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

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Số:07/2008/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2008     

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm  

đến năm 2010 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 Bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989; 

Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26 tháng 7 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 43/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia bảo đảm vệ sinh an toàn thực 

phẩm đến năm 2010; 

Căn cứ Quyết định số 149/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm 

giai đoạn 2006 - 2010; 

Căn cứ Chỉ thị số 06/2007/CT-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc triển khai một số biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực 

phẩm; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đến 

năm 2010 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Kế hoạch) với những nội 

dung chủ yếu sau đây: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 
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Xây dựng và nâng cao năng lực hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm 

(VSATTP) nhằm bảo đảm về VSATTP, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người 

tiêu dùng, phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. 

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2010 

a) Nâng cao nhận thức, thực hành VSATTP và ý thức  trách nhiệm của người sản 

xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm; phấn đấu đến năm 2010, 100% người quản lý, 

90% người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 80% người tiêu dùng hiểu biết và thực hành 

đúng về VSATTP; 

 b) Tăng cường năng lực hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao năng lực của đội ngũ 

cán bộ làm công tác quản lý, thanh tra chuyên ngành và kiểm nghiệm VSATTP của thành 

phố. Đến năm 2010, có 100% cán bộ chuyên trách VSATTP tại tuyến quận, huyện, 

phường, xã được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công tác VSATTP; 

triển khai và bổ sung đủ lực lượng thanh tra chuyên ngành VSATTP đảm bảo thực hiện 

thanh tra về VSATTP thường xuyên trên địa bàn thành phố; xây dựng hoàn chỉnh Phòng 

kiểm nghiệm VSATTP đảm bảo thực hiện được các kỹ thuật xét nghiệm phân tích cao 

trên lĩnh vực VSATTP;  

 c) Thiết lập hệ thống kiểm soát ô nhiễm thực phẩm đồng bộ từ sản xuất đến lưu 

thông, phân phối, chế biến, bảo quản, sử dụng trên cơ sở hoàn thiện và phát triển các 

nguồn thực phẩm an toàn trong trồng trọt, chăn nuôi;  

 d) Đầu tư nâng cấp, cải tạo hoặc xây dựng mới cơ sở hạ tầng các siêu thị, chợ bảo 

đảm quy hoạch riêng biệt các khu kinh doanh thực phẩm tươi sống, ăn uống; bảo đảm vệ 

sinh môi trường; phấn đấu đến năm 2010, 100% siêu thị, 80% chợ kiên cố bảo đảm điều 

kiện chợ VSATTP;  

đ) Quản lý chặt chẽ việc kinh doanh, sử dụng hóa chất, phụ gia thực phẩm; phấn 

đấu đến năm 2010, 100% cơ sở kinh doanh chất phụ gia thực phẩm được cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện; người sản xuất, chế biến chỉ mua phụ gia thực phẩm được bày bán 

trong những cửa hàng riêng biệt hoặc cửa hàng thực phẩm được quản lý và có đầy đủ 

giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm phụ gia thực phẩm; có sổ sách theo dõi việc mua 

và sử dụng phụ gia thực phẩm; 

e) Phấn đấu cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP cho 100% cơ sở 

sản xuất, dịch vụ ăn uống, nhà hàng, bếp ăn tập thể, cơ sở chế biến suất ăn sẵn có giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh, thức ăn đường phố có địa điểm cố định; 

g) Từng bước áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo 

Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP: Hazard Analysis and 

Critical Control Points) cho các nhà hàng khách sạn, bếp ăn tập thể, cơ sở chế biến suất 
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ăn sẵn; phấn đấu đến năm 2010, 100% các cơ sở sản xuất thực phẩm nguy cơ cao quy 

mô công nghiệp áp dụng hệ thống HACCP; 

h) Trên cơ sở thực hiện các mục tiêu, phấn đấu không để xảy ra ngộ độc thực phẩm 

tập thể trên 30 người, không để xảy ra chết do ngộ độc thực phẩm. 

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông 

a) Tiếp tục tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục thông qua các phương 

tiện thông tin đại chúng, hoạt động truyền thông tại cộng đồng nhằm nâng cao ý thức 

người dân về VSATTP; 

b) Thường xuyên cập nhật đầy đủ danh sách các cơ sở thực phẩm đạt tiêu chuẩn 

VSATTP và cơ sở tự nguyện tham gia chuỗi thực phẩm an toàn để giới thiệu trên các 

phương tiện thông tin đại chúng; công bố và khuyến cáo người tiêu dùng không nên sử 

dụng sản phẩm của các cơ sở không đủ điều kiện VSATTP và không có ý thức cải thiện 

điều kiện cơ sở đáp ứng điều kiện VSATTP;  

c) Giới thiệu các cơ sở thực phẩm đạt tiêu chuẩn VSATTP trên «Trang vàng thực phẩm 

an toàn», trang Web của Bộ Y tế, trang Web của Sở Du lịch và trên các tài liệu truyền 

thông hướng dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế nhằm phục vụ du khách và người 

tiêu dùng; 

d) Định kỳ hàng năm tổ chức các hội thảo khoa học về VSATTP để cung cấp những 

thông tin, kiến thức cần thiết cho người tiêu dùng, nhà sản xuất, kinh doanh thực phẩm; 

đ) Xã hội hóa công tác giáo dục truyền thông VSATTP và phát triển đội ngũ cộng tác 

viên tuyên truyền VSATTP tại cơ sở; phấn đấu đến năm 2010, 100% quận, huyện có 

tuyên truyền viên và 100% xã, phường trên địa bàn thành phố có cộng tác viên VSATTP. 

2. Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo về VSATTP 

a) Tổ chức mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ 

cán bộ quản lý VSATTP các cấp đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ, kể cả đội ngũ cán bộ 

thanh tra chuyên ngành và liên ngành về VSATTP; 

b) Đẩy mạnh công tác tập huấn kiến thức và thực hành về VSATTP cho người sản 

xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; đảm bảo 100% chủ cơ sở, những người trực tiếp 

tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong các cơ sở thực phẩm có đăng ký kinh 

doanh đều phải qua các khóa huấn luyện theo quy định; 

c) Phân cấp hoạt động tập huấn theo các tuyến đã được phân cấp; sử dụng tài liệu tập 

huấn VSATTP phù hợp với từng loại đối tượng do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm biên 

soạn;  



   

5 CÔNG BÁO/Số 07 + 08/Ngày 31-1-2008  

 

d) Có chính sách hỗ trợ tập huấn đối với các cơ sở thực phẩm có khó khăn về tài 

chính hoặc cơ sở tự nguyện áp dụng hệ thống HACCP (cơ sở chưa phải diện bắt buộc áp 

dụng); đặc biệt đối với các cơ sở chế biến thực phẩm mang tính xã hội, các bếp ăn từ 

thiện, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. 

3. Thiết lập hệ thống giám sát thực phẩm 

a) Tiếp tục tăng cường công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm hợp quy, tiến tới thực 

hiện đăng ký công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm qua mạng internet; chuyển thông 

tin về chất lượng thực phẩm đã công bố qua trang Web để người tiêu dùng có thể tham 

khảo khi cần; 

b) Thực hiện nghiêm túc việc thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP, 

hậu kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm theo Quyết định số 

11/2006/QĐ-BYT ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

có nguy cơ cao; 

c) Xây dựng hệ thống giám sát ngộ độc thực phẩm do hóa chất bảo vệ thực vật, hóa 

chất trừ sâu, chất kích thích tăng trưởng trên rau, củ, quả qua các điểm kiểm soát dư 

lượng thuốc bảo vệ thực vật tại các siêu thị, chợ đầu mối nhằm ngăn chặn không cho lưu 

thông những sản phẩm thực vật không đảm bảo VSATTP hoặc có chất hóc môn tăng 

trọng tại các điểm kinh doanh thức ăn gia súc, trang trại chăn nuôi; 

d) Ban hành quy định về chế độ tự kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm đối 

với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có phòng xét nghiệm; 

đ) Thực hiện công tác giám sát thực phẩm định kỳ, giám sát đột xuất theo chuyên đề, 

đề xuất những biện pháp can thiệp phù hợp và kịp thời ; thiết lập hệ thống giám sát chất 

lượng thực phẩm đã công bố thông qua việc thu thập thông tin về kết quả tự kiểm nghiệm, 

tự gởi mẫu kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm, kết quả kiểm nghiệm (định kỳ kiểm tra, thanh tra) đối với các cơ sở thực phẩm do 

các cơ quan chức năng nhà nước thực hiện, kết quả thực hiện kiểm nghiệm của các Phòng 

kiểm nghiệm thực phẩm trên địa bàn thành phố; tổng hợp kết quả và phân tích các số liệu 

thu thập được sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước, có biện pháp can thiệp cho những 

năm sau. 

4. Nâng cao năng lực kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm, năng lực điều tra, 

xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm 

a) Đầu tư trang bị Phòng kiểm nghiệm VSATTP; liên kết phối hợp các Phòng kiểm 

nghiệm thực phẩm trên địa bàn thành phố (của Trung ương, của các ngành, kể cả của tư 

nhân) tạo thành một hệ thống kiểm nghiệm thực phẩm thống nhất; xây dựng quy trình 
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thực hiện việc kiểm chuẩn theo quy định đối với tất cả các Phòng kiểm nghiệm thực 

phẩm trên địa bàn thành phố phù hợp với tiêu chuẩn của cả nước; phấn đấu xây dựng 

Phòng kiểm nghiệm VSATTP đạt chuẩn ISO 17025 vào năm 2010; 

b) Tăng cường hệ thống xét nghiệm tại các Trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện 

(hoặc Đội Y tế dự phòng), thực hiện được các xét nghiệm thông thường, cung ứng và 

hướng dẫn sử dụng các loại test thử nhanh về VSATTP cho các đơn vị làm nhiệm vụ 

thanh tra, kiểm tra từ quận, huyện đến phường, xã; khuyến khích các cơ sở kinh doanh 

thực phẩm mua và sử dụng test thử nhanh để tự kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào; 

c) Huấn luyện đào tạo đội ngũ cán bộ hệ thống y tế dự phòng thành phố về năng lực 

điều tra dịch tễ đối với ngộ độc thực phẩm, đảm bảo ít nhất 70-80% các vụ ngộ độc thực 

phẩm được xác định rõ nguyên nhân gây ngộ độc; thực hiện được phát hiện nguy cơ, 

đánh giá nguy cơ, thông báo nguy cơ, quản lý nguy cơ. 

