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

 
       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

   Số: 22/2018/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  14 tháng 6 năm 2018                       

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Quy định thời gian gửi báo cáo dự toán ngân sách nhà nước cho cơ quan tài chính, 
cơ quan kế hoạch - đầu tư; tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự  

Dự toán ngân sách của đơn vị dự toán cấp I tại các cấp ở địa phương 
 

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 25 tháng 6 năm 2015; 
 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 
tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân 
sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy 
định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 
141/TTr-QLNS ngày 22 tháng 5 năm 2018. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phạm vi áp dụng 
Quyết định này quy định thời gian gửi báo cáo dự toán ngân sách nhà nước; các tài 

liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách của đơn vị dự toán 
cấp I tại các cấp ở địa phương. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Đơn vị dự toán cấp I được UBND thành phố và UBND các quận, huyện giao 

dự toán theo quy định tại Điều 4 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. 
2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, phòng Tài chính - Kế hoạch cấp quận, 

huyện;bộ phận tài chính, kế toán phường, xã; Kho bạc Nhà nước các cấp ở địa phương. 
Điều 3. Thời gian gửi báo cáo dự toán ngân sách nhà nước 
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1. Chậm nhất ngày 25 tháng 6 hằng năm, các đơn vị dự toán cấp I ở quận, huyện 
lập dự toán thu, chi ngân sách trực tiếp quản lý, sử dụng; xem xét và tổng hợp dự toán do 
các đơn vị trực thuộc lập, gửi báo cáo dự toán ngân sách nhà nước, chi tiết chi đầu tư phát 
triển và chi thường xuyên theo từng lĩnh vực, chi tiết từng cơ quan, đơn vị sử dụng ngân 
sách tới phòng tài chính - kế hoạch quận, huyện. 

2. Chậm nhất ngày 25 tháng 6 hằng năm, bộ phận tài chính, kế toán phường, xã lập 
dự toán thu, chi và cân đối ngân sách gửi UBND quận, huyện và phòng Tài chính - Kế 
hoạch quận, huyện tổng hợp. 

3. Chậm nhất ngày 07 tháng 7 hằng năm các đơn vị dự toán cấp I cấp thành phố, 
UBND các quận, huyện lập dự toán thu, chi ngân sách trực tiếp quản lý, sử dụng và xem 
xét, tổng hợp dự toán do các đơn vị trực thuộc lập, gửi báo cáo dự toán ngân sách nhà 
nước, chi tiết chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên theo từng lĩnh vực, chi tiết từng cơ 
quan, đơn vị sử dụng ngân sách tới Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp. 
 Điều 4. Tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân 
sách của đơn vị dự toán cấp I 

Đơn vị dự toán cấp I ở cấp thành phố giao dự toán ngân sách cho các đơn vị dự 
toán ngân sách trực thuộc theo mẫu B, các Phòng, cơ quan thuộc cấp quận, huyện giao dự 
toán cho các đơn vị trực thuộc theo mẫu C phụ lục 2 (kèm theo mẫu biểu số 48 và biểu số 
49 phụ lục 1) ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC, gửi cơ quan tài chính, 
Kho bạc Nhà nước cùng cấp và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch (gửi bản chi tiết theo 
từng đơn vị sử dụng ngân sách) để thực hiện. Đồng thời, gửi cơ quan tài chính các tài liệu 
thuyết minh cơ sở phân bổ, giao dự toán ngân sách để phục vụ công tác kiểm tra phân bổ 
giao dự toán như sau: 

1. Mẫu biểu thuyết minh căn cứ phân bổ chi sự nghiệp theo lĩnh vực theo mẫu biểu 
01 đến 10 tại phụ lục đính kèm quyết định này. 

2. Các văn bản liên quan làm cơ sở xác định số kinh phí được phân bổ cho từng 
đơn vị sử dụng ngân sách.  
 Điều 5.Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25  tháng 6 năm 2018 và bắt 
đầu áp dụng khi xây dựng dự toán ngân sách năm 2019.  
 Điều 6. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; thủ trưởng các Sở, ngành 
thành phố; 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 
                                                                                                                            KT. CHỦ TỊCH 

                                                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH 
                                                                                                           Trần Văn Miên 
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    ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
QUY ĐỊNH 

Quản lý hệ thống cây xanh công cộng 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23 /2012/QĐ-UBND 
ngày  15  tháng 5  năm 2012 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 về quản lý hệ thống cây xanh công cộng (trừ cây xanh 

sử dụng hạn chế và cây xanh chuyên dụng trong 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 công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ    
Trong Quy định này, các từ ngữ, khái niệm được hiểu như sau: 
1. Cây xanh công cộng (hay còn gọi là cây xanh sử dụng công cộng): là tất 

cả các loài cây xanh được trồng hoặc mọc tự nhiên trên đường phố và ở khu vực 
sở hữu công cộng (công viên, vườn thú, vườn hoa, vườn dạo, đài tưởng niệm, 
quảng trường và các khu vực công cộng khác trong đô thị). 

2. Cây xanh trên đường phố bao gồm: cây bóng mát được trồng hoặc cây 
mọc tự nhiên, cây trang trí, dây leo, thảm cỏ được trồng trên vỉa hè, dải phân cách, 
đảo giao thông. 

3. Cây xanh sử dụng hạn chế trong đô thị: là cây xanh được trồng trong 
khuôn viên các trụ sở, trường học, các công trình tín ngưỡng, bệnh viện, nghĩa 
trang, khu công nghiệp, kho tàng, 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 loài cây trong vườn ươm, cách 
ly, phòng hộ hoặc phục vụ nghiên cứu. 
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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. 

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 hoá. 

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. Đường kính thân cây tại chiều cao tiêu chuẩn: là đường kính thân cây tại 
chiều cao 1,3 m (được tính bằng 1/3 chu vi thân cây). 

12. Đơn vị trực tiếp quản lý cây xanh công cộng: là Công ty Công viên – Cây 
xanh Đà Nẵng.  

Điều 4. Nguyên tắc quản lý hệ thống cây xanh công cộng 

1. UBND thành phố thống nhất quản lý hệ thống cây xanh công cộng, có 
phân công, phân cấp trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

2. Nhà nước có trách nhiệm đầu tư, phát triển hệ thống cây xanh công cộng 
nhằm mục đích phục vụ lợi ích cộng đồng. 

3. Nhà nước và nhân dân có trách nhiệm giữ gìn, phát triển hệ thống cây 
xanh công cộng nhằm bảo vệ, cải thiện môi trường sống và mỹ quan đô thị. 

4. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân 
tham gia quy hoạch, trồng cây xanh công cộng theo quy hoạch được duyệt; chăm 
sóc, bảo vệ cây xanh công cộng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và thông báo cho 
đơn vị trực tiếp quản lý cây xanh công cộng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
hoặc chính quyền địa phương sở tại khi phát hiện các hiện tượng mất an toàn của 
cây hoặc các hành vi xâm hại, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây xanh công 
cộng. 

5. Việc phát triển cây xanh công cộng phải thực hiện theo quy hoạch được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt và đảm bảo yêu cầu quy định tại Điều 15 Quy định 
này.  
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6. Việc quản lý cây xanh công cộng phải tuân thủ Quy định này và các văn 
bản quy phạm pháp luật khác có liên quan của cơ quan nhà nước cấp trên. 

7. Nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh công cộng 
hoặc trồng mới cây xanh công cộng không theo quy định. 

8. Các hành vi vi phạm về bảo vệ cây xanh công cộng được xử lý theo các 
quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về 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. 

Điều 5. Các hành vi bị cấm  
1. Tự ý chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, đào gốc, chặt rễ cây xanh khi 

chưa được cấp phép. 
2. Đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, khoanh, lột vỏ thân cây; tự ý cắt cành 

cây, hái lá, quả, hoa, leo trèo cây xanh trái phép. 
3. Tự ý treo, gắn các phương tiện phục vụ cho công tác tuyên truyền, quảng 

cáo, treo biển hiệu và các vật dụng khác trên cây, giăng dây, giăng đèn trang trí 
vào cây xanh, dùng vải hoặc các vật liệu khác quấn quanh thân cây, rút bỏ cọc 
chống cây, tháo dỡ hoặc làm sai lệch, hư hỏng khung rào bảo vệ cây. 

 4. Đổ rác, phế liệu xây dựng, chất độc hại, tro than vào gốc cây; phóng uế, 
đun nấu, đốt lửa vào gốc cây, xây bục bệ bao quanh gốc cây. 

5. 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 theo quy định. 

6. Tự ý trồng cây xanh trên vỉa hè đường phố, dải phân cách, đảo giao thông 
và các khu vực sở hữu công cộng không đúng quy định. 

7. Trồng các loại cây trong danh mục cây cấm trồng, cây trồng hạn chế khi 
chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

8. Các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý cây xanh công cộng 
không thực hiện đúng các quy định về quản lý cây xanh công cộng. 

9. Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Xã hội hoá phát triển cây xanh công cộng 
Thực hiện xã hội hoá phát triển cây xanh công cộng nhằm phát huy nguồn 

lực xã hội, tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và tiết kiệm chi phí 
ngân sách trong việc chăm sóc, bảo vệ, phát triển cây xanh công cộng (đặc biệt là 
cây xanh trên đường phố), bằng cách triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Xã 
hội hoá phát triển cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt. 
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Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
Mục 1 

QUẢN LÝ CÂY XANH CÔNG CỘNG 
Điều 7. Quy hoạch hệ thống cây xanh công cộng 
1. Quy hoạch hệ thống cây xanh công cộng là một nội dung của quy hoạch 

mới hoặc điều chỉnh quy hoạch đô thị; được lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý 
theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị.  

2. Nội dung quy hoạch hệ thống cây xanh công cộng phải lấy ý kiến thẩm 
định bằng văn bản của Sở Xây dựng trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Yêu cầu đối với quy hoạch hệ thống cây xanh công cộng: 
a) Phù hợp với quy hoạch đô thị của thành phố;  
b) Phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng, tính chất, chức năng, 

truyền thống, văn hóa và bản sắc của đô thị; 
c) Kết hợp hài hòa với không gian mặt nước, cảnh quan và môi trường; đáp 

ứng các yêu cầu về quản lý và sử dụng; 
d) Tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch, thiết kế cây xanh công cộng. 
4. Việc quy hoạch các khu đô thị, các công trình cảnh quan, du lịch, nếu 

trong khu vực có các quần thể cây xanh đẹp thì nên ưu tiên quy hoạch theo hướng 
giữ lại toàn bộ hoặc phần lớn quần thể cây xanh này. 

Điều 8. Thiết kế, thi công trồng 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 theo đúng các quy định hiện hành của Nhà 
nước và phải lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Xây dựng về chủng loài, 
kích thước cây trồng trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

2. Cây xanh công cộng được trồng phải đúng chủng loài, kích thước theo hồ 
sơ thiết kế được phê duyệt; đồng thời cây xanh phải được chăm sóc, bảo vệ cho 
đến khi bàn giao cho đơn vị quản lý theo quy định. 

3. Trồng mới cây xanh công cộng (đặc biệt là cây xanh trên đường phố) phải 
được tổ chức thi công đồng bộ với việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật 
trong khu vực. 

4. Thi công trồng mới, cải tạo thảm hoa, thảm cỏ phải đồng thời thi công hệ 
thống nước tưới. 

5. Tổ chức, cá nhân thi công trồng mới, cải tạo, chỉnh trang cây xanh công 
cộng phải tuân thủ quy định tại Quy định này và quy trình, quy phạm kỹ thuật do 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 
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6. Các hoạt động thi công, giám sát chất lượng, nghiệm thu hoàn thành, 
nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng phải tuân thủ theo quy định tại Quy định 
này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 9. Bàn giao công trình trồng cây xanh công cộng 
1. Cây xanh sau khi trồng xong, hết thời gian chăm sóc, bảo dưỡng ban đầu 

theo quy định thì chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án có trách nhiệm tổ chức 
nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định; đồng thời tiến 
hành bàn giao công trình cho đơn vị quản lý để tiếp tục quản lý, chăm sóc và duy 
trì cây xanh, đảm bảo cho cây xanh sinh trưởng và phát triển tốt. 

2. Công tác bàn giao để quản lý, khai thác hệ thống cây xanh công cộng phải 
tuân thủ Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 10. Bảo hành công trình trồng cây xanh công cộng 
1. Thời gian bảo hành công trình trồng cây xanh công cộng sau khi nghiệm 

thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng được quy định như sau: 
a) Đối với hạng mục công trình trồng cây xanh bóng mát là 12 tháng; 
b) Đối với hạng mục công trình trồng các loại cây còn lại, kể cả thảm hoa và 

thảm cỏ là 06 tháng. 
2. Công việc thực hiện trong thời gian bảo hành là: trồng thay thế những cây 

xanh bị sâu bệnh, hư hại; cây còi cọc, kém phát triển; cây chết khô. 

Điều 11. Lập hồ sơ quản lý cây xanh công cộng 
1. Thống kê về số lượng, chất lượng, đánh số cây, lập hồ sơ cho từng tuyến 

phố, khu vực sở hữu công cộng. Hàng năm, tiến hành rà soát, lập báo cáo về hiện 
trạng cây xanh công cộng (số lượng, chất lượng, chủng loài, phân loại cây, diện 
tích cây xanh công cộng, diện tích cây xanh đường phố, diện tích cây xanh đường 
phố bình quân đầu người), số lượng và kích thước cây trồng mới, cây chặt hạ.  

2. 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. 

3. Xác định cây nguy hiểm để lập hồ sơ theo dõi tình trạng phát triển và có 
kế hoạch thay thế kịp thời. 

4. Hồ sơ cây xanh được cập nhật vào phần mềm quản lý cây xanh. 

Điều 12. Trách nhiệm phối hợp thực hiện các công việc có liên quan đến 
cây xanh công cộng 

1. Các chủ đầu tư, trước khi thiết kế xây dựng, cải tạo công trình ngầm, trên 
mặt đất, trên không trong khu vực có cây xanh công cộng hiện hữu phải thỏa thuận 
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với Sở Xây dựng các giải pháp cụ thể về bảo vệ cây xanh để đảm bảo sự phát triển 
ổn định của cây xanh. 

2. Khi thi công xây dựng, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng duy trì các công trình 
khác có liên quan đến việc bảo vệ, chặt hạ, di dời, trồng mới cây xanh công cộng 
trong khu vực thì chủ đầu tư công trình phải thông báo cho đơn vị trực tiếp quản 
lý cây xanh công cộng biết để giám sát thực hiện. Đơn vị thi công công trình có 
trách nhiệm bảo vệ cây xanh công cộng hiện có trong và xung quanh khu vực 
công trường. Việc chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ cây xanh công cộng 
tại khu vực thi công phải tuân thủ các quy định tại Điều 19, Điều 20 và Điều 21 
Quy định này. 

3. Khi trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ cây xanh công cộng 
có ảnh hưởng đến các công trình khác nằm trong khu vực thì đơn vị thi công cây 
xanh phải thông báo cho chủ quản lý các công trình có liên quan để phối hợp giải 
quyết. 

4. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng, cải tạo công trình, có liên quan đến việc 
chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ cây xanh công cộng trong khu vực 
phải lấy ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Sở Xây dựng trước khi cấp phép. 

5. Trường hợp các bên liên quan không tự thoả thuận được thì yêu cầu cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giải quyết và triển khai thực hiện theo quyết 
định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

6. Khi xây dựng, cải tạo công trình có liên quan đến chặt hạ, di dời, chặt 
nhánh, tỉa cành, chặt rễ cây xanh công cộng trong khu vực thì phải đưa chi phí 
của công tác này vào kinh phí dự án. 

Điều 13. Trách nhiệm bảo vệ hệ thống cây xanh công cộng 
         1. Cây xanh công cộng phải được giữ gìn, bảo vệ và kiểm tra thường xuyên. 

 2. Mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có trách nhiệm: 
a) Chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ cây xanh công cộng; 
b) Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và thông báo với đơn vị trực tiếp quản lý 

cây xanh công cộng hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc chính 
quyền địa phương sở tại khi phát hiện các hiện tượng mất an toàn của cây, các 
hành vi vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh công cộng. 

 3. Đơn vị trực tiếp quản lý cây xanh công cộng có trách nhiệm bảo vệ, phối 
hợp bảo vệ hệ thống cây xanh công cộng được giao quản lý. 

 4. Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, Uỷ ban nhân 
dân các quận, huyện, phường, xã có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo thực hiện các 
quy định của pháp luật về bảo vệ hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn. 
 

Mục 2 
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TRỒNG, CHĂM SÓC CÂY XANH CÔNG CỘNG 

Điều 14. Nguyên tắc trồng cây xanh công cộng  
1. Cây xanh bóng mát trồng trên vỉa hè: 
a) Không trồng quá nhiều loài cây trên một tuyến phố: các tuyến đường có 

chiều dài dưới 2 km chỉ trồng tối đa 2 loài cây; tuyến đường dài trên 2 km có thể 
trồng từ 1 đến 3 loài cây hoặc theo từng cung đoạn đường. Ngoài ra, tại những khu 
vực công trình có yêu cầu cao về kiến trúc, cảnh quan đô thị (không phải là nhà ở 
tư nhân) thì có thể xem xét cho phép trồng loài cây khác, có giá trị thẩm mỹ cao, 
nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về cây trồng được quy định tại Điều 15 Quy định 
này; 

b) Các tuyến đường có vỉa hè rộng từ 3 m đến dưới 5 m, có thể chọn trồng 
các cây loại 1 theo quy định phân loại cây đô thị (tham khảo Phụ lục I của Quy 
định này); 

c) Các tuyến đường lớn có vỉa hè rộng từ 5 m trở lên, có thể chọn trồng các 
cây loại 2 hoặc loại 3 theo quy định phân loại cây đô thị (tham khảo Phụ lục I của 
Quy định này); 

d) Đối với những tuyến đường vỉa hè dưới 3 m, đường cải tạo, bị khống chế 
về mặt bằng và không gian thì cần tận dụng những cây xanh hiện có, đặc biệt là 
những loài cây quý hiếm, lâu năm. Tùy điều kiện cụ thể có thể giảm bớt cây xanh, 
chỉ trồng tại những vị trí thưa công trình, ít vướng và không gây hư hại các công 
trình sẵn có, nên trồng các loài cây có chiều cao trưởng thành không quá 10 m 
hoặc trồng cây dây leo theo trụ, trên các giàn thép vững chắc tại những vị trí phù 
hợp;  

e) Tuỳ theo loại cây, khoảng cách giữa hai cây trồng trên đường phố theo 
quy định tại Phụ lục I của Quy định này. Vị trí trồng cây bố trí theo đường ranh 
giới giữa hai nhà, tránh trồng giữa cổng hoặc trước chính diện nhà dân đối với 
những đường phố có chiều rộng vỉa hè dưới 5 m; 

g) Khoảng cách tối thiểu giữa cây trồng đến họng cứu hoả là 2 m; đến mép 
ngoài mương thoát nước, rãnh thoát nước, miệng hố ga, ống cấp nước, ống thoát 
nước, dây cáp điện, trụ điện chiếu sáng là 1 m; cách các góc phố 5 m – 8 m tính từ 
điểm vỉa hè giao nhau gần nhất, không gây ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông; 

h) Khoảng cách tối thiểu giữa cây trồng đến mép ngoài bó vỉa hè theo quy 
định tại Phụ lục I của Quy định này; 

i) Trồng cây xanh không che khuất biển báo hiệu đường bộ và đèn tín hiệu 
giao thông; 

k) Cây xanh được trồng dưới đường dây điện phải đảm bảo hành lang an toàn 
lưới điện theo quy định của pháp luật về điện lực. 

2. Cây xanh trồng trên dải phân cách: 
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a) Dải phân cách có bề rộng dưới 2 m, chỉ có thể trồng cỏ, các loài cây cảnh, 
cây bụi thấp dưới 1 m và phải thường xuyên cắt tỉa cành để đảm bảo an toàn giao 
thông;  

b) Dải phân cách có bề rộng 2 m trở lên, có thể trồng các loài cây xanh bóng 
mát thân thẳng có chiều cao và bề rộng tán lá không gây ảnh hưởng đến an toàn 
giao thông (chiều cao phân cành tối thiểu từ 4 m trở lên);  

c) Trồng cây cách điểm đầu của dải phân cách, đoạn qua lại giữa hai dải phân 
cách khoảng 3 m – 5 m để đảm bảo an toàn giao thông.  

3. Tại các đảo giao thông, có thể trồng cỏ, hoa, cây bụi, tạo thành mảng xanh, 
tăng vẻ mỹ quan đô thị. Việc bố trí các loài cây xanh phải tuân thủ các quy định 
về bảo đảm an toàn giao thông. 

4. Có thể trồng cây dây leo ở các thành cầu, mố, trụ cầu để tạo thêm mảng 
xanh trên đường phố. 

5. Cây xanh trồng trong các công viên, vườn hoa, vườn dạo, đài tưởng niệm: 
a) Có bố cục phù hợp với quy hoạch được duyệt; 
b) Trồng nhiều loài cây, loài hoa; trồng nhiều tầng cao thấp, cây thân gỗ, cây 

bụi và cỏ, mặt nước; sử dụng các quy luật trong nghệ thuật phối kết cây với cây, 
cây với mặt nước, cây với công trình và xung quanh hợp lý, tạo nên sự hài hoà, 
vừa có tính tương phản vừa có tính tương tự, đảm bảo tính hệ thống tự nhiên; 

c) Khi tiến hành trồng cây, cần lưu ý khoảng cách giữa cây trồng với các 
công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực như: Cây bụi, cây thân gỗ cách tường 
nhà và công trình từ 2 m đến 5 m, cách đường tàu điện từ 3 m đến 5 m, cách vỉa 
hè và đường từ 1,5 m đến 2 m, cách giới hạn mạng điện 4 m, cách các mạng đường 
ống ngầm từ 1 m đến 2 m. 

Điều 15. Yêu cầu về cây trồng 
1. Phải mang bản sắc địa phương, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ 

nhưỡng, đồng thời đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về sử dụng, mỹ quan. 
2. Không ảnh hưởng đến an toàn giao thông.  
3. Không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến các công trình lắp đặt ngầm, trên mặt 

đất cũng như trên không (giao thông, cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường, 
cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, viễn thông và các công trình khác); 
bảo vệ công trình hai bên đường, và các công trình công cộng khác.  

4. Không trồng những loài cây tiết ra chất độc hại hoặc hấp dẫn côn trùng có 
hại làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường, cây có gai sắc nhọn, cây dễ gãy, đổ, gây 
nguy hiểm cho người, phương tiện và các công trình công cộng khác. 

5. Phù hợp với quy hoạch được duyệt về chủng loài, tiêu chuẩn kỹ thuật cây 
trồng; phù hợp với các yêu cầu về kiến trúc, cảnh quan đô thị. 
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6. Cây xanh trồng trong các công viên, vườn hoa, vườn dạo, ngoài việc đảm 
bảo các yếu tố trên, còn phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

a) Cây phải chịu được gió, bụi, sâu bệnh; 
b) Cây thân đẹp, dáng đẹp; 
c) Cây có rễ ăn sâu, không có rễ nổi; 
d) Cây lá xanh quanh năm, không rụng lá trơ cành; cây có giai đoạn rụng lá 

trơ cành vào mùa đông nhưng dáng đẹp, màu đẹp và có tỷ lệ thấp; 
e) Cây có lá, hoa màu sắc phong phú theo mùa. 

Điều 16. Tiêu chuẩn cây trồng, cách thức trồng cây xanh bóng mát 
1. Cây xanh tốt, thân thẳng, tán cân đối, không cụt ngọn chính, còn nguyên 

rễ cọc (rễ cái, rễ trụ), không sâu bệnh, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 
2. Cây bóng mát có chiều cao tối thiểu 2 m và đường kính thân cây tại chiều 

cao tiêu chuẩn tối thiểu 4 cm (đối với cây tiểu mộc); cây bóng mát có chiều cao 
tối thiểu 3 m và đường kính thân cây tại chiều cao tiêu chuẩn tối thiểu 5 cm (đối 
với cây trung mộc và đại mộc). 

3. Bầu rễ không bị vỡ, kích thước bầu rễ tối thiểu 40 cm x 40 cm x 40 cm.  
4. Công tác trồng cây phải tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật; khi trồng cây 

phải cắt dây buộc bầu rễ; phải loại bỏ tất cả xà bần, rác bẩn, phế liệu xây dựng, bê 
tông, nhựa đường, cát, đá ra khỏi hố trồng cây trước khi trồng. 

5. Cây mới trồng phải được chống giữ thân cây chắc chắn, ngay thẳng. Cọc 
chống cây xanh, tuân thủ theo mẫu sau: 

- Mẫu 1: 03 cọc chống Phi lao (chiều cao 2,5m; đường kính 60mm); 03 
thanh giằng ngang bằng gỗ (30mm-50mm), dài 0,5m; liên kết giữa thanh giằng 
ngang và cọc chống bằng đinh hoặc dây nilon đối với mẫu cọc cây xanh trong 
công viên, vườn hoa, dải phân cách (không có bo viền hố trồng cây). 

- Mẫu 2: 04 cọc chống Phi lao (chiều cao 2,5m; đường kính 60mm); 04 
thanh giằng ngang bằng gỗ (30mm-50mm), dài 0,5m; liên kết giữa thanh giằng 
ngang và cọc chống bằng đinh hoặc dây nilon đối với mẫu cọc cây xanh bóng mát 
vỉa hè (hiện nay đa số bo viền hố trồng cây có hình vuông). 

6. Kích thước hố trồng cây hình vuông tối thiểu 1 m x 1 m hoặc hình tròn 
đường kính tối thiểu 1 m, và kích thước tương ứng tối đa không quá 1,5 m.  

7. Cây trồng trên vỉa hè phải được lắp đặt bo viền hố trồng cây. Bo viền hố 
trồng cây có kích thước, kiểu dáng, kết cấu được sử dụng thống nhất trên cùng 
một tuyến phố, trên từng cung hay đoạn đường và đảm bảo mỹ quan đô thị.  

8. Trong điều kiện cho phép, hố trồng cây có thể đúc bằng bê tông xi măng 
với kích thước tối thiểu 1 m x 1 m x 1 m, tối đa không quá 1,5 m x 1,5 m x 1,5 m, 
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để hạn chế rễ cây phát triển trên mặt đất và sang ngang làm hư hỏng các công 
trình trong khu vực. 

Điều 17. Công tác trồng, chăm sóc cây xanh công cộng  
1. Công tác trồng cây xanh: 
a) Trồng mới cây xanh theo quy hoạch chủng loài cây xanh đường phố được 

phê duyệt, và theo các dự án được phê duyệt; 
b) Trồng thay thế cây xanh già cỗi, mục ruỗng, cây bị sâu bệnh không có khả 

năng điều trị, cây chết khô, cây có nguy cơ ngã đổ, cây còi cọc, kém phát triển. 
2. Công tác chăm sóc, duy trì thường xuyên cây xanh: 
a) Chăm sóc, duy trì cây xanh bóng mát mới trồng và cây xanh bóng mát các 

loại: 

- Tưới nước, bón phân, kiểm tra xử lý cây sâu bệnh, vệ sinh hố trồng cây và 
phá vỡ lớp đất mặt để nước dễ thấm vào đất; 

- Chống sửa cây nghiêng, tạo dáng cho cây, tẩy chồi thân, mé tỉa cành nhánh, 
lấy cành khô, gỡ phụ sinh, nâng cao vòm lá và khống chế chiều cao để đảm bảo 
mỹ quan đô thị và an toàn; 

- Quét vôi gốc cây; chặt hạ cây già cỗi, mục rỗng, sâu bệnh, cây chết khô, 
cây có nguy cơ ngã đổ; giải tỏa cây ngã đổ, cành cây gãy và vận chuyển rác cây 
xanh đến bãi đổ theo quy định;  

- Cập nhật hiện trạng cây xanh bóng mát các loại và lập hồ sơ quản lý cây; 

- Thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bảo vệ cây xanh; kiểm tra phát hiện cây 
hư hại, mục rỗng, có nguy cơ ngã đổ, gây ảnh hưởng đối với an toàn công trình 
trong khu vực, an toàn điện và an toàn giao thông để có biện pháp xử lý kịp thời. 

b) Chăm sóc, duy trì thảm cỏ, thảm hoa, cây hàng rào, cây đường viền, cây 
cảnh các loại trong công viên, vườn hoa, vườn dạo, đài tưởng niệm, quảng trường, 
đảo giao thông, dải phân cách: 

- Tưới nước, bón phân, nhổ cỏ tạp, phun thuốc trừ sâu; 

- Phát thảm cỏ, xén lề cỏ; cắt tỉa cây tạo hình, cây hàng rào, cây đường viền; 
chăm sóc cây ra hoa; 

- Trồng giặm, trồng thay thế thảm cỏ, thảm hoa, cây hàng rào, cây đường 
viền, cây cảnh bị chết, sâu bệnh, còi cọc; 

- Vệ sinh thảm cỏ, bồn hoa. 

