơi hội họp, phổ biến bí mật Nhà nước; vị trí trọng yếu trong các công trình, mục 

tiêu đặc biệt quan trọng; kho cất giữ sản phẩm mật mã, nơi dịch mã, chuyển, nhận 

những thông tin mật; nơi cất giữ cổ vật, bảo vật quốc gia, tài liệu gốc về chủ quyền 

biên giới, lãnh thổ, biển, đảo; nơi nghiên cứu, thử nghiệm các công trình khoa học; nơi 

tiến hành các hoạt động khác thuộc phạm vi bí mật Nhà nước...). 

c) Khu vực cấm, địa điểm cấm tạm thời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là khu 

vực, địa điểm xảy ra tình huống đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an 

toàn xã hội hoặc xảy ra thảm họa do thiên nhiên, con người, có dịch bệnh nguy hiểm 

lây lan trên quy mô lớn, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân 

dân, Nhà nước mà Nhà nước chưa ban bố tình trạng khẩn cấp thì Bộ trưởng Bộ Công 

an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được quyền xác định khu vực cấm, địa điểm 

cấm tạm thời. 

2. Thẩm quyền xác định, hủy bỏ xác định khu vực cấm, địa điểm cấm 

a) Các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức rà soát, đề xuất, kiến nghị Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố (qua Công an thành phố) xác định, hủy bỏ xác định khu vực 

cấm, địa điểm cấm trong phạm vi quản lý.  

b) Giám đốc Công an thành phố tổ chức khảo sát, thẩm định, lập hồ sơ, báo cáo 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định xác định, hủy bỏ xác định khu 

vực cấm, địa điểm cấm tại các cơ quan, đơn vị địa phương. 

c) Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, 

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng thành phố có thẩm quyền quyết định xác định, hủy bỏ xác định địa điểm 

cấm tại các đơn vị công an, quân đội thuộc trách nhiệm quản lý (gửi bản chính quyết 

định qua Công an thành phố để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố). 
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d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định xác định, hủy bỏ xác định khu 

vực cấm, địa điểm cấm tạm thời theo đề nghị của Giám đốc Công an thành phố.  

đ) Quyết định xác định, hủy bỏ xác định khu vực cấm, địa điểm cấm được thông 

báo đến cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý khu vực cấm, địa điểm cấm đó biết, thực 

hiện.    

3. Quản lý và bảo vệ các khu vực cấm, địa điểm cấm 

a) Các khu vực, địa điểm được xác định là khu vực cấm, địa điểm cấm phải cắm 

biển báo “Khu vực cấm”, “Địa điểm cấm”. Mẫu biển báo cấm theo quy định tại Điều 

16 của Quy chế này. 

b) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý khu vực cấm, địa điểm cấm 

phải xây dựng và niêm yết công khai Nội quy bảo vệ, nhất là các quy định cấm. 

c) Công dân Việt Nam vào khu vực cấm, địa điểm cấm phải được Thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị quản lý khu vực, địa điểm đó cho phép.  

d) Người nước ngoài vào khu vực cấm, địa điểm cấm trên địa bàn thành phố phải 

có giấy phép do Giám đốc Công an thành phố cấp. Nếu vào khu vực cấm, địa điểm 

cấm do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh quân khu 5, Công an thành phố, Cảnh 

sát phòng cháy chữa cháy, Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng thành phố quản lý phải được Thủ trưởng đơn vị quản lý khu vực, địa điểm đó 

cho phép.  

đ) Các khu vực cấm, địa điểm cấm phải bố trí lực lượng bảo vệ. Lực lượng bảo 

vệ phải đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị và phải qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tập 

huấn chuyên sâu công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. 

e) Tùy khả năng, điều kiện cụ thể, các khu vực cấm, địa điểm cấm cần được trang 

bị các phương tiện, thiết bị kỹ thuật hỗ trợ (gồm: Hệ thống khóa an toàn, hệ thống 

camera giám sát an ninh, hệ thống chuông báo động, thẻ quản lý người ra vào, cổng từ, 

máy soi chiếu và các thiết bị an ninh an toàn khác). Các phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

trước khi đưa vào sử dụng phải được Công an thành phố kiểm tra, đảm bảo an toàn và 

dán tem an ninh.     

 

Điều 16. Mẫu dấu mật và mẫu biển cấm 

Mẫu dấu mật và mẫu biển cấm thực hiện thống nhất theo quy định tại Điều 16 

Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 

năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước.  
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Chương III 

THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG,  

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG VÀ 

CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BÍ MẬT NHÀ NƯỚC 
 

 Điều 17. Thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố  

1. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố 

theo quy định của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản pháp luật khác có 

liên quan. 

2. Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế, nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước theo 

quy định của Chính phủ trên địa bàn thành phố. 

3. Lập, sửa đổi, bổ sung, giải mật Danh mục bí mật Nhà nước gửi Thủ tướng Chính 

phủ, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định. 

4. Thành lập Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của thành phố. 

5. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, các quận, huyện tuyên truyền, giáo dục nâng cao 

trách nhiệm, cảnh giác và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà 

nước; triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà 

nước. 

6. Thực hiện chế độ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định 

của Chính phủ. 

 

Điều 18. Thẩm quyền, trách nhiệm của Thủ trưởng, người đứng đầu  các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố 

1. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định của pháp 

luật trong cơ quan, đơn vị mình quản lý. 

2. Xây dựng quy chế, nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước ở cơ quan, tổ chức địa 

phương mình căn cứ vào yêu cầu bảo mật ở cơ quan, đơn vị, địa phương và phù hợp 

với quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước. 

3. Lựa chọn, bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm có đủ phẩm chất, năng 

lực làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, giúp lãnh đạo theo dõi, kiểm tra việc thực 

hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Trước khi tuyển dụng hoặc chuyển công tác 

khác đối với cán bộ làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mật Nhà nước thì phải có 

sự trao đổi với cơ quan Công an cùng cấp để xem xét. 

4. Giáo dục đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ý thức cảnh 

giác, giữ gìn bí mật Nhà nước; có biện pháp cụ thể quản lý cán bộ, nhất là cán bộ nắm 
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giữ nhiều bí mật Nhà nước, cán bộ thường xuyên đi công tác nước ngoài hoặc tiếp xúc, 

làm việc với người nước ngoài. 

5. Trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ bảo vệ bí mật Nhà nước. 

6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp có thẩm quyền về công tác bảo vệ bí 

mật Nhà nước thuộc trách nhiệm cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 

Điều 19. Việc thành lập ban, bộ phận và bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ bí 

mật Nhà nước  

1. Thành lập Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước thành phố do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp làm Trưởng ban; Công an thành phố là cơ quan 

thường trực, có chức năng tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 12 Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước. 