5. Thực hiện kiểm soát việc xây dựng và phát triển các chuỗi thực phẩm an toàn 

a) Xây dựng hoàn thiện và phát triển chuỗi nguyên liệu thực phẩm về rau sạch, về 

thịt và sản phẩm gia súc, gia cầm an toàn; 

b) Xây dựng chuỗi thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến đối với các 

loại sản phẩm thịt động vật, thủy hải sản, nước chấm bảo đảm VSATTP; 

c) Tăng cường liên kết và hỗ trợ với các địa phương trong việc quản lý chất lượng 

nông sản thực phẩm, kiểm soát thú y bảo đảm đúng quy định về VSATTP trước khi đưa 

vào tiêu thụ ở thành phố Đà Nẵng; 

d) Tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch hệ thống giết mổ tập trung đối với gia súc, gia cầm; 

cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, lưu giữ và kiểm dịch động vật trước và sau khi 

giết mổ, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm và phụ phẩm động vật; 

6. Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động buôn bán thức ăn đường phố 

a) Xây dựng mô hình điểm về kinh doanh dịch vụ thức ăn đường phố để nhân rộng 

ra trên địa bàn thành phố; 

b) Thực hiện đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn 

thực phẩm đối với các quán ăn, thức ăn đường phố cố định; 

c) Tập trung chỉ đạo, đầu tư phát triển mô hình khu thức ăn đường phố tập trung có 

đủ nước sạch, có hệ thống thoát nước thải, hệ thống thu gom quản lý rác thải và đạt các 

tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm khác theo quy định; từng bước khuyến khích các 

xe đẩy buôn bán thức ăn sẵn, các hàng rong đăng ký tham gia buôn bán trong các khu 

thức ăn đường phố tập trung, hạn chế việc buôn bán thức ăn đường phố tự phát, lẻ tẻ. 

7. Tăng cường quản lý việc kinh doanh và sử dụng hóa chất phụ gia thực 

phẩm 
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a) Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm 

các vi phạm về việc kinh doanh, sử dụng hóa chất phụ gia thực phẩm không đúng với 

quy định đối với các chủ doanh nghiệp.  

b) Các cơ sở kinh doanh hóa chất công nghiệp khi kinh doanh phụ gia thực phẩm 

phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về VSATTP, có khu vực kinh doanh riêng 

biệt, có đầy đủ các hồ sơ về công bố tiêu chuẩn sản phẩm phụ gia thực phẩm hoặc đơn 

vị nhập khẩu và nhãn phụ kèm theo nếu là phụ gia thực phẩm nhập khẩu.  

c) Các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm chỉ được mua hóa chất, phụ gia thực 

phẩm bán trong các cơ sở được phép kinh doanh hóa chất phụ gia thực phẩm, thực hiện 

đầy đủ quy định về mua, sử dụng chất phụ gia thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế; 

8. Tổ chức sắp xếp lại hoạt động kinh doanh thực phẩm trong các chợ 

a) Tại các chợ được phép duy trì hoạt động kinh doanh thực phẩm theo quy hoạch 

của thành phố; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng như nền nhà, hệ thống thoát nước,  cung 

cấp nước sạch và xử lý rác thải nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn VSATTP cho các khu vực 

kinh doanh thực phẩm, nhất là khu vực ăn uống; 

b) Sắp xếp các khu vực buôn bán các loại thực phẩm khác nhau để không làm ô 

nhiễm chéo giữa các loại thực phẩm. 

c) Xây dựng mô hình chợ an toàn và vệ sinh thực phẩm, là điểm đến của người tiêu 

dùng và nhân rộng mô hình ra toàn địa bàn thành phố. 

9. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm 

a) Xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá VSATTP theo quy định để thống nhất áp 

dụng cho các loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên toàn thành phố; 

b) Xây dựng mạng lưới cán bộ chuyên trách VSATTP tuyến quận, huyện và phường, 

xã vững về chuyên môn nghiệp vụ và có đạo đức phẩm chất nghề nghiệp; 

c) Triển khai, bổ sung đầy đủ lực lượng thanh tra chuyên ngành về VSATTP của 

thành phố để thực hiện nhiệm vụ thanh tra thường xuyên và đột xuất đối với các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm; 

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành để xử lý nghiêm các sai phạm 

tại các vùng chăn nuôi, trồng trọt tập trung; kiểm soát an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi 

trường, an toàn vệ sinh ở các vùng nguyên liệu  và tại các cơ sở sản xuất - chế biến, bảo 

quản và kinh doanh thực phẩm trên thị trường; 

đ) Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh an toàn động vật sống và sản 

phẩm thực phẩm tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và các chợ đầu mối. 

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN (Theo phụ lục đính kèm). 
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IV. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP (sau đây gọi tắt là BCĐ): 

 a) Nghiên cứu đề xuất UBND thành phố về những chủ trương, giải pháp, cơ chế 

chính sách trong quản lý nhà nước về VSATTP và những vấn đề liên ngành về VSATTP; 

  c) Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa 

bàn thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về VSATTP. 