3. Cắt tỉa định kỳ cây xanh: 
a) Cắt tỉa cây chưa trưởng thành (cây non): 
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Cắt tỉa cây sớm để tăng tuổi thọ của cây và hiệu quả chi phí, cây sẽ được an 
toàn hơn và ít bị gẫy cành. Cây non nên được cắt tỉa vào năm thứ 2 sau khi trồng 
để tăng cấu trúc của cây và cắt tỉa đều đặn những năm sau đó. 

b)  Cắt tỉa cây trưởng thành: 
- Hàng năm, cây xanh phải được cắt tỉa đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm tạo dáng 

cây, làm cho cây phát triển nhanh hơn và đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; 
- Thời gian cắt tỉa: trung bình 2 lần/năm, đặc biệt trước mùa mưa bão (trừ 

trường hợp vì lý do an toàn). 
c) Sau khi cắt tỉa cành cây phải bôi thuốc, sơn vết cắt để thân cây khỏi bị 

nấm, sâu bệnh. 
 

Mục 3 
CHẶT HẠ, DI DỜI, CHẶT NHÁNH, TỈA CÀNH, CHẶT RỄ  

CÂY XANH CÔNG CỘNG 
Điều 18. Điều kiện chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ cây xanh 

công cộng 
1. Cây xanh đã chết, đã bị đổ, gãy hoặc có nguy cơ gãy, đổ gây nguy hiểm. 
2. Cây bị bệnh hoặc già cỗi không đảm bảo an toàn. 

   3. Cây xanh trong các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình. 
4. Các trường hợp khác theo nhu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân. 

Điều 19. Giấy phép trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ 
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 trồng trên đường phố, ở các khu vực sở hữu công cộng. 
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 đơn vị trực tiếp quản lý cây xanh thực hiện trong phạm vi quản lý, chăm sóc, 
duy trì thường xuyên của mình (trừ trường hợp cây cổ thụ, cây cần bảo tồn). Trước 
khi thực hiện chặt hạ, di dời phải có báo cáo bằng văn bản gửi Sở Xây dựng; 
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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 chặt hạ, đơn 
vị trực tiếp quản lý cây xanh phải có biên bản và ảnh chụp hiện trạng cây xanh, 
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 công trình đã có ý kiến 
chấp thuận bằng văn bản cho phép chặt hạ, di dời, chặt nhánh, chặt rễ, tỉa cành 
cây xanh của Sở Xây dựng. 

 
Mục 4 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP 
Điều 20. Trình tự, thủ tục cấp phép trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, 

tỉa cành, chặt rễ cây xanh công cộng 
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 19 Quy định này phải tuân thủ theo trình tự, thủ tục sau: 

a) Hồ sơ gồm có: 
- Đơn theo mẫu tại Phụ lục II của Quy định này (hoặc công văn có nội dung 

tương tự) đề nghị được phép trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ 
cây xanh công cộng; 

- Bản vẽ mặt bằng hiện trạng thể hiện vị trí cây xanh công cộng đề nghị chặt 
hạ, di dời (trong trường hợp công trình xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo có 
ảnh hưởng đến cây xanh hiện hữu cần phải chặt hạ hoặc di dời); 

- Ảnh chụp hiện trạng cây xanh công cộng cần chặt hạ, di dời. 
b) Hồ sơ đề nghị cấp phép gửi về Sở Xây dựng để kiểm tra, xem xét và giải 

quyết. 
2. Thời gian kiểm tra, xem xét, giải quyết cấp Giấy phép tối đa không quá 10 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.  Đối với trường hợp 
cây cổ thụ, cây được bảo tồn, cây trồng 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 (không phải là nhà ở tư nhân), phải có ý kiến của UBND thành phố 
trước khi cấp phép thì thời gian tối đa không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Trường hợp từ chối, cơ quan có thẩm quyền 
phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp Giấy 
phép biết. 

3. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép, tổ chức, cá nhân có trách 
nhiệm ký hợp đồng với đơn vị trực tiếp quản lý cây xanh để thực hiện theo đúng 
quy trình kỹ thuật.  
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4. Chi phí cho việc thực hiện trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt 
rễ cây xanh công cộng và chi phí cho việc hoàn trả nguyên trạng vỉa hè (nếu có) 
do tổ chức, cá nhân có nhu cầu chịu trách nhiệm chi trả. 

5. Đối với trường hợp trồng thay thế hoặc di dời cây xanh, ngoài chi phí nêu 
trên, tổ chức, cá nhân có nhu cầu còn phải chịu trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ để 
cây xanh sau khi trồng hoặc di dời sớm phát triển ổn định. Trường hợp cây xanh 
sau khi trồng hoặc di dời mà bị chết do không được chăm sóc, bảo vệ thì phải 
trồng lại bằng một cây xanh khác có cùng chủng loài và kích thước với cây đã bị 
chết. 

Điều 21. 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 rễ cây xanh không quá 
30 ngày và thời gian thực hiện việc chặt nhánh, tỉa cành cây xanh không quá 15 
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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Đơn vị trực tiếp quản lý cây xanh được giao nhiệm vụ trồng, chặt hạ, di 
dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ cây xanh phải tuân thủ đúng quy định tại Điều 
này. 

Điều 22. Thẩm quyền cấp Giấy phép trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, 
chặt rễ, tỉa cành cây xanh công cộng 

1. Sở Xây dựng cấp các loại Giấy phép trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa 
cành, chặt rễ cây xanh công cộng trên các tuyến đường và các khu vực sở hữu 
công cộng trên địa bàn thành phố (mẫu Giấy phép được quy định tại Phụ lục III 
của Quy định này). 

2. Đối với việc chặt hạ, di dời cây xanh công cộng thuộc chủng loài cây cổ 
thụ, cây được bảo tồn, cây trồng 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 (không phải là nhà ở tư nhân), phải được sự đồng ý của UBND thành phố 
trước khi tiến hành cấp Giấy phép. 
 

 
Chương III 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
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Điều 23.  Sở Xây dựng 
1. Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

về cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố. 
2. Tham mưu cho UBND thành phố về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ 

thống cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố phù hợp với quy hoạch đô thị 
đã được duyệt. 

3. Xây dựng, trình UBND thành phố phê duyệt Đề án Phát triển cây xanh đô 
thị (trong đó đặc biệt lưu ý phát triển cây xanh công cộng) trên địa bàn thành phố 
theo từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện khí hậu, địa hình, thổ nhưỡng và cảnh 
quan trên từng tuyến đường, khu vực.  

4. Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về phát triển cây xanh công cộng 
trên cơ sở Đề án Phát triển cây xanh đô thị và Đề án Quy hoạch đô thị của thành 
phố đã được 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 công cộng; 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. Nhận bàn giao các công trình trồng mới, cải tạo, chỉnh trang cây xanh công 
cộng trên địa bàn thành phố từ các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án và giao 
nhiệm vụ cho đơn vị chức năng trực thuộc là Công ty Công viên – Cây xanh Đà 
Nẵng để trực tiếp quản lý và duy trì. 

7. Chịu trách nhiệm phân công cụ thể phạm vi, nhiệm vụ quản lý và duy trì 
cây xanh công cộng cho Công ty Công viên – Cây xanh Đà Nẵng. Chỉ đạo, hướng 
dẫn, kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong việc thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn.  

8. Chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các 
hành vi vi phạm về quản lý, bảo vệ cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố. 

9. Giải quyết kịp thời việc chặt hạ, chặt nhánh, tỉa cành cây xanh công cộng 
có nguy cơ ngã đổ (cây sâu bệnh, rỗng ruột không còn khả năng phát triển) để bảo 
vệ an toàn cho người và tài sản. 

10. Cấp các loại Giấy phép trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt 
rễ cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố theo yêu cầu chính đáng của các tổ 
chức, cá nhân đúng quy định.  

11. 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.   

12. Tổng hợp các dữ liệu về cây xanh công cộng; hướng dẫn, kiểm tra, đánh 
giá việc quản lý cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố và định kỳ hàng năm 
báo cáo UBND thành phố và Bộ Xây dựng. 
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13. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các quận, huyện 
xây dựng và trình UBND thành phố về lộ trình phân cấp quản lý cây xanh công 
cộng cho các quận, huyện, và Đề án Xã hội hoá phát triển cây xanh đô thị thành 
phố Đà Nẵng theo lộ trình, tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt. 

14. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng và chính quyền địa 
phương thực hiện việc di thực, du nhập, nhân giống các loại cây xanh, hoa kiểng 
đẹp có nguồn gốc từ các địa phương khác.  

15. Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các ngành chức năng 
xây dựng Quy chế phối hợp xử lý các hành vi vi phạm về quản lý, bảo vệ cây 
xanh công cộng trên địa bàn thành phố, trình UBND thành phố ban hành. 

Điều 24. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
1. Phối hợp với Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan xây dựng và trình UBND 

thành phố ban hành các chính sách ưu đãi cụ thể nhằm khuyến khích xã hội tham 
gia bảo vệ và phát triển cây xanh công cộng. 

2. Bố trí kinh phí hàng năm từ ngân sách thành phố cho công tác đầu tư, phát 
triển hệ thống cây xanh công cộng, trình UBND thành phố phê duyệt. 

Điều 25. Sở Tài chính 
Hàng năm, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND thành 

phố cân đối bố trí đủ dự toán kinh phí cho công tác quản lý, chăm sóc, duy trì hệ 
thống cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố theo quy định. 
 

Điều 26. Sở Giao thông vận tải 
1. Trong công tác thẩm định, phê duyệt (hoặc trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt) hồ sơ thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ, yêu cầu các chủ 
đầu tư, đơn vị điều hành dự án phối hợp với đơn vị tư vấn trong công tác lập hồ 
sơ thiết kế xây dựng công trình phải sắp xếp, bố trí quỹ đất dành cho cây xanh 
công cộng theo quy định hiện hành và phù hợp với hạ tầng kỹ thuật trong khu 
vực. 

2. Khi cấp Giấy phép xây dựng, cải tạo các công trình trên vỉa hè, trên dải 
phân cách, đảo giao thông có liên quan đến việc chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa 
cành, chặt rễ cây xanh công cộng  phải lấy ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Sở 
Xây dựng trước khi tiến hành cấp phép. Đồng thời gửi cho đơn vị trực tiếp quản 
lý cây xanh công cộng một Giấy phép xây dựng để theo dõi, giám sát công tác 
bảo vệ, hoàn trả cây xanh. 

Điều 27. Ủy ban nhân dân các quận, huyện  
1. 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 bảo vệ, chăm 
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sóc và phát triển 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. 

2. Chỉ đạo các lực lượng có chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát để 
phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về 
quản lý, bảo vệ cây xanh công cộng trên địa bàn. 

3. Chỉ đạo UBND các phường, xã phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng và 
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 bảo vệ cây xanh công cộng trên địa bàn. 

4. Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 
thành phố về việc thường xuyên để xảy ra tình trạng phá hoại, trộm cắp cây xanh 
công cộng trên địa bàn.  

5. 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. 

6. 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 công cộng như: Quy định về quản lý cây xanh; các cơ chế, chính sách ưu đãi 
để phát triển cây xanh; Đề án Phát triển cây xanh đô thị từng giai đoạn; công tác 
di thực, du nhập, nhân giống cây xanh, hoa kiểng đẹp; lộ trình phân cấp quản lý 
cây xanh cho các quận, huyện; Đề án Xã hội hoá phát triển cây xanh đô thị thành 
phố Đà Nẵng theo lộ trình và triển khai thực hiện trên địa bàn sau khi được UBND 
thành phố phê duyệt. 

7. Phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành chức năng xây dựng Quy chế 
phối hợp xử lý các hành vi vi phạm về quản lý, bảo vệ cây xanh công cộng trên 
địa bàn thành phố, trình UBND thành phố ban hành. 

Điều 28. Ủy ban nhân dân các phường, xã  
1. 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 bảo vệ, chăm 
sóc và phát triển cây xanh công cộng; giám sát việc trồng, chặt hạ, di dời, chặt 
nhánh, tỉa cành, chặt rễ cây xanh công cộng theo đúng quy định. 

2. Chỉ đạo các lực lượng có chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát để 
phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về 
quản lý, bảo vệ cây xanh công cộng trên địa bàn. 

3. Phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng và 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 
bảo vệ cây xanh công cộng trên địa bàn. 

4. Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 
các quận, huyện về việc thường xuyên để xảy ra tình trạng phá hoại, trộm cắp cây 
xanh công cộng trên địa bàn.  
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5. 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. 

6. Phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện triển khai thực hiện 
Đề án Xã hội hoá phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn theo lộ trình sau khi được 
UBND thành phố phê duyệt. 

Điều 29. Các tổ chức, Hội, Đoàn thể 
1. Trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy 
định của pháp luật về quản lý hệ thống cây xanh công cộng. 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 công cộng nhằm 
từng bước nâng cao nhận thức cho nhân dân về việc chăm sóc và phát triển cây 
xanh công cộng 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 công cộng. 

3. Khuyến khích việc tham gia ký kết hợp đồng với đơn vị trực tiếp quản lý 
cây xanh công cộng để thực hiện trồng, chăm sóc và bảo vệ hệ thống cây xanh 
công cộng.  

4. Tham gia giám sát việc trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, chặt rễ 
cây xanh công cộng 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. 

Điều 30.  Công ty Công viên – Cây xanh Đà Nẵng 
1. Trực tiếp tổ chức quản lý, duy trì và phát triển cây xanh công cộng được 

giao quản lý theo đúng các quy định tại Quy định này và các quy trình, quy phạm 
kỹ thuật có liên quan do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.   

2. Nghiên cứu, tổ chức sản xuất và thực hiện các dịch vụ liên quan đến việc 
ươm, trồng, chăm sóc các loại cây xanh, hoa kiểng, cỏ trang trí phục vụ cho hoạt 
động sản xuất của đơn vị và cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

3. Hàng năm, lập kế hoạch về công tác quản lý, chăm sóc, duy trì cây xanh 
công cộng được giao quản lý, báo cáo Sở Xây dựng kiểm tra trình UBND thành 
phố phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất 
lượng để có biện pháp chăm sóc hoặc thay thế kịp thời.  

4. Hàng năm, lập kế hoạch đầu tư cải tạo, chỉnh trang, phát triển cây xanh 
công cộng ( đặc biệt  là cây xanh trên đường phố, cây xanh tại các khu dân cư tập 
trung theo quy hoạch đã được duyệt), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ 
chức triển khai thực hiện.  
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5. Trực tiếp nhận hồ sơ đề nghị trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, 
chặt rễ cây xanh công cộng tại các khu vực, các tuyến đường được giao quản lý 
theo yêu cầu chính đáng của các tổ chức, cá nhân và kiểm tra, đề xuất Sở Xây 
dựng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền trong thời gian không quá 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

6. Thực hiện việc trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành cây xanh công 
cộng được giao quản lý, theo kế hoạch hàng năm được duyệt (đặc biệt là trước và 
trong mùa lụt bão) hoặc theo hợp đồng đã ký với các tổ chức, cá nhân sau khi 
được cơ quan có thẩm quyền cho phép trồng, chặt hạ, di dời, chặt nhánh, tỉa cành, 
chặt rễ cây xanh công cộng. Trước khi triển khai việc chặt hạ, di dời cây xanh 
phải thông báo bằng văn bản cho chính quyền địa phương sở tại.  

7. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát hệ thống cây xanh công cộng được giao 
quản lý để phát hiện, xử lý kịp thời các cây xanh bị hư hại, các ảnh hưởng của cây 
xanh đối với an toàn công trình trong khu vực, an toàn điện và an toàn giao thông, 
các hành vi vi phạm về bảo vệ cây xanh công cộng, và chủ động phối hợp với cơ 
quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

8. Lập hồ sơ quản lý cây xanh theo thẩm quyền, đúng với quy định tại Điều 
11 Quy định này. Hàng năm, lập báo cáo về hiện trạng cây xanh công cộng được 
giao quản lý, gửi Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND thành phố.  

9. Tham mưu cho Sở Xây dựng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đề 
xuất trồng những chủng loài 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. 

10. Tham mưu cho Sở Xây dựng trong việc xây dựng và triển khai thực hiện 
các đề án sau khi được phê duyệt: Lộ trình phân cấp quản lý cây xanh công cộng 
cho quận, huyện; Đề án Phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố từng giai 
đoạn; Đề án Xã hội hoá phát triển cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng theo lộ 
trình. 

11. Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên 
truyền, vận động nhân dân thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng 
chăm sóc, bảo vệ và phát triển cây xanh công cộng. Tổ chức hướng dẫn địa 
phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân trồng, phát triển cây xanh theo quy hoạch được 
duyệt. 

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố và Giám 
đốc Sở Xây dựng giao. 
 

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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Điều 31. Khen thưởng 
Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc chấp hành Quy định về quản lý 

hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố được khen thưởng theo quy 
định.  

Điều 32. Xử lý vi phạm 
1. Tổ chức, các nhân có hành vi vi phạm Quy định về quản lý hệ thống cây 

xanh công cộng trên địa bàn thành phố thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà 
bị xử lý theo quy định. 

2. Trường hợp do vi phạm mà gây thiệt hại về vật chất cho Nhà nước, tổ 
chức, cá nhân thì phải bồi thường theo quy định. 

Điều 33. 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, sửa đổi, bổ 
sung cho phù hợp./.                                                                         
                                                                        TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
                                                                                     CHỦ TỊCH                                                                          
                                                                                                         
                                                                                  Văn Hữu Chiến 
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PHỤ  LỤC I  
 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23 /2012/QĐ-UBND ngày 15  tháng5 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

Bảng phân loại cây xanh công cộng (cây bóng mát) và các chỉ tiêu kỹ thuật 
 

STT Phân loại cây Chiều cao cây 
trưởng thành 

Khoảng cách 
trồng cây 

Khoảng cách tối 
thiểu từ tim cây 
trồng đến mép 
ngoài bó vỉa hè 

Chiều rộng 
vỉa hè Loài cây có thể trồng 

1 Cây loại 1  
(cây tiểu mộc)  10 m Từ  4 m đến 8 m 0,6 m Từ 3 m đến 

dưới 5 m 
Muồng hoa vàng, Bằng lăng, 
Móng bò, Sưa… 

2 Cây loại 2  
(cây trung mộc) 10 m đến 15 m Từ 6 m đến 12 m 0,8 m ≥ 5 m 

Lim xẹt (Muồng Kim phượng), 
Lộc vừng, Muồng hoa đào, 
Phượng vỹ... 

3 Cây loại 3  
(cây đại mộc) 15 m Từ 9 m đến 15 m 1 m > 5 m 

Muồng tím, Muồng đen, Sao 
đen, Sấu, Xà cừ, Dầu rái, Giáng 
hương... 
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

   Số: 23/2018/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  09 tháng 7 năm 2018                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Về việc sửa đổi Điều 15 Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND 

ngày 12/10/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 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 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự 

án đầu tư xây dựng; 
Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; 
Xét nội dung Tờ trình số 3227/TTr-SXD ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Sở Xây 

dựng về việc sửa đổi Điều 15 Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 
của UBND thành phố Đà Nẵng.   

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi Điều 15 Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 
của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định quản lý kiến trúc công trình 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau: 

“Điều 15. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng 
1. Giám đốc Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây 

dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình 
tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng thuộc địa giới hành chính do mình quản 
lý; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị có yêu cầu cao 
về kiến trúc cảnh quan gồm: Nguyễn Tất Thành, Như Nguyệt, Bạch Đằng, Nguyễn 
Văn Linh, Trần Hưng Đạo, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Hoàng Sa - Võ Nguyên 
Giáp - Trường Sa, Duy Tân, Điện Biên Phủ, công trình có vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài. 

2. UBND các quận, huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình cấp III; công 
trình xây dựng cấp IV; Nhà ở riêng lẻ ở đô thị, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu 
vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn, trừ các đối tượng quy định tại Điểm 1 nêu 
trên.  
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3. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất, Ban quản lý Khu Công nghệ 
cao cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo 
đúng quy định, trừ các đối tượng quy định tại Điểm 1 và Điểm 2 nêu trên. 

4. Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các quận, huyện; Trưởng ban Quản 
lý các Khu công nghiệp và Chế xuất; Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao chịu 
trách nhiệm trước UBND thành phố về việc quản lý trật tự xây dựng thuộc phạm vi 
thẩm quyền đã được phân cấp.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2018. 
Đồng thời thay thế Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 Về việc sửa 
đổi Điều 15 Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban 
hành kèm theo Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND thành 
phố Đà Nẵng.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Sở Xây dựng; 
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các 
quận, huyện, phường, xã; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết 
định thi hành./. 

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

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

     Số:24/2018/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  11 tháng 7 năm 2018                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2005/QĐ-UB ngày 25/02/2005 
 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường 

 các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa thành phố Đà Nẵng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản  quy phạm phápluật ngày 22tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 2016 của Chính phủ 

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

Căn cứ kết luận của UBND thành phố tại phiên họp thường kỳ UBND thành phố 
ngày 31 tháng 5 năm 2018 tại Thông báo số 10/TB-Vpngayf 16 tháng 6 năm 2018 của 
Văn phòng UBND thành; 

Xét nội  đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
306/TTr-STNMT ngày 09 tháng5 năm 2018.   

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

      Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 26/2005/QĐ-UB ngày 25 tháng 02 năm 2005 của 
UBND thành phố Đà Nẵng ban hành hành Quy chế Bảo vệ môi trường  các khu công 
nghiệp và khu chế xuất trên địa thành phố Đà Nẵng 
    
      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 7  năm 2018.  
      Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các sở, ban ngành; 
Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các 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 
 Nguyễn Ngọc Tuấn 
.    
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

   Số: 25/2018/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  12 tháng 7 năm 2018                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

 Ban hành Quy định về một số nội dung quản lý nhà nước  
trong lĩnh vực giá  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 Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;' 
         Căn cứ Luật Phí và ỉệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
        Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng # năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết thỉ hành một so điều của Luật Giá về thấm định giá; 
        Căn cứ Nghị định sổ 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy 
định xử phạt vỉ phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giả, phí, ỉệ phí, hóa đơn; 
       Căn cứ Nghị định so 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chỉ tiết và hướng dân thi hành một so điều của Luật Giả;Nghị định số 149/2016/NĐ-CP 
ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một so điều của Nghị định số 
177/2013/NĐ-CP; 
       Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng 
dân một sổ điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP; 
      Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng 
dân thực hiện Nghị định sô 77/2013/NĐ-CP; Thông tư sô 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 
11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một sỗ điều của Thông tư sổ 56/2014/TT-BTC; 
       Theo đề nghị của Sở'Tài chính tại Tờ trình số 101/TTr-STC ngày 27 tháng 3 năm 2018, 
Cong van số 2205/STC-GCS ngày 28 tháng 6 năm 2018 vệ ban hành Quy định một sổ nội 
dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá, ỷ kiến của Sở Tư pháp tại Công văn sổ 522/STP-
XDKTVB ngày 22 thảng 02 năm 2018 và ý kiến thống nhất của UBND thành phố tại phiên 
họp ngày 31 tháng 5 năm 2018 theo Thông báo số 110/TB-VP ngày 16 tháng 6 năm 2018. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
        Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về một số nội dung quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 
       Điều 2. Sở Tài chính thành phố Đà Nằng chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức triển 
khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này. 
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       Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2018 và 
thay thê Quỵết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2014 của ƯBND 
thành pho Đà Nang ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phô 
Đà Nẵng. 
Điều 4. Chánh Văn phòng ƯBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các 
cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyêt định này thực hiện./. 
  
                                                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                                                             KT.CHỦ TỊCH 
                                                                                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH 
                                                                                                                                     Trần Văn Miên 
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ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

QUY ĐỊNH 
Về một số nội dung quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực giá trên địa bàn thành phố Đà Nằng 
( Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND 

ngày 12 tháng 7 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

  
        Điều 1. Pham vi điều chỉnh 
        Quy định này quy định về một số nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá 
trên địa bàn thành phố, bao gồm: bình ổn giá, đăng ký giá, hiệp thương giá, kiểm tra 
yếu tố hình thành giá, kê khai giá, niêm yết giá; định giá; thẩm định giá; thanh tra 
chuyên ngành và xử lý vi phạm vê giá. 
       Những nội dung khác không quy định tại Quy định này được thực hiện theo quy 
định của Luật Giá và pháp luật có liên quan. 
 
        Điều 2. Đối tượng áp dụng 
        Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh; người tiêu dùng; cơ quan nhà nước; tổ 
chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực giá trên địa bàn thành 
phố Đà Nắng. 
 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1 
 

BÌNH ỔN GIÁ, ĐĂNG KÝ GIÁ, HIỆP THƯƠNG GIÁ, KIỂM TRA 
YẾU TỐ HÌNH THÀNH GIÁ, KÊ KHAI GIÁ, NIÊM YỂT GIÁ 

       
        Điều 3. Bình ổn giá, đăng ký giá 
        Bình ổn giá thực hiện theo quy định tại Mục 1, Chương III Luật Giá; Mục 1, 
Chương II Nghị định số 177/2013/NĐ-CP và Khoản 3, 7 Điều 1 Nghị định số 
149/2016/NĐ-CP; Mục 1, Chương II Thông tư số 56/2014/TT-BTC. 
        Đăng ký giá thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 17 Luật Giá; Khoản 4, 
Điêu 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP;^ Điều 4, 5, 6, 7 Thông tư số 56/2014/TT-BTC 
và Khoản 2, 3, Điều 1 Thông tư số 233/2016/TT-BTC. 
 
       Điều 4. Hiệp thưong giá 
      Thực hiện theo quy định tại Mục 3, Chương III Luật Giá; Mục 3, Chương II Nghị 
định số 177/2013/NĐ-CP; Mục *3, Chương II Thông tư số 56/2014/TT-BTC. 
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      Điều 5. Kiểm tra yếu tố hình thành giá 
      Thực hiện theo quy định tại Mục 4, Chương III Luật Giá; Mục 4, Chương II Nghị 
định số 177/2013/NĐ-CP; Mục 4, Chương II Thông tư số 56/2014/TT-BT 
 
      Điều 6. Kê khai giá 
         Thực hiện theo quy định tại Mục 1, Chương III Nghị định số 177/2013/NĐ- CP 
và Khoản 9, 10 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP; Mục 5, Chương II Thông tư số 
56/2014/TT-BTC và Khoản 5, 6, 7, 9 Điều 1 Thông tư số 233/2016/TT-BTC. 
 
      Điều 7. Niêm yết giá 
       Thực hiện theo quy định tại Mục 2, Chương III Nghị định số 177/2013/NĐ- CP. 
 

Mục 2 
 ĐỊNH GIÁ 

 
       Điều 8. Hàng hóa, dịch vụ do Nhà nưóc định giá; Nguyên tắc định giá của Nhà 
nưóc; Căn cứ, phương pháp định giá; Trình tự, thời hạn quyết định giá; Điều 
chỉnh mức giá do Nhà nưóc định giá; Hồ sơ phương án giá 
 
         Thực hiện theo quy định tại Mục 2, Chương III Luật Giá; Mục 2, Chương II Nghị 
định số 177/2013/NĐ-CP và Khoản 7, 8, Đieu 1 Nghị định sổ 149/2016/NĐ- CP; Mục 
2, Chương II Thông tư số 56/2014/TT-BTC và Khoản 4, Điều 1 Thông tư số 
233/2016/TT-BTC. 
 
        Điều 9. Quy định về xây dựng, thẩm định phương án giá và trình, quyết định 
giá đối với hàng hóa, dịch vụ 
 
          1.Danh mục hàng hóa, dịch vụ định giá và trách nhiệm xây dụng, thẩm định, 
trình và quyết định giá được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 
 
           2.Cơ quan chủ trì tổ chức xây dựng phương án giá có trách nhiệm lấy ý kiến các 
cơ quan theo quy định của pháp luật chuyên ngành và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa 
phương có liên quan đến hàng hóa, dịch vụ đó trước khi trình thẩm định hoặc quyết 
định giá. 
 