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện trực thuộc thành phố quyết định thành lập 

Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của quận, huyện do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận, huyện làm Trưởng ban; Công an quận, huyện là cơ quan thường trực. 

3. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ quy mô, tính chất hoạt động và phạm 

vi, số lượng tin, tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý và bảo 

vệ, quyết định thành lập bộ phận bảo mật, tổ bảo mật hoặc bố trí từ 1 đến 2 cán bộ 

(chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.  

4. Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước quận, huyện; bộ phận bảo mật, 

tổ bảo mật hoặc cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước ở các cơ quan, đơn vị, 

địa phương có trách nhiệm tham mưu giúp thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị, địa phương mình tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 

18 của Quy chế này. 

Điều 20. Tiêu chuẩn, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên làm công tác liên 

quan đến bí mật Nhà nước 

1. Cán bộ cơ yếu, giao liên, văn thư, bảo quản, lưu trữ bí mật Nhà nước, công 

nghệ thông tin và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động liên quan 

trực tiếp đến bí mật Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành 

phố:  

a) Nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về  bảo vệ bí 

mật Nhà nước; 

b) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, lý lịch chính trị cơ bản, rõ ràng, phẩm chất 

đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức cảnh giác giữ gìn 

bí mật Nhà nước;  
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c) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được 

giao. 

2. Thành viên các Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; thành viên bộ 

phận, tổ bảo mật và cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước có bản lĩnh chính trị 

vững vàng, lý lịch chính trị cơ bản, rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần cảnh 

giác và trách nhiệm cao, có ý thức tổ chức kỷ luật, có năng lực và trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu; thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng 

về công tác bảo mật. 

3. Cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước được hưởng chế độ trách nhiệm 

theo quy định của Nhà nước.  

Điều 21. Thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. 

Thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ bí mật Nhà nước được tiến hành định kỳ 

hoặc đột xuất đối với từng vụ, việc hoặc đối với từng cá nhân, từng bộ phận công tác, 

từng cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố. 

1. Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của thành phố có nhiệm vụ giúp 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức kiểm tra, thanh tra Nhà nước về công tác 

bảo vệ bí mật Nhà nước đối với cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc thành phố. Việc 

kiểm tra định kỳ phải được tiến hành ít nhất 02 năm một lần. 

2. Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố 

thực hiện việc kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ bí mật Nhà nước định kỳ hoặc đột xuất 

đối với từng đơn vị trong phạm vi quản lý của mình. Việc kiểm tra định kỳ phải được 

tiến hành ít nhất 01 năm một lần. 

3. Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố phải chịu trách nhiệm về công 

tác bảo vệ bí mật Nhà nước trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Thủ trưởng 

cơ quan chủ quản cấp trên, đồng thời tạo điều kiện để Thường trực Ban Chỉ đạo công 

tác bảo vệ bí mật Nhà nước thành phố kiểm tra ít nhất 02 năm một lần.  

4. Thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ bí mật Nhà nước phải đánh giá đúng 

những ưu điểm, khuyết điểm; phát hiện những thiếu sót, sơ hở và kiến nghị các biện 

pháp khắc phục. Sau mỗi lần thanh tra, kiểm tra phải báo cáo cơ quan chủ quản cấp 

trên, đồng thời gửi cho cơ quan Công an cùng cấp để theo dõi. 

Điều 22. Kinh phí, trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ 

bí mật Nhà nước 

 1. Kinh phí dành cho công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương trên địa bàn thành phố thực hiện thống nhất theo hướng dẫn tại Thông tư 

số 110/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định việc lập 
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dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước đảm bảo thực 

hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.  

2. Việc trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ bí mật Nhà nước 

do Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương quyết định. 

Điều 23. Chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước 

1. Chế độ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước  

a) Chế độ báo cáo  

Báo cáo đột xuất: Là báo cáo về những vụ việc lộ, lọt, mất bí mật Nhà nước xảy 

ra hoặc các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước. Báo cáo phải nêu 

đầy đủ, cụ thể tình tiết của sự việc xảy ra và các biện pháp khắc phục hậu quả, truy xét 

ban đầu. 

Báo cáo định kỳ: Là báo cáo toàn diện hàng năm về công tác bảo vệ bí mật Nhà 

nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương từ ngày 01 tháng 11 năm trước đến ngày 01 tháng 

11 năm kế tiếp. Báo cáo gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà 

nước trước ngày 15 tháng 11 hàng năm. 

b) Nội dung báo cáo 

Nội dung báo cáo thực hiện theo các quy định, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân 

thành phố và Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước thành phố.  

c) Gửi báo cáo 

 Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và các quận, huyện phải thực hiện đầy đủ chế độ báo 

cáo về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong phạm vi mình quản lý theo quy định, cụ 

thể như sau: 

- Báo cáo của cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban 

nhân dân cấp quận, huyện gửi về Ủy ban nhân dân quận, huyện, và Công an quận, 

huyện. 

- Báo cáo của các Sở, ban, ngành và tương đương; Ủy ban nhân dân quận, huyện 

gửi về Ủy ban nhân dân thành phố và Công an thành phố.   

- Báo cáo của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố gửi về Ủy ban 

nhân dân thành phố (qua Công an thành phố), đồng thời, gửi cấp trên trực tiếp.  

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố gửi Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ 

Công an. 

2.  Sơ kết, tổng kết về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước 
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Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước thành phố chịu trách 

nhiệm giúp Ủy ban nhân dân thành phố hàng năm tổ chức sơ kết và năm năm một lần 

tổ chức tổng kết về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố. Việc gửi 

báo cáo sơ kết, báo cáo tổng kết về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn thành 

phố thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 24. Trách nhiệm thi hành  

Tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương và công dân trên địa bàn thành phố có 

trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà 

nước và Quy chế này. Mỗi cơ quan, tổ chức và các quận, huyện căn cứ Quy chế này 

xây dựng quy định, nội quy riêng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và phạm vi mình 

quản lý; có biện pháp cụ thể triển khai công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong cơ quan, 

đơn vị mình.  

Điều 25. Thi đua, khen thưởng 

1. Kết quả triển khai, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước là  một 

trong những tiêu chí bắt buộc trong bình xét các danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân hàng 

năm. 