  2. Sở Y tế 

  a) Tổ chức triển khai các văn bản quy định của pháp luật về VSATTP; tham mưu, 

phối hợp xây dựng các văn bản hướng dẫn theo Pháp lệnh VSATTP, các chính sách liên 

quan phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, trình UBND thành phố; 

  b) Tăng cường công tác tuyên truyền về VSATTP bằng nhiều hình thức, phù hợp với 

từng đối tượng; 

  c) Tiến hành phối hợp trong phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện trong lĩnh vực 

VSATTP theo Chỉ thị 06/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

  d) Phối hợp thực hiện việc cấp giấy đăng ký kinh doanh thực phẩm với tổ chức thực 

hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về VSATTP cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm có nguy cơ cao theo quy định tại Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT của Bộ trưởng 

Bộ Y tế; cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm đối với các sản phẩm thực 

phẩm phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;  

  đ) Hoàn thiện năng lực Phòng kiểm nghiệm thực phẩm; đề xuất định biên cho cán bộ 

chuyên trách, triển khai lực lượng thanh tra chuyên ngành về VSATTP; 

  e) Xây dựng hệ thống kiểm soát ô nhiễm thực phẩm, nhất là thực phẩm tiêu dùng 

hàng ngày của nhân dân, thực phẩm nhập khẩu trong tiêu dùng nội địa; 

  g) Xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh thực phẩm không an toàn và dự báo nguy cơ; 

hoàn thiện hệ thống giám sát ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm; 

đề xuất, phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm, cá nhân vi phạm; 

h) Là cơ quan thường trực của BCĐ, chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện Kế hoạch này, 

chịu trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND thành phố tình hình thực hiện Kế hoạch này 

hằng năm. 

   3. Sở Thuỷ sản Nông lâm 

a) Khẩn trương chỉ đạo xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản 

thực phẩm an toàn ; triển khai áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP: Good 

Agricultures Practice), thực hành sản xuất tốt (GMP: Good Manufacturing Practice), thực 

hành vệ sinh tốt (GHP: Good Hygiene Practice) và HACCP cho các doanh nghiệp sản 

xuất, chế biến thuộc ngành quản lý; 

b) Thường xuyên chỉ đạo giám sát, kiểm tra tồn dư hóa chất độc hại trong nông sản, 

thủy sản thực phẩm trước khi thu hoạch, sơ chế, bảo quản ở các vùng sản xuất nông sản 
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thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ và vệ sinh thú y, vệ sinh thủy sản. Sản phẩm 

nông sản, thủy sản trước khi xuất khẩu hoặc đưa ra thị trường tiêu thụ trong nước phải 

được chứng nhận bảo đảm VSATTP; 

c) Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh vật tư, hóa chất nông 

nghiệp; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các loại vật tư, hóa chất sử dụng trong trồng trọt, 

chăn nuôi, bảo quản, chế biến theo đúng chất lượng, chủng loại, liều lượng, thời gian 

cách ly; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; 

d) Chủ động phối hợp với ngành y tế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong vai 

trò thành viên của BCĐ. 

   4. Sở Thương mại 

a) Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh thực phẩm trên 

thị trường, đặc biệt là các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao, kiểm soát việc ghi nhãn thực 

phẩm, thực phẩm giả, thực phẩm có nguồn gốc nhập lậu và gian lận thương mại, hàng 

thực phẩm vi phạm pháp luật VSATTP thuộc lĩnh vực ngành quản lý; 

b) Phối hợp với UBND các cấp chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường các cấp, Công ty 

quản lý các chợ Đà Nẵng làm tốt nhiệm vụ quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định 

về bảo đảm VSATTP đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và xây dựng điểm 

các chợ, khu ẩm thực bảo đảm VSATTP; 

c) Chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ thành viên của BCĐ. 

5. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng các văn bản, tiêu chuẩn địa 

phương; nghiên cứu áp dụng các văn bản, tiêu chuẩn nhà nước, nước ngoài trong công 

bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, trong sản xuất và kinh doanh của các cơ sở thực 

phẩm;  

b) Là cơ quan đầu mối giúp UBND thành phố trong công tác nghiên cứu khoa học về 

lĩnh vực VSATTP, đưa nghiên cứu khoa học về VSATTP vào phục vụ đời sống; 

c) Chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ thành viên của BCĐ. 

6. Sở Công nghiệp 

a) Xây dựng quy định lộ trình áp dụng và chỉ đạo thực hiện việc áp dụng hệ thống bảo 

đảm VSATTP theo GMP, HACCP đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm, các bếp ăn tập 

thể thuộc các doanh nghiệp do ngành quản lý;  

b) Tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp thanh tra, kiểm tra, kiểm soát về ô 

nhiễm thực phẩm nhằm phòng chống và khắc phục hậu quả ngộ độc thực phẩm tập thể 

có thể xảy ra;  

c) chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ thành viên của BCĐ. 