            3.Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của ƯBND thành phố 
nhưng chưa có quy định về trách nhiệm trong xây dựng, thẩm định, trình và quyết định 
giá tại Phụ lục kèm theo Quy định này hoặc trong một số trường hợp đặc biệt khác: 
Căn cứ quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan và thực tế trong quản lý, Sở 
Tài chính tham mưu UBND thành phố có văn bản giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ 
quan, đơn vị thực hiện. 
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Mục 3 

THẨM ĐỊNH GIÁ 
 

           Điều 10. Quản lý nhà nước của UBND thành phố đối vói hoạt động thẩm 
định giá 
         Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu ƯBND thành phố thực hiện quản lý nhà 
nước về hoạt động thẩm định giá thuộc phạm vi quản lý của thành phố theo quy định 
tại Khoản 4, Điều 5 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP. 
 
          Điều 11. Thẩm định giá của Nhà nước 
         1.Các trường hợp thực hiện thẩm định giá của Nhà nước: Thực hiện theo quy 
định tại Khoản 2, Điều 31 và Điều 44 Luật Giá; Khoản 1, Điều 23 Nghị định số 
89/2013/NĐ-CP. 
         2.Tài sản có giá trị lớn sau khi đã thuê doanh nghiệp thẩm định giá mà cần thiêt 
thực hiện thâm định giá của nhà nước được quy định như sau: 
         a) Mua sắm tài sản công, đi thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị theo quy định của pháp luật vê quản lý, sử dụng tài sản công đôi với tài sản có 
giá trị từ 500 triệu đông trở lên /01 đơn vị tài sản (hoặc 01 loại tài sản) được xác định 
là tài sản có giá trị lớn. 
         b) Bán, thanh lý, cho thuê tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử 
dụng tài sản công đôi với tài sản có nguyên giá theo sô sách kê toán từ 01 tỷ đồng trở 
lên/01 đơn vị tài sản (hoặc 01 loại tài sản) được xác định là tài sản có giá trị lớn. 
 
          3.Phân công thực hiện công tác thẩm định giá của nhà nước 
          a) Sở Tài chính thực hiện công tác thẩm định giá của nhà nước đối với tài sản 
công thuộc danh mục mua, đi thuê, bán, thanh lý, cho thuê do Chủ tịch UBND thành 
phố, ƯBND thành phố và HĐND thành phố quyết định. 
           b) Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện thực hiện công tác thẩm định giá 
của nhà nước đôi với tài sản công thuộc danh mục mua, đi thuê, bán, thanh lý, cho thuê 
do Chủ tịch UBND quận, huyện và UBND quận, huyện quyêt định. 
 
           4.Phương thức, trình tự, thủ tục thẩm định giá của Nhà nước và việc thành lập 
Hội đông thâm định giá được thực hiện theo quy định hiện hành. 
 

Mục 4 
THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VÀ xử LÝ VI PHẠM VỀ GIÁ 

 
          Điều 12. Thanh tra chuyên ngành về giá, xử lý vi phạm về giá 
             1.Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu ƯBND thành phố thực hiện chức 
năng thanh tra chuyên ngành về giá trong phạm vi địa bàn thành phố theo quy định 
tại Điêu 9 Luật Giá. 
             2.Việc xử lý vi phạm về giá thực hiện theo quy định hiện hành. 
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Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
          Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn 
           Ngoài các nhiệm vụ đã được quy định ở trên, các cơ quan chuyên môn có trách 
nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau: 
 
        1. Sở Tài chính 
         a) Kịp thời tham mưu cho UBND thành phố quyết định áp dụng các biện pháp 
bình ỗn giá theo thẩm quyền quy định trên cơ sở đề nghị của các Sở, Ban, ngành và 
ƯBND các quận huyện. 
 
          b) Chủ tri, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các biện 
pháp bình ổn giá của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố do UBND 
thành phô phân công; báo cáo Bộ Tài chính, ƯBND thành phố về tình hình tô chức 
thực hiện các biện pháp bình ôn giá do Chính phủ, ƯBND thành phố quyết định áp 
dụng trên địa bàn thành phố. 
          c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm soát các yếu tố hình 
thành giá các hàng hóa, dịch vụ theo quy định khi có yêu cầu. Kiểm tra các nội dung 
liên quan đến việc quản lý giá theo thẩm quyền và theo chỉ đạo của UBND thành phố. 
 
           d) Tổ chức thu thập thông tin giá cả thị trường hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trên 
địa bàn thành phố báo cáo ƯBND thành phố và Bộ Tài chính theo quy định. 
 
            đ) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Du lịch, Sở Giao thông Vận tải, Sở 
Công thương, Sở Y te, Cục Thuê và các cơ quan chuyên môn rà soát thông kê, báo cáo 
ƯBND thành phố quyết định điều chỉnh, bổ sung danh sách các tổ chức, cá nhân thực 
hiện đăng ký giá, kê khai giá vào ngày 01 tháng 7 hàng năm hoặc theo yêu cầu của 
UBND thành phố. 
 
           e) Tiếp nhận, rà soát hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá thuộc phạm vi quản lý; hô 
sơ kê khai giá dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định. 
 
            g) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng, 
khai thác và quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu vê giá tại địa phương; phôi hợp với đơn 
vị quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về giá để kết nối, chia sẻ thông tin từ cơ sở dữ liệu về 
giá tại địa phương với cơ sở dữ liệu quốc gia về giá. 
 
               2. Sở Xây dựng 
            a) Chủ trì, phối họp với các cơ quan có liên quan xác định và công bố giá vật 
liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiêt bị thi công, chỉ sô giá 
xây dựng và đơn giá xây dựng nhà, công trình. 
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           b) Theo dõi diễn biến giá vật liệu xây dưng; chủ trì, phối họp với Sở Tài chính 
báo cáo UBND thành phố biện pháp bình ổn giá. 
 
            3. Sở Y tế 
            a) Tổ chức, triển khai hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ thuộc phạm vi quản lý thực hiện đăng ký giá, kê khai giá đối với thuốc phòng 
bệnh, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuôc chữa bệnh thiêt yêu sử dụng tại các 
cơ sở khám chữa bệnh. 
            b) Cung cấp danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc 
phạm vi quản lý thực hiện đăng ký giá, kê khai giá gửi Sở Tài chính trước ngày 15 
tháng 6 hàng năm đê tông hợp báo cáo UBND thành phố. 
 
             c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra việc 
chấp hành niêm yết giá, bán theo gia niêm yết đối với hàng hoa, dịch vụ thuộc phạm 
vi quản lý, phát hiện và xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm theo quy định của 
Luật Giá và các quy định của pháp luật có liên quan. 
 
            d) Tiếp nhận, rà soát hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ thuộc 
phạm vi quản lý theo quy định. 
 
           4. Sở Công thương 
           a) Tổ chức, triển khai hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ thuộc phạm vi quản lý thực hiện đăng ký giá, kê khai giá (bao gồm sữa dành cho trẻ 
em dưới 6 tuổi) theo quy định. 
 
           b) Cung cấp danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc 
phạm vi quản lý thực hiên đăng ký giá, kê khai giá gửi Sở Tài chính trước ngày 15 
tháng 6 hàng năm để tổng hợp báo cáo ƯBND thành phố. 
 
           c) Chủ trì, phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra việc 
chấp hành niêm yết giá, bán theo giá niêm yết, phát hiện và xử lý kịp thời đối với các 
hành vi vi phạm theo quy định của Luật Giá và các quy định của pháp luật có liên quan. 
 
           d) Tiếp nhận, rà soát hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ thuộc 
phạm vi quản lý theo quy định. 
 
             5. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
           Theo dõi diễn biến giá thóc, gạo tẻ thường; phân đạm urê; phân NPK; thuốc bảo 
vệ thưc vật gồm: thuoc trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ; vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia 
cầm, phoi họp với Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố biện pháp bình ổn giá và 
phối họp triển khai thực hiện. 
 
             6. Sở Giao thông Vận tải 
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          a) Tổ chức, triển khai hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuộc phạm vi 
quản lý thực hiện kê khai giá hàng hóa, dịch vụ (bao gôm giá cước vận tải) theo quy 
định. 
 
          b) Cung cấp danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc 
phạm vi quản lý thực hiện kê khai giá gửi Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 6 hàng 
năm để tổng hợp báo cáo UBND thành phố. 
 
          c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra việc chấp hành 
niêm yết giá, bán theo giá niêm yết đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý, 
phát hiện và xử lý kịp thời đôi với các hành vi vi phạm theo quy định của Luật Giá và 
các quy định của pháp luật có liên quan. 
 
           d) Tiếp nhận, rà soát hồ sơ kê khai giá hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý 
theo quy định. 
 
            7. Sở Du lịch 
           a) Phối họp triển khai hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuộc phạm 
VI quản lý thực hiện kê khai giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định. 
 
           b) Cung cấp danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch thực 
hiện kê khai giá gửi Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 6 hàng năm đê tông họp báo cáo 
UBND thành phố. 
 
           c)Phối họp với các cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm tra việc chấp hành niêm yết 
giá, đăng ký giá, kê khai giá theo quy định. 
 
           8. Sở Kế hoạch và Đầu tu, Cục Thuế thành phố Đà Nằng: phối họp cung cấp 
danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện đăng 
ký giá, kê khai giá cho Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 6 hàng năm để tổng họp, báo 
cáo UBND thành phố. 
 
           9. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế thành phố Đà 
Nẵng: phối họp cung cấp giá thị trường đối với các loại tài nguyên cho Sở Tài chính 
để xây dựng Bảng giá tính thuế tài nguyên hàng năm trên địa bàn thành phố. 
 
         Điều 14. Trách nhiệm của UBND các quận, huyện 
          1.Triển khai và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các chính sách, biện pháp 
quản lý giá theo thẩm quyền và theo quy định của UBND thành phố. 
 
          2.Tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ theo phân công của 
UBND thành phô và thực hiện quản lý nhà nước vê giá trên địa bàn của quận, huyện. 
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           3. Cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ thuộc diện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn quận, huyện cho Sở Tài chính trước 
ngày 15 tháng 6 hàng năm đê tông hợp, báo cáo UBND thành phố. 
 
           4.Tổ chức thu thập thông tin, báo cáo giá thị trường các loại hàng hóa, dịch vụ 
thiết yếu trên địa bàn theo yêu cầu của ƯBND thành phố và hướng dẫn của Sở Tai 
chính. 
 
           5. Phối hợp với các cơ quan liên quan của thành phố kiểm tra, kiểm soát các yếu 
tố hình thành giá các hàng hóa, dịch vụ khi có yêu cầu. Báo cáo tình hình thực hiện 
đăng ký giá, kê khai giá theo chỉ đạo của ƯBND thành phố và hướng dẫn của Sơ Tài 
chính. 
 
           6.Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bình ổn giá của các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố do UBND thành phố phân công* 
 
           7. Điều tra, khảo sát và cung cấp giá thị trường đối với các loại tài nguyên cho 
Sở Tài chính đê xây dựng Bảng giá tính thuê tài nguyên hàng năm trên địa bàn thành 
phố. 
 
        Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vưóng mắc, phát sinh, 
các cơ quan, đơn vị, tô chức và cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh bằng văn bản 
về Sở Tài chính để tổng họp, báo cáo ƯBND thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho 
phù họp./. 
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Phụ lục 
QUỴ ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC XÂY DƯNG, THẨM ĐỊNH, 
TRÌNH VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁ ĐỐI VỚI MỘT SỐ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 

(Kèm theo Quy định về một số nội dung quản ỉý nhà nước trong lĩnh vực giá 
trên địa hàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định  số 25/ QĐ-UBND 

ngày 12 tháng 7 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

 
 

TT 

 
 

Danh mục hàng hóa, dịch vụ 

 
Hình 
thức 
định 
giá 

 
Cơ quan, 

đơn vị chủ 
trì tổ chức 
xây dựng 

 
Cơ 

quan, 
đơn vị 
chủ trì 
thẩm 
định 

 
Cơ quan, 

đơn vị trình 

 
Cơ quan quyết 

định 

 
 
1 

Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc 
phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong 
các cơ sờ khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc 
thành phố quản lý 

 
Giá cụ 
thể 

 
 

Sở Y tế 

 
Sở Tài 
chính 

 
Sở Y tế - 
UBND 

thành phố 

 
HĐND thành 

phố 

 
2 

 
Giá dịch vụ giáo dục mầm non và giáo dục 

phổ thông công lập 

Giá cụ 
thể 

Sở Giáo 
dục và Đào 

tạo 

 
Sở Tài 
chính 

Sở Giáo dục 
và Đào tạo - 

UBND 
thành phố 

 
HĐND thành 

phố 

 
3 

Giá các loại đất (bảng giá đất); giá giao đất, 
cho thuê đất, mặt nước 

     

 
3.1 

 
Bảng giá đất; Bảng giá đất điều chỉnh 

Bảng giá 
đất 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường 

Hội 
đồng 
thẩm 
định 
bảng 

giá đất 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

UBND thành 
phố 

 
 
 
 
 
 

3.2 

Giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, 
giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất 
trả tiền thuê đất hàng năm, cho thuê đất trả tiền 
thuê đất một lần cho cả thời gian thuê không 
thông qua đấu giá mà diện tích tính thu tiền của 
thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá 
đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên. 

 
 
 
 
Giá cụ 
thể 

 
 
 
 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường 

 
 
 

Hội 
đồng 
thẩm 
định 

giá đất 

 
 
 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

 
 
 

UBND thành 
phố 

 
3.3 

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để 
giao đất có thu tiền sừ dụng đất; Giá khởi điểm 
để đấu giá cho thuê đất trả tiền một lần cho cả 
thời gian thuê 

     

 
 
 

3.3.
1 

Trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất 
hoặc tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất đấu 
giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá 
đất) dưới 30 tỷ đồng 

 
Giá cụ 
thể 

 
 

Sở Tài 
chính 

  
 

Sở Tài chính 

 
Chủ tịch UBND 

thành phố 

 
 
 

3.3.
2 

Trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất 
hoặc tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất đấu 
giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá 
đất) từ 30 tỷ đồng trở lên 

 
 
Giá cụ 
thể 

 
 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường 

 
 

Hội 
đồng 
thẩm 
định 

giá đất 

 
 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

 
Chủ tịch UBND 

thành phố 

3.4 Giá khởi điểm để đấu giá cho thuê đất trả tiền 
thuê đất hàng năm 

Giá cụ 
thể 

Sở Tài 
chính 

 Sở Tài chính Chủ tịch UBND 
thành phố 

3.5 Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê 
đối với đất có mặt nước Giá cụ thể 

Sở Tài chính 
 

Sở Tài chính 
UBND 

thành phố 
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TT 

 
 

Danh mục hàng hóa, dịch vụ 

 
Hình 
thức 
định 
giá 

 
Cơ quan, 

đơn vị chủ 
trì tổ chức 
xây dựng 

 
Cơ 

quan, 
đơn vị 
chủ trì 
thẩm 
định 

 
Cơ quan, 

đơn vị trình 

 
Cơ quan quyết 

định 

4 
Giá rừng bao gồm rừng sản xuất, rừng phòng hộ 
và rừng đặc dụng thuộc sở hữu toàn dân do Nhà 
nước làm đại diện chủ sở hữu 

Giá cụ thể 
Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

Sở Tài 
chính Sở Nông 

nghiệp và Phát 
triển nông thon 

UBND 
thành phố 

5 

Giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở 
công vụ được đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà 
nước; Giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở 
hữu nhà nước theo quy định của pháp luật về nhà 
ờ 

Giá cụ thể Sở Xây dựng Sở Tài 
chính Sở Xây dựng UBND 

thành phố 

6 Giá thực tế xây dựng mới đối với nhà trên địa 
bàn thành phố Giá cụ thể 

Sở Xây dựng Sở Tài 
chính Sở Xây dựng 

UBND 
thành phố 

7 
Giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội do hộ 
gia đình, cá nhân xây dựng để bán, cho thuê, cho 
thuê mua 

Khung 
giá Sở Xây dựng Sở Tài 

chính Sở Xây dựng UBND 
thành phố 

8 Giá nước sạch sinh hoạt 
Giá cụ thể 

Đơn vị cấp 
nước sạch 

Sở Tài 
chính Sở Tài chính 

UBND 
thành phố 

9 Giá cho thuê tài sản Nhà nước là công trình kết 
cấu hạ tầng đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố 

Giá cụ thể 
Sở quản lý 
ngành, lĩnh 
vực 

Sở Tài 
chính Sở quản lý 

ngành, lĩnh vực 

UBND 
thành phố 

10 
Giá sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự 
nghiệp công và hàng hóa, dịch vụ được thành 
phố đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất, 
kinh doanh sử dụng ngân sách thành phố 

Giá cụ thể 
Sở quản lý 
ngành, lĩnh 
vực 

Sở Tài 
chính Sở Tài chính UBND 

thành phố 

11 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do 
Thành phố quản lý Giá cụ thể 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

Sở Tài 
chính Sở Nông 

nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

UBND 
thành phố 

12 

Giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong 
trường họp cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực 
hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những 
nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ 

Giá cụ thể 
Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Sở Tài 
chính 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

UBND 
thành phố 

13 Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ      

13.1 
Chợ được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà 
nước 

     

13.1.1 Chợ do đơn vị thuộc Thành phố quản lý 
Giá cụ thể 

Sở Công 
Thương 

Sở Tài 
chính 

Sở Công 
Thương 

UBND 
thành phố 

13.1.2 Chợ do đơn vị thuộc cấp quận, huyện quản lý Giá cụ thể UBND quận, 
huyện 

Sở Tài 
chính 

UBND 
quận, 
huyện 

UBND thành phố 
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TT 

 
 

Danh mục hàng hóa, dịch vụ 

 
Hình 
thức 
định 
giá 

 
Cơ quan, 

đơn vị chủ 
trì tổ chức 
xây dựng 

 
Cơ 

quan, 
đơn vị 
chủ trì 
thẩm 
định 

 
Cơ quan, 

đơn vị trình 

 
Cơ quan quyết 

định 

13.2 Chợ được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách 
nhà nước Giá tối đa 

Doanh 
nghiệp, họp 
tác xã kinh 
doanh, quản 
lý chợ 

Sở Tài 
chính Sở Tài chính UBND 

thành phố 

14 Giá dịch vụ trông giữ xe      

14.1 Được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà 
nước Giá cụ thể 

Sở Công 
Thương 

Sở Tài 
chính Sở Tài chính 

UBND 
thành phố 

14.2 

Được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách 
nhà nước (trừ dịch vụ trông giữ xe thông thường 
đã quy định giá tối đa bằng với mức giá cụ thể 
tại Mục 14.1) 

Giá tối đa 

Các doanh 
nghiệp, hộ 

gia đình kinh 
doanh dịch 

vụ trông giữ 
xe 

Sở Tài 
chính Sờ Tài chính UBND 

thành phố 

15 
Giá dịch vụ sừ dụng đuửng bộ do Thành phố 
quản lý các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để 
kinh doanh 

Giá tối đa Sở Giao 
thông Vận tải 

Sở Tài 
chính 

Sở Giao thông 
Vận tải UBND 

thành phố 

16 
Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 
rắn sinh hoạt 

     

16.1 Được đầu tư từ ngân sách nhà nước hoặc sử dụng 
nguồn vốn ngân sách nhà nước Giá tối đa 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Sở Tài 
chính Sở Tài chính 

UBND 
thành phố 

16.2 Được đầu tư từ các nguồn vốn ngoài ngân sách 
nhà nước Giá tối đa 

Chủ đầu tư 
Sở Tài 
chính Sở Tài chính 

UBND 
thành phố 

17 Giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải      

17.1 
Đối với hệ thống thoát nước, xử lý nước thải 
được đầu tư từ ngân sách nhà nước 

Giá cụ thể 

Sở Xây dụng 

Sở Tài 
chính 

Sở Tài chính UBND 
thành phố 

17.2 Đối với hệ thống thoát nước, xử lý nước thải 
được đầu tư từ các nguồn vốn khác Giá cụ thể 

Chủ sở hữu 
hệ thống 

Sở Tài 
chính Sở Tài chính 

UBND 
thành phố 

18 
Giá dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga (bao gồm dịch 
vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ 
Container, dịch vụ lai dắt thuộc khu vực cảng 
biển) do Thành phố quản lý 

Khung 
giá 

Sở quản lý 
ngành, lĩnh 

vực 

Sở Tài 
chính 

Sở quản lý 
ngành, lĩnh vực 

UBND 
thành phố 

19 
Giá dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga được đầu tư 
bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm 
cảng, bến thủy nội địa, cảng cá), do Thành phố 
quản lý 

Khung 
giá 

Sở quản lý 
ngành, lĩnh 

vực 

Sở Tài 
chính 

Sở quản lý 
ngành, lĩnh vực 

UBND 
thành phố 

20 
Mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa thuộc 
danh mục được trợ giá, trợ cước vận chuyển chi 
từ ngân sách nhà nước 

Giá cụ thể Sở Giao 
thông Vận tải 

Sở Tài 
chính Sở Tài chính UBND 

thành phố 
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TT 

 
 

Danh mục hàng hóa, dịch vụ 

 
Hình 
thức 
định 
giá 

 
Cơ quan, 

đơn vị chủ 
trì tổ chức 
xây dựng 

 
Cơ 

quan, 
đơn vị 
chủ trì 
thẩm 
định 

 
Cơ quan, 

đơn vị trình 

 
Cơ quan quyết 

định 

21 Giá bán lẻ hàng hóa được trợ giá, trợ cước vận 
chuyển Giá cụ thể 

hoặc khung 
giá 

Sở Công 
Thương 

Sở Tài 
chính Sở Tài chính UBND 

thành phố 

22 

Giá cước vận chuyển cung ứng hàng hóa, dịch 
vụ thiết yếu thuộc danh mục được trợ giá phục 
vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải 
đảo 

Giá cụ thể Sở Giao 
thông Vận tải 

Sở Tài 
chính Sở Tài chính UBND 

thành phố 

23 Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn 
thành phố Khung giá 

hoặc giá cụ 
thể 

Doanh 
nghiệp, hợp 
tác xã kinh 
doanh, khai 
thác bến xe 

Sở Tài 
chính Sở Tài chính UBND 

thành phố 

24 Giá vé vận tải hành khách bằng xe buýt có trợ 
giá Giá cụ thể Sở Giao 

thông Vận tải 
Sở Tài 
chính 

Sở Giao thông 
Vận tải UBND 

thành phố 

25 
Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng và giá 
chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân 
được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 

Giá cụ thể Sở Xây dựng Sở Tài 
chính Sở Tài chính UBND 

thành phố 

26 Giá tính thuế tài nguyên hàng năm áp dụng trên 
địa bàn thành phố 

Bảng 
giá 

Sở Tài chính 
 

Sở Tài chính 
UBND 

thành phố 
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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:26/2018/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày 26  tháng 7 năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển  

chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài  
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 
6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính 

phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ 

về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của 
các nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính 
phủ về quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp 
quản lý đối với thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương;  

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 
số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng 
vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước 
ngoài; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 394/TTr-
SKHĐT ngày 25 tháng 6 năm 2018.   
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định quản lý và sử dụng vốn hỗ 
trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng”. 

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc 
thực hiện Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2018 và 
thay thế Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng về Ban hành Quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ 
trợ phát triển chính thức (ODA). 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, ban, 
ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám 
đốc các Ban Quản lý dự án và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

                                             
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

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

  

 
QUY ĐỊNH 

Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)  
và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn  

thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND 

 ngày 26 tháng7 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
  
   

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Văn bản này quy định một số nội dung về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn 
thành phố, gồm các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các 
nhà tài trợ nước ngoài do thành phố trực tiếp quản lý.  

 2. Những nội dung không được quy định tại Quy định này thì thực hiện theo quy 
định của Chính phủ về quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ chính thức ODA, vốn vay ưu đãi 
của các nhà tài trợ nước ngoài.  

 Điều 2. Đối tượng áp dụng 
 Quy định này áp dụng cho các cơ quan đơn vị có liên quan đến công tác vận 

động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước 
ngoài trên địa bàn thành phố.  

Điều 3. Các nguyên tắc cơ bản trong quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay 
ưu đãi 

 1. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thống nhất quản lý nhà nước về ODA và 
vốn vay ưu đãi trên địa bàn, trên cơ sở tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, có 
phân công, phân cấp, gắn quyền hạn với trách nhiệm, đảm bảo sự phối hợp quản lý, 
kiểm tra, giám sát chặt chẽ và phát huy tính chủ động của các cơ quan, đơn vị thực 
hiện. 

 2. Các nguyên tắc cơ bản trong quản lý và sử dụng vốn và vốn vay ưu đãi  được 
quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP. 

Điều 4. Lĩnh vực ưu tiên sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi 
Theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP. Cụ thể:   
1. Hỗ trợ thực hiện chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. 
2. Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường 

thể chế quản lý nhà nước. 
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3. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 
4. Hỗ trợ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. 
5. Sử dụng làm nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo 

hình thức đối tác công tư (PPP). 
6. Lĩnh vực ưu tiên khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Chương II 
VẬN ĐỘNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI 

Điều 5. Cơ sở vận động vốn ODA và vốn vay ưu đãi 
1. Định hướng thu hút và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của Chính phủ 

theo từng thời kỳ. 
2. Nhu cầu vốn ODA, vốn vay ưu đãi để hỗ trợ thực hiện chiến lược, quy hoạch, 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 05 năm, 10 năm và tầm nhìn đến năm 
2030 của thành phố.  

3. Khả năng tổ chức thực hiện và khả năng bố trí nguồn lực. 
4. Thế mạnh và ưu tiên của nhà tài trợ. 
Điều 6. Phối hợp vận động vốn ODA và vốn vay ưu đãi 
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân thành 

phố điều phối nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi; chịu trách nhiệm phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị liên quan trong việc vận động vốn ODA. 

2. Các cơ quan, đơn vị phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc chủ động vận 
động vốn ODA và vốn vay ưu đãi trên các lĩnh vực liên quan thông qua các cơ quan 
Đại sứ quán, đại diện ngoại giao, các tổ chức tài trợ đa phương hoặc các tổ chức quốc 
tế khác. 

Điều 7. Xây dựng danh mục vận động vốn ODA và vốn vay ưu đãi 
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đề xuất danh mục và 

xây dựng đề xuất chương trình, dự án cần vận động vốn ODA và vốn vay ưu đãi. 
2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, nhu cầu sử dụng vốn ODA 

và vốn vay ưu đãi của ngành mình, chủ động đề xuất danh mục các chương trình, dự 
án kèm theo đề xuất từng chương trình, dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư vào quý I 
hàng năm. 

3. Hàng năm và từng thời kỳ, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ 
quan liên quan lựa chọn, đề xuất danh mục chương trình, dự án vận động vốn ODA và 
vốn vay ưu đãi của thành phố để trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. 

Điều 8. Xây dựng chương trình, dự án vận động vốn ODA và vốn vay ưu đãi 
Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt danh mục dự án vận động vốn ODA 

và vốn vay ưu đãi, việc xây dựng chương trình, dự án được thực hiện theo trình tự sau: 
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1. Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng đề xuất chương trình, dự án cần vận 
động vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Nghị định số 
16/2016/NĐ-CP và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành lấy ý kiến tham vấn của các cơ quan, đơn vị 
liên quan về đề xuất chương trình, dự án, tổng hợp các ý kiến đóng góp và thông báo 
cho cơ quan, đơn vị có dự án hoàn thiện đề xuất.  

Điều 9. Vận động vốn ODA và vốn vay ưu đãi 
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối giúp UBND thành phố chuẩn bị và 

thực hiện công tác vận động vốn ODA và vốn vay ưu đãi, có nhiệm vụ: 
a) Tổng hợp các đề xuất chương trình, dự án cần vận động và tham mưu cho Ủy 

ban nhân dân thành phố thủ tục gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn đề xuất chương 
trình, dự án phù hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.  

b) Phối hợp với các cơ quan liên hệ và cung cấp thông tin về dự án cho các Bộ, 
ngành Trung ương và các nhà tài trợ trong quá trình vận động.  