2. Cơ quan, đơn vị, địa phương và công dân có một trong những thành tích sau sẽ 

được khen thưởng theo quy định của pháp luật: 

a) Phát hiện, tố giác kịp thời hành vi thu thập, làm lộ, làm mất, chiếm đoạt, mua 

bán, tiêu hủy trái phép bí mật Nhà nước. 

b) Khắc phục mọi khó khăn, nguy hiểm bảo vệ an toàn bí mật Nhà nước. 

c) Tìm được tài liệu, vật thuộc bí mật Nhà nước bị mất, ngăn chặn hoặc hạn chế 

được hậu quả do việc làm lộ, làm mất, chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy trái phép bí mật 

Nhà nước do người khác gây ra. 

d) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ bí mật Nhà nước theo nhiệm vụ được 

giao. 

đ) Thực hiện tốt Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước, quy chế, nội quy bảo vệ bí 

mật Nhà nước, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chấp hành nghiêm 

túc chế độ thông tin, báo cáo. 

Điều 26. Xử lý vi phạm 
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Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước 

và quy định của Quy chế này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả, tác hại 

gây ra sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, 

nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Điều 27. Sửa đổi, bổ sung Quy chế  

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, nếu phát sinh vướng mắc, các 

cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Công an thành phố để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân 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:09/2016/QĐ-UBND             Đà Nẵng, ngày 26 tháng 2 năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, 

 tiêu chuẩn và chế độ chính sách đối với lực lượng Dân phòng   

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy  ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sử 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy  ngày 22 tháng 11 năm 

2013;  

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy  và Luật sử 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

 Căn cử Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công 

an quy định về trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC 

cơ sở,  lực lượng PCCC chuyên ngành; 

 Căn cứ Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg  ngày 15 tháng 10 năm 2012 Thủ tướng 

Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của  lực lượng phòng cháy chữa cháy; 

Căn cứ Nghị quyết  số 127/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về mức hỗ trợ và kinh phí thường xuyên cho  lực 

lượng dân phòng và các lực lượng tham gia tuần tra, phòng chống tội phạm đảm bảo 

an ninh trật tự trên địa bàn thành phố; 

Xét đề nghị của Giám  đốc Công an thành phố và Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy 

và chữa cháy thành phố  tại Tờ trình số 1267/TTr-CATP- CSPC&CC ngày 25 tháng 9 

năm 2015, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, tổ chức, tiêu chuẩn, chế độ chính sách đối với mức lực lượng Dân phòng trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng.  
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Điều 2. Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy 

và chữa cháy thành phố và các cơ quan chức năng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 

Quyết dịnh này. 

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

số 103/2000/QĐ-UBND ngày 19/9/2000 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, tiêu chuẩn, chế độ chính sách đối với 

lực lượng Dân phòng thành phố Đà Nẵng.  

 Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; 

Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã căn cứ Quyết định  thi hành./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN      

                                                              CHỦ TỊCH  

                                                                  Huỳnh Đức Thơ 
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 UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

        

                                         

QUY ĐỊNH 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,tổ chức, tiêu chuẩn và chế độ chính sách  

đối với lực lượng Dân phòng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  09 /2016/QĐ-UBND 

 ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, tiêu chuẩn và chế độ chính sách đối với 

lực lượng Dân phòng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

  Quy định này áp dụng đối với  lực lượng Dân phòng và các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan. 

Chương II 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA LỰC LƯỢNG DÂN 

PHÒNG 

Điều 3. Chức năng 

Lực lượng Dân phòng thành phố Đà Nẵng là lực lượng quần chúng tình nguyện, nòng 

cốt trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống tội phạm 

tệ nạn xã hội và trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần đảm bảo 

trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. 

         Điều 4. Nhiệm vụ 

    1.  Tham gia tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác xây 

dựng phong trào Toàn dân  bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm và nạn xã 

hội; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn kiến thức về phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ. 

    2. Phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định 

phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an 

toàn về phòng cháy, chữa cháy; đề xuất ban hành kế hoạch về công tác cứu nạn, cứu 
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hộ thuộc địa bàn quản lý, xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và 

thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra, tham gia chữa cháy ở địa phương và 

địa bàn khác khi có yêu cầu; 

 3. Tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác phòng, chống tội phạm; 

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

 4.  Tham gia giữ gìn trật tự, bảo vệ hiện trường các vụ việc xảy ra trong khu vực, giúp 

người bị tai nạn, truy bắt người phạm tội quả tang, người bị truy nã đang lẫn trốn, cung 

cấp thông tin xác thục về vụ việc xảy ra cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; 

  5. Phối hợp với Công an phường, xã, lực lượng Bảo vệ dân phố, lực lượng Dân quân 

và Bảo vệ chuyên trách các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đóng trên địa bàn phụ 

trách để tuần tra, canh gác bảo vệ an ninh trật tự theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân, 

Công an phường, xã; 

  6. Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND  phường, xã giao. 

Điều 5. Trong khi thi hành nhiệm vụ lực lượng dân phòng được quyền 

   1.Yêu cầu cá nhân, tổ chức chấm dứt ngay hành vi vi phạm pháp luật và báo cáo 

kịp thời cho Công an phường, xã và các lực lượng chức năng có thẩm quyền để có 

biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật; 

    Nghiêm cấm  lực lượng  Dân phòng tự ý kiểm tra giấy tờ, hàng hoá, phương tiện 

hoặc vào nơi ở của công dân dể kiểm tra, kiểm soát trái quy định của pháp luật; 

2. Bắt, giữ và áp giải người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã, người trốn thi 

hành án phạt tù đến trụ sở Công an phường, xã theo quy định của pháp luật; 

3. Đội trưởng đội Dân phòng được quyền chỉ huy chữa cháy khi có cháy tại dịa bàn 

phụ trách trong trường hợp  lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố 

chưa đến kịp và Tổ trưởng dân phố, Trưởng thôn vắng mặt; 

4. Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về phòng 

cháy và chữa cháy; việc giữ gìn trật tự ATXH thuộc phạm vi phụ trách. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC VÀ TIÊU CHUẨN THAM GIA LỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG 

Điều 6. Tổ chức lực lượng Dân phòng 

1. Đội Dân phòng 

a) Mỗi phường, xã thành lập 01 (một) Đội Dân phòng gồm 24 người, trong 

đó có 01 Đội trưởng, 02 Đội phó và các đội viên 
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b) Đối với phường: Đội trưởng đội Dân phòng do Phó Ban Bảo vệ dân phố 

kiêm nhiệm. 

c) Đối với xã:  Đội trưởng đội Dân phòng do Công an viên thường trực  

kiêm nhiệm. 

d) Các Đội phó Đội Dân phòng do tập thể Đội Dân phòng bầu ra. 