 7. Sở Giáo dục và Đào tạo 

a) Xây dựng quy định lộ trình áp dụng và chỉ đạo thực hiện việc áp dụng hệ thống bảo 

đảm VSATTP theo GMP, GHP và HACCP đối với các bếp ăn tập thể thuộc trường mầm 
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non và tiểu học bán trú; phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND quận, huyện, xã, 

phường đóng trên địa bàn đảm bảo môi trường văn hoá, sạch đẹp tại các cổng trường, 

thực hiện các giải pháp về cấm loại hình thức ăn đường phố kinh doanh trước cổng 

trường. Tuyệt đối không để các cơ sở dịch vụ ăn uống không đủ điều kiện VSATTP cung 

ứng các dịch vụ ăn uống trong các trường học; 

b) Đưa nội dung bảo đảm VSATTP, vệ sinh cá nhân trong ăn uống vào chương trình 

hướng dẫn trong khoá học, gắn với phong trào dạy tốt, học tốt và các phong trào khác 

của ngành giáo dục;  

c) Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục: 

- Tổ chức các lớp tập huấn để triển khai các văn bản pháp luật, quy định về VSATTP 

nhằm nâng cao nhận thức và cung cấp kiến thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

và cấp dưỡng trong các đơn vị trường học có bán trú; 

- Lồng ghép các kiến thức về VSATTP, vệ sinh cá nhân, văn hóa trong ăn uống, thông 

qua các môn học (tiểu học); các hoạt động có chủ đích, vui chơi (mầm non) trong chương 

trình chính khóa; 

d) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về VSATTP: 

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng có liên quan để triển khai tốt công tác 

kiểm tra – thanh tra việc thực hiện VSATTP trong các trường tiểu học, mầm non, lớp 

mẫu giáo, các nhóm trẻ gia đình nhằm phòng tránh ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây 

truyền qua thực phẩm, đồng thời nâng cao sức khỏe cho học sinh; 

- Xây dựng quy định về VSATTP và quy chế «Bếp ăn 1 chiều» để đảm bảo VSATTP 

theo GMP và HACCP; 

- Phối hợp với ngành y tế để kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP đối 

với các bếp ăn trong các trường học có tổ chức bán trú; 

- Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương xây dựng cơ sở vật chất nhằm đảm 

bảo các điều kiện VSATTP ở các trường học; 

- Thường xuyên sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả quản lý 

VSATTP trong các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

8. Sở Văn hoá - Thông tin 

a) Phối hợp với Sở Y tế và các ban, ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến kiến thức 

và pháp luật về VSATTP;  

b) Tăng cường quản lý nhà nước về quảng cáo đối với thực phẩm; phối hợp thanh tra 

các hoạt động về quảng cáo VSATTP không đúng với quy định của pháp luật; 

c) Chỉ đạo các Phòng Văn hóa Thông tin truyền thanh từ quận, huyện đến xã, phường, 

tổ chức các đội thông tin lưu động, dành thời lượng, thời gian phát sóng phù hợp để phổ 

biến kiến thức bảo đảm VSATTP cho nhân dân. 

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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a) Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch, đề xuất kinh phí và phối hợp 

với Sở Y tế kêu gọi các nguồn tài trợ nước ngoài cho công tác VSATTP trên địa bàn 

thành phố; 

b) Phối hợp với Sở Y tế trong việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về VSATTP và 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hàng quý, thông báo cho Sở Y tế danh sách 

các doanh nghiệp sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm đã được Sở kế hoạch và Đầu 

tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để phối hợp trong công tác quản lý, thanh 

tra, kiểm tra.  

10. Sở Nội vụ 

Tham mưu UBND thành phố về biên chế để bảo đảm thực hiện công tác vệ sinh an 

toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. 

11. Sở Du lịch 

a) Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND địa phương khi tổ chức các hoạt động văn 

hoá ẩm thực nhằm thực hiện tốt các quy định về VSATTP; 

b) Phối hợp với Sở Y tế trong hoạt động cấp Giấy chứng nhận cơ sở du lịch đạt chuẩn 

có kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm; xây dựng lộ trình áp dụng các hệ thống GHP, 

GMP và hệ thống HACCP đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do 

ngành quản lý. 

12. Sở Tài chính 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc thu nộp phí, 

lệ phí VSATTP theo đúng quy định tại Quyết định số 80/2005/QĐ-BYT và Quyết định 

số 57/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về «Phí và lệ phí quản lý chất lượng an toàn thực 

phẩm»; 

b) Thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt dự toán kinh phí phục vụ công tác vệ 

sinh an toàn thực phẩm. 

13. Công an thành phố 

a) Phối hợp liên ngành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định VSATTP, kiểm 

soát các phương tiện vận chuyển thực phẩm, thực phẩm không bảo đảm tiêu chuẩn 

VSATTP, thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu; 

b) Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tham gia tuyên truyền giáo dục nâng cao 

nhận thức và thực hành VSATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm cho các đơn vị do 

ngành quản lý. 

14. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Chủ trì, phối hợp trong xử lý tiêu hủy các thực phẩm bị hư hỏng, biến chất, thực 

phẩm chứa các chất độc hại; 

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan quản lý nguồn chất thải gây ô nhiễm 

môi trường và ô nhiễm thực phẩm, bảo đảm an toàn môi trường trồng trọt, chăn nuôi và 

môi trường sống;  
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15. Bộ đội biên phòng 

Đề nghị Bộ đội biên phòng thành phố phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an 

đường thuỷ và các Sở, ban, ngành ngăn chặn thực phẩm nhập lậu, thực phẩm kém chất 

lượng qua biên giới; Tuyên truyền, giáo dục kiến thức về VSATTP, nhất là thực hiện Chỉ 

thị 14/CT-UB ngày 04 tháng 10 năm 2002 về việc «Nghiêm cấm việc đánh bắt, thu mua, 

chế biến, lưu thông và sử dụng cá nóc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng» cho ngư dân, 

đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới. 

16. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể phối 

hợp chặt chẽ với ngành y tế cùng các cơ quan chức năng liên quan tuyên truyền, vận 

động nhân dân nâng cao nhận thức và thực hành tốt về VSATTP, thực hiện và giám sát 

việc thi hành Pháp lệnh về VSATTP và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”. 

17. UBND các cấp 

a) Uỷ ban nhân dân các cấp là cơ quan quản lý nhà nước về VSATTP trên địa bàn địa 

phương trong suốt quá trình từ nuôi trồng, thu hái, đánh bắt, khai thác, giết mổ, chế biến, 

sản xuất, bảo quản, vận chuyển đến khi thực phẩm đến tay người tiêu dùng; quản lý 

VSATTP đối với thức ăn đường phố, chợ, khu du lịch, lễ hội;  

b) Có trách nhiệm tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật; chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về VSATTP;  

c) Chỉ đạo việc điều tra, khắc phục và giải quyết hậu quả kịp thời khi xảy ra ngộ độc 

thực phẩm trên địa bàn quản lý. Trường hợp vượt quá khả năng của mình, UBND các 

cấp có trách nhiệm báo cáo UBND cấp trên trực tiếp và các cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền về VSATTP để có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời.  

18. Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà 

Nẵng 

a) Phối hợp với Sở, ban, ngành liên quan và dành thời lượng, trang tin để phổ biến các 

văn bản pháp luật và các hoạt động về VSATTP; tuyên truyền, phổ biến kiến thức 

VSATTP cho nhân dân;  

b) Phối hợp làm phóng sự, phản ánh các hoạt động bảo đảm VSATTP trên địa bàn 

thành phố kịp thời; 

c) Thực hiện quảng cáo đối với thực phẩm đã được ngành y tế và văn hóa thông tin 

cấp phép. 

IV. KINH PHÍ 

Hằng năm, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và 

các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo 

quy định của Luật Ngân sách nhà nước ; 
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Điều 2. Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành 

liên quan, UBND quận, huyện tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc 

thực hiện Quyết định này. 

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

Điều 4. Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố, 

Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các 

cấp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

             CHỦ TỊCH 

                

                   Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:08/2008/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2008 
 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở  

đối với thửa đất ở có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình,  

cá nhân 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 Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ 

về thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ Chỉ thị số 05/2006/CT-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật 

Đất đai; 

Căn cứ Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội 

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

nhiệm vụ năm 2008; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có 

vườn, ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

1. Hạn mức giao đất ở: 

a) Quận Hải Châu: 

- Phường Hoà Cường Bắc, Hòa Cường Nam:            150 m2/hộ; 

- Các phường còn lại:                                     100 m2/hộ. 

b) Quận Thanh Khê: 

- Phường An Khê, Hoà Khê,  

  Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây:                150 m2/hộ; 

- Các phường còn lại:                                      100 m2/hộ. 
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c) Quận Sơn Trà:                                             150 m2/hộ. 

d) Quận Ngũ Hành Sơn: 

- Trường hợp sử dụng đất ở vị trí nằm mặt tiền các đường: Lê Văn Hiến,  Trần Đại 

Nghĩa hoặc nằm trong quy hoạch khu du lịch:   150 m2/hộ; 

- Phường Mỹ An, Khuê Mỹ:                     150 m2/hộ; 

- Phường Hòa Quý, Hòa  Hải (các vị trí còn lại):            200 m2/hộ.  

đ) Quận Liên Chiểu:                                       

- Trường hợp sử dụng đất ở vị trí nằm mặt tiền các đường: Tôn Đức Thắng, Nguyễn 

Lương Bằng, Nguyễn Văn Cừ, Âu Cơ, đường tránh Hải Vân-Tuý Loan hoặc nằm trong 

quy hoạch khu công nghiệp, khu du lịch:     150 m2/hộ; 

- Các vị trí còn lại:        200 m2/hộ. 

e) Quận Cẩm Lệ: 

- Phường Khuê Trung:               150 m2/hộ; 

- Trường hợp sử dụng đất ở vị trí mặt tiền các đường: Quốc lộ 1A, Trường Chinh, 

Tôn Đức Thắng, Cách Mạng Tháng 8, Quốc lộ 14B hoặc nằm trong quy hoạch khu công 

nghiệp:        150 m2/hộ; 

- Các vị trí còn lại:                                     200 m2/hộ. 

g) Huyện Hòa Vang:                                      

- Trường hợp sử dụng đất ở vị trí nằm mặt tiền các đường: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 

14B, ĐT 601 (đoạn thuộc xã Hoà Sơn), ĐT 602, đường tránh Hải Vân - Tuý Loan, khu 

du lịch Bà Nà - Suối Mơ hoặc nằm trong quy hoạch khu công nghiệp, khu du lịch:  

      150 m2/hộ; 

- Xã Hoà Phước, Hoà Châu, Hoà Tiến, Hoà Nhơn, Hoà Phong, Hoà Khương, Hoà 

Sơn (các vị trí còn lại):      200 m2/hộ; 

- Xã Hoà Bắc, Hoà Phú, Hoà Ninh, Hoà Liên (các vị trí còn lại): 

          300 m2/hộ. 