2. Các cơ quan, đơn vị có dự án đề nghị tài trợ có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tham gia công tác vận động vốn ODA và vốn vay ưu đãi. 

 
Chương III 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP ĐỀ XUẤT, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG 
 ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA,  

VỐN VAY ƯU ĐÃI 
 Điều 10. Trình tự, thủ tục quyết định lựa chọn Đề xuất chương trình, dự án  

1. Đề xuất chương trình, dự án được lập theo mẫu Phụ lục II của Nghị 
định số 16/2016/NĐ-CP. 

2. Trình tự, thủ tục quyết định lựa chọn Đề xuất chương trình, dự án: 
a)  Cơ quan lập đề xuất dự án có văn bản kèm Đề xuất chương trình, 

dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định. Đề xuất dự án được lập thành 
16 bản (8 bản tiếng Việt và 8 bản tiếng Anh) có đóng dấu xác nhận của cơ 
quan lập đề xuất.  

b)  Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, trong trường hợp cần thiết, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư lấy ý kiến của các sở ngành liên quan. Sau khi tổng hợp ý 
kiến của các sở ngành liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản trình Ủy 
ban nhân dân thành phố kèm dự thảo văn bản và Đề xuất chương trình, dự án 
để Ủy ban nhân dân thành phố gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

c)  Trên cơ sở ý kiến thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc 
lựa chọn Đề xuất chương trình, dự án, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo 
triển khai các bước tiếp theo theo quy định.   
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Điều 11. Lập và thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư chương trình, dự án  

1.  Sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho cơ 
quan chủ quản về việc Thủ tướng Chính phủ cho phép lập Báo cáo nghiên 
cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án; 
cơ quan lập đề xuất chương trình, dự án tiến hành lập Báo cáo nghiên cứu 
tiền khả thi hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và Báo cáo nguồn vốn 
và khả năng cân đối vốn đối. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Hội đồng thẩm định nội bộ 
Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án Nhóm A (do một Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố làm Chủ tịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư là Thường trực Hội đồng 
thẩm định và các sở, ban, ngành liên quan là thành viên) hoặc giao Sở Kế hoạch và 
Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư và Báo cáo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án còn 
lại. 
        3. Hồ sơ thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương 
đầu tư chương trình, dự án thực hiện theo Điều 5 của Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT, 
Điều 20 của Nghị định số 136/2015/NĐ-CP và Hồ sơ thẩm định nguồn vốn và khả 
năng cân đối vốn thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT và Khoản 1 
Điều 21 của Nghị định số 136/2015/NĐ-CP.  
        4. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến của các sở 
ngành liên quan. Trên cơ sở ý kiến của các sở ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập Báo 
cáo thẩm định nội bộ, gửi cơ quan lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo 
đề xuất chủ trương đầu tư. 
         5. Thời gian thẩm định nội bộ:   

 a) Thời gian thẩm định nội bộ chương trình, dự án tính từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ:  

- Đối với dự án đầu tư nhóm A: 45 ngày làm việc; 
- Đối với dự án đầu tư nhóm B: 30 ngày làm việc; 
- Đối với dự án đầu tư nhóm C, dự án hỗ trợ kỹ thuật và chương trình, dự án khác: 

20 ngày làm việc. 
 b) Thời gian lấy ý kiến góp ý của các cơ quan chuyên ngành: Trong thời hạn 03 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua 
chủ dự án gửi hồ sơ kèm theo công văn đề nghị các cơ quan có liên quan có ý kiến về 
thiết kế cơ sở và nội dung văn kiện chương trình, dự án. 

 c) Thời gian xem xét của các cơ quan liên quan, kể từ ngày nhận được hồ sơ dự 
án: 

- 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm A;  
- 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm B;  



   
47 CÔNG BÁO/Số 07 + 08 + 09/Ngày 16-9-2018  

- 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm C, dự án hỗ trợ kỹ thuật và chương trình, 
dự án khác. 
 6. Căn cứ ý kiến góp ý của các sở ngành được nêu trong Báo cáo thẩm định nội 
bộ, cơ quan lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 
tư điều chỉnh báo cáo cho phù hợp. 
 7. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố (Cơ quan chủ 
quản) có công văn kèm theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem 
xét quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Nghị định 
số 16/2016/NĐ-CP. 

 8. Trường hợp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư thuộc Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố 
(Cơ quan chủ quản) có công văn (kèm Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư) gửi lấy ý 
kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan. Căn cứ các ý 
kiến của các cơ quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định trình Ủy ban nhân dân 
thành phố xem xét quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 17 của Nghị 
định số 16/2016/NĐ-CP. 

Điều 12. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án 
1.  Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án 

theo Điều 12 của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP.  
2.  Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn 

ODA, vốn vay ưu đãi, trừ các chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ không 
hoàn lại thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân 
dân thành phố nêu tại khoản 1 Điều này, được thực hiện theo Điều 14, 15, 16 
của Nghị định 16/2016/NĐ-CP.  

3.  Thời gian xem xét, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự 
án:   

          - Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của Quốc hội, Chính 
phủ, Thủ tướng chính phủ: Thời gian xem xét chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân 
thành phố trước khi trình xin ý kiến của Hội đồng nhân dân thành phố là 17 ngày làm 
việc. Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi có ý kiến của Hội đồng nhân dân thành 
phố, Ủy ban nhân dân thành phố có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.   
          - Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố: Thời gian xem xét, quyết định chủ trương đầu tư tại Ủy ban nhân 
dân thành phố là 12 ngày làm việc. 

       

   Chương IV 
CHUẨN BỊ, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ  

CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Điều 13. Quyết định về chủ dự án  
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1. Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư căn cứ Điều 22 của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP và đề xuất của các cơ quan, 
đơn vị có chương trình, dự án được duyệt, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quyết định về chủ chương trình, dự án (sau đây gọi chung là chủ dự án). 

2. Chủ dự án là đơn vị được Ủy ban nhân dân thành phố giao trách nhiệm quản 
lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng để thực hiện chương trình, dự án.  

3. Trường hợp tại thời điểm ban hành quyết định đầu tư nhưng chưa xác định được 
đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng công trình, Ủy ban nhân dân thành phố lựa chọn một 
đơn vị có đủ điều kiện làm chủ dự án. Trong thời gian thực hiện dự án, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành 
phố xác định hoặc thành lập một đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng công 
trình. Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ cho đơn vị này tham gia cùng với chủ 
đầu tư trong việc nghiệm thu và tiếp nhận công trình đưa vào khai thác và sử dụng theo 
quy định hiện hành. 

4. Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về chủ dự án, chủ dự án 
có trách nhiệm phối hợp với nhà tài trợ nước ngoài lập văn kiện chương trình, dự án; 
lập hồ sơ thẩm định văn kiện, chương trình dự án báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. 

Điều 14. Thẩm định và phê duyệt văn kiện chương trình, dự án và quyết định 
đầu tư chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố  

1. Văn kiện chương trình, dự án được xây dựng theo quy định tại Điều 27 của 
Nghị định số 16/2016/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư 
và xây dựng công trình. 

2. Hồ sơ thẩm định văn kiện chương trình, dự án được lập theo quy định tại Điều 
28 của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP. Hồ sơ thẩm định được lập thành 08 bộ, các tài 
liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch kèm theo. 
         3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố có công văn gửi 
lấy ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn, khả năng cân đối vốn, 
ý kiến của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với cho chương 
trình, dự án và các cơ quan khác về những nội dung có liên quan.    

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định, lập báo cáo thẩm 
định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt văn kiện và ban hành 
quyết định đầu tư đối với các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 của Nghị định số 
16/2016/NĐ-CP.  

5. Quy trình, thời gian thẩm định và phê duyệt chương trình, dự án thuộc thẩm 
quyền của Ủy ban nhân dân thành phố: 

a) Tổ chức thẩm định: 
- Thời gian thẩm định văn kiện chương trình, dự án tính từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ:  
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+ Đối với dự án đầu tư nhóm A: 40 ngày làm việc; 
+ Đối với dự án đầu tư nhóm B: 30 ngày làm việc; 
+ Đối với dự án đầu tư nhóm C, dự án hỗ trợ kỹ thuật và chương trình, dự án khác: 

20 ngày làm việc. 
- Lấy ý kiến góp ý của các cơ quan chuyên ngành: Trong thời hạn 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua chủ dự án 
gửi hồ sơ kèm theo công văn đề nghị các cơ quan có liên quan có ý kiến về thiết kế cơ 
sở và nội dung văn kiện chương trình, dự án. 

- Thời gian xem xét của các cơ quan liên quan, kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án: 
+ 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm A;  
+ 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm B;  
+ 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm C, dự án hỗ trợ kỹ thuật và chương trình, 

dự án khác. 
b) Phê duyệt dự án: 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt văn kiện 
chương trình, dự án và quyết định đầu tư chương trình, dự án. 

c) Thông báo phê duyệt dự án: 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành quyết định đầu tư chương trình, dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy 
ban nhân dân thành phố ban hành thông báo cho nhà tài trợ nước ngoài và chủ dự án 
về quyết định đầu tư chương trình, dự án, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
Tài chính và các cơ quan có liên quan Quyết định đầu tư chương trình, dự án đã được 
phê duyệt có đóng dấu giáp lai của Ủy ban nhân dân thành phố để giám sát và phối hợp 
thực hiện.  

Điều 15. Một số quy định riêng đối với dự án đầu tư sử dụng vốn ODA và 
vốn vay ưu đãi 

1. Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng 
vốn ODA, vốn vay ưu đãi có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật 
về xây dựng và pháp luật khác có liên quan. 

2. Việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, cấp giấy phép xây 
dựng, quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo hiểm công 
trình xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý đầu 
tư và xây dựng. 

Chương V 
QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN  

Điều 16. Các hình thức tổ chức quản lý chương trình, dự án 
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1. Các hình thức quản lý chương trình, dự án thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 
37 của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP và Điều 12 của Thông tư số 12/2016/TT-
BKHĐT.  

2. Chủ dự án chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chủ trương 
sử dụng Ban quản lý dự án (sau đây gọi tắt là Ban QLDA) đang hoạt động hay thành 
lập mới Ban QLDA để quản lý chương trình trình, dự án.    

3. Trường hợp thành lập mới Ban QLDA, trình tự thành lập, quy chế tổ chức và 
hoạt động của Ban QLDA thực hiện theo quy định tại Điều 38, Điều 39 của Nghị định 
số 16/2016/NĐ-CP và Điều 13, Điều 14 của Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT.  

Điều 17. Vốn đối ứng chuẩn bị thực hiện và thực hiện chương trình, dự án 
1. Vốn đối ứng chuẩn bị thực hiện và thực hiện chương trình, dự án theo quy định 

tại Điều 48 của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP. 
2. Đối với chương trình, dự án được cấp phát toàn bộ từ ngân sách nhà nước: Ủy 

ban nhân dân thành phố cân đối vốn đối ứng trong dự toán ngân sách hàng năm của địa 
phương theo quy định của pháp luật hiện hành và phân định rõ theo nguồn vốn xây 
dựng cơ bản, hành chính sự nghiệp tương ứng với nội dung chi tiêu của chương trình, 
dự án.  

3. Đối với chương trình, dự án vay lại toàn bộ hoặc một phần từ ngân sách nhà 
nước: Chủ dự án tự bố trí vốn đối ứng hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết 
định để bảo đảm đủ vốn đối ứng cho chương trình, dự án theo quy định trước khi ký 
hợp đồng vay lại. 

4. Đối với các dự án thuộc diện ngân sách nhà nước cấp phát, vốn đối ứng bố trí 
từ ngân sách nhà nước theo kế hoạch ngân sách hàng năm. Riêng các dự án do địa 
phương làm chủ dự án hoặc dự án có khả năng thu hồi vốn thì chi phí giải phóng mặt 
bằng do chủ dự án tự bố trí và phải có cam kết giải phóng mặt bằng trước khi thực hiện 
dự án. 

Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ dự án và Ban QLDA trong quản lý 
thực hiện chương trình, dự án 

Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ dự án và Ban QLDA trong quản lý thực hiện chương 
trình, dự án thực hiện theo Điều 42 và Điều 43 của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP.  

Điều 19. Kế hoạch trung hạn 5 năm, kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm 
thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng 

1. Việc lập, phê duyệt kế hoạch trung hạn 5 năm, kế hoạch tổng thể và kế hoạch 
hàng năm thực hiện chương trình, dự án vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng (sau 
đây gọi tắt là các kế hoạch thực hiện chương trình, dự án) thực hiện theo hướng dẫn tại 
Điều 41, 42, 43, 45, 46, 47 của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tổng hợp, xem xét, trình Ủy ban nhân dân 
thành phố phê duyệt các kế hoạch thực hiện chương trình, dự án và gửi quyết định phê 
duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án (bản gốc) cho Bộ Kế hoạch và 
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Đầu tư, Bộ Tài chính và nhà tài trợ để làm cơ sở cho việc theo dõi, đánh giá quá trình 
thực hiện dự án. 

3. Trong trường hợp kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án có sự thay 
đổi làm kéo dài thời gian thực hiện dự án so với điều ước quốc tế đã ký kết, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư thẩm định báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Thủ tướng Chính 
phủ xem xét quyết định. 

4. Kế hoạch hàng năm thực hiện chương trình, dự án là cơ sở để phân bổ các 
nguồn lực cho các hoạt động của chương trình, dự án và là cơ sở để xây dựng kế hoạch 
thực hiện cho từng quý, phục vụ công tác điều hành, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, khen 
thưởng đối với hoạt động quản lý dự án của Ban QLDA. 

Điều 20. Đấu thầu 
1. Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện chương trình, dự án thực 

hiện theo quy định tại Điều 52 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP. 
2. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ đấu thầu chương trình, dự án thực hiện 

theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành một số nội dung 
về mua sắm quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Điều 21. Điều chỉnh, sửa đổi bổ sung chương trình, dự án 
1. Trong trường hợp những điều chỉnh, bổ sung dẫn đến thay đổi về nội dung 

trong Quyết định chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với chủ 
dự án tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị 
định số 16/2016/NĐ-CP.  

2. Trong trường hợp những điều chỉnh dẫn đến sửa đổi, bổ sung, 
gia hạn điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với chủ dự án tham mưu Ủy ban nhân 
dân thành phố thực hiện theo quy định tại Điều 33 và Điều 36 Nghị định 
số 16/2016/NĐ-CP.  

3. Việc sử dụng vốn dư phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình, dự án 
bao gồm vốn dư sau đấu thầu, vốn dư do thay đổi tỷ giá, lãi suất, vốn dự phòng chưa 
phân bổ và các khoản vốn dư khác thực hiện như sau: 

a) Nếu việc sử dụng phần vốn dư trong phạm vi chương trình, dự án được xác 
định tại văn bản quyết định đầu tư dự án, phù hợp với quyết định phê duyệt chủ trương 
đầu tư của cấp có thẩm quyền: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với chủ dự án 
tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố giải trình với các Bộ ngành liên quan và thỏa 
thuận với nhà tài trợ nước ngoài để quyết định việc sử dụng sau khi đã thống nhất với 
các Bộ, ngành. 

b) Nếu việc sử dụng phần vốn dư để thực hiện chương trình, dự án mới theo hướng 
ưu tiên nhằm phát huy hiệu quả của chương trình, dự án đang thực hiện: Sở Kế hoạch 
và Đầu tư chủ trì, phối hợp với chủ dự án tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố có 
văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính kèm Báo cáo đề xuất chủ trương 
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đầu tư chương trình, dự án mới sử dụng vốn dư. Các bước tiếp theo thực hiện theo 
hướng dẫn tại Điều 53 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP. 

Điều 22. Quản lý xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, kiểm toán, quyết toán 
Việc quản lý xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, kiểm toán, quyết toán chương trình, 

dự án ODA và vốn vay ưu đãi thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 54 Nghị định số 
16/2016/NĐ-CP và các quy định hiện hành liên quan. 

Điều 23. Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn 
ODA và vốn vay ưu đãi 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp và xử lý trong 
thẩm quyền những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chương 
trình, dự án; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan có biện pháp xử lý và đề xuất 
Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định những vấn đề vượt thẩm quyền. 

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ dự án và Ban QLDA kiểm tra, theo dõi 
thường xuyên, liên tục, đảm bảo thực hiện chương trình, dự án đúng mục tiêu, tiến độ 
và chất lượng đã được phê duyệt; có trách nhiệm báo cáo kịp thời tình hình thực hiện, 
những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đến Ủy ban nhân 
dân thành phố thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

3. Việc giám sát và đánh giá chương trình, dự án vốn ODA, vốn vay ưu đãi thực 
hiện theo hướng dẫn tại Điều 56 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP.  

Điều 24. Báo cáo thực hiện chương trình, dự án vốn ODA, vốn vay ưu đãi 
1. Chế độ báo cáo thực hiện chương trình, dự án vốn ODA, vốn vay ưu đãi thực 

hiện theo quy định tại Điều 23 và Điều 24 của Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT. 
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chế độ 

báo cáo và tổng hợp kết quả vận động vốn ODA, vốn vay ưu đãi; báo cáo tình hình 
thực hiện và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của thành phố theo 
quy định. 

 
Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
 

Điều 25. Nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
1. Là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về vận 

động, thực hiện, điều phối quản lý vốn ODA và vốn vay ưu đãi; hướng dẫn các sở, ban, 
ngành xây dựng đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; tham 
mưu Ủy ban nhân dân thành phố các thủ tục trình phê duyệt ở cấp Trung ương và thủ 
tục phê duyệt thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố.  

2. Chủ trì soạn thảo và trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban hành các 
chính sách, quy hoạch thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng.  
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3. Xây dựng kế hoạch vốn ODA, vốn vay ưu đãi hàng năm và trung hạn 5 năm 
trong kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Chủ trì, phối hợp với 
Sở Tài chính lập kế hoạch giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi, tham mưu cho UBND 
thành phố bố trí đầy đủ và kịp thời vốn chuẩn bị dự án, vốn đối ứng chuẩn bị thực hiện 
và thực hiện chương trình, dự án thuộc diện cấp phát từ ngân sách nhà nước trong kế 
hoạch vốn hàng năm. 

4. Thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các chương trình, dự án 
ODA và vốn vay ưu đãi. 

5. Theo dõi, kiểm tra việc quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, 
là đầu mối xử lý các vấn đề liên quan đến nhiều sở, ngành và kiến nghị Ủy ban nhân 
dân thành phố biện pháp xử lý. Chủ trì tổ chức thực hiện các biện pháp đồng bộ nhằm 
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi.  

6. Báo cáo tổng hợp tình hình quản lý thực hiện chương trình, dự án và hiệu quả 
thu hút sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi theo yêu cầu của các Bộ, ngành Trung 
ương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. 

7. Kiểm tra, thanh tra và giám sát việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ODA, 
vốn vay ưu đãi được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.   

Điều 26. Nhiệm vụ của Sở Tài chính 
1. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chương trình, dự án liên quan đến sử 

dụng vốn, quản lý tài chính chương trình, dự án vốn ODA, vốn vay ưu đãi. 
2. Theo dõi, kiểm tra công tác quản lý tài chính, quyết toán vốn hoàn thành chương 

trình, dự án vốn ODA, vốn vay ưu đãi. 
3. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành 

phố bố trí đầy đủ và kịp thời vốn đối ứng chuẩn bị thực hiện và thực hiện chương trình, 
dự án vốn ODA, vốn vay ưu đãi trong dự toán ngân sách hàng năm và trung hạn 5 năm. 

4. Báo cáo tình hình vay, trả nợ chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi và các 
nguồn vốn vay khác; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổng mức vốn được phép 
huy động theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.    

Điều 27. Nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ 
1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng 

và thực hiện chủ trương, phương hướng vận động vốn ODA, vốn vay ưu đãi cũng như 
chính sách đối tác trên cơ sở chính sách đối ngoại chung; tham gia vận động vốn ODA, 
vốn vay ưu đãi. 

2. Góp ý xây dựng nội dung dự thảo thỏa thuận quốc tế, hướng dẫn và thực hiện 
các thủ tục đối ngoại về việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế về vốn ODA, vốn 
vay ưu đãi thuộc thẩm quyền ký kết của Ủy ban nhân dân thành phố. 

Điều 28. Nhiệm vụ của các ngành các cấp, các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn 
ODA, vốn vay ưu đãi 
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1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan xây dựng định 
hướng, quy hoạch thu hút sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; đề xuất danh mục dự án 
và tham gia vận động các dự án ưu tiên kêu gọi vốn ODA, vốn vay ưu đãi của ngành, 
của địa phương, đơn vị. 

2. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với chương trình, dự án theo quy 
định của pháp luật. Khi có yêu cầu, chịu trách nhiệm xem xét và có ý kiến bằng văn 
bản về các vấn đề liên quan đến chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu 
đãi trong thời gian quy định. 

3. Tổ chức thực hiện, bảo đảm chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn ODA, vốn vay 
ưu đãi đối với các chương trình, dự án thuộc ngành quản lý. Phối hợp với Sở Kế hoạch 
và Đầu tư xây dựng và thực hiện các biện pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản 
lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi. 

4. Có trách nhiệm xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện 
các chương trình, dự án sử dụng ODA, vốn vay ưu đãi do ngành mình quản lý và gửi 
về Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. 

Điều 29. Khen thưởng và xử lý vi phạm 
1. Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quản lý và sử 

dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi được khen thưởng theo quy định của pháp luật 
về thi đua, khen thưởng. 

2. Đối với các hành vi vi phạm trong việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, 
vốn vay ưu đãi thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, 
xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp 
luật. 

Điều 30. Điều khoản thi hành 
1. Các ngành, các cơ quan, đơn vị các cấp, các chủ dự án, các Ban QLDA quản lý 

và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm thi hành 
Quy định này.        

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có 
trách nhiệm phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời 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 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

   Số: 27/2018/QĐ-UBND                Đà Nẵng, ngày  24  tháng 8 năm 2018                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

 Quy định về giá tính lệ phí trước bạ  
đối với nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
CHỦ TỊCH 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 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10  năm 2016 của Chính 

phủ về lệ phái trước bạ; 
Căn cứ Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày15 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; 
Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD  ngày10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong 
quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; 

Xét Tờ trình số 158/TTr-STC  ngày 12 tháng 6 năm 2018 và Công văn số 
2771/STC-GCS ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Sở Tài chính về việc ban hành Quyết 
định quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
Bảng giá thực tế xây dựng mới đối với nhà được Sở Xây dựng lập kèm theo Công văn 
số 4372/SXD- KTXD ngày 21 tháng 5 năm 2018, ý kiến thẩm định dự thảo văn bản của 
Sở Tư pháp tại Công văn số 702/STP-XDKTVB ngày 12 tháng 3 năm 2018 và trên cơ 
sở kết luận của UBND thành phố tại phiên họp thường kỳ ngày 07/8/2018 theo Thông 
báo số 150/TB-VP ngày 13/8/2018. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà áp dụng trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng với các nội dung như sau: 
       1.Công thức xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ; Thực hiện theo quy định 
tại Điểm b, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 301/2016/TT-BTC. 
       2.Bảng giá thực tế xây dựng mới đối với 01 (một) m2 sàn nhà áp dụng để thu lệ 
phí trước bạ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: Chi tiết tại Phụ lục kèo theo. 
       3.Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ áp dụng theo bảng sau: 
 
STT 

 
Thời gian đã sử dụng 

Nhà cấp 
đặc biệt 

(%) 

Nhà cấp I 
(%) 

Nhà cấp 
II 

(%) 

Nhà cấp   
III 
(%) 

Nhà cấp 
IV 
(%) 

1 Đến 01 năm 100 100 100 100 100 

2 Trên 01 năm đến 05 năm 95 90 85 80 75 
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3 Trên 05 năm đến 10 năm  85 80 75 65 55 

4 Trên 10 năm đến 20 năm 70 60 55 40 30 

5 Trên 20 năm đến 50 năm 50 40 35 20 10 

 
Thời gian đã sử dụng của nhà được tính từ thời điểm (năm) xây dựng hoàn thành 

bàn giao nhà (hoặc đưa vào sử dụng) đến năm kê khai, nộp lệ phí trước bạ nhà đó; 
trường hợp hồ sơ không đủ căn cứ xác định được năm xây dựng nhà thì lấy theo năm 
mua nhà, hoặc nhận nhà, hoặc năm cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Đối với 
phân cấp công trình thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng 

4. Một số trường hợp cụ thể ngoài các quy định trên đây được áp dụng giá tính 
lệ phí trước bạ nhà theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Điểm c, Khoản 2, Điều 3 
Thông tư số 301/2016/TT-BTC 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 9  năm 2018 và 
bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của  UBND thành phố Đà 
Nẵng quy định bảng giá nhà và tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước 
bạ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

Điều 3. Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng chịu 
trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quyết định 
này. 

Điều 4.Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các sở: Tài 
chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng; Gioám đốc Kho bạc Nhà 
nước Đà Nẵng;; Chủ tịch UBND các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
căn cứ Quyết định thi hành./. 

                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               
                                                                                           KT.CHỦ TỊCH 
                                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH 
                                                                 
                                                                                                                    Trần Văn Miên  
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Phụ lục 
      BẢNG GIÁ THỰC TẾ XÂY DỰNG MỚI MỘT (M²) NHÀ ÁP DỤNG  
ĐỂ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

( Kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2018 
của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 
 

 
STT 

 
Loai công trình 

 
Cấp 
công 
trình 

 
Đơn giá  

(đồng/m2 sàn) 
 

A Nhà ở   
I Nhà ở riêng lẻ   
1 Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch, mái lợp tôn IV 2.270.000 
2 Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch, mái lợp ngói IV 2.890.000 
3 Nhà 1 tầng, tường gạch chịu lực, nái BTCT IV 4.140.000 
4  Nhà 2 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường 

bao xây gạch; sàn, mái BTCT 
III 4.970.000 

5 Nhàtừ 3 đến 5 tầng, kết cấu khung chịu lực 
BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT 

III 5.880.000 

6 Nhà kiểu biệt thự trệt, tường bao xây gạch, mái 
lợp ngói 

III 5.500.000 

7 Nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung 
chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái 
BTCT 

III 6.930.000 

II Nhà chung cư   
1 Số tầng ≤ 5 III 5.380.000 
2 5 < số tầng  ≤ 7 III 5.502.000 
3 7 < số tầng  ≤ 10 II 6.280.000 
4 10 < số tầng  ≤ 15 II 7.135.000 
5 10 < số tầng  ≤ 18 II 8.460.000 
6 18 < số tầng  ≤ 20 II 8.680.000 
7 20 < số tầng  ≤ 25 I 9.660.000 
8 25 < số tầng  ≤ 30 I 10.140.000 
9 35 < số tầng  ≤ 40 I 11.740.000 
10 40 < số tầng  ≤ 45 I 12.480.000 
11 45 < số tầng  ≤ 50 I 13.240.000 
B Nhà làm việc   
1 Số tầng ≤ 5 III 6.380.000 
2 5 < số tầng   ≤ 7 III 7.070.000 
3 7 < số tầng   ≤ 15 II 8.320.000 
4 15 < số tầng  ≤ 20 II 10.160.000 
C Nhà sử dụng mục đích khác   
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STT 

 
Loai công trình 

 
Cấp 
công 
trình 

 
Đơn giá  

(đồng/m2 sàn) 
 

1 Số tầng ≤ 5 III  6.733.000 
2 5 < số tầng  ≤ 7 III 7.095.000 
3 7 < số tầng  ≤ 10 II 8.194.000 
4 10 < số tầng ≤ 15 II 9.003.000 
5  15 < số tầng ≤ 18 II 9.545.000 
6 18 < số tầng ≤ 20 II 10.317.000 
7 20 < số tầng ≤ 25 I 10.969.000 
8 25 < số tầng ≤ 30 I 11.120.000 
9 30 < số tầng ≤ 35 I 12.040.000 

 
Ghi chú: 
- Đơn giá xây dựng mới đã bao gồm các chi phí xây dựng, quản lý dự án đầu tư, tư 

vấn đầu tư xây dựng, các khoản chi phí khác (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng cho các 
chi nêu trên ) 

 
- Đơn giá xây dựng mới nêu trên chưa bao gồm chi phí thiết bị và các chi phí xử lý có 

tính chất riêng biệt cho mỗi dự án như : chi phí xử lý nền đất yếu, xử lý sụt, trượt... 
 