2. Tổ Dân phòng  

a) Mỗi thôn thuộc xã thành lập 01 (một) Tổ Dân phòng. Tổ trưởng Tổ Dân 

phòng do Công an viên thôn kiêm nhiệm. 

b) Mỗi khu dân phố thành lập một  Tổ Dân phòng. Tổ trưởng Tổ Dân phòng 

do Tổ phó  Ban Bảo vệ dân phố kiêm nhiệm; 

c) Mỗi Tổ Dân phòng có 05 người bao gồm 01 Tổ trưởng, Tổ phó và các tổ 

viên.  Tổ Dân phòng hoạt động không chuyên trách; 

d)  Tổ phó Tổ Dân phòng do tập thể   Tổ Dân phòng bầu ra. 

3. Công an phường, xã có trách nhiệm tham mưu, giúp Chủ tịch UBND cùng cấp: 

a) Thành lập Đội  Dân phòng,  Tổ Dân phòng 

b) Quyết định bổ nhiệm/công nhận Đội trưởng, Đội phó, Đội viên Dân phòng, 

Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Dân phòng và cấp giấy chứng nhận cho  Đội 

trưởng, các Đội phó,  Đội viên, Tổ trưởng, Tổ phó, các thành viên lực lượng 

Dân phòng; 

    4.  Nhiệm kỳ hoạt động của lực lượng Dân phòng là 5 năm. Trong nhiệm kỳ, nếu  

Đội trưởng, Đội phó, Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên lực lượng Dân phòng không 

hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật thì Trưởng Công an 

phường, xã báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND  phường, xã bãi nhiệm, miễn nhiệm và 

bầu hoặc bổ sung người thay thế. 

   Điều 7. Tiêu chuẩn của người tham gia lực lượng Dân phòng 

1. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, cư trú ổn định tại địa bàn  phường, 

xã; 

2. Có lý lịch rõ ràng; 

3. Có sức khoẻ, tự nguyện tham gia công tác dân phòng.  

Điều 8. Quản lý và huấn luyện  lực lượng Dân phòng 

1. Chủ tịch UBND  phường, xã có trách nhiệm quyết định thành lập, ban hành quy 

chế hoạt động, bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện và bảo đảm các điều kiện 

để duy trì hoạt động của Đội Dân phòng,Tổ Dân phòng; 
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2. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, 

hướng dẫn và tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện về chuyên môn nghiệp vụ  phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định pháp luật về phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

3. Công an thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức bồi 

dưỡng, huấn luyện về chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ ANTT theo quy định pháp 

luật về quản lý trật tự ATXH; 

4. Công an phường, xã có trách nhiệm quản lý trực tiếp lực lượng Dân phòng. 

Định kỳ hàng năm đề xuất cấp trên tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng  nghiệp vụ   

bảo vệ ANTT; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định pháp 

luật; tổ chức phân loại, đánh giá chất lượng hoạt động lực lượng Dân phòng, 

phát hiện yếu kém để xây dụng, củng cố lực lượng này đảm bảo về số lượng và 

chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

 

Chương IV 

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN VÀ KINH PHÍ 

ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦA lỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG 

 

     Điều 9. Hỗ trợ kinh phí thường xuyên 

Mức hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho lực lượng Dân phòng được thực hiện 

theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố 

    Điều 10. Chế độ trang phục 

1. Đội trưởng, Đội phó, Đội viên Dân phòng mỗi năm được trang bị 01 bộ quần 

áo Xuân hè, 02 năm được trang bị 01 bộ quần áo Thu đông, mũ và phù hiệu; 

2. Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Dân phòng hai năm được trang bị 01 bộ quần áo 

Xuân hè,  mũ và phù hiệu. 

      Điều 11. Trang bị phương tiện 

 

1. Lực lượng Dân phòng được trang bị và sử dụng công cụ hỗ trợ gồm: Gậy, 

dùi cui cao su, roi điện, gậy điện, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ và sử dụng theo đúng quy định pháp luật; 

2. Lực lượng Dân phòng được cấp giấy chứng nhận và trang bị cần thiết khác 

theo quy định; 
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3. Phương tiện, thiết bị  phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực 

lượng Dân phòng do UBND cấp phường, xã trang bị theo quy định cho phù 

hợp với tính chất, đặc điểm về địa lý, dân cư; phù hợp với yêu cầu của công 

tác cứu nạn, cứu hộ, phòng cháy, chữa cháy và điều kiện ngân sách địa 

phương. 

 

     Điều 12.Kinh phí hoạt động của  lực lượng Dân phòng  

 

1. Kinh phí hoạt động của  lực lượng Dân phòng được bảo đảm từ các nguồn 

sau: 

       a)Ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 

        b)Tài trợ, hỗ trợ tự nguyện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

          

 Điều 13. Công an thành phố  

1. Chỉ đạo Công an quận, huyện hướng dẫn, đôn đốc Công an phường, xã: 

a) Tham mưu cho Chủ tịch UBND phường, xã thành lập  lực lượng Dân 

phòng tại địa phương theo đúng Quy định này; 

b) Tham mưu cho Chủ tịch UBND phường, xã ban hành quy chế hoạt 

động của Đội Dân phòng, Tổ Dân phòng; bảo đảm kinh phí và trang 

bị phương tiện để duy trì hoạt động của Đội Dân phòng, Tổ Dân 

phòng. 

2. Chủ trì, phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố: 

a) Tổ chức hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ về tuần tra phòng, chống tội 

phạm, công tác  phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực 

lượng Dân phòng; 

b) Quy định và hướng dẫn sử dụng giấy chứng nhận, quần áo, mũ, phù 

hiệu, băng chức danh theo mẫu thống nhất. 

3. Định kỳ 06 tháng, hàng năm tổng hợp tình hình hoạt động của các Đội Dân 

phòng để báo UBND thành phố 

 

  Điều 14. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố 

 

1. Phối hợp với Công an thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ tại điểm b, 

khoản 2, điều 3 quy định này; 
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               2.Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác phòng cháy, chữa   

cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Dân phòng; 

 3. Thống nhất với Công an thành phố về số liệu báo cáo tình hình hoạt động  

của lực lượng Dân phòng để báo cáo UBND thành phố. 

 

    Điều 15. Sở Tài chính  

 

    Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và Cảnh sát phòng cháy và 

chữa cháy thành phố: 

1. Dự toán kinh phí hàng năm cho lực lượng Dân phòng, báo cáo UBND 

thành phố để trình HND thành phố phê duyệt 

2. Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho hoạt động của 

lực lượng Dân phòng. 