2. Hạn mức công nhận đất ở: 

a) Trường hợp hộ gia đình có từ 8 (tám) nhân khẩu trở xuống thì hạn mức công nhận 

đất ở bằng 2 (hai) lần hạn mức giao đất ở tương ứng với từng khu vực được quy định tại 

khoản 1 Điều này. 

b) Trường hợp hộ gia đình có từ  9 (chín) nhân khẩu trở lên thì hạn mức công nhận 

đất ở bằng 3 (ba) lần hạn mức giao đất ở tương ứng với từng khu vực được quy định tại 

khoản 1 Điều này. 

Điều 2. Áp dụng hạn mức giao đất ở 
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1. Hạn mức giao đất ở theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này áp dụng cho 

các trường hợp sau đây: 

a) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đang sử dụng đất ở 

nhưng không có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất; 

b) Bồi thường, hỗ trợ về đất ở đối với trường hợp đang sử dụng đất ở nhưng không 

có giấy tờ về quyền sử dụng đất;   

c) Xác định diện tích đất ở trong trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất;  

d) Đối với thửa đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư được 

sử dụng trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 mà ranh giới thửa đất chưa được xác định trong 

hồ sơ địa chính hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất thì diện tích đất ở được xác định 

không quá 5 (năm) lần hạn mức giao đất ở quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. 

2. Đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư thì diện tích đất ở 

giao cho hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo quy hoạch chi tiết phân lô đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt không áp dụng hạn mức giao đất ở theo quy định tại khoản 1 

Điều 1 Quyết định này. 

Điều 3. Áp dụng hạn mức công nhận đất ở 

1. Đối với thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 

đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy 

tờ về quyền sử dụng đất mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở thì áp dụng hạn 

mức công nhận đất ở theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này. 

2. Trường hợp đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến 

trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về 

quyền sử dụng đất mà trong giấy tờ đó ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác 

định theo giấy tờ đó không áp dụng hạn mức công nhận đất ở theo quy định tại khoản 2 

Điều 1 Quyết định này. 

3. Trường hợp đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư được 

sử dụng trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 mà trong hồ sơ địa chính hoặc các loại giấy tờ 

về quyền sử dụng đất có ghi nhận rõ ranh giới thửa đất ở (hoặc thổ cư) thì toàn bộ diện tích 

đất đó được xác định là đất ở, không áp dụng hạn mức đất ở theo quy định tại Điều 1 Quyết 

định này. 

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở 

Xây dựng và Cục Thuế thành phố hướng dẫn thực hiện Quyết định này. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký; Các quy 

định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.  

Điều 6. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc 
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Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã và 

các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:10/2008/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2008 
 
 

              

QUYẾT ĐỊNH  

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

2003; 

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

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

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

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa 

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

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

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

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

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

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

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

Căn cứ Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá; 

Căn cứ Công văn số 13158/BTC-VP ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính 

về đính chính Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá; 

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

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

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

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đối tượng nộp phí là người có tài sản bán đấu giá (chủ sở hữu tài sản hoặc 

người được chủ sở hữu tài sản uỷ quyền hoặc cá nhân, tổ chức có quyền bán tài sản của 

người khác theo quy định của pháp luật); người tham gia đấu giá tài sản. 

Điều 2. Mức thu phí theo phụ lục kèm theo Quyết định này. 
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Điều 3. Cơ quan thu phí bao gồm các đơn vị, doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền 

giao nhiệm vụ bán đấu giá tài sản. 

Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan thu phí: 

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

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

thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư 45/2006/TT-BTC ngày 25 

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

24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về 

phí và lệ phí. 

2. Quản lý và sử dụng tiền thu phí: 

a) Đối với phí đấu giá thu của người tham gia đấu giá tài sản: 

- Bán đấu giá hàng tịch thu sung công quỹ và tài sản được xác lập quyền sở hữu của 

Nhà nước: Cơ quan thu phí phải nộp ngân sách 100% số tiền phí thực thu được. Chi phí 

phục vụ công tác đấu giá được sử dụng từ nguồn bán hàng tịch thu theo quy định của Bộ 

Tài chính. 

- Bán đấu giá tài sản khác (gồm động sản, bất động sản và các quyền tài sản được phép 

giao dịch theo quy định của pháp luật): Cơ quan thu phí được để lại 50% trên số thu để chi 

phí phục vụ công tác thu phí, số còn lại (50%) nộp vào ngân sách thành phố.  

b) Đối với phí đấu giá thu của người có tài sản bán đấu giá:  

Cơ quan thu phí được trích để lại 30% trên số thu để chi phí phục vụ công tác thu phí, 

số còn lại (70%) nộp vào ngân sách thành phố. 

c) Đối với doanh nghiệp:  

Tiền phí đấu giá thu được là doanh thu của doanh nghiệp, doanh nghiệp có nghĩa vụ 

nộp thuế và thực hiện quyết toán thuế với cơ quan Thuế theo quy định. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các nội 

dung liên quan đến mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá tại các Quyết định gồm: Quyết 