- Đơn giá xây dựng mới tính cho công trình chưa có xây dựng tầng hầm. Trường hợp 

có xây dựng tầng hầm thì bổ sung cho chi phí xây dựng tầng hầm như sau: 
 

Số tầng hầm của công 
trình 

Tầng hầm sủ dụng làm 
khu đỗ xe 

  (đồng/m² tầng hầm) 

Tầng hầm sử dụng làm 
khu 

1 tầng 13.010.000 13.840.000 
2 tầng 13.670.000 14.530.000 
3 tầng 14.630.000 15.550.000 
4 tầng 15.590.000 16.570.000 
5 tầng 16.550.000 17.590.000 

 
 - Loại công trình, Cấp công trình trong Bảng giá xây dựng mới đối với nhà nêu trên 

được lấy theo loại công trình, cấp các công trình đại diện được lựa chọn tính toán. 
Trong quá trình áp dụng, nếu phát sinh các loại công trình, cấp các công trình khác bảng 
giá xây dựng mới nêu trên, đề nghị báo cáo Sở Xây dựng để xem xét, giải quyết 

 



   
59 CÔNG BÁO/Số 07 + 08 + 09/Ngày 16-9-2018  

UỶ BAN NHÂN DÂN 
 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

 

Số:28/2018/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  27 tháng  8  năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi và hành lang 

bảo vệ công trình đê, kè 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 Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 04 tháng 7 năm 2017; 
Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 
Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính 

phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 Quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 2 Tờ 
trình số 1449/TTr-SNN ngày 26 tháng 6 năm 2018 và Tờ trình số 1803/TTr-SNN ngày 
08 tháng 8 năm 2018. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phạm vi vùng phụ cận 
công trình thủy lợi và hành lang bảo vệ công trình đê, kè trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  07 tháng  9  năm 2018 và 
thay thế Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2016 của UBND 
thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận 
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tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông;  Giám đốc Công an 
thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các quận, huyện, xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân 
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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UỶ BAN NHÂN DÂN 
 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

 
 

QUY ĐỊNH 
Phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi và hành lang bảo vệ  

công trình đê, kè trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28 /2018/QĐ-UBND  

ngày 27 tháng  8  năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này quy định về phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi không có 
trong danh mục từ Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 40 của Luật Thủy lợi số 
08/2017/QH14 và quy định về hành lang bảo vệ công trình đê, kè không thuộc Điểm 
a, Khoản 2, Điều 23 của Luật Đê Điều. 

2. Các nội dung về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi và hành lang 
bảo vệ công trình đê, kè không được quy định tại Quy định này thì được thực hiện theo 
các quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động 
quản lý, khai thác bảo vệ công trình thủy lợi và hành lang bảo vệ công trình đê, kè trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng.                

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi là phạm vi giáp công trình thủy lợi 
được quy định áp dụng đối với từng loại công trình nhằm đảm bảo an toàn cho  công 
trình. 

2. Hành lang bảo vệ công trình đê, kè là khoảng cách theo phương dọc và khoảng 
không gian theo phương thẳng đứng (liền kề) phía ngoài đường bao công trình được 
quy định đối với từng loại công trình đê, kè nhằm đảm bảo an toàn công trình, thuận 
lợi cho việc khai thác và bảo vệ an toàn cho công trình. 

3. Đê điều là hệ thống công trình bao gồm đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê và công 
trình phụ trợ.  
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4. Đê là công trình ngăn nước lũ của sông hoặc ngăn nước biển, được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền phân loại, phân cấp theo quy định của pháp luật.  

5. Đê cửa sông là đê chuyển tiếp giữa đê sông với đê biển hoặc bờ biển.  

6. Kè bảo vệ đê là công trình xây dựng nhằm chống sạt lở để bảo vệ đê.  

7. Kè bảo vệ bờ là công trình xây dựng nhằm chống sạt lở, bảo vệ bờ.  

8. Đập dâng là công trình làm nhiệm vụ ngăn nước, nhằm tích trữ nước để cung 
cấp cho các nhu cầu dùng nước. 

9. Kênh là công trình dẫn, chuyển nước, được đào, đắp trên mặt đất phục vụ cho 
thủy lợi, giao thông. 

10. Trạm bơm là tập hợp các công trình và các thiết bị bơm tạo thành để phục vụ 
cho tưới tiêu nông nghiệp.  

11. Chân đê đối với đê đất là vị trí giao nhau giữa mái đê hoặc mái cơ đê với mặt 
đất tự nhiên được xác định tại thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định mốc 
chỉ giới hành lang bảo vệ đê. Chân đê đối với đê có kết cấu bằng bê tông hoặc vật liệu 
khác là vị trí xây đúc ngoài cùng của móng công trình.  

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi  

1. Phạm vi vùng phụ cận đập dâng  

a) Xác định cấp công trình đập dâng được quy định Phụ lục II, bảng 2: Phân cấp 
công trình theo đặc tính kỹ thuật (Kèm theo Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2018 của Chính phủ). Phạm vi vùng phụ cận công trình đập dâng được 
xác định như sau: 

- Đập cấp I: Phần dưới nước của thân đập (tính từ mép ngoài phần xây lắp của 
chân đập) và phần trên cạn của hai vai thân đập (tính từ mép ngoài phần xây lắp của 
chân vai đập) trở ra, phạm vi vùng phụ cận bảo vệ tối thiểu là 200m, phạm vi không 
được xâm phạm là 50m sát chân đập và sát chân vai đập, phạm vi còn lại được sử dụng 
cho các mục đích không gây mất an toàn đập;, Điều 25 Pháp  

- Đập cấp II: Phần dưới nước của thân đập (tính từ mép ngoài phần xây lắp của 
chân đập) và phần trên cạn của hai vai thân đập (tính từ mép ngoài phần xây lắp của 
chân vai đập) trở ra, phạm vi vùng phụ cận bảo vệ tối thiểu là 100m, phạm vi không 
được xâm phạm là 25m sát chân đập và sát chân vai đập, phạm vi còn lại được sử dụng 
cho các mục đích không gây mất an toàn đập; 
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- Đập cấp III: Phần dưới nước của thân đập (tính từ mép ngoài phần xây lắp của 
chân đập) và phần trên cạn của hai vai thân đập (tính từ mép ngoài phần xây lắp của 
chân vai đập) trở ra, phạm vi vùng phụ cận bảo vệ tối thiểu là 50m, phạm vi không 
được xâm phạm là 20m sát chân đập và sát chân vai đập, phạm vi còn lại được sử dụng 
cho các mục đích không gây mất an toàn đập; 

- Đập cấp IV: Phần dưới nước của thân đập (tính từ mép ngoài phần xây lắp của 
chân đập) và phần trên cạn của hai vai thân đập (tính từ mép ngoài phần xây lắp của 
chân vai đập) trở ra, phạm vi vùng phụ cận bảo vệ tối thiểu là 25m, phạm vi không 
được xâm phạm là 10m sát chân đập và sát chân vai đập, phạm vi còn lại được sử dụng 
cho các mục đích không gây mất an toàn đập; 

b) Đối với đập dâng có bờ bao ở khu vực thượng lưu đập, phạm vi vùng phụ cận 
bảo vệ bờ bao được quy định tại tiết 3, điểm a, khoản 1 Điều này. 

2. Phạm vi vùng phụ cận kênh 

a) Kênh có lưu lượng nhỏ hơn 2m3/s: Phạm vi bảo vệ từ chân mái ngoài của kênh 
trở ra là 1m; đến 2m; 

b) Kênh nội đồng: Phạm vi vùng phụ cận từ chân mái ngoài của kênh trở ra là 0,5m;  

c) Kênh đã kiên cố phải có đường đi lại để quản lý; 

d) Đối với những đoạn kênh, tuyến kênh có bờ kết hợp làm đường giao thông, 
phạm vi vùng phụ cận được thực hiện theo quy định chung về hành lang bảo vệ công 
trình giao thông nhưng không được nhỏ hơn vùng phụ cận bảo vệ công trình theo quy 
mô kênh tương ứng; 

đ) Kênh ống nhựa kín: Phạm vi vùng phụ cận kênh ống nhựa kín tính từ thành 
ngoài của ống ra mỗi bên 1m và áp dụng dọc theo chiều dài tuyến ống; 

e) Đối với công trình trên kênh: Phạm vi vùng phụ cận tính từ điểm xây dựng hoặc 
gia cố bảo vệ ngoài cùng của công trình trên kênh trở ra là 2m.ế 

3. Phạm vi vùng phụ cận trạm bơm 

a) Đối với trạm bơm hiện có: Phạm vi vùng phụ cận bao gồm toàn bộ diện tích đất 
được nhà nước giao khi xây dựng và đưa công trình vào sử dụng, được xác định bởi 
các mốc giới hoặc hàng rào bảo vệ công trình; 

 b) Đối với trạm bơm làm mới: Tùy theo qui mô thiết kế nhà máy trạm bơm, phạm 
vi vùng phụ cận công trình đầu mối được xác định bởi các mốc giới nhưng phải đảm 
bảo cho công tác quản lý, sửa chữa công trình khi xảy ra sự cố (nếu có) và phải có hàng 
rào bảo vệ; 
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c) Phạm vi vùng phụ cận các hạng mục công trình đầu mối trạm bơm bao gồm 
cửa lấy nước, kênh dẫn vào bể hút, bể hút, trạm bơm, nhà quản lý, bể xả, được quy 
định như sau: ( 

- Phần dưới nước bao gồm cửa lấy nước, kênh dẫn, bể hút trạm bơm phạm vi vùng 
phụ cận được tính từ mép ngoài từng hạng mục công trình trở ra về phía thượng lưu và 
hạ lưu công trình mỗi bên tối thiểu 35m;  

- Phần trên cạn, phạm vi vùng phụ cận tính từ mép ngoài của công trình (phần xây 
lắp) trở ra, tối thiểu là 15m. đế 

Điều 5. Phạm vi hành lang bảo vệ công trình đê, kè  

1. Đê từ cấp III đến cấp đặc biệt: Phạm vi bảo vệ được quy định tại điểm a khoản 
2 Điều 23 của Luật Đê điều; 

2. Đê sông cấp IV, V: 

- Những vị trí đê đi qua khu dân cư, đô thị và khu du lịch, hành lang bảo vệ được 
tính từ chân đê trở ra 5m về phía sông và phía đồng; 

- Hành lang bảo vệ đối với các vị trí khác được tính từ chân đê trở ra 15m về phía 
sông và phía đồng. 

3. Đê biển cấp IV, V: 

- Những vị trí đê đi qua khu dân cư, đô thị và khu du lịch, hành lang bảo vệ được 
tính từ chân đê trở ra 5m về phía biển và phía đồng; 

- Hành lang bảo vệ đối với các vị trí khác được tính từ chân đê trở ra 15m về phía 
đồng và 100m về phía biển. 

4. Đê cửa sông cấp IV, V: 

- Những vị trí đê đi qua khu dân cư, đô thị và khu du lịch, hành lang bảo vệ được 
tính từ chân đê trở ra 5m về phía sông và phía đồng; 

- Hành lang bảo vệ đối với các vị trí khác được tính từ chân đê trở ra 15m về phía 
đồng và 50m về phía sông.  

5. Đê bối và đê bao cấp IV, V: Hành lang bảo vệ đê được tính từ chân đê trở ra 
5m về phía đồng và phía sông; 

6. Hành lang bảo vệ đối với kè bảo vệ đê, cống qua đê được giới hạn từ phần xây 
đúc cuối cùng của kè bảo vệ đê, cống qua đê trở ra mỗi phía 50m; 

7. Hành lang bảo vệ đối với kè bảo vệ bờ: 

- Những vị trí kè đi qua khu dân cư, đô thị và khu du lịch, hành lang bảo vệ  được 
giới hạn từ phần xây đúc, đá đổ hộ chân cuối cùng của kè trở ra mỗi phía 5m; 
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- Hành lang bảo vệ kè đối với các vị trí khác được giới hạn từ phần xây đúc, đá 
đổ hộ chân cuối cùng của kè trở ra mỗi phía 15m. 

                                               Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 6. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành  

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phổ biến các 
quy định pháp luật về khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi; đào tạo, bồi dưỡng 
nghiệp vụ cho người làm công tác quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình; 

b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác và bảo vệ công 
trình thủy lợi, lập phương án bảo vệ công trình, tổ chức triển khai cắm mốc chỉ giới 
phạm vi bảo vệ công trình trên địa bàn thành phố đúng quy định; kiểm tra việc thực 
hiện và định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện; 

c) Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về khai thác và 
bảo vệ công trình; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc 
giám sát, thanh tra, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về khai thác và 
bảo vệ công trình trên địa bàn thành phố; 

d) Chủ trì phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan tham mưu Ủy ban nhân 
dân thành phố xem xét, quyết định việc cấp, thu hồi, gia hạn giấy phép đối với các hoạt 
động phải có giấy phép trong phạm vi bảo vệ công trình theo quy định; 

đ) Hằng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán, trên cơ sở dự toán do các cơ quan, 
đơn vị đề nghị, chịu trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp chung dự toán thực hiện công tác 
cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình đối với các công trình thủy lợi và đê, kè 
do thành phố quản lý vào dự toán ngành nông nghiệp; phối hợp với Sở kế hoạch và 
Đầu tư (nhiệm vụ chi đầu tư phát triển), Sở Tài chính (nhiệm vụ chi thường xuyên) để 
tổng hợp vào dự toán chi ngân sách thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố 
trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt đúng quy định của Luật Ngân 
sách Nhà nước hiện hành. 

2. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 
các đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, thực hiện quy định này theo thẩm quyền. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì hướng dẫn  thẩm định nhu cầu sử dụng 
đất để giao đất, cho thuê đất cho đơn vị, tổ chức được giao quản lý, vận hành, khai thác 
và bảo vệ công trình thủy lợi theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 
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4. Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
và Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường trong việc quy hoạch mạng lưới giao 
thông thủy, giao thông bộ, xác định lộ giới, phạm vi bảo vệ công trình có kết hợp giao 
thông thực hiện cắm biển báo, chỉ giới đảm bảo an toàn giao thông theo quy định hiện 
hành; chỉ đạo việc đảm bảo an toàn giao thông đối với các hoạt động được cấp phép 
trong phạm vi bảo vệ công trình. 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí nguồn vốn 
đầu tư cho các công trình (nếu có). 

6. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cân đối bố trí nguồn vốn 
sự nghiệp thực hiện công tác cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ công trình theo 
theo quy định tại khoản 2, Điều 43 Luật Thủy lợi.  

7. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền 
thông trên địa bàn thành phố tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản 
lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè và Quy định này để các đơn vị, tổ 
chức, cá nhân và Nhân dân được biết và chấp hành. 

8. Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn chỉ đạo, thực hiện việc ngăn chặn các hành vi phá hoại, bảo 
đảm an toàn cho công trình và tham gia khắc phục hậu quả khi công trình xảy ra sự cố. 

Điều 7. Trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ 
quản lý và khai thác công trình thủy lợi và đê, kè 

1. Có trách nhiệm trực tiếp bảo vệ công trình; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và 
có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm gây mất an toàn công trình; kịp 
thời thông báo và phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã nơi xảy ra 
vi phạm trong việc xử lý và áp dụng các biện pháp cần thiết khôi phục hiện trạng ban 
đầu, bảo đảm an toàn cho công trình thủy lợi và đê, kè. 

2. Lập, trình thẩm định phê duyệt phương án bảo vệ công trình được giao quản lý 
theo quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng 
phụ cận công trình về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4. Thực hiện thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình vi 
phạm phạm vi vùng phụ cận công trình với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 
xem xét, giải quyết. 

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận, huyện  
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1. Tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân thực hiện tốt các quy định, chủ trương 
của Đảng, chính sách của Nhà nước trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công 
trình thủy lợi và đê, kè. 

2. Chỉ đạo, tổ chức Ủy ban nhân dân phường, xã phối hợp với các cơ quan hữu 
quan trong việc thực hiện công tác bảo vệ công trình trên địa bàn. 

3. Giải quyết theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật 
liên quan đến lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè tại địa phương 
theo quy định của pháp luật và nội dung của Quy định này. 

4. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ 
công trình xây dựng phương án bảo vệ công trình, tổ chức thực hiện phương án bảo vệ 
hệ thống công trình phục vụ nhiều phường, xã trong một quận, huyện. 

 5. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân thành 
phố bố trí kinh phí để bồi thường, di chuyển, tháo dỡ, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất trong phạm vi bảo vệ công trình đối với công trình do Ủy ban nhân dân 
quận, huyện quản lý. 

6. Chịu trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp dự toán thực hiện công tác cắm mốc chỉ 
giới phạm vi bảo vệ công trình đối với các công trình do quận, huyện quản lý vào dự 
toán chi ngân sách của quận, huyện; phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư , Sở Tài chính 
tổng hợp vào dự toán chi ngân sách thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố 
trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt đúng quy định của Luật Ngân 
sách Nhà nước hiện hành. 

7. Căn cứ vào Quy định này và các quy định pháp luật có liên quan, Ủy ban nhân 
dân quận, huyện quyết định và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền việc xử lý đối với 
các công trình xây dựng không phép, trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình trên 
địa bàn quản lý theo quy định tại Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống 
thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; đê điều;  

8. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về tình hình vi phạm và công tác xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ 
vùng phụ cận công trình thủy lợi và đê, kè trên địa bàn. 

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường, xã 

1. Chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thực hiện pháp 
luật về quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè; đồng thời chấp hành và 
tổ chức thực hiện phương án bảo vệ công trình trên địa bàn. 
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2. Ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ 
công trình tại địa phương, trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo với cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền để xử lý; thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ chặt chẽ các 
mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình không để xảy ra tái vi phạm trên địa bàn quản 
lý. 

3. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật 
về đê điều, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn theo quy định 
của pháp luật và nội dung của Quy định này. 

4. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm hoạt động trong phạm vi bảo vệ công 
trình trên địa bàn quản lý theo quy định tại Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 
tháng 9 năm 2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
phòng chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; đê điều;  

5. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân quận, huyện về tình hình vi phạm và công 
tác xử lý vi phạm vùng phụ cận công trình thủy lợi và đê, kè trên địa bàn. 

Điều 10. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ vùng 
phụ cận công trình thủy lợi được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, 
khen thưởng. 

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm Quy định này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm 
sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luât. 

Điều 11. Điều khoản thi hành 

1. Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được 
giao phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các quận, huyện, các đơn 
vị, tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thực hiện công tác 
quản lý nhà nước trong việc bảo vệ công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Trong quá trình thực hiện Quyết định này, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các 
cấp, các ngành và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan gửi kiến nghị về Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem 
xét, quyết định./. 

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

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

   Số: 29/2018/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày 31 tháng 8 năm 2018                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Sửa đổi, bố sung một số điều của quy định quản lý nhà nước về đất đai trên 
địa bàn thành phố Đà Nắng, ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ- 

UBND ngày 26/11/2014 của UBND thành phố Đà Nằng 
 

ƯỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 
         Căn cứ Luật To chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
         Căn cứ Luật đầt đai ngày 29 thảng 11 năm 2013; 
         Căn cứ Nghị định so 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 cùa Chính phủ 
quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
        Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 thángr 01 năm 2017 của Chính phủ 
sửa đổi, bồ sung một số nghị định quy định chi tiết thỉ hành của Luật đất. đai; 
        Căn cứ Công văn số 828/TTg-NN ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tham quyền cấp Giấy chímg nhận quyền sử dụng đất; 
       Căn cứ Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 thảng 01 năm 2015 của Bộ 
tntởngBộ Tài nguyên vẳ Môi trường quy định chỉ tiết một số điều của Nghị định sô 
43/2014/NĐ-CP và Nghị định sô 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 nam 2014 của 
Chính phủ; 
       Căn cứ Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 thảng 9 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chí tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 
tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết 
thi hành của Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn 
thi hành Luật đất đai; 
      Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý nhà nước về đât đai trên địa 
bàn thành phố Đà Nang, ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-ƯBND ngày 
26/11/2014 của ƯBND thành phố Đà Nang, như sau: 
 
         .Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau: 
       “Điều 5. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở quy định tại khoản 2 Điều 
143 và khoản 4 Điều 144 của Luật Đất đai được quy định cụ thể như sau: 
       1.Diện tích tối thiểu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách 
thửa phải đảm bảo các điều kiện sau: 
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a) Diện tích đất ở tối thiểu 50,Om1 2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 3,0m 
được áp dụng cho các phường thuộc quận Hải Châu và quận Thanh Khê. 

 
b) Diện tích đất ở tối thiểu 60,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 

3,0m được áp đụng cho các khu vực sau đây: 
          - Các phường thuộc quận Sơn Trà; 
          - Phường Mỹ An, phường Khuê Mỹ thuộc quận Ngũ Hành Sơn; 
          - Phường Khuê Trung, phường Hòa Thọ Đông thuộc quận cẩm Lệ; 
          - Phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam thuộc quận Liên Chiểu. 
 
     c) Diện tích đất ở tối thiểu 70,Om2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 3,5m 
được áp dụng cho các khu vực sau đây: 
          - Phường Hòa An thuộc quận cẩm Lệ; 
          - Các phường còn lại thuộc quận Liên Chiểu, trừ các vị trí quy định tại điểm b 
khoản 1 Điều này. 
 
     d) Diện tích đất ở tối thiểu 80,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 4,0m 
được áp dụng cho các khu vực sau đây: 
       - Các phường còn lại thuộc quận Ngũ Hành Sơn, trừ các vị trí quy định tại điểm b 
khoản 1 Điềunày; 
       - Các phường còn lại thuộc quận cẩm Lệ, trừ các vị trí quy định tại điểm b và điểm 
c khoản 1 Điều này; 
        - Vị trí mặt tiền Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14B, Quốc lộ 14G, ĐT 602, ĐT 605 thuộc 
địa phận huyện Hòa Vang. 
        -Diện tích đất ở tối thiêu 120,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 5,0m 
được áp dụng cho các xã thuộc huyện Hòa Vang, huyện Hoàng Sa, trừ các vị trí quy 
định tại điểm d khoản 1 Điều này. 
 
       2.Trường họp tách thửa đất có diện tích đất tự mở đường làm lối đi, yêu câu người 
sử dụng đât có văn bản tự nguyện hiến đất mở đường, có ƯBND phường, xã xác nhận 
và đường đi mới hình thành tối thiểu phải bằng với lộ giới kiệt hẻm tại khu vực theo 
quy định đối với các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Câm Lệ, 
Liên Chiểu; huyện Hòa Vang từ 5m trở lên và đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong 
khu vực, phần diện tích này thể hiện là đường giao thông. 
 
        3.Trường hợp từ 01 thửa đất gốc, người sử dụng đất đề nghị tách từ 05 thửa trở 
lên (kê cả các thửa đất đã được tách ra trước đó): Giao Sở Xây dựng phối hợp với ủỵ 
ban nhân dân các quận, huyện ban hành hướng dẫn những quy định cần thiết ve hạ tầng 
kỹ thuật trước khù thực hiện thủ tục tách thửa đất. 
 
        4.Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa mà thửa đất được hình thành từ 
việc tách thửa không đảm bảo các quy định tại khoản 1 Điều này, đồng thời với việc 
xin được họp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đât mới đảm bảo 
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các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì được phép tách thửa đông thời với việc 
họp thửa đất và thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
         5.Người sử dụng đất không được tách thửa, chia nhỏ các lô đất đã được phê duyệt 
quy hoạch tại các khu quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ từ 1/2.000 đến 1/500 trên địa 
bàn thành phô (trừ khu vực quy hoạch đât ở chỉnh trang). 
 
        6.Trường hợp quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ từ 1/2000 đen 1/500 đã được cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt xác định thửa đất thuộc quy hoạch đất ở xây 
dựng mới, đất sử dụng hỗn họp (trong đó có chức năng đất ở) và có trong kế hoạch sử 
dụng đất hàng năm cấp huyện, để thu hồi thực hiện dự án. Sau 03 năm, kể từ ngày rà 
soát phê duyệt các quy hoạch này, mà chưa có kế hoạch sử dụng đât hàng năm câp 
huyện hoặc có trong kê hoạch sử dụng đât hàng năm cấp huyện và chưa có thông báo 
thu hôi đất, chưa có quyêt định thu hồi đất, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không 
điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bo việc điều chỉnh, 
hủy bỏ kê hoạch sử dụng đất hàng năm câp huyện thì được tách thửa đât. 
 
         7.Quy định tại Điều này, không áp dụng cho các trường hợp sau: 
         a)Các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đât;  
         b)Đất hiến tặng cho Nhà nước, đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân đê xây dựng nhà 
tình thương, nhà tình nghĩa.” 
 
         2.Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau: 
        “Điều 8. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, cấp đổi, cấp lại Giây chứng 
nhận 
         1.Ủy ban nhân dân thành phố cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho tổ chức, 
cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vôn đâu tư 
nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. 
  
        2.Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhân cho người sử dụng đất, chủ 
sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận, Giây chứng nhận quyền 
sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyên sở hữu công trình xây dựng, trong các trường 
hợp sau: 
 
        a)Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện các quyên của người sử 
dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải câp mới Giây chứng nhận; 
 
       b)Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy 
chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; 
 
        3.Về chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác găn liên với đât vào Giấy 
chứng nhận đã cấp và ủy quyền cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng 
đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với 
quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: 
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       a)Việc chứng nhận quyên sở hữu nhà ở và tài sản khác găn liền với đât vào Giấy 
chứng nhận đã cấp do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện theo quy - định.  
       b) Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai thành 
phố cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đông dân cư, người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở găn liên với quyên sử dụng đất ở tại Việt Nam 
khi thực hiện thủ tục tại khoản 2 Điêu này.  
      Các trường hợp ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đât, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác găn liền với đât dược sử dụng dâu của Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 
 
       4. Uy ban nhân dân quận, huyện cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá 
nhân, cộng đông dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn 
liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.”  
 
       3.Sửa đồi khoản 1 Điều 9 như sau: 
   “1. Thời gian (ngày làm việc) thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận kể fừ ngày nhận 
đủ hồ sư họp lệ được quy định như sau: 
      a) Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đât, quyên sở hữu nhà ở và tài sản khác găn liền với đất là không quá 25 ngày; 
      b) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 
đât và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là không 
quá 15 ngày; 
      c) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận khi thay đổi tài sản gắn liền với đất là không quá 
15 ngày; 
      d) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường họp giao đất tái định cư không 
quá 15 ngày; 
      đ) Câp đổi Giấy chứng nhận là không quá 07 ngày; trường hợp cấp đổi đông loạt 
cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày; 
       e)Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng 
nhận quyên sở hữu công trình xây dựng do bị mẳt là không quá 10 ngày.” 
 
       4.Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 10 như sau: 
     “a) Trường họp đăng ký đất đai và tài sản jgắn liền với đất thì ủy ban nhân dân 
phường, xã xác nhận hiện trạng sử dụng đât so với nội dung kê khai đăng ký, hiện trạng 
tài sản găn liên với đât so với nội dung kê khai đăng ký; trường họp không cổ giấy tờ 
quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, Điều 18, 31, 32, 33, 34 của Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Điều 15 Thông tư 02/2015/TT-
BTNMT ngày 27/01/2015 của Bô trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và khoản 16, 
Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP nậày 06/01/2017 của Chính phủ thì xác nhận 
nguồn gốc và thời điểm sử dụng đât, sự phù họp với quy hoạch, tình trạng tranh chấp 
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản; đôi với nhà ở, công trình xây dựnơ thì xác nhận thời 
điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cap phép xây dựng.” 
 

  5.Sửa đổi điểm e khoản 3 Điều 10 như sau: 
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    “e) Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận thì gửi số liệu địa 
chính đên cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp 
không thuộc đôi tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của 
pháp luật; chuẩn bị hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Uy ban nhân dân 
quận, huyện ký cấp Giấy chứng nhận; cập nhật bổ sung việc câp Giây chứng nhận vào 
hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp.” 
 
        6.Sửa đổi khoản 4 Điều 10 như sau: 
      “4. Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau: 
         a) Kiêm tra hô sơ và trình ủy ban nhân dân quận, huyện ký cấp Giấy chứng nhận. 
          b) Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai.” 
 