    Điều 16. UBND quận, huyện 

1. Lập dự toán kinh phí hoạt động của lực lượng Dân phòng (gồm cả hỗ trợ 

hàng tháng, kinh phí hoạt động, phụ cấp trách nhiệm của Đội trưởng, Đội 

phó…) cùng với thời điểm lập dự toán ngân sách hàng năm gửi Công an 

thành phố và Sở Tài chính thẩm định báo cáo UBND thành phố trình 

HĐND thành phố phê duyệt; 

2. Có kế hoạch tổ chức triển khai thự hiện; chỉ đạo; kiểm tra, đôn đốc UBND 

phường, xã triển khai thự hiện có hiệu quả các nội dung của quy định này; 

3. Định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo tình hình hoạt động của  lực lượng 

Dân phòng về Công an thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. 

       Điều 17. UBND phường, xã 

1. Căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương thành lập Đội Dân phòng, Tổ 

Dân phòng cho phù hợp; sử dụng  lực lượng Dân phòng làm tốt công tác 

xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội 

phạm; tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

2. Trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã 

hội; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đảm bảo theo quy định 

       Điều 18. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng lực lượng Dân phòng 

và tập thể, cá nhân  lực lượng Dân phòng lập thành tích xuất sắc trong 

phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm; tệ 

nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được xét khen 

thưởng theo quy định của pháp luật; 

2. Tập thể, cá nhân  lực lượng Dân phòng lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn vi 

phạm pháp luật hoặc vì mục đích vụ lợi cá nhân, làm anhhr hưởng xấu 
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đến an ninh trật tự, uy tín của tổ chức, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm 

sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị tuy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp 

gây thiệt hại thì phải bồi thường cho người bị hại theo quy định của pháp 

luật. 

     Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc kịp thời phản ảnh về Công an 

thành phố để tập hợp, đề xuất UBND thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù 

hợp./. 

 

 

                                                                                       TM.ỦU BAN NHÂN DÂN 

                                                                                                    CHỦ TỊCH 

                                                                                                 Huỳnh Đức Thơ 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

      Số:10 /2016/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

        Đà Nẵng, ngày   11  tháng  3   năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND  

ngày 12 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định cơ chế, 

chính sách hỗ trợ đóng mới tàu khai thác hải sản  và taù dịch vụ khai thác hải 

sản cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng    

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

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

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 

số 107/TTr-SNN ngày 20 tháng 01 năm 2016 và đề nghị của Văn phòng UBND thành 

phố, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung Khoản 3, Điều 1 Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đóng mới 

tàu khai thác haỉ sản và tàu dịch vụ khai thác haỉ sản cho các tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn thành phố Đà nẵng ban hành  kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ban 

hành ngày 12 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau: 

“ 3. Đối với các chủ tàu cá lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ đóng mới tàu cá theo Quyết 

định số 7068/QĐ-UBND ngaỳ 12 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 

phát sinh trước ngày 23 tháng 8 năm 2013 thì thuộc đối tuợng không áp dịng Quy định 

này.” 

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

Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các 

Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính,  Tư pháp; Giám đốc Công an 

thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Giám đốc Kho 

bạc Nhà nước Đà Nẵng,Chủ tịch UBND các quận, huyện, Chi cục trưởng chi cục Thuỷ 

sản và Thủ trưởng các đơn vị, địa phương liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./. 
 

 

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

   Phùng Tấn Viết  
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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
  UỶ BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

    Số:  920 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày 22  tháng 02  năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá  

kết quả cải cách hành chính  

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

                  Căn cứ Quyết định số 1898/ QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2012 của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả 

kết quả cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

       Căn cứ Quyết định số 1346/ QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc thay thế Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết 

quả kết quả cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 7316/ QĐ-UBND 

ngày 22 tháng 10 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng  ; 

       Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 

129/TTr-SNV ngày 18 tháng 01 năm 2016, 

QUYẾT ĐỊNH: 

         

               Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả cải cách hành 

chính (sau đây viết tắt là Hội đồng thẩm định) gồm các thành viên sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng : Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng : Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng. 

3. Các Uỷ viên Hội đồng :  

- Phó Giám đốc phụ trách công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ thành 

phố Đà Nẵng; 

- Đại diện Lãnh đạo Thanh tra thành phố Đà Nẵng; 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng; 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng; 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng; 

- Đại diện Lãnh đạo Sở  Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng; 



   

101 CÔNG BÁO/Số 06 + 07 + 08 + 09/Ngày 28-3-2016  

 

- Đại diện Lãnh đạo UBND một quận, huyện (luân phiên mỗi nặm một 

quận, huyện) 

- Trưởng phòng Phòng cải cách hành chính, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng : 

Uỷ viên, Thư ký Hội đồng. 

 Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thẩm định 

1. Nhiệm vụ 

          

        a) Tổ chức kiểm tra, thẩm định kết quả tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn thành phố về thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm theo số 1898/ 

QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy 

định về việc theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả kết quả cải cách hành chính của các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 1346/ QĐ-UBND ngày 

09 tháng 3 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thay thế Bộ chỉ số theo 

dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả kết quả cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết 

định số 7316/ QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

         b) Báo cáo tình hình triển khai, kết quả thẩm định, phân tích kết quả cải cách 

hành chính của các cơ quan, đơn vị. 

         c) Đề xuất với Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng việc xếp hạng kết quả cải 

cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; tổ chức công 

bố kết quả đánh giá, xếp hạng sau khi  Chủ tịch UBND thành phố đã có ý kiến phê 

duyệt 

          2. Quyền hạn 

          a) Khi thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng thẩm định có quyền yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị liên quan bố trí thời gian, phân công công chức tham gia và cung cấp thông tin 

phục vụ công tác thẩm định, đánh giá. 

          b) Giao Giám đốc Sở Nội vụ quyết định thành lập Bộ phận giúp việc để hỗ trợ 

Hội đồng thẩm định thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. 

          c) Chủ tịch Hội đồng thẩm định uỷ quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định 

tổ chức triển khai các nhiệm vụ, điều hành các cuộc họp của Hội đồng thẩm định  

           Điều 3.  

            1.Các cơ quan có thành viên tham gia Hội đồng có trách nhiệm gửi danh sách 

cử người tham gia về Sở Nội vụ để mời họp, phân công thực hiện nhiệm vụ theo quy 

định. 

            2. Sở Nội vụ đảm bảo các điều kiện để Hội đồng thực hiện nhiệm vụ. 
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            3.  Hội đồng thẩm định sử dụng con dấu của Sở Nội vụ để xử lý các nội dung 

liên quan đến công tác thẩm định, đánh giá kết quả cải cáh hành chính. 