định số 13/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 01 năm 2004 của UBND thành phố quy định mức 

thu phí đấu thầu, đấu giá tài sản, vật tư, hàng hoá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; khoản 2, 

Điều 7 của Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2006 của UBND thành 

phố về ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất áp dụng cho Trung tâm Giao dịch bất 

động sản Đà Nẵng; khoản 2, Điều 8 của Quyết định số 9154/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 

năm 2006 của UBND thành phố về ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất áp dụng 

tại Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng và khoản 2- Điều 5 của Quyết định số 

41/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2007 của UBND thành phố về ban hành Quy chế 

bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, 

Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch 
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UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

TK. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Võ Duy Khương 
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PHỤ LỤC 

Mức thu phí đấu giá 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10 /2008/QĐ-UBND  

ngày 30  tháng 01 năm 2008  của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

 

1. Mức thu đối với đấu giá tài sản, vật tư, hàng hoá:  

a) Đối với người tham gia đấu giá: 
 

STT Giá khởi điểm của tài sản 
Mức thu 

(đồng/hồ sơ) 

1 Từ 20 triệu đồng trở xuống  20.000 

2 Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng 50.000 

3 Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100.000 

4 Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000 

5 Trên 500 triệu đồng 500.000 

 

b) Đối với người có tài sản bán đấu giá: 

 

Số TT Giá trị tài sản bán được 
Mức thu 

(đồng) 

1 Từ 01 triệu đồng trở xuống 50.000 

2 Từ trên 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng 5% giá trị tài sản bán được. 

3 Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng 

5 triệu đồng + 1,5% của phần 

giá trị tài sản bán được vượt 

100 triệu đồng. 

4 Trên 01 tỷ đồng 

18,5 triệu đồng + 0,2% phần 

giá trị tài sản bán được vượt 

quá 01 tỷ đồng. 

 

2. Mức thu đối với đấu giá quyền sử dụng đất (áp dụng đối với người tham gia 

đấu giá): 

STT Nội dung  Mức thu  

(đồng/hồ sơ) 

- Đối với đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây 

dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân (tính theo 

giá khởi điểm quyền sử dụng đất) 

 

+ Từ 200 triệu đồng trở xuống 100.000 

+ Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000 
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+ Trên 500 triệu đồng 500.000 

- Đối với đấu giá quyền sử dụng đất khác (tính theo 

diện tích đất) 

 

+ Từ 0,5 ha trở xuống 1.000.000 

+ Từ trên 0,5 ha đến 2 ha 3.000.000 

+ Từ trên 2 ha đến 5 ha 4.000.000 

+ Từ trên 5 ha 5.000.000 

 

3. Mức thu đối với đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản 

Nhà nước (áp dụng đối với người tham gia đấu giá). 

 

TT Nội dung 

Mức thu 

(đồng/hồ sơ/ 

thửa đất hoặc 

lô đất) 

1. Đối với đấu giá chuyển quyền sử dụng đất có nhà công sản 

trên đất để làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân (tính theo giá 

khởi điểm quyền sử dụng đất và các công trình trên đất) 

 

+ Từ 200 triệu đồng trở xuống 100.000 

+ Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000 

+ Trên 500 triệu đồng 500.000 

2. Đối với đấu giá chuyển quyền sử dụng đất có nhà trên đất 

để sử dụng vào mục đích khác (tính theo diện tích đất) 

 

+ Từ 0,5 ha trở xuống 1.000.000 

+ Từ trên 0,5 ha đến 2 ha 3.000.000 

+ Từ trên 2 ha đến 5 ha 4.000.000 

+ Từ trên 5 ha 5.000.000 
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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:11/2008/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2008 
 

 

 

 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép  

hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

                                                                                           

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

11 năm 2003; 

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

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

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

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 

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

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

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

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

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

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

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

phí; 

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

chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ 

Công nghiệp quy định về điều kiện, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản 

lý sử dụng cấp giấy phép hoạt động điện lực;    

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

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

10 về việc quy định thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  
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1. Đối tượng nộp lệ phí là tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật. 

2. Đối tượng miễn nộp lệ phí theo Điều 2, Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN 

ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ Công nghiệp quy định về điều kiện, thủ tục cấp, 

sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

Điều 2. Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực như sau: 

                                                                              (ĐVT: đồng/01 giấy phép) 

STT Nội dung thu phí Mức thu 

1 
Tư vấn quy hoạch, thiết kế giám sát và các hình thức tư 

vấn khác đối với các dự án, công trình điện.  
700.000 

2 Quản lý và vận hành nhà máy điện  700.000 

3 Phân phối và kinh doanh điện  700.000 

Điều 3. Cơ quan thu: Sở Công nghiệp. 

Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan thu: 

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

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

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

45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

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

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

2. Quản lý và sử dụng tiền thu lệ phí: Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 75% 

trên số thu để chi phí phục vụ cho công tác thu. Số còn lại (25%) nộp vào ngân sách. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Sở Công nghiệp; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

                                               
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

Võ Duy Khương 
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Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản 
Địa chỉ: 24 Trần Phú - Đà Nẵng 

Điện thoại: 0511. 3893777 

Fax: 0511.3 821286 

Email: congbao@danang.vnn.vn 

Website: https://congbao.danang.gov.vn 

In tại: Công ty Cổ phần In Bưu điện 

mailto:congbao@danang.vnn.vn