        7.Sửa đổi khoản 5 Điều 10 như sau: 
      “5. Trường hợp người sử dụng đất đã đăna ký đất đai theo quy định của pháp luật 
mà nay có nhu cầu câp Giây chứng nhận thì nộp don đê nghị câp Giây chứng nhận; 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các 
công việc quy định tại điêm e khoản 3 và khoản 4 Điêu này.” 
 
        8.Sửa đổi khoản 6 Điều 10 như sau: 
       “6. Thời gian thực hiện cụ thể của các đon vị tại Điều này đối với loại hồ sơ tại 
điểm a khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
         a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại quận, huyện: 02 ngày làm việc. 
         b) Ủy ban nhân dân phường, xã: 03 ngày làm việc. 
         c) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 12 ngày làm việc. 
         d) Cơ quan Thuế: 03 ngày làm việc. 
         đ) Phòng Tài nguyên và Môi trường, ủy ban nhân dân quận, huyện: 05 ngày làm 
việc. 
         e) Trường họp đối với hồ sơ mà theo quy định của pháp luật phải niêm yết công 
khai thì cộng thêm thời gian niêm yêt công khai: 15 ngày.” 
 
         9.Sửa đổi khoản 7 Điều 10 như sau: 
        “7. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ sơ tại 
điểm c khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
         a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại quận, huyện: 02 ngày làm việc. 
         b) Uy ban nhân dân phường, xã: 03 ngày làm việc. 
         c) Văn phòng đăng ký đất đai: 10 ngày làm việc.” 
 
         10.Sửa đổi khoản 8 Điều 10 như sau: 
      “8. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ sơ tại 
điểm d khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
       a)Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại quận, huyện: 02 ngày làm việc. 
       b) Chi nhánh Văn phòng đăng ký ãầt đai: 07 ngày làm việc; Bô phận tiêp nhận và 
trả kết quả tại quận, huyện chuyển đồng thời một bộ hồ sơ để Phòng Tài nguyên và 
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Môi trường trình ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành Quyêt định giao đất trong thời 
hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận (Phòng Tài nguyên 
và Môi trường chuỵển ngay Quyêt định giao đât đã ký cho Chi nhánh Văn phòng Đăng 
ký đất đai để thực hiện thủ tục tiêp theo). 
       c) Cơ quan Thuê: 03 ngày làm việc. 
       d) Phòng Tài nguyên và Môi trường, ủy ban nhân dân quận, huyện: 03 ngày làm 
việc. 
 
       11.Sửa đổi khoản 9 Điều 10 như sau: 
       “9. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ sơ tại 
điểm đ khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
         a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại quận, huyện: 02 ngày làm việc. 
         b) Văn phòng đăng ký đất đai: 05 ngày làm việc.” 
 
        12.Sửa đổi khoản 10 Điều 10 như sau: 
“10. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ sư tại điểm 
e khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
          a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại quận, huyện: 02 ngày làm việc. 
          b) Ủy ban nhân dân phường, xã: 02 ngày làm việc. 
          c) Văn phòng đăng ký đât đai: 06 ngày làm việc. 
          d)Trường hợp đôi với hồ sơ mà theo quy định của pháp luật phải niêm yêt công 
khai thì cộng thêm thời gian niêm yết công khai: 15 ngày.” 
 
          13.Sửa đổi, bồ sung điểm a khoản 2 Điều 11 như sau: 
      “a) Trường hợp đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất thì ủy ban nhân dân 
phường, xã xác nhận hiện trạng sử dụng đât so với nội dưng kê khai đăng ký, hiện trạng 
tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường họp không có giây tờ 
quy định tại Điêu 100 của Luật Đất đai, Điều 18, 31, 32, 33, 34 của Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Điều 15 Thông tư 02/2015/TT-
BTNMT ngày 27/01/2015 của Bô trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và khoản 16, 
Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP nệày 06/01/2017 của Chính phủ thì xác nhận 
nguồn gốc và thời điểm sử dụng đẫt, sự phù họp với quy hoạch, tình trạng tranh chấp 
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản; đôi với nhà ở, công trình xây dựnậ thì xác nhận thời 
điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải câp phép xây dựng.” 
 
           14.Sửa đổi điểm e khoản 3 Điều 11 như sau: 
         “e) Trường họp người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận thì gửi số liệu 
địa chính đên cơ quan thuê đô xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, trừ trường 
hợp không thuộc đôi tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định 
của pháp luật; chuân bị hô sơ để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ưy ban nhân 
dân quận, huyện ký cấp Giấy chứng nhận; cập nhật bổ sung việc câp Giây chứng nhận 
vào hô sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp.” 
 
           15.Sửa đổi khoản 4 Điều 11 như sau: 
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       “4. Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau: 
          a) Kiểm tra hồ sơ và trình ủy ban nhân dân quận, huyện ký cấp Giấy chứng nhận. 
          b) Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai.” 
 
           16.Sửa đổi khoản 5 Điều 11 như sau: 
       “5. Trường hợp người sử dụnơ đất đẫ đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật 
mà nay có nhu câu câp Giây chứng nhận thì nộp đơn đê nghị câp Giấy chứng nhận; 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đât đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các 
công việc quy định tại điểm e khoản 3 và khoản 4 Điều này. 
 
          17.Sửa đổi khoản 6 Điều 11 như sau: 
        “6. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ sơ tại 
điểm a khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
         a)  Ủy ban nhân dân xã: 05 ngày làm việc. 
         b) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 12 ngày làm việc. 
         c) Cơ quan Thuế: 03 ngày làm việc. 
          d) Phòng Tài nguyên và Môi trường, ủy ban nhân dân quận, huyện: 05 ngày làm 
việc. 
         đ)Trường hợp đối với hồ sơ mà theo quy định của pháp luật phải niêm yết công 
khai thì cộng thêm thời gian niêm yết công khai: 15 ngày.” 
 
           18.Sửa đổi khoản 7 Điều 11 như sau: 
        “7. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ sơ tại 
điểm c khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
         a) Ủy ban nhân dân xã: 04 ngày làm việc. 
         b) Văn phòng đăng ký đất đai: 11 ngày làm việc.” 
 
           19.Sửa đổi khoản 8 Điều 11 như sau: 
       “8. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ sơ tại 
điểm đ khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
        a) Ủy ban nhân dân xã: 02 ngày làm việc. 
        b) Văn phòng đăng ký đất đai: 05 ngày làm việc.” 
 
          20.Sửa đổi khoản 9 Điều 11 như sau: 
      “9. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ sơ tại 
điểm e khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
         a) Ủy ban nhân dân xã: 03 ngày làm việc. 
         b)Văn phòng đăng ký đất đai: 07 ngày làm việc. 
        c)Trường hợp đối với hồ sơ mà theo quy định của pháp luật phải niêm yết công 
khai thì cộng thêm thời gian niêm yết công khai: 15 ngày.” 
 
          21.Sửa đổi khoản 5 Điều 12 như sau: 
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       “5. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ sơ tại 
điểm a khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
        a) Văn phòng đăng ký đất đai: 15 ngày làm việc. 
        b) Cơ quan Thuế: 03 ngày làm việc. 
        c) Sở Tài nguyên và Môi trường: 04 ngày làm việc. 
        d) Ủy ban nhân dân thành phố: 03 ngày làm việc. 
        e) Trường hợp đối với hồ sơ mà theo quy định của pháp luật phải niêm yêt công 
khai thì cộng thêm thời gian niêm yết công khai: 15 ngày.” 
 
         22.Sửa đổi khoản 7 Điều 12 như sau: 
     “7. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ sơ tại điểm 
đ khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
       a) Văn phòng đăng ký đất đai: 05 ngày làm việc. 
       b) Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc.” 
 
          23.Sửa đổi khoản 8 Điều 12 như sau: 
      “8. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ sơ tại 
điểm e khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
       a) Văn phòng đăng ký đất đai: 08 ngày làm việc. 
       b) Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc. 
 
         24.Sửa đổi khoản 6 Điều 13 như sau: 
     “6. Thòi gian thực hiện cụ thể cua các đơn vị lại khoan 4 và khoản 5 Điều này được 
thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9, như sau: 
        a) Văn phòng đăng ký đất đai: 10 ngày làm việc. 
        b) Cơ quan Thuế: 03 ngày làm việc. 
        c) Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc. 
 
          25. Sửa đổi khoản 1, 4, 5, 6, 7, 9 và bổ sung khoản 11 Điều 15 như sau: 
     “1. Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, 
góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuỵển quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chonệ thành của chung 
vợ và chồng: Thực hiện theo quy định tại Điều 79 Nghị định so 43/2014/NĐ-CP. Thời 
hạn giải quyết và trả kết quả không quá 05 ngay làm việc kê từ ngày nhận đủ hô sơ hợp 
lệ (không kê thời gian người sử dụng đất, sở hữu tồi sản găn liền với đất thực hiên 
nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật). 
 
     4.Đăng ký biên động đôi với trường hợp thành lập doanh nghiệp tư nhân, chuyển 
nhượng dự án đầu tư, chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp: 
Thực hiện theo quy định tại Điều 83 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP. Thời hạn giải 
quyết và trả kết quả không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hô sơ họp lệ 
(không kê thời gian người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa 
vụ tài chính theo quy định của pháp luật). 
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        5.Đăng kỵ biên động đât đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trủng 
đấu giá quyền sử dụng đất; giái quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đẩt đai; xử lỵ 
hợp đông thê châp, góp vốn; kê biên bán đâu giá quyền sử dụng đất, tài sản găn liên 
với đât đê thi hành án; chia, tách, họp nhât, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa 
thuận hợp nhất hoặc phân chia quyến sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đât: Thực hiện theo quy 
định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Thời hạn giải quyết và trả kết quả 
không quá 10 ngày làm việc kê từ ngày nhận đủ hô sơ họp lệ (không kê thời gian người 
sử dụng đât, sở hữu tài sản găn liên với đât thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định 
củapháp luật). 
 
        6. Đăng ký biên động đât đai, tài sản găn liền với đất do thay đôi thông tin về 
người được cấp Giấy chứng nhận; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi 
về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn 
liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấỵ chứng nhận; chuyên từ hình thức 
thuê đât trả tiên hàng năm sang thuê đât trả tiên một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ 
giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao 
đất có thu tiền sử dụng đất: Thực hiện theo quỵ định tại Điều 85 Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP. Thời hạn giải quyết và trả ket quả không quá 10 ngàỵ làm việc kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn 
liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật). 
 
       7.Thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất: Thực hiện theo quy định tại Điều 75 Nghị 
định số 43/2014/NĐ-CP. Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá 15 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ. 
 
      9. Gia hạn sử đụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, 
cá nhân khi hét hạn sử dụng đất: Thực hiện theo quy định tại Điêu 74 Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP. Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá 05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ. 
 
      11. Đính chính Giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng 
nhận quyên sở hữu công trình xây dựng đã câp: Thực hiện theo quy định tại Điều 86 
Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá 10 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ.” 
 
       26. Bổ sung khoản 5 vào Điều 18 như sau: 
     “5. Chủ trì, phối hợp với ủy ban nhân dân các quận, huyện ban hành hướng dẫn 
những quy định cần thiết về hạ tầng kỹ thuật trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất.” 
 
       27.Bổ sung khoản 4 vào Điều 22 như sau: 
     “4. Phối hợp với Sở Xây dựng ban hành hướng dẫn những quy định cần thiết về hạ 
tầng kỹ thuật trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất.” 
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      Điều 2. Xử lý chuyển tiếp 
     Hộ gia đình, cá nhân đã nộp hồ sơ họp lệ đề nghị tách thửa đất trước ngày Quyết 
định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa giải quyết thủ tục tách thửa thì được tiếp tục 
giải quyết theo quỵ định tại Quyết định số 42/2014/QĐ-ƯBND ngày 26/11/2014 của 
UBND thành phố Đà Nắng. 
 
       Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày  10/ 9 /2018. 
 
      Điều 4. Chánh Văn phòng ưỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài 
nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế thành phô; Thủ trưởng các cơ 
quan chuyên môn thuộc Ưỷ ban nhân dân thành phô; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các 
quận, huyện; Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý đất đai; Giám đốc Văn phòng đăng ký 
đất đai thành phố; Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân các phường, xã và các đơn vị, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định  này./. 

                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               
                                                                                                CHỦ TỊCH 
                                                    
 Huỳnh Đức Thơ 
   



   
79 CÔNG BÁO/Số 07 + 08 + 09/Ngày 16-9-2018  

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

  
Số: 29/2018/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 31 tháng 8 năm 2018 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý nhà nước về đất đai trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng, ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-

UBND ngày 26/11/2014 của UBND 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 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 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;  
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành của Luật 
đất đai; 

Căn cứ Công văn số 828/TTg-NN ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định 
số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 
của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-
CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định 
quy định chi tiết thi hành của Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý nhà nước về đất 
đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ban hành kèm theo Quyết định số 
42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng, như sau: 

 
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau: 
“Điều 5. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở quy định tại khoản 

2 Điều 143 và khoản 4 Điều 144 của Luật Đất đai được quy định cụ thể như sau: 
1. Diện tích tối thiểu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi 

tách thửa phải đảm bảo các điều kiện sau: 
a) Diện tích đất ở tối thiểu 50,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 

3,0m được áp dụng cho các phường thuộc quận Hải Châu và quận Thanh Khê. 



   
80 CÔNG BÁO/Số 07 + 08 + 09/Ngày 16-9-2018  

b) Diện tích đất ở tối thiểu 60,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 
3,0m được áp dụng cho các khu vực sau đây: 

- Các phường thuộc quận Sơn Trà; 
- Phường Mỹ An, phường Khuê Mỹ thuộc quận Ngũ Hành Sơn; 
- Phường Khuê Trung, phường Hòa Thọ Đông thuộc quận Cẩm Lệ; 
- Phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam thuộc quận Liên Chiểu. 
c) Diện tích đất ở tối thiểu 70,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 

3,5m được áp dụng cho các khu vực sau đây: 
- Phường Hòa An thuộc quận Cẩm Lệ; 
- Các phường còn lại thuộc quận Liên Chiểu, trừ các vị trí quy định tại điểm 

b khoản 1 Điều này. 
d) Diện tích đất ở tối thiểu 80,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 

4,0m được áp dụng cho các khu vực sau đây: 
- Các phường còn lại thuộc quận Ngũ Hành Sơn, trừ các vị trí quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều này; 
- Các phường còn lại thuộc quận Cẩm Lệ, trừ các vị trí quy định tại điểm b 

và điểm c khoản 1 Điều này; 
- Vị trí mặt tiền Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14B, Quốc lộ 14G, ĐT 602, ĐT 605 

thuộc địa phận huyện Hòa Vang. 
e) Diện tích đất ở tối thiểu 120,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 

5,0m được áp dụng cho các xã thuộc huyện Hòa Vang, huyện Hoàng Sa, trừ các 
vị trí quy định tại điểm d khoản 1 Điều này. 

2. Trường hợp tách thửa đất có diện tích đất tự mở đường làm lối đi, yêu 
cầu người sử dụng đất có văn bản tự nguyện hiến đất mở đường, có UBND 
phường, xã xác nhận và đường đi mới hình thành tối thiểu phải bằng với lộ giới 
kiệt hẻm tại khu vực theo quy định đối với các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn 
Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu; huyện Hòa Vang từ 5m trở lên và đảm 
bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, phần diện tích này thể hiện là đường 
giao thông. 

3. Trường hợp từ 01 thửa đất gốc, người sử dụng đất đề nghị tách từ 05 thửa 
trở lên (kể cả các thửa đất đã được tách ra trước đó): Giao Sở Xây dựng phối hợp 
với Ủy ban nhân dân các quận, huyện ban hành hướng dẫn những quy định cần 
thiết về hạ tầng kỹ thuật trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất. 

4. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa mà thửa đất được hình thành 
từ việc tách thửa không đảm bảo các quy định tại khoản 1 Điều này, đồng thời với 
việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới 
đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì được phép tách thửa 
đồng thời với việc hợp thửa đất và thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất. 

5. Người sử dụng đất không được tách thửa, chia nhỏ các lô đất đã được 
phê duyệt quy hoạch tại các khu quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ từ 1/2.000 đến 
1/500 trên địa bàn thành phố (trừ khu vực quy hoạch đất ở chỉnh trang). 

6. Trường hợp quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/500 đã 
được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt xác định thửa đất thuộc quy 
hoạch đất ở xây dựng mới, đất sử dụng hỗn hợp (trong đó có chức năng đất ở) và 



   
81 CÔNG BÁO/Số 07 + 08 + 09/Ngày 16-9-2018  

có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, để thu hồi thực hiện dự án. 
Sau 03 năm, kể từ ngày rà soát phê duyệt các quy hoạch này, mà chưa có kế hoạch 
sử dụng đất hàng năm cấp huyện hoặc có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm 
cấp huyện và chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có quyết định thu hồi đất, mà 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, 
hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng 
năm cấp huyện thì được tách thửa đất. 

7. Quy định tại Điều này, không áp dụng cho các trường hợp sau: 
a) Các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất; 
b) Đất hiến tặng cho Nhà nước, đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây 

dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa.”  
 
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau: 
“Điều 8. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng 

nhận 
1. Ủy ban nhân dân thành phố cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho tổ chức, 

cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại 
giao. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng 
đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng 
nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, 
trong các trường hợp sau: 

a) Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện các quyền của người 
sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận; 

b) Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 
ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; 

3. Về chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào 
Giấy chứng nhận đã cấp và ủy quyền cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá 
nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà 
ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: 

a) Việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào 
Giấy chứng nhận đã cấp do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện theo quy định. 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai 
thành phố cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng 
đất ở tại Việt Nam khi thực hiện thủ tục tại khoản 2 Điều này. 

Các trường hợp ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được sử dụng dấu của Sở Tài nguyên 
và Môi trường. 

4. Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia 
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở 
hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.”   

 
3. Sửa đổi khoản 1 Điều 9 như sau: 
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“1. Thời gian (ngày làm việc) thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ được quy định như sau: 

a) Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 25 
ngày; 

b) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây 
dựng là không quá 15 ngày; 

c) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận khi thay đổi tài sản gắn liền với đất là 
không quá 15 ngày; 

d) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp giao đất tái định cư 
không quá 15 ngày; 

đ) Cấp đổi Giấy chứng nhận là không quá 07 ngày; trường hợp cấp đổi đồng 
loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày;  

e) Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy 
chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất là không quá 10 ngày.” 

 
4. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 10 như sau: 
“a) Trường hợp đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất thì Ủy ban nhân 

dân phường, xã xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký, 
hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp 
không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, Điều 18, 31, 32, 33, 34 
của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Điều 15 Thông 
tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường và khoản 16, Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 
của Chính phủ thì xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, sự phù hợp với 
quy hoạch, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản; đối với nhà ở, 
công trình xây dựng thì xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc 
trường hợp phải cấp phép xây dựng.” 

 
5. Sửa đổi điểm e khoản 3 Điều 10 như sau: 
“e) Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận thì gửi số 

liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, 
trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi 
nợ theo quy định của pháp luật; chuẩn bị hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi 
trường trình Ủy ban nhân dân quận, huyện ký cấp Giấy chứng nhận; cập nhật bổ 
sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao 
Giấy chứng nhận cho người được cấp.”  

 
6. Sửa đổi khoản 4 Điều 10 như sau: 
“4. Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:  
a) Kiểm tra hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân quận, huyện ký cấp Giấy chứng 

nhận.  
b) Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.” 
 
7. Sửa đổi khoản 5 Điều 10 như sau: 
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“5. Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai theo quy định của 
pháp luật mà nay có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận thì nộp đơn đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi 
trường thực hiện các công việc quy định tại điểm e khoản 3 và khoản 4 Điều này.” 

 
8. Sửa đổi khoản 6 Điều 10 như sau: 
“6. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ 

sơ tại điểm a khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại quận, huyện: 02 ngày làm việc. 
b) Ủy ban nhân dân phường, xã: 03 ngày làm việc. 
c) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 12 ngày làm việc. 
d) Cơ quan Thuế: 03 ngày làm việc. 
đ) Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận, huyện: 05 

ngày làm việc. 
e) Trường hợp đối với hồ sơ mà theo quy định của pháp luật phải niêm yết 

công khai thì cộng thêm thời gian niêm yết công khai: 15 ngày.” 
 
9. Sửa đổi khoản 7 Điều 10 như sau: 
“7. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ 

sơ tại điểm c khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại quận, huyện: 02 ngày làm việc. 
b) Ủy ban nhân dân phường, xã: 03 ngày làm việc. 
c) Văn phòng đăng ký đất đai: 10 ngày làm việc.” 
 
10. Sửa đổi khoản 8 Điều 10 như sau:  
“8. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ 

sơ tại điểm d khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại quận, huyện: 02 ngày làm việc. 
b) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 07 ngày làm việc; Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả tại quận, huyện chuyển đồng thời một bộ hồ sơ để Phòng Tài 
nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành Quyết định 
giao đất trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp 
nhận (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển ngay Quyết định giao đất đã ký 
cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để thực hiện thủ tục tiếp theo). 

c) Cơ quan Thuế: 03 ngày làm việc. 
d) Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận, huyện: 03 

ngày làm việc. 
 
11. Sửa đổi khoản 9 Điều 10 như sau: 
“9. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ 

sơ tại điểm đ khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại quận, huyện: 02 ngày làm việc. 
b) Văn phòng đăng ký đất đai: 05 ngày làm việc.”   
 
12. Sửa đổi khoản 10 Điều 10 như sau: 
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“10. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ 
sơ tại điểm e khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 

a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại quận, huyện: 02 ngày làm việc. 
b) Ủy ban nhân dân phường, xã: 02 ngày làm việc. 
c) Văn phòng đăng ký đất đai: 06 ngày làm việc. 
d) Trường hợp đối với hồ sơ mà theo quy định của pháp luật phải niêm yết 

công khai thì cộng thêm thời gian niêm yết công khai: 15 ngày.” 
 
13. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 11 như sau: 
“a) Trường hợp đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất thì Ủy ban nhân 

dân phường, xã xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký, 
hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp 
không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, Điều 18, 31, 32, 33, 34 
của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Điều 15 Thông 
tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường và khoản 16, Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 
của Chính phủ thì xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, sự phù hợp với 
quy hoạch, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản; đối với nhà ở, 
công trình xây dựng thì xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc 
trường hợp phải cấp phép xây dựng.” 

 
14. Sửa đổi điểm e khoản 3 Điều 11 như sau: 
“e) Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận thì gửi số 

liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, 
trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi 
nợ theo quy định của pháp luật; chuẩn bị hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi 
trường trình Ủy ban nhân dân quận, huyện ký cấp Giấy chứng nhận; cập nhật bổ 
sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao 
Giấy chứng nhận cho người được cấp.”  

 
15. Sửa đổi khoản 4 Điều 11 như sau: 
“4. Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:  
a) Kiểm tra hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân quận, huyện ký cấp Giấy chứng 

nhận.  
b) Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.” 
 
16. Sửa đổi khoản 5 Điều 11 như sau: 
“5. Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai theo quy định của 

pháp luật mà nay có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận thì nộp đơn đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi 
trường thực hiện các công việc quy định tại điểm e khoản 3 và khoản 4 Điều này.” 

 
17. Sửa đổi khoản 6 Điều 11 như sau: 
“6. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ 

sơ tại điểm a khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
a) Ủy ban nhân dân xã: 05 ngày làm việc. 
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b) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 12 ngày làm việc. 
c) Cơ quan Thuế: 03 ngày làm việc. 
d) Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận, huyện: 05 

ngày làm việc. 
đ) Trường hợp đối với hồ sơ mà theo quy định của pháp luật phải niêm yết 

công khai thì cộng thêm thời gian niêm yết công khai: 15 ngày.” 
 
18. Sửa đổi khoản 7 Điều 11 như sau: 
“7. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ 

sơ tại điểm c khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
a) Ủy ban nhân dân xã: 04 ngày làm việc. 
b) Văn phòng đăng ký đất đai: 11 ngày làm việc.” 
 
19. Sửa đổi khoản 8 Điều 11 như sau: 
“8. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ 

sơ tại điểm đ khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
a) Ủy ban nhân dân xã: 02 ngày làm việc. 
b) Văn phòng đăng ký đất đai: 05 ngày làm việc.”   
 
20. Sửa đổi khoản 9 Điều 11 như sau: 
“9. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ 

sơ tại điểm e khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
a) Ủy ban nhân dân xã: 03 ngày làm việc. 
b) Văn phòng đăng ký đất đai: 07 ngày làm việc. 
c) Trường hợp đối với hồ sơ mà theo quy định của pháp luật phải niêm yết 

công khai thì cộng thêm thời gian niêm yết công khai: 15 ngày.” 
 
21. Sửa đổi khoản 5 Điều 12 như sau: 
“5. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ 

sơ tại điểm a khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
a) Văn phòng đăng ký đất đai: 15 ngày làm việc. 
b) Cơ quan Thuế: 03 ngày làm việc. 
c) Sở Tài nguyên và Môi trường: 04 ngày làm việc. 
d) Ủy ban nhân dân thành phố: 03 ngày làm việc. 
e) Trường hợp đối với hồ sơ mà theo quy định của pháp luật phải niêm yết 

công khai thì cộng thêm thời gian niêm yết công khai: 15 ngày.” 
 
22. Sửa đổi khoản 7 Điều 12 như sau: 
“7. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ 

sơ tại điểm đ khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
a) Văn phòng đăng ký đất đai: 05 ngày làm việc.   
b) Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc.” 
 
23. Sửa đổi khoản 8 Điều 12 như sau: 
“8. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại Điều này đối với loại hồ 

sơ tại điểm e khoản 1 Điều 9 của Quy định này, như sau: 
a) Văn phòng đăng ký đất đai: 08 ngày làm việc. 
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b) Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc. 
24. Sửa đổi khoản 6 Điều 13 như sau: 
“6. Thời gian thực hiện cụ thể của các đơn vị tại khoản 4 và khoản 5 Điều 

này được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9, như sau: 
a) Văn phòng đăng ký đất đai: 10 ngày làm việc. 
b) Cơ quan Thuế: 03 ngày làm việc. 
c) Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc. 
 
25. Sửa đổi khoản 1, 4, 5, 6, 7, 9 và bổ sung khoản 11 Điều 15 như sau: 
“1. Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, 

góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành 
của chung vợ và chồng: Thực hiện theo quy định tại Điều 79 Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP. Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá 05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất, sở hữu 
tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật). 

4. Đăng ký biến động đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp tư nhân, 
chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập 
doanh nghiệp: Thực hiện theo quy định tại Điều 83 Nghị định số 43/2014/NĐ-
CP. Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn 
liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật). 

5. Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp 
trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất 
đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài 
sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển 
đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng 
đất: Thực hiện theo quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Thời hạn 
giải quyết và trả kết quả không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất thực 
hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật). 

6. Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin 
về người được cấp Giấy chứng nhận; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; 
thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về 
tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; chuyển 
từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời 
gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc 
từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất: Thực hiện theo quy định tại Điều 
85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá 
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử 
dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy 
định của pháp luật). 
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7. Thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất: Thực hiện theo quy định tại Điều 
75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá 
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

9. Gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ 
gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất: Thực hiện theo quy định tại Điều 74 
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá 05 
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

11. Đính chính Giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, 
giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp: Thực hiện theo quy 
định tại Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Thời hạn giải quyết và trả kết quả 
không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.” 

 
26. Bổ sung khoản 5 vào Điều 18 như sau: 
“5. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện ban hành hướng 

dẫn những quy định cần thiết về hạ tầng kỹ thuật trước khi thực hiện thủ tục tách 
thửa đất.” 

 
27. Bổ sung khoản 4 vào Điều 22 như sau: 
“4. Phối hợp với Sở Xây dựng ban hành hướng dẫn những quy định cần 

thiết về hạ tầng kỹ thuật trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất.” 
 
Điều 2. Xử lý chuyển tiếp 
Hộ gia đình, cá nhân đã nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị tách thửa đất trước ngày 

Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa giải quyết thủ tục tách thửa thì 
được tiếp tục giải quyết theo quy định tại Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 
26/11/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 / 9 /2018. 
 