            4.  Hội đồng thẩm định và Bộ phận giúp việc được cấp kinh phí hoạt động từ 

nguồn ngân sách của thành phố. 

           Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Hội đồng thẩm định, đánh giá 

kết quả cải cách hành chính tự giải thể khi hết nhiệm vụ. 

            Điều 5. Các thành viên của Hội đồng thẩm định, Chánh Văn phòng UBND 

thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở  Nội vụ,Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị  có liên quan 

chịu trách nhiệm  thi hành Quyết định này./. 

 

 

                      CHỦ TỊCH 

                       Huỳnh Đức Thơ 
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QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật 

do UBND thành phố ban hành 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

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

   Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 2 năm 2013Về rà soát, hệ thống 

hoá văn bản quy phạm pháp luật ; 

   Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 Quy định chi tiết 

thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ về rà 

soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật ; 

    Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp , 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng  ban 

hành, cụ thể như sau: 

     

        1. Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 của Uỷ ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp của UBND thành 

phố Đà Nẵng; 

        2. Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 của UBND thành phố Đà 

Nẵng Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 14 và Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 15 Quy 

định về xây dụng và ban hành văn bản quy phạm pháp của UBND thành phố Đà Nẵng 

ban hành kèm theo  Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016  

Điều 3.  Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành,  Chủ tịch 

UBND các quận, huyện, và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

                                       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                                                      CHỦ TỊCH  

                                                                                         Huỳnh Đức Thơ 
 

   UỶ BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Số: 1090 /QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 29 tháng 02 năm 2016 
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số: 1251/QĐ-UBND         Đà Nẵng, ngày 08  tháng  3  năm 2016 

   
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Phương án chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp 

năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

Căn cứ Chỉ thị số 8718/CT-BNN-TCTL ngày 23/10/2015 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập 

mặn năm 2016, đối phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 

số 228/TTr-SNN ngày 22 tháng 02 năm 2016 về việc phê duyệt Phương án chống hạn 

phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2016 và đề nghị của Văn phòng UBND thành phố, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án chống hạn phục vụ sản 

xuất nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận: Liên Chiểu, 

Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ; UBND huyện Hòa Vang, Công ty TNHH MTV Khai thác 

thủy lợi Đà Nẵng theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ nội dung Phương án phê duyệt tại 

Điều 1, Quyết định này tổ chức thực hiện; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị, báo cáo UBND thành phố. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Tài chính; Chủ tịch UBND các quận: Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Ngũ 

Hành Sơn; Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai 

thác thủy lợi Đà Nẵng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão thành 

phố Đà Nẵng và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

                                  Phùng Tấn Viết 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

PHƯƠNG ÁN 

Chống hạn sản xuất nông nghiệp năm 2016 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1251 /QĐ-UBND ngày  08  tháng 3   năm 2016 

của Chủ tịch UBND thành phố) 

 

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIÊP NĂM 2016 

 Diện tích sản xuất lúa của thành phố Đà Nẵng dự kiến khoảng: 5.403 ha, trong 

đó: 

- Vụ Đông Xuân : 2.861,5 ha, trong đó nước tưới từ: 

+ Hồ, đập  : 1.151,0 ha; 

+ Trạm bơm  : 1.414,5 ha; 

+ Biện pháp khác :    296,0 ha. 

- Kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu: 2.534 ha, trong đó nước tưới từ: 

+ Hồ, đập  : 1.190,0 ha; 

+ Trạm bơm  : 1.291,0 ha; 

+ Biện pháp khác :      53,0 ha. 

II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VÀ DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC 

1. Nhận định xu thế thời tiết 

Theo Bản tin Đặc biệt về EL Nino 2015 và nhận định xu thế thời tiết, thủy văn 

từ tháng 9/2015 đến tháng 2/2016 tại Báo cáo số 312/BC-DBTƯ của Trung tâm Dự 

báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo El Nino 2015 sẽ đạt cường độ của El nino 

mạnh kỷ lục 1997/1998. Ngoài ra, có đến 90% khả năng El nino sẽ kéo dài đến hết mùa 

Xuân năm 2016. Ngoài cường độ mạnh, nhiều khả năng El nino 2014/2016 cũng trở 

thành một trong những El nino kéo dài nhất trong khoảng 60 năm qua. Về tác động 

chung của El Nino đến thời tiết nước ta mùa mưa đến muộn và kết thúc sớm, tổng 

lượng mưa phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm (TBNN). 

Trên thực tế, từ cuối năm 2014 đến nay, do ảnh hưởng của EL Nino, lượng mưa, 

dòng chảy sông, suối ở hầu hết các khu vực đều thiếu hụt so với TBNN, dẫn đến hạn 

hán xảy ra ở các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Hiện tại, lượng 

mưa, dòng chảy đều thấp hơn cùng kỳ năm 2014.  

Theo nhận định xu thế thời tiết thủy văn vụ Đông Xuân năm 2015-2016 của  Đài 

Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ: 

- Về lượng mưa: Tổng lượng mưa toàn vụ Đông Xuân 2015-2016 tại khu vực 

Trung Trung Bộ có khả năng đạt từ 70-90% so với TBNN, cụ thể: 

+ Tháng 3/2016 các nơi trên toàn khu vực xấp xỉ TBNN; 

+ Tháng 4/2016 các nơi phổ biến xấp xỉ và cao hơn TBNN. 
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Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2016, dòng chảy trên các sông ổn định và giảm dần, 

lưu lượng dòng chảy trên các sông có khả năng ở mức thấp hơn TBNN cùng kỳ (đạt 

khoảng 50-80% lượng dòng chảy TBNN), một số sông có thể còn ở mức thấp hơn. 

Với nguồn nước trữ hiện tại và thông tin dự báo khí tượng, thủy văn, trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn sẽ xảy 

ra ngay từ giữa vụ Đông Xuân 2015 - 2016 và kéo dài đến vụ Hè Thu năm 2016. 

2. Tình hình nguồn nước cấp cho nông nghiệp 

- Dung tích trữ ở các hồ chứa: Đến ngày 17/02/2016. 

+ Hai hồ chứa lớn: Đồng Nghệ mực nước cao trình +32,25/33,3m đảm bảo nước 

cho vụ Đông Xuân 2015-2016; hồ chứa nước Hòa Trung cao trình mực nước 

+40,13/41,00m đảm bảo nước vụ Đông Xuân 2015-2016. 