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: 

Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Thủ 
trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân các quận, huyện; Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý đất đai; Giám 
đốc Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường, 
xã và các đơn vị, cá nhân 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: 30/2018/QĐ-UBND        Đà Nẵng, ngày 14 tháng 9  năm 2018 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức 
 sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, 

 đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 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 Quản lý, sử dụng tài sản ngày 21 tháng 6  năm 2017; 
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017của Thủ tướng 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị,  
Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng về việc phân cấp 

thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại 
Công văn số 567/HĐND-KTNS ngày 26 tháng 6 năm 2018; 
 Xét Tờ trình số 206/TTr-STC ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Sở tài chính thành phố 
Đà Nẵng về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 
móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 
thành phố Đà Nẵng và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 2532/STP-
XDKTVB ngày 07 tháng 8năm 201, trên cơ sở thống nhất tại cuộc giao ban thường kỳ 
UBND thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh 
            1. Quyết định này Quy định về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định 
mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị (trừ lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của thành 
phố Đà Nẵng  

    2. Những nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết 
bị chuyên dùng không quy định tại Quyết định này được thực hienj theo quy định tại 
Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. 

 
 Điều 2.  Đối tượng áp dụng 
Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị- xã hội 

được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban 
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quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan 
( sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị ) 

Điều 3. Nội dung phân cấp thẩm quyền 
         1.Máy móc, thiết bị chuyên dùng sử dụng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị có giá 
trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản; Chủ tịch UBND thành phố ban hành danh 
mục tiêu chuẩn, định mức (chủng loại, số lượng) 
         2. Máy móc, thiết bị chuyên dùng sử dụng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị có giá 
trị dưới 500 triệu/01 đơn vị tài sản: 
        a) Chủ tịch UBND thành phố ban hành danh mục tiêu chuẩn, định mức (chủng 
loại, số lượng) máy móc, thiết bị chuyên dùng sử dụng tại các đơn vị sự nghiệp công 
lập (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư), các ban 
quản lý dự án và các Quỹ tài chính trực thuộc UBND thành phố 
       b) Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc UBND thành phố, các cơ quan Đảng 
cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo 
kinh phí hoạt động và Chủ tịch UBND các quận,huyện ban hành danh mục tiêu chuẩn, 
định mức (chủng loại, số lượng) máy móc, thiết bị chuyên dùng sử dụng tại cơ quan, 
đơn vị mìnhvà tất cả các đơn vị trực thuộc, các đơn vị thuộc phạm vi quản lý (trừ các 
đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư) 
     
     Điều 4.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 9 năm 2018 
    
      Điều 5.   Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc 
Kho bạc nhà nước Đà Nẵng; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, 
huyện; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực 
hiện Quyết định này./. 

 

                                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                                                    KT. CHỦ TỊCH 

                                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH 
                                                                                              Trần Văn Miên  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 

Số: 30/2018/QĐ-UBND        Đà Nẵng, ngày 14 tháng 9  năm 2018 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức 
 sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, 

 đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 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 Quản lý, sử dụng tài sản ngày 21 tháng 6  năm 2017; 
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017của Thủ tướng 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị,  
Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng về việc phân cấp 

thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại 
Công văn số 567/HĐND-KTNS ngày 26 tháng 6 năm 2018; 
 Xét Tờ trình số 206/TTr-STC ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Sở tài chính thành phố 
Đà Nẵng về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 
móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 
thành phố Đà Nẵng và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 2532/STP-
XDKTVB ngày 07 tháng 8năm 201, trên cơ sở thống nhất tại cuộc giao ban thường kỳ 
UBND thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh 
            1. Quyết định này Quy định về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định 
mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị (trừ lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của thành 
phố Đà Nẵng  

    2. Những nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết 
bị chuyên dùng không quy định tại Quyết định này được thực hienj theo quy định tại 
Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. 

 
 Điều 2.  Đối tượng áp dụng 
Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị- xã hội 

được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban 
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quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan 
( sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị ) 

Điều 3. Nội dung phân cấp thẩm quyền 
         1.Máy móc, thiết bị chuyên dùng sử dụng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị có giá 
trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản; Chủ tịch UBND thành phố ban hành danh 
mục tiêu chuẩn, định mức (chủng loại, số lượng) 
         2. Máy móc, thiết bị chuyên dùng sử dụng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị có giá 
trị dưới 500 triệu/01 đơn vị tài sản: 
        a) Chủ tịch UBND thành phố ban hành danh mục tiêu chuẩn, định mức (chủng 
loại, số lượng) máy móc, thiết bị chuyên dùng sử dụng tại các đơn vị sự nghiệp công 
lập (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư), các ban 
quản lý dự án và các Quỹ tài chính trực thuộc UBND thành phố 
       b) Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc UBND thành phố, các cơ quan Đảng 
cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo 
kinh phí hoạt động và Chủ tịch UBND các quận,huyện ban hành danh mục tiêu chuẩn, 
định mức (chủng loại, số lượng) máy móc, thiết bị chuyên dùng sử dụng tại cơ quan, 
đơn vị mìnhvà tất cả các đơn vị trực thuộc, các đơn vị thuộc phạm vi quản lý (trừ các 
đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư) 
     
     Điều 4.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 9 năm 2018 
    
      Điều 5.   Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc 
Kho bạc nhà nước Đà Nẵng; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, 
huyện; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực 
hiện Quyết định này./. 

 

                                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                                                    KT. CHỦ TỊCH 

                                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH 
                                                                                              Trần Văn Miên  
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VĂN BẢN KHÁC 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

   Số: 3943/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày 10 tháng 9 năm 2018                       

 
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 6046/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2012 của 
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát 

triển vận tải hành khách công cộng bằng xe taxi  trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030  

 
 

CHỦ TỊCH 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 Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 
Căn cứ Luật Quy hoạch  ngày 24 tháng 11 năm 2017; 
Xét  đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3416/TTr-

SGTVT ngày 20 tháng 8 năm 2018,   

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

         Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 6046/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2012 của 
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc  phê duyệt Đề án điều chỉnh Quy hoạch 
phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe taxi  trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Giao thông vận tải, 

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

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

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

Số:4159/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 14 tháng 9 năm 2018 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong lĩnh vực ứng dụng  
công nghệ thông tin 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 Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;  
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ 

về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

về bảo đảm an toàn hệ thống theo cấp độ; 
Căn cứ Nghị định số 108/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng; 
Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định 

quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;  
Căn cứ Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông 
tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm 
an toàn thông tin mạng quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn 
thông tin mạng trên toàn quốc; 

Căn cứ Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống 
thông tin; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số    
583/TTr-STTTT ngày 15 tháng 6 năm 2018 và Công văn số 1950/STTTT-CNTT ngày 
24 tháng 8 năm 2018, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bảo đảm an toàn thông tin 
trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 
định số 9976/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng 
ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công 
nghệ thông tin của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các sở, ban, 
ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị, cá nhân 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

 
QUY CHẾ 

Bảo đảm an toàn thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4159/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2018 
của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy chế này quy định các nội dung, biện pháp và trách nhiệm bảo đảm an toàn 

thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng. 

2. Đối tượng áp dụng 
a) Quy chế này được áp dụng đối với tất cả các cơ quan là sở, ban, ngành; UBND 

các quận, huyện, phường, xã và các tổ chức, đơn vị sự nghiệp do UBND thành phố Đà 
Nẵng quyết định thành lập (sau đây gọi chung là cơ quan); 

b) Quy chế áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
(CBCCVC-NLĐ) làm việc tại các cơ quan thuộc UBND thành phố Đà Nẵng; 

c) Khuyến nghị các tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng áp 
dụng Quy chế này trong công tác bảo đảm an toàn thông tin. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. An toàn thông tin (ATTT) là sự bảo vệ các hệ thống thông tin nhằm phòng, 

chống và tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép 
bảo đảm tính toàn vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của thông tin. 

2. Hệ thống thông tin (HTTT) là tập hợp phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu 
được thiết lập phục vụ mục đích tạo lập, cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ 
và trao đổi thông tin trên mạng. 

3. HTTT quan trọng của thành phố Đà Nẵng là HTTT mà khi bị phá hoại sẽ gây 
tổn hại nghiêm trọng đến hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền thành phố và 
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Danh mục HTTT quan trọng của 
thành phố Đà Nẵng chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Quy chế này. 
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4. Chủ quản HTTT là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án 
xây dựng, thiết lập, nâng cấp, mở rộng hoặc cơ quan, tổ chức được cấp có thẩm quyền 
giao quản lý HTTT đó. 

5. Đơn vị vận hành HTTT là cơ quan, tổ chức được chủ quản HTTT giao để vận 
hành HTTT đó. Trong trường hợp chủ quản HTTT thuê ngoài dịch vụ CNTT, đơn vị 
vận hành HTTT là bên cung cấp dịch vụ.  

6. Sự cố ATTT là trường hợp HTTT và Thông tin bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ 
trái phép hoặc Hệ thống có sự can thiệp cố ý của con người gây ra việc gián đoạn làm 
ảnh hưởng đến tính toàn vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của thông tin. 

7. Ứng cứu sự cố ATTT là hoạt động nhằm xử lý, khắc phục sự cố ATTT, bao 
gồm: theo dõi, thu thập, phân tích, phát hiện, cảnh báo, điều tra, xác minh và khắc phục 
sự cố bảo đảm khôi phục lại để HTTT hoạt động trở lại bình thường. 

8. Đội ứng cứu sự cố ATTT thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt Đội ứng cứu sự 
cố) là bộ phận thuộc Ban Chỉ đạo Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin thành 
phố Đà Nẵng, có trách nhiệm tham gia ứng cứu xử lý các sự cố ATTT trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng và phối hợp để tham gia hoạt động khi có yêu cầu từ Bộ Thông tin 
và Truyền thông hoặc các cơ quan có liên quan. 

9. Rủi ro ATTT là những nhân tố chủ quan hoặc khách quan có thể xảy ra trong 
quá trình vận hành các HTTT hoặc ứng cứu sự cố ATTT. 

10. Đánh giá rủi ro ATTT là việc phát hiện, phân tích, ước lượng mức độ tổn 
hại, mối đe dọa đối với thông tin, HTTT. 

11. Mật khẩu có độ phức tạp cao là mật khẩu có độ dài tối thiểu 12 ký tự, trong 
đó kết hợp bao gồm ký tự hoa, thường, chữ số và ký tự đặc biệt.  

12. Bản ghi nhật ký hệ thống (logfile) là tập tin được tạo ra trên thiết bị hoặc 
chương trình của HTTT, nhằm ghi lại tất cả các tác vụ xảy ra trên thiết bị hoặc chương 
trình. 

Điều 3. Các hành vi bị nghiêm cấm 
1. Ngăn chặn việc truyền tải thông tin trên mạng, can thiệp, truy nhập, tiết lộ, 

gây nguy hại, xóa, thay đổi, sao chép và làm sai lệch thông tin, dữ liệu của tổ chức, cá 
nhân. 

2. Gây ảnh hưởng, cản trở trái pháp luật tới hoạt động bình thường của HTTT, 
có những tác động chủ ý gây ra sự cố ATTT. 

3. Phát tán thư rác, phần mềm độc hại, thiết lập HTTT giả mạo, lừa đảo, chiếm 
quyền điều khiển... phá hoại HTTT. 

4. Thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của 
người khác; lợi dụng sơ hở, điểm yếu của HTTT để thu thập, khai thác thông tin cá 
nhân. 
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Chương II 
BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN  

Điều 4. Bảo đảm an toàn thông tin mức vật lý 
Đơn vị quản lý, vận hành các máy chủ và các thiết bị mạng có trách nhiệm thực 

hiện các biện pháp bảo đảm ATTT mức vật lý như sau: 
1. Các thiết bị mạng liên quan đến ATTT như tường lửa, thiết bị định tuyến, 

chuyển mạch, các máy chủ, hệ thống lưu trữ SAN (Storage Area Network), NAS 
(Network Attached Storage),... phải được đặt trong phòng máy chủ. 

2. Phòng máy chủ phải được bố trí ở khu vực riêng biệt, bảo đảm an toàn nhiệt 
độ, độ ẩm, có trang bị camera, thiết bị bảo đảm an ninh (thiết lập cơ chế bảo vệ, theo 
dõi, phát hiện xâm nhập trái phép và các biện pháp kiểm soát truy nhập bằng thẻ từ, 
vân tay), có đầy đủ thiết bị phòng cháy, chữa cháy, nguồn cung cấp điện ổn định và có 
nguồn điện dự phòng. 

3. Phòng máy chủ phải xây dựng quy trình ra, vào phòng máy chủ và phải được 
ghi nhận trong nhật ký quản lý, các cơ quan quản lý phòng máy chủ có trách nhiệm 
xây dựng nội quy, hướng dẫn và mô tả các vị trí công việc tại phòng máy. 

Điều 5. Bảo đảm an toàn hạ tầng mạng 
Đơn vị quản lý, vận hành hạ tầng mạng có trách nhiệm thực hiện các biện pháp 

sau: 
1. Quản lý hạ tầng mạng nội bộ 
a) Tuân thủ các quy định kiến trúc hệ thống, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; cài 

đặt, cấu hình, tổ chức hệ thống mạng phù hợp với các tiêu chuẩn ứng dụng CNTT của 
các cơ quan nhà nước, bảo đảm ATTT, hạn chế sử dụng mô hình mạng có nguy cơ 
ATTT cao.  

b) Đối với các cơ quan có nhiều phòng, ban, đơn vị trực thuộc có trụ sở làm việc 
không nằm trong cùng một khu vực, khi cấu hình kết nối trên hệ thống mạng đô thị 
(MAN) thành phố phải thiết lập mạng riêng ảo (Virtual Private Network - VPN). 

c) Trang bị thiết bị tường lửa chuyên dụng hoặc phần mềm tường lửa để ngăn 
chặn và phát hiện xâm nhập trái phép vào mạng nội bộ của cơ quan khi kết nối với hệ 
thống bên ngoài. 

d) Khi thực hiện truy nhập từ xa vào mạng nội bộ thực hiện chức năng quản trị, 
phải sử dụng giao thức mạng có mã hóa thông tin như SSL/TLS, VPN,... và thiết lập 
mật khẩu có độ phức tạp cao. 

2. Quản lý mạng không dây 
a) Khi thiết lập mạng không dây để kết nối với mạng cục bộ thông qua các điểm 

truy nhập (Access Point - AP), đơn vị vận hành phải thiết lập các tham số: tên, nhận 
dạng dịch vụ (Service Set Identifier - SSID), mật khẩu có độ phức tạp cao, cấp phép 
truy nhập đối với địa chỉ vật lý (MAC Address), mã hóa dữ liệu theo cơ chế bảo mật 
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WPA2 hoặc WPA3. 
b) Mật khẩu đăng nhập phải được thiết lập có độ phức tạp cao, định kỳ 3 tháng 

thay đổi mật khẩu nhằm tăng cường công tác bảo mật. 
c) Khi cung cấp truy cập Internet qua mạng không dây cho người ngoài cơ quan, 

đơn vị vận hành phải tạo thêm một SSID riêng và giới hạn băng thông truy cập phù 
hợp đối với đối tượng này.  

Điều 6. Bảo đảm an toàn máy chủ 
1. Trên hệ thống máy chủ các đơn vị chủ quản, vận hành phải: 
a) Hệ điều hành được cài đặt là phần mềm có bản quyền (bao gồm bản quyền 

thương mại hoặc mã nguồn mở có nguồn gốc rõ ràng), các dịch vụ cài đặt trên máy chủ 
là các dịch vụ được sử dụng dùng chung cho cơ quan, đơn vị, không cài đặt các dịch 
vụ không sử dụng.  

b) Thiết lập chế độ tự động cập nhật bản vá hệ điều hành, phần mềm, ứng dụng 
và hệ quản trị cơ sở dữ liệu được cài đặt trên máy chủ, phải thiết lập mật khẩu truy 
nhập chế độ tự động bảo vệ màn hình sau 10 phút không sử dụng đối với tất cả máy 
chủ. 

c) Các máy chủ cần được cài đặt mật khẩu ở phần cấu hình (setup) của BIOS, 
trong đó lưu ý việc vô hiệu hóa các cổng USB trên máy chủ.  

d) Không sử dụng thiết bị lưu trữ cá nhân để sao chép, lưu trữ thông tin, dữ liệu 
của cơ quan; khi cần khôi phục dữ liệu trong trên máy chủ, máy tính trạm của cơ quan 
bị hư hỏng, đơn vị quản lý thông báo Sở Thông tin và Truyền thông để được hướng 
dẫn, hỗ trợ. 

2. Cơ quan chủ quản có trách nhiệm trang bị phần mềm phòng chống mã độc 
(antivirus) cho hệ thống máy chủ; đơn vị vận hành thiết lập chế độ tự động cập nhật 
phiên bản mới, các bản vá lỗi; chế độ tự động quét mã độc khi sao chép, mở các tập 
tin; chế độ quét toàn bộ máy tính định kỳ hàng tuần. 

3. Định kỳ hàng tuần đơn vị vận hành phải kiểm tra các tiến trình trên máy chủ 
nhằm sớm phát hiện nguy cơ cài cắm phần mềm độc hại trên máy chủ.  

4. Quản lý logfile: Đơn vị vận hành phải thường xuyên kiểm tra, quản lý, sao 
lưu các logfile theo từng tháng, thời gian lưu trữ logfile trên máy chủ và thiết bị từ 06 
- 12 tháng, các tập tin logfile cũ trong 03 năm trước đó cần được lưu trữ trên các ổ cứng 
ngoài; định kỳ 6 tháng thiết bị giám sát bảo đảm tính toàn vẹn của các logfile, hạn chế 
tình trạng tràn logfile gây ảnh hưởng đến hoạt động của HTTT. 

5. Quản lý lưu ký hệ thống: Việc thực hiện lưu ký HTTT yêu cầu đơn vị cung 
cấp dịch vụ lưu ký phải tổ chức máy chủ cơ sở dữ liệu và máy chủ ứng dụng nằm trên 
hai máy chủ khác nhau và được bảo vệ bởi lớp bảo vệ bao gồm: tường lửa, thiết bị 
phòng chống tấn công từ chối dịch vụ DDoS (Distributed Denial of Service), thiết bị 
phát hiện và phòng chống xâm nhập trái phép (IPS/IDS),... 

6. Quản lý phiên bản: Đơn vị vận hành xây dựng nhật ký quản lý phiên bản 
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HTTT bao gồm các thông tin: Chủ đầu tư, Tên HTTT, đơn vị phát triển, tên phiên bản; 
các chức năng của phiên bản; các chức năng thay đổi so với phiên bản trước, thời gian 
thay đổi; lưu trữ các phiên bản HTTT tại hệ thống lưu trữ độc lập. 

7. Khi thiết lập cung cấp các dịch vụ ra môi trường mạng (tuân thủ theo 
TCP/UDP Port), đơn vị vận hành yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ cấu hình trên máy chủ 
ứng dụng những dịch vụ thiết yếu nhất để bảo đảm hoạt động của hệ thống, không kích 
hoạt những chức năng, cổng giao tiếp mạng, giao thức và các dịch vụ không sử dụng 
(không thiết lập cấu hình các dịch vụ ra môi trường mạng đối với máy chủ cơ sở dữ 
liệu). 

8. Nghiêm cấm sử dụng các tài nguyên tính toán như: các máy chủ và các cổng 
dịch vụ môi trường mạng để xây dựng các hệ thống thực hiện các hành vi đào tiền ảo, 
rà quét các lỗ hổng bảo mật, hoặc tham gia các hoạt động bất hợp pháp khác trên môi 
trường mạng. 

Điều 7. Bảo đảm an toàn dữ liệu 
1. Quản lý tài khoản và chữ ký số 
a) Khi cấp tài khoản, chữ ký số lần đầu cho người dùng truy nhập, đơn vị vận 

hành phải thông báo (qua email, điện thoại,...) và người dùng phải thay đổi mật khẩu 
sau khi đăng nhập thành công lần đầu. Sau thời gian chậm nhất là 03 ngày, các tài 
khoản không tuân thủ việc thay đổi mật khẩu các tài khoản của các HTTT tự động vô 
hiệu hóa. 

b) Các HTTT khi phân quyền phải thiết lập chế độ giới hạn số lần đăng nhập 
không hợp lệ vào hệ thống tối đa không quá 05 lần, khi người dùng đăng nhập sai vượt 
quá số lần quy định, tài khoản chuyển sang chế độ khóa quyền truy cập; các HTTT xác 
lập chế độ thoát ra khỏi hệ thống nếu người sử dụng không tương tác trên hệ thống của 
phiên làm việc quá 10 phút. 

c) Chủ tài khoản, chữ ký số không chia sẻ, giao quyền tài khoản, chữ ký số và 
mật khẩu truy nhập cho người khác. Không sử dụng tài khoản của người khác (tài 
khoản thư điện tử, chữ ký số, chứng thư số...) để đăng nhập vào HTTT, cơ sở dữ liệu.  

d) Tài khoản thư điện tử, chữ ký số chuyên dùng (xxx@danang.gov.vn và chữ 
ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp) là tài khoản để phục vụ cho các hoạt động mang 
tính công vụ, không sử dụng để giao dịch, đăng ký trên mạng xã hội, các trang thông 
tin điện tử công cộng khác. 

đ) Khi cá nhân thay đổi vị trí công tác, chuyển công tác, thôi việc, nghỉ hưu, 
ngay từ thời điểm Quyết định có hiệu lực, đơn vị quản lý cá nhân đó phải thông báo 
đơn vị vận hành để điều chỉnh, thu hồi, hủy bỏ tài khoản, chữ ký số, chứng thư số,... 

e) Tài khoản quản trị hệ thống là tài khoản được giao cho cán bộ chuyên trách 
CNTT phục vụ cho công tác quản trị, phân quyền, cấu hình hệ thống đó Cán bộ quản 
trị hệ thống không sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản khác nhau. 

g) Khi cá nhân thay đổi vị trí công tác, chuyển công tác, thôi việc, nghỉ hưu, 

mailto:xxx@danang.gov.vn
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ngay từ thời điểm thay đổi có hiệu lực, đơn vị quản lý cá nhân đó phải thông báo đơn 
vị vận hành để điều chỉnh, thu hồi, hủy bỏ tài khoản và các tài sản liên quan (khóa, thẻ 
nhận dạng, chữ ký số,...).  

2. Các đơn vị khi triển khai dịch vụ sao lưu dự phòng ở mức vật lý cần thiết lập 
chức năng RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks hoặc Redundant Arrays of 
Independent Disks) để tăng tốc độ đọc ghi hoặc bảo đảm khả năng lưu trữ dự phòng. 
Các đơn vị khi thuê dịch vụ cần yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ thiết lập các giải pháp 
sao lưu tự động đối với dữ liệu trên máy chủ cơ sở dữ liệu và máy chủ ứng dụng và 
xây dựng các kịch bản có sẵn để khôi phục lại toàn bộ máy chủ hoặc các tập tin, thư 
mục khi xảy ra sự cố. 

3. Đơn vị vận hành, các tổ chức cung cấp dịch vụ phải xây dựng nhật ký về quá 
trình sao lưu dữ liệu, thay đổi cấu trúc CSDL: Nội dung thay đổi, lý do thay đổi, thời 
gian, vị trí thay đổi,...; phân quyền đối với các thao tác thay đổi cấu trúc CSDL (tạo 
CSDL, tạo bảng, thay đổi cấu trúc bảng...); việc thay đổi, hủy,... chữ ký số tuân thủ các 
quy định pháp luật về chữ ký số.  

4. Các tên miền (bao gồm cả tên miền xxx.danang.gov.vn) khi không còn sử 
dụng có văn bản gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông và Trung Tâm Internet Việt 
Nam (VNNIC) để đề nghị hủy tên miền; các HTTT không sử dụng, chủ quản HTTT 
thực hiện việc thu hồi máy chủ, thu hồi ứng dụng và thực hiện việc lưu trữ dữ liệu ra 
thiết bị lưu trữ ngoài và yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ lưu ký xóa hoàn toàn dữ liệu 
trên các máy chủ. 

5. Khi thực hiện chia sẻ tài nguyên trên máy chủ hoặc máy trạm, đơn vị vận hành 
phải sử dụng mật khẩu để bảo vệ thông tin, dữ liệu; không thực hiện chia sẻ toàn bộ ổ 
cứng; theo dõi, giám sát để kết thúc chia sẻ tài nguyên ngay khi hoàn thành.  

6. Đơn vị quản lý máy chủ, máy trạm và thiết bị lưu trữ khi mang đi bảo hành, 
bảo dưỡng, sửa chữa bên ngoài cơ quan phải tháo rời bộ phận lưu trữ khỏi thiết bị và 
để lại cơ quan, hoặc xóa dữ liệu lưu trữ trên thiết bị. Khi thanh lý thiết bị phải xóa dữ 
liệu lưu trữ bằng phần mềm hoặc thiết bị hủy dữ liệu chuyên dụng.  

7. Thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước phải được quản lý theo quy 
định hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước. 

Điều 8. Bảo đảm an toàn thiết bị và người dùng đầu cuối 
1. Cá nhân khi sử dụng máy tính, thiết bị đầu cuối cài đặt Hệ điều hành là phần 

mềm có bản quyền (bao gồm bản quyền thương mại hoặc mã nguồn mở có nguồn gốc 
rõ ràng); thiết lập chế độ tự động cập nhật bản vá hệ điều hành trên máy tính, phải thiết 
lập mật khẩu truy nhập chế độ tự động bảo vệ màn hình sau 10 phút không sử dụng; 
các máy tính cần được cài đặt mật khẩu ở phần cấu hình (setup) của BIOS, trong đó 
lưu ý việc vô hiệu hóa các cổng USB. 

2. Trên máy tính cá nhân, sử dụng những trình duyệt an toàn, đáng tin cậy, cài 
đặt phần mềm phòng chống mã độc, tắt tính năng lưu mật khẩu tự động; thiết lập chế 
độ tự động cập nhật phần mềm phòng chống mã độc, chế độ tự động rà quét mã độc 
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khi sao chép, mở các tập tin, chế độ rà quét máy tính định kỳ hàng tuần. 
3. Cá nhân khi mang thiết bị CNTT (máy tính, thiết bị di động) thuộc sở hữu 

riêng đến cơ quan và kết nối với mạng nội bộ để xử lý công việc phải được sự đồng ý 
của thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Các thiết bị cá nhân này phải tuân thủ Điều 8 Quy chế 
này. 

4. Cá nhân khi sử dụng máy tính, thiết bị đầu cuối được kết nối trong mạng nội 
bộ cơ quan và sử dụng để xử lý công việc mang tính chất công vụ phải tuân thủ các 
quy định sau: 

a) Chỉ truy nhập vào các trang thông tin điện tử (website) tin cậy. Không truy 
cập vào các đường dẫn, tập tin không rõ nguồn gốc qua thư điện tử hoặc các đường 
liên kết chia sẻ trên các trang mạng xã hội, tin nhắn của các ứng dụng OTT như Zalo, 
Viber, Facetime,... 

b) Thiết lập mật khẩu có độ phức tạp cao, không lưu trữ tài khoản trên máy tính, 
sử dụng chức năng mã hóa ở mức hệ điều hành bảo đảm các dữ liệu các tập tin văn 
bản,... được mã hóa trước khi truyền trên môi trường mạng. 

c) Không sử dụng máy tính cá nhân được cơ quan cấp để kết nối Internet tại các 
điểm truy cập Internet công cộng để xử lý công vụ. Không sử dụng thư điện tử cá nhân 
từ hệ thống thư điện tử công cộng (Gmail, Yahoo,...) để trao đổi, gửi, nhận văn bản 
công vụ. 

d) Khi phát hiện dấu hiệu máy tính nhiễm mã độc (máy chạy chậm bất thường, 
cảnh báo từ phần mềm antivirus, mất dữ liệu, xuất hiện các tập tin lạ,...), lập tức tắt 
máy và thông báo cán bộ chuyên trách CNTT để xử lý.  

Điều 9. Sử dụng mạng xã hội an toàn 
CBCCVC-NLĐ làm việc tại các cơ quan thuộc UBND thành phố Đà Nẵng khi 

sử dụng mạng xã hội thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như sau: 
1. Nghiêm cấm cung cấp, tiết lộ, đăng tải thông tin, dữ liệu của cơ quan nhà nước 

trên mạng xã hội, đặc biệt là các thông tin thuộc nội dung bí mật nhà nước. 
2. Nghiêm cấm việc sử dụng mạng xã hội để chống lại Nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; 
phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, 
mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, 
đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân 
tộc. 