+ Các hồ chứa nhỏ: Đa số dung tích đạt từ 70 ÷ 80%, riêng các hồ chứa Hóc Bồ, 

Diêu Phong, Hóc Gối, Hố Cái, Đại La dự kiến sẽ thiếu nước ở vụ Hè Thu, hồ Tân An 

sẽ thiếu nước ở cuối vụ Đông Xuân nếu không có mưa hoặc mưa ít. 

+ Các hồ chứa thủy điện thượng nguồn cấp nước cho hạ du sông Vu Gia cho các 

trạm bơm tưới: Hồ thủy điện sông Bung 4 mực nước ở cao trình +221,15m/ +222,5m 

(thiếu 1,35m), hồ thủy điện A Vương mực nước ở cao trình +369,30m/+380,00m (thiếu 

10,7m), hồ thủy điện Đak Mi 4 mực nước ở cao trình +257,07m/+258m (thiếu 0,93m). 

- Mực nước trên các sông ngày 22/02/2016 tại đập An Trạch +1,8m; tại đập Hà 

Thanh +2,0m.  

Với tình hình các hồ chứa thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia thiếu hụt 

nước, dòng chảy về hạ lưu giảm, dẫn đến nhiễm mặn, thiếu nước,... do đó, nguồn nước 

phục vụ cho sản xuất nông nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

khoảng 849 ha đất nông nghiệp ở hạ lưu đập dâng An Trạch, đặc biệt trong vụ Hè Thu 

2016. 

III. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CHỐNG HẠN  

1. Mục tiêu 

 Chủ động trong công tác phòng chống hạn, thiếu nước, nhiễm mặn nhằm đảm 

bảo nguồn nước tưới phục cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản năm 2016 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do hạn hán gây ra. 

2. Các biện pháp chống hạn 

 Các địa phương, đơn vị thực hiện quản lý khai thác công trình thủy lợi và các tổ 

chức thủy nông triển khai các giải pháp chống hạn ngay từ đầu vụ và chủ động đối phó 

với tình hình thiếu nguồn nước tưới trong năm 2016: 

a) Tăng cường công tác quản lý sử dụng nguồn nước 

 Các đơn vị quản lý, khai thác công trình tăng cường kiểm tra kênh mương, đồng 

ruộng, kiểm tra lượng nước lãng phí từ các kênh tiêu của từng khu tưới để điều tiết 

nước hợp lý, tiết kiệm nước; phối hợp với các đội thủy nông cơ sở tổ chức lấy nước 

đúng phiên và xử lý kịp thời những sự cố; thường xuyên kiểm tra các ao nuôi cá, phân 

phối nước thích hợp và ưu tiên cho nước cho tưới lúa. 
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Tu bổ, đắp kín các đập thời vụ, đập ngăn, kênh tiêu trong khu tưới, khắc phục rò 

rỉ nước kênh mương và đồng ruộng; tổ chức phát động nhân dân đắp bờ giữ nước, đắp 

các đập tạm trên các mương tiêu để lấy nước, sử dụng nước tiết kiệm. 

Đối với diện tích đảm nhận tưới của hệ thống thủy nông Đồng Nghệ và Hòa 

Trung: Tăng cường hoạt động các trạm bơm vệ tinh chống hạn đồng thời đắp chặn các 

trục tiêu để tạo nguồn sử dụng các máy bơm dầu lấy nguồn nước để chống hạn. 

Đối với diện tích do các hồ chứa nhỏ đảm nhận: Dùng máy bơm dầu để bơm 

nguồn nước còn lại (dung tích chết) chống hạn. 

Tăng cường giờ bơm ở các trạm bơm, đồng thời đề nghị Tổng cục Thủy lợi tiếp 

tục làm việc với các đơn vị quản lý thủy điện ở lưu vực Vu Gia – Thu Bồn xả nước 

đảm bảo đủ cao trình, lưu lượng để hoạt động các trạm bơm theo lịch thời vụ. 

 Những khu vực tưới có điều kiện thì tổ chức áp dụng tưới tiêu theo phương pháp 

khoa học theo công thức tưới nông - lộ - phơi để tiết kiệm nước. 

 Tổ chức kiểm tra, tổng hợp cụ thể nguồn nước kể các hồ chứa thủy lợi trên địa 

bàn để xây dựng kế hoạch sử dụng nước hợp lý, cân đối nguồn nước để bảo đảm cung 

cấp nước cho cả năm 2016. 

Tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu giống lúa, tăng tỷ lệ gieo sạ 

giống trung ngắn ngày, phấn đấu đạt tỷ lệ 40-50% diện tích. 

Đầu tư xây dựng các công trình chống hạn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng. 
b) Biện pháp chống hạn cụ thể 

 - Đối với khu tưới của hồ chứa Đồng Nghệ: vận động nhana dân đắp các đập 

thời vụ để trữ nước gồm đập: Bến Phát, Ông Phịch, Gò Dưa, Cầu Bung, Miếu Trắng; 

nạo vét các cửa lấy nước của trạm bơm Phú Sơn 1, Phú Sơn Nam, An Tân, cống lấy 

nước hồ Đồng Nghệ. 

 + Hoạt động các trạm bơm điện chống hạn để hỗ trợ giữ nước Hồ Đồng Nghệ, 

cân đối điều tiết nước nhằm đảm bảo đủ nước tưới cả năm; 

 + Trạm bơm điện Bara An Trạch lấy nước từ sông Yên tưới 90ha cuối kênh N5; 

 + Trạm bơm điện An Tân lấy nước từ sông Túy Loan tưới 70ha cuối kênh N1B; 

 + Trạm bơm chống hạn Phú Sơn lấy nước từ sông Yên tưới hỗ trợ 45 ha cho 

kênh chính và đầu kênh N5; 

 - Đối với khu tưới của hồ chứa Hòa Trung: Vận đông nhân dân đắp đập thời 

vụ tại đập Đồng (xã Hòa Liên); nạo vét các cửa lấy nước của các trạm bơm Tân Ninh, 

Cầu Quảng, Cầu Đình. 

 + Tăng cường các máy bơm dầu khi cần thiết. 

 - Đối với các hồ chứa nước nhỏ: Do không có nguồn nước hỗ trợ vì vậy phải 

tiết kiệm tối đa nguồn nước hiện có. Khi mực nước ở dưới cao trình ngưỡng cống, đặt 

máy bơm dầu bơm nước trong hồ hoặc đặt máy bơm từ sông suối, ao, hồ để chống hạn. 

 * Lưu ý: Đối với các hồ chứa nhỏ phải được vận hành tưới tiết kiệm, trữ nước 

để đảm bảo sản xuất cho cả vụ Đông Xuân và Hè Thu. 

 - Đối với khu tưới của các trạm bơm: Các trạm bơm tăng cường bơm trong giờ 

cao điểm theo đúng lịch thời vụ và lịch xả nước của các hồ thủy điện. 

+ Trạm bơm Bích Bắc: Vận động nhân dân đắp đập thời vụ ngăn kênh tiêu đập 

Bầu Dưng (Điện Hòa), đập Bi Chìm (Giáng Đông, xã Hòa Châu), đập Phúc Quế (Phong 
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Nam, Hòa Châu), đập Rộc Diếc (Dương Sơn, Hòa Châu), đập Bàu Lát (Dương Sơn, 

Hòa Châu); nạo vét các cửa lấy nước của các trạm bơm Bích Bắc, Phong Nam, nạo vét 

hệ thống kênh chính trạm bơm Bích Bắc. 

 + Trạm bơm An Trạch: Vận động nhân dân đắp các đập bổi gồm đập La Bông, 

đập Bắc An, đập Yến Nê, đập Cẩm Nê; nạo vét cửa lấy nước của các trạm bơm Lệ Sơn, 

Dương Sơn, Miếu Ông, Yến Nê. 

Lắp đặt các máy bơm dầu khi cần thiết 

+ Các trạm bơm còn lại: Trạm bơm khu vực phường Hòa Quý: Vận động nhân 

dân nạo vét ao hồ, kênh mương dẫn nước, phối hợp với trạm bơm Tứ Câu chứa nước 

vào các ao hồ khi thủy triều xuống để chứa dự trữ vào các ao hồ nhỏ như: Bàu dừa 

(phục vụ 10ha), Rộc Nô (25ha), An Lưu (22ha), Bàu Cung (5ha). Sửa chữa ống hút 

của trạm bơm Bàu Cung để đảm bảo công tác chống hạn, đặt máy bơm dầu lưu động 

tại Bàu Cung để hút để tăng cường khả năng tưới. Dùng máy bơm tại Bàu dừa tưới cho 

10ha của trạm bơm Rộc Nô khi nước bị nhiễm mặn.  

+ Các trạm bơm Cẩm Toại, Thạch Bồ (HTX I Hòa Phong), Trường Loan, Thái 

Lai (HTX II Hòa Nhơn), Ninh An (HTX III Hòa Nhơn) và Đông Lâm (Hòa Phú) cần 

tăng cường bơm vào các giờ cao điểm, vận động nhân dân nạo vét bể hút, bể xả, kênh 

dẫn chính của trạm bơm. 

 c) Đối với các khu tưới sử dụng nguồn nước trời 

Tận dụng triệt để lượng nước từ các ao, khe suối, mương tiêu đặt máy bơm dầu 

bơm chống hạn; đồng thời có phương án chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng có khả 

năng chịu hạn. 

3. Dự kiến kinh phí và nguồn kinh phí phục vụ công tác chống hạn 

 a) Dự toán kinh phí phục vụ chống hạn 

 Để đảm bảo thực hiện các biện pháp chống hạn theo phương án chống hạn nêu 

trên, với dự kiến thời gian chống hạn là 15-30 ngày cho vụ Đông Xuân, 30-60 ngày 

cho vu Hè Thu, tổng dự toán kinh phí chống hạn khoảng 5.496.917.000 đồng. 

 Trong đó: 

- Vụ Đông Xuân 2015-2016: 1.807.806.000 đồng. 

- Vụ Hè Thu 2016:   3.689.111.000 đồng. 

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo). 

 b) Nguồn kinh phí chống hạn 

Để chủ động trong công tác phòng chống hạn, trước mắt các địa phương, đơn vị 

thủy nông tự cân đối, sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện các biện pháp chống hạn 

đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp. Trong điều kiện khó khăn về kinh phí thì đề xuất 

gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Sở làm việc với Sở Tài chính, đề xuất 

UBND thành phố xem xét, giải quyết. Kinh phí phục vụ công tác chống hạn được huy 

dộng từ nhiều nguồn và tùy thuộc vào khả năng cân đối ngân sách Nhà nước, tình hình 

khô hạn thực tế, trong đó có các nguồn kinh phí sau: 

- Ngân sách Trung ương. 
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- Ngân sách thành phố (kể cả nguồn vốn của quận, huyện): Nguồn vốn ngân sách 

thành phố bố trí trong kế hoạch vốn XDCB, vốn sự nghiệp kinh tế, vốn Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì triển khai thực hiện phương án 

chống hạn trên địa bàn thành phố. UBND các quận, huyện và các sở, ngành có liên 

quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có nhiệm vụ triển khai thực hiện các biện 

pháp nhằm phòng, chống hạn, thiếu nước và xâm nhập mặn, đảm bảo sản xuất năm 

2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; theo dõi thực tế bơm nước chống hạn của các 

địa phương, công ty thủy nông.  

- UBND các quận, huyện chủ động xây dựng và triển khai thực hiện phương án 

chống hạn trên địa bàn quận, huyện; chỉ đạo các địa phương tuyên truyền nhân dân sử 

dụng nguồn nước tiết kiệm, đồng thời chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong vụ Hè Thu 

năm 2016 đối với những vùng thiếu nước tưới, hạn chế không để diện tích bị mất trắng 

do khô hạn. 

- UBND các quận, huyện có sản xuất nông nghiệp, Công ty TNHH MTV Khai 

thác thủy lợi Đà Nẵng khi thực hiện bơm nước tăng cường phục vụ công tác chống hạn 

sản xuất phải lập kế hoạch, báo cáo UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn để tổ chức kiểm tra thực tế và có biện pháp giải quyết, hỗ trợ công tác chống 

hạn. Kế hoạch bơm nước phải nêu rõ diện tích bị khô hạn, vị trí đặt máy bơm, thời 

điểm bơm nước, dự trù kinh phí chống hạn... 

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng, các đơn vị quản lý thủy nông 

chủ động thực hiện các biện pháp chống hạn, thực hiện tưới tiết kiệm, ưu tiên sử dụng 

nguồn kinh phí từ nguồn ký hợp đồng đặt hàng thủy lợi phí để thực hiện các biện pháp 

chống hạn cho cây trồng. 

Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố nguồn kinh phí chống hạn khi có đề 

nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./. 
 

          KT. CHỦ TỊCH 

          PHÓ CHỦ TỊCH 

 

          Phùng Tấn Viết 
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Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản 
Địa chỉ: 24 Trần Phú - Đà Nẵng 

Điện thoại: 0511. 3893777 

Fax: 0511.3 821286 

Email: congbao@danang.vnn.vn 

Website: https://congbao.danang.gov.vn 
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