3. Nghiêm cấm phát tán trên mạng xã hội các thông tin giả mạo, sai sự thật, 
xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân; 
xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

4. Thiết lập chế độ quyền riêng tư và tắt chế độ định vị khi chia sẻ các thông tin 
cá nhân, bài viết trên mạng xã hội; kiểm soát các góp ý, thảo luận (comment) tránh để 
các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc góp ý, bình luận, thảo luận để vi phạm các khoản 1, 
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khoản 2 và khoản 3 Điều này.  

Chương III 
QUẢN LÝ THIẾT KẾ, XÂY DỰNG, VẬN HÀNH 

HỆ THỐNG THÔNG TIN 

Điều 10. Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin  
1. Bảo đảm ATTT là yêu cầu bắt buộc, phải được thực hiện thường xuyên, liên 

tục trong suốt quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành, nâng cấp, hủy bỏ HTTT; được 
thực hiện một cách đồng bộ, đầu tư tập trung, có sự dùng chung, chia sẻ tài nguyên để 
tối ưu hiệu năng thiết bị, hiệu quả đầu tư. 

2. Khi thiết kế xây dựng, nâng cấp, mở rộng HTTT, chủ quản HTTT phải xây 
dựng phương án bảo đảm ATTT trong hồ sơ thiết kế và gửi Sở Thông tin và Truyền 
thông thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án. 

3. Đánh giá, phân loại cấp độ ATTT của HTTT: 
a) Chủ quản HTTT có trách nhiệm tổ chức đánh giá, phân loại cấp độ ATTT của 

HTTT theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 
về bảo đảm an toàn hệ thống theo cấp độ (gọi tắt là Nghị định số 85/2016/NĐ-CP) để 
áp dụng phương án bảo đảm ATTT phù hợp. 

b) Hồ sơ đề xuất cấp độ lập theo hướng dẫn tại Điều 15 Nghị định số 
85/2016/NĐ-CP, gửi Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, trình cấp có thẩm quyền 
phê duyệt. 

c) Đối với HTTT được xây dựng mới hoặc nâng cấp, mở rộng, việc thẩm định 
phương án bảo đảm ATTT và hồ sơ đề xuất cấp độ ATTT thực hiện đồng thời với thẩm 
định dự án ứng dụng CNTT. 

4. Trước khi đưa vào vận hành, khai thác HTTT, chủ quản HTTT phối hợp với 
tổ chức chuyên môn có đủ năng lực (đơn vị sự nghiệp nhà nước có chức năng, nhiệm 
vụ phù hợp hoặc tổ chức chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo Nghị 
định số 108/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết điều kiện 
kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng - gọi tắt là Nghị định số 
108/2016/NĐ-CP) thực hiện đánh giá, kiểm định ATTT. Trên cơ sở đề xuất của đơn vị 
kiểm định, chủ quản HTTT có trách nhiệm tổ chức triển khai hiệu chỉnh thiết kế, mã 
nguồn để hạn chế, phòng ngừa rủi ro, nguy cơ xảy ra mất ATTT. 

Điều 11. Quản lý thuê dịch vụ công nghệ thông tin 
1. Khi ký kết hợp đồng thuê dịch vụ CNTT, cơ quan sử dụng dịch vụ phải xác 

định rõ phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của các bên về bảo đảm ATTT. 
Trong hợp đồng phải bao gồm các điều khoản về việc xử lý vi phạm quy định bảo đảm 
ATTT và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm của bên cung cấp dịch 
vụ gây ra. 
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2. Trong quá trình sử dụng dịch vụ CNTT, cơ quan sử dụng dịch vụ có trách 
nhiệm: 

a) Quản lý thông tin, dữ liệu phát sinh từ dịch vụ đó, không để bên cung cấp dịch 
vụ truy nhập, sử dụng thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi nhà nước quản lý; 

b) Yêu cầu bên cung cấp dịch vụ phải bảo mật thông tin, dữ liệu, mã nguồn, tài 
liệu thiết kế; triển khai các biện pháp bảo đảm ATTT theo quy định tại Quy chế này, 
Luật An toàn thông tin mạng và các quy định khác có liên quan;  

c) Giám sát chặt chẽ và giới hạn quyền truy cập của bên cung cấp dịch vụ khi 
cho phép truy cập vào HTTT của cơ quan. 

3. Khi phát hiện bên cung cấp dịch vụ có dấu hiệu vi phạm quy định bảo đảm 
ATTT, cơ quan sử dụng dịch vụ phải:  

a) Tạm dừng hoặc đình chỉ hoạt động của bên cung cấp dịch vụ tùy theo mức độ 
vi phạm. 

b) Thông báo chính thức các hành vi vi phạm của bên cung cấp dịch vụ. 
c) Thu hồi ngay lập tức quyền truy cập HTTT đã cấp cho bên cung cấp dịch vụ. 
d) Kiểm tra, xác định, lập báo cáo mức độ vi phạm và thiệt hại xảy ra; thông báo 

cho bên cung cấp dịch vụ và tiến hành các thủ tục xử lý vi phạm và bồi thường thiệt 
hại. 

4. Sau khi kết thúc công việc, cơ quản sử dụng dịch vụ có trách nhiệm: 
a) Thu hồi quyền truy cập HTTT và các tài sản khác liên quan đã cấp cho bên 

cung cấp dịch vụ; thay đổi các khóa, mật khẩu truy cập HTTT. 
b) Yêu cầu bên cung cấp dịch vụ chuyển giao đầy đủ các thông tin, dữ liệu, mã 

nguồn, tài liệu thiết kế và các công cụ cần thiết để bảo đảm cơ quan vẫn có thể khai 
thác sử dụng dịch vụ được liên tục kể cả trong trường hợp thay đổi bên cung cấp dịch 
vụ. 

Điều 12. Giám sát an toàn hệ thống thông tin 
1. Các HTTT thuộc Danh mục HTTT quan trọng của thành phố Đà Nẵng là đối 

tượng bắt buộc giám sát ATTT.  
2. Đối với các HTTT, phần mềm, ứng dụng, cơ sở dữ liệu được lưu ký tại trung 

tâm dữ liệu/hệ thống máy chủ riêng của cơ quan hoặc lưu ký tại doanh nghiệp ngoài, 
chủ quản HTTT có trách nhiệm tự thực hiện hoặc yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ lưu ký bảo đảm các yêu cầu giám sát an toàn HTTT tại Thông tư số 31/2017/TT-
BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoạt 
động giám sát an toàn hệ thống thông tin.  

3. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức giám sát ATTT đối với 
các HTTT lưu ký tại Trung tâm dữ liệu thành phố Đà Nẵng.  

4. Đơn vị vận hành thường xuyên giám sát hiệu năng hệ thống và thực hiện các 
biện pháp bảo trì cần thiết để bảo đảm khả năng xử lý và tính sẵn sàng của HTTT. 
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Điều 13. Kiểm tra, đánh giá rủi ro an toàn thông tin 
1. Trong quá trình vận hành HTTT, chủ quản HTTT có trách nhiệm tổ chức kiểm 

tra, đánh giá rủi ro ATTT đối với HTTT do cơ quan mình quản lý.  
2. Thời hạn thực hiện: 
a) Đối với các HTTT thuộc Danh mục HTTT quan trọng của thành phố Đà Nẵng: 

thực hiện định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền 
thông. 

b) Đối với các HTTT khác: thực hiện định kỳ 02 năm/lần hoặc đột xuất theo đề 
nghị của Sở Thông tin và Truyền thông. 

3. Trình tự thực hiện kiểm tra, đánh giá rủi ro ATTT: 
a) Bước 1: Chủ quản HTTT xác định phạm vi, đối tượng, nội dung kiểm tra, 

đánh giá rủi ro ATTT, trong đó: 
- Đối tượng kiểm tra, đánh giá bao gồm: hạ tầng mạng, hệ thống máy chủ, máy 

trạm, hệ thống lưu trữ, HTTT, phần mềm, ứng dụng, cơ sở dữ liệu, trang thông tin điện 
tử,... 

- Nội dung kiểm tra, đánh giá bao gồm: 
+ Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTT; 
+ Đánh giá hiệu quả của phương án bảo đảm ATTT đang triển khai; 
+ Đánh giá phát hiện mã độc, lỗ hổng, điểm yếu, thử nghiệm tấn công xâm nhập 

hệ thống và đánh giá nguy cơ, thiệt hại có thể có khi bị xâm nhập. 
b) Bước 2: Lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực để triển khai kiểm tra, đánh giá 

rủi ro ATTT (đơn vị sự nghiệp nhà nước có chức năng, nhiệm vụ phù hợp hoặc tổ chức 
chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo Nghị định số 108/2016/NĐ-
CP). 

c) Bước 3: Đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá rủi ro ATTT 
(theo Mẫu số 01 tại Phụ lục II kèm theo Quy chế này), gửi Sở Thông tin và Truyền 
thông có ý kiến trước khi trình chủ quản HTTT phê duyệt.  

d) Bước 4: Đơn vị tư vấn triển khai kiểm tra, đánh giá rủi ro ATTT trên cơ sở kế 
hoạch được phê duyệt. 

đ) Bước 5: Đơn vị tư vấn lập báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá rủi ro ATTT 
(theo Mẫu số 02 tại Phụ lục II kèm theo Quy chế này), gửi Sở Thông tin và Truyền 
thông có ý kiến trước khi trình chủ quản HTTT phê duyệt. 

e) Bước 6: Hồ sơ kiểm tra, đánh giá rủi ro ATTT phải được lưu trữ và gửi 01 bộ 
về Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi, tổng hợp. 

Điều 14. Xử lý rủi ro an toàn thông tin 
Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá rủi ro ATTT hoặc khi tiếp nhận 

cảnh báo điểm yếu, lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATTT từ Sở Thông tin 
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và Truyền thông, chủ quản HTTT có trách nhiệm thực hiện hoặc lựa chọn đơn vị đủ 
năng lực để triển khai các phương án xử lý. Khi hoàn thành xử lý, báo cáo kết quả xử 
lý về Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi, tổng hợp.  

Điều 15. Ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin 
1. Nguyên tắc ứng cứu xử lý sự cố 
a) Chủ động, kịp thời, nhanh chóng, chính xác, đồng bộ và hiệu quả. 
b) Phối hợp chặt chẽ, tuân thủ quy định của pháp luật về điều phối ứng cứu sự 

cố ATTT. 
c) Ứng cứu xử lý sự cố trước hết phải được thực hiện, xử lý bằng lực lượng tại 

chỗ và trách nhiệm chính của chủ quản HTTT. 
d) Việc xử lý sự cố ATTT phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, 

cá nhân, bảo mật thông tin cá nhân, thông tin riêng của cơ quan khi tham gia các hoạt 
động ứng cứu xử lý sự cố. 

2. Phân loại sự cố ATTT 
a) Sự cố do bị tấn công mạng: tấn công từ chối dịch vụ; tấn công giả mạo; tấn 

công sử dụng mã độc; tấn công truy cập trái phép, chiếm quyền điều khiển; tấn công 
thay đổi giao diện; tấn công mã hóa phần mềm, dữ liệu, thiết bị; tấn công phá hoại 
thông tin, dữ liệu, phần mềm; tấn công nghe trộm, gián điệp, lấy cắp thông tin, dữ 
liệu;... 

b) Sự cố do lỗi của hệ thống, thiết bị, phần mềm, hạ tầng kỹ thuật. 
c) Sự cố do lỗi của cán bộ quản trị, vận hành hệ thống. 
d) Sự cố do các thảm họa tự nhiên. 
3. Phân loại mức độ nghiêm trọng sự cố    
a) Thấp: Sự cố gây ảnh hưởng cá nhân và không làm gián đoạn hay đình trệ hoạt 

động chính của cơ quan. 
b) Trung bình: Sự cố ảnh hưởng đến một nhóm người dùng nhưng không gây 

gián đoạn hay đình trệ hoạt động chính của cơ quan. 
c) Cao: Sự cố tác động đến khả năng vận hành của HTTT, ảnh hưởng đến dữ 

liệu, thiết bị, gây ảnh hưởng đến hoạt động chung của cơ quan và hoạt động cung cấp 
dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. 

d) Nghiêm trọng: Sự cố gây gián đoạn hoăc đình trệ hệ thống trong một khoảng 
thời gian ngắn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dữ liệu, thiết bị của hệ thống, gây thiệt 
hại nghiêm trọng cho cơ quan, người dân, doanh nghiệp. 

đ) Đặc biệt nghiêm trọng: Sự cố làm tê liệt toàn bộ hoạt động của hệ thống, gây 
thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho cơ quan, người dân, doanh nghiệp, đe dọa trật tự an 
toàn xã hội. 

4. Quy trình phối hợp ứng cứu xử lý sự cố  
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a) Bước 1: Tiếp nhận sự cố  
Chủ quản HTTT, đơn vị vận hành tiếp nhận thông tin, cảnh báo về việc mất 

ATTT của hệ thống từ các đơn vị chuyên trách ATTT, từ người sử dụng hoặc tự rà 
soát, phát hiện hệ thống có hiện tượng bất thường, có nguy cơ mất ATTT. 

b) Bước 2: Xác minh và phân loại sơ bộ sự cố 
Đơn vị vận hành tiến hành xác minh, phân loại sơ bộ sự cố; đánh giá tình trạng, 

mức độ, phạm vi và khả năng xử lý của sự cố.  
c) Bước 3: Báo cáo thông tin sự cố 
- Trường hợp xác định sự cố nằm trong thẩm quyền, khả năng xử lý, đơn vị vận 

hành báo cáo lãnh đạo cơ quan chủ quản và thực hiện xử lý theo phương án ứng cứu 
xử lý sự cố nội bộ đã được phê duyệt hoặc theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền 
thông. Khi hoàn thành xử lý, báo cáo kết quả xử lý sự cố (theo Mẫu số 04 tại Phụ lục 
II kèm theo Quy chế này) về Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi, tổng hợp; 

- Trường hợp xác định sự cố có mức độ cao, vượt ngoài thẩm quyền, khả năng 
xử lý, đơn vị vận hành lập tức báo cáo lãnh đạo cơ quan chủ quản và thông báo (qua 
điện thoại, email,...) đầu mối tiếp nhận sự cố của Sở Thông tin và Truyền thông để kịp 
thời phối hợp với Đội ứng cứu sự cố và các đơn vị chuyên trách ATTT. Ngay trong 
ngày xảy ra sự cố, đơn vị vận hành thực hiện báo cáo ban đầu sự cố ATTT (theo Mẫu 
số 03 tại Phụ lục II kèm theo Quy chế này) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông. 
Đơn vị vận hành có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Đội ứng cứu sự cố thực hiện các bước 
ứng cứu xử lý sự cố tiếp theo. 

d) Bước 4: Cách ly 
Đội ứng cứu sự cố cách ly máy chủ, thiết bị, phân vùng bị sự cố ra khỏi môi 

trường mạng nhằm ngăn chặn khả năng lây lan của sự cố sang những máy chủ, thiết 
bị, phân vùng khác. 

đ) Bước 5: Thu thập thông tin sự cố 
Đội ứng cứu sự cố thu thập thông tin, phục vụ phân tích sự cố, bao gồm: Thông 

tin về đầu mối liên hệ; thông tin hệ thống; thông tin chức năng của hệ thống; thông tin 
cấu hình của hệ thống (hệ điều hành, dịch vụ, phiên bản, cấu trúc mạng...); thu thập 
chứng cứ, thông tin bộ nhớ, trạng thái mạng và các kết nối; tiến trình đang chạy, ổ cứng 
(trong và ngoại vi); thu thập logfile... 

e) Bước 6: Phân tích sự cố 
Đội ứng cứu sự cố tiến hành phân tích sự cố, bao gồm các thông tin sau: Phân 

tích dòng thời gian; thời gian bị sửa đổi, truy cập, tạo hoặc thay đổi; thời gian thực hiện 
các cập nhật lớn đối với hệ thống; thời điểm mà hệ thống sử dụng lần cuối cùng; phân 
tích dữ liệu; kiểm tra sự thay đổi cấu hình; kiểm tra hệ thống tập tin có bị mã độc; kiểm 
tra tập tin lịch sử Internet (Internet History) và các tập tin lịch sử khác; kiểm tra 
Registry và tiến trình; quan sát các tập tin, tiến trình lúc khởi động; phân tích logfile... 

g) Bước 7: Xử lý sự cố  
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Đội ứng cứu sự cố xây dựng phương án xử lý sự cố, báo cáo xin ý kiến lãnh đạo 
Sở Thông tin và Truyền thông, chủ quản HTTT về phương án xử lý sự cố; tiến hành 
xử lý sự cố, bao gồm các bước: Gỡ bỏ sự cố; xác định và gỡ bỏ các backdoors; phân 
tích và kiểm tra lỗ hổng sau khi thực hiện các bản vá lỗi; khôi phục dữ liệu; thu thập 
các tập tin, hình ảnh, email,... bị xóa, thời gian bị xóa; tìm kiếm và khôi phục các tập 
tin phù hợp,... để khôi phục HTTT hoạt động bình thường trở lại. 

h) Bước 8: Tổng hợp, báo cáo  
Đội ứng cứu sự cố và đơn vị vận hành hệ thống tiến hành tổng hợp kết quả phân 

tích và xử lý sự cố, báo cáo với lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và chủ quản 
HTTT để tổ chức họp phân tích nguyên nhân, rút kinh nghiệm trong hoạt động xử lý 
sự cố và đề xuất các biện pháp phòng ngừa xảy ra sự cố tương tự. Chủ quản HTTT gửi 
báo cáo hoàn thành xử lý sự cố ATTT (theo Mẫu số 04 tại Phụ lục II kèm theo Quy chế 
này) về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp.  

i) Bước 9: Lưu hồ sơ  
Các cơ quan, đơn vị tham gia ứng cứu sự cố lưu toàn bộ các hồ sơ trong quá 

trình xử lý sự cố để phục vụ các hoạt động quản lý và theo dõi định kỳ. Hồ sơ lưu trữ 
gồm: Báo cáo ban đầu sự cố; kế hoạch xử lý sự cố, hồ sơ xử lý sự cố, báo cáo phân tích 
kết quả điều tra xử lý sự cố, báo cáo hoàn thành xử lý sự cố. 

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông 
1. Thực hiện vai trò cơ quan chuyên trách ATTT của UBND thành phố Đà Nẵng 

và là thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố ATTT mạng quốc gia; có trách nhiệm tổ 
chức thực hiện các quy định, quy chế bảo đảm ATTT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
đầu mối điều phối, hướng dẫn ứng cứu xử lý sự cố ATTT trên địa bàn thành phố và 
tham gia các hoạt động ứng cứu sự cố khẩn cấp bảo đảm ATTT mạng quốc gia. 

2. Tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng ban hành các cơ chế, chính sách, kế 
hoạch, đề án bảo đảm ATTT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

3. Chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và bảo đảm ATTT đối với hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật CNTT và HTTT chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng. 

4. Rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng điều chỉnh, bổ sung 
Danh mục HTTT quan trọng của thành phố Đà Nẵng.  

5. Thẩm định phương án bảo đảm ATTT trong hồ sơ thiết kế HTTT và thẩm 
định hồ sơ đề xuất cấp độ ATTT của HTTT theo các quy định của pháp luật hiện hành.  

6. Định kỳ tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ bảo 
đảm ATTT cho các cán bộ chuyên trách CNTT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; tổ 
chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về ATTT thông qua Cổng đào tạo 
trực tuyến cho CBCCVC-NLĐ của các cơ quan trên địa bàn thành phố. 
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7. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về ATTT trong các cơ quan nhà 
nước và cộng đồng xã hội. 

8. Định kỳ tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố ATTT trên địa bàn thành phố, tham 
gia diễn tập quốc gia và quốc tế do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. 

9. Phối hợp, liên kết với các cơ quan chuyên trách ATTT (Trung tâm Ứng cứu 
khẩn cấp máy tính Việt Nam - VNCERT, Cục An toàn thông tin, Bộ Tư lệnh 86, Ban 
Cơ yếu Chính phủ) trong công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá, xử lý sự cố ATTT, 
thường xuyên trao đổi thông tin, cảnh báo nguy cơ, điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, các giải 
pháp, biện pháp bảo đảm ATTT. 

10. Kịp thời cảnh báo cho các cơ quan và hướng dẫn xử lý các nguy cơ, điểm 
yếu, lỗ hổng bảo mật, sự cố ATTT.  

11. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất tiến hành kiểm tra, đánh giá công tác bảo 
đảm ATTT trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan; tổng hợp, báo cáo UBND 
thành phố Đà Nẵng. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm, gây hậu quả nghiêm 
trọng, báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng xem xét, xử lý. 

12. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Đà 
Nẵng tình hình bảo đảm ATTT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

13. Xây dựng dự toán kinh phí đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật ATTT và triển khai công tác bảo đảm ATTT trong nguồn kinh phí sự nghiệp 
CNTT hàng năm, gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp trong kế hoạch ngân sách thành 
phố, trình UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt. 

Điều 17. Trách nhiệm của Công an thành phố Đà Nẵng 
1. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai công tác bảo 

đảm ATTT bảo vệ bí mật nhà nước. 
2. Kịp thời cảnh báo các phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm công 

nghệ cao; chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các 
loại tội phạm lợi dụng hệ thống mạng gây hại đến ATTT của cơ quan, cá nhân. 

3. Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, đánh giá công tác bảo đảm ATTT trong 
hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan trên địa bàn thành phố; kiểm tra đột xuất 
khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ATTT; tổ chức điều tra và xử lý các trường hợp 
vi phạm ATTT theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật. 

Điều 18. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính 
1. Hàng năm, trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách và chế độ, tiêu chuẩn, định 

mức theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Sở Tài chính có trách nhiệm tham 
mưu UBND thành phố Đà Nẵng bố trí kinh phí bảo đảm ATTT cho các cơ quan, đơn 
vị trên địa bàn thành phố. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 
tổng hợp, tham mưu ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách trong kế hoạch chi đầu tư phát 
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triển hàng năm và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn để thực hiện các dự án đầu tư 
bảo đảm ATTT.  

Điều 19. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị  
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định 

bảo đảm ATTT tại Quy chế này và các quy định khác của pháp luật hiện hành; chịu 
trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố Đà Nẵng trong công tác bảo đảm ATTT 
tại đơn vị mình. 

2. Căn cứ Quy chế này và chức năng, nhiệm vụ đặc thù của cơ quan, thực hiện 
xây dựng hoặc rà soát sửa đổi Quy chế bảo đảm ATTT và Kế hoạch ứng phó sự cố 
ATTT nội bộ cho phù hợp. 

3. Thường xuyên rà soát, đề xuất Sở Thông tin và Truyền thông bổ sung vào 
Danh mục HTTT quan trọng của thành phố Đà Nẵng. 

4. Tổ chức xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ ATTT đối với HTTT do cơ quan quản 
lý, vận hành, gửi Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, trình cấp có thẩm quyền 
phê duyệt. 

5. Tổ chức giám sát ATTT, kiểm tra, đánh giá, xử lý rủi ro ATTT đối với HTTT 
thuộc Danh mục HTTT quan trọng của thành phố Đà Nẵng. 

6. Phối hợp, cung cấp thông tin và tạo điều kiện để Đội ứng cứu sự cố triển khai 
công tác xử lý, khắc phục sự cố nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. 

7. Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và Công an thành phố 
Đà Nẵng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm 
ATTT. 

8. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về ATTT, đào tạo, 
hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng cơ bản về ATTT cho CBCCVC-NLĐ của đơn vị 
mình. 

9. Hàng năm bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí thường xuyên của cơ quan để đầu 
tư mua sắm hệ điều hành, phần mềm có bản quyền, thiết bị phòng vệ chuyên dụng.  

10. Định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/7) và hàng năm (trước ngày 15/01 năm tiếp 
theo) báo cáo tình hình ATTT của cơ quan (theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Quy 
chế này), gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp. 

Điều 20. Trách nhiệm của đơn vị vận hành hệ thống thông tin 
1. Thực hiện các biện pháp bảo đảm ATTT theo quy định tại Quy chế này và các 

quy định khác của pháp luật có liên quan; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
về ATTT. 

2. Xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. 
3. Định kỳ đánh giá hiệu quả các biện pháp bảo đảm ATTT, báo cáo chủ quản 

HTTT điều chỉnh nếu cần thiết. 
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4. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo công tác thực hiện bảo đảm ATTT theo yêu 
cầu của chủ quản HTTT hoặc Sở Thông tin và Truyền thông. 

5. Kịp thời thông báo sự cố ATTT và phối hợp ứng cứu xử lý sự cố ATTT với 
các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Điều 21. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
trong cơ quan, đơn vị  

1. Trách nhiệm cán bộ chuyên trách CNTT 
a) Phụ trách công tác bảo đảm ATTT tại cơ quan, đơn vị. 
b) Tham mưu thủ trưởng cơ quan, đơn vị ban hành các quy định, quy trình nội 

bộ, triển khai các biện pháp bảo đảm ATTT theo Quy chế này và các quy định khác 
của pháp luật hiện hành. 

c) Hỗ trợ, hướng dẫn tất cả CBCCVC-NLĐ trong cơ quan thực hiện các kỹ năng 
sử dụng máy tính an toàn. 

d) Giám sát, đánh giá, báo cáo Thủ trưởng cơ quan kịp thời các rủi ro mất ATTT 
và mức độ nghiêm trọng của các rủi ro đó. 

đ) Đầu mối phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận cảnh báo các 
nguy cơ, điểm yếu, lỗ hổng bảo mật; cung cấp thông tin và phối hợp ứng cứu xử lý sự 
cố ATTT. 

e) Tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu 
về ATTT, diễn tập ứng cứu sự cố ATTT do Sở Thông tin và Truyền thông hoặc các cơ 
quan chuyên trách ATTT tổ chức. 

g) Thường xuyên cập nhật nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu 
cầu bảo đảm ATTT tại cơ quan, đơn vị. 

2. Trách nhiệm của CBCCVC-NLĐ  
a) Chấp hành nghiêm túc các quy định, quy trình nội bộ của cơ quan, đơn vị, các 

quy định tại Quy chế này và các quy định khác của pháp luật hiện hành về bảo đảm 
ATTT. 

b) Tự quản lý, bảo quản thiết bị mà mình được giao sử dụng. Thường xuyên cập 
nhật, nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính an toàn.  

c) Khi phát hiện sự cố mất ATTT phải thông báo ngay với cán bộ chuyên trách 
CNTT để kịp thời ngăn chặn, xử lý, khắc phục. 

d) Tham gia nghiêm túc các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về ATTT do cơ 
quan chủ quản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức. 

Điều 22. Tổ chức thực hiện 
Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND 

các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện 
Quy chế này. 
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Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc cần sửa 
đổi, bổ sung; các cơ quan kịp thời báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, 
trình UBND thành phố xem xét, quyết định./. 
 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
Huỳnh Đức Thơ 
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Phụ lục I 
DANH MỤC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG 

CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:  4159  /QĐ-UBND ngày  14   tháng 9  năm 2018 

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
 
 

STT Hệ thống thông tin Cơ quan quản lý  

1 

Hạ tầng CNTT (Mạng MAN thành phố; Trung 
tâm dữ liệu thành phố; Hệ thống mạng không 
dây công cộng; Hệ thống tổng đài thông tin dịch 
vụ công; Hệ thống đào tạo trực tuyến; Hệ thống 
hội nghị trực tuyến và điện thoại IP phone,...) 

Sở Thông tin và Truyền 
thông 

2 

HTTT chính quyền điện tử với các ứng dụng 
dùng chung tích hợp trên Hệ thống (Phần mềm 
Một cửa điện tử, phần mềm Quản lý văn bản và 
điều hành, hệ thống thư điện tử, dịch vụ công 
trực tuyến,...) 

Sở Thông tin và Truyền 
thông 

3 Cơ sở dữ liệu   

A Cơ sở dữ liệu đất đai, bản đồ nền địa lý Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

B Cơ sở dữ liệu công dân, cơ sở dữ liệu nhân hộ 
khẩu 

Sở Thông tin và Truyền 
thông 

C Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư 

4 Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng Văn phòng UBND thành 
phố Đà Nẵng 

5 
HTTT cơ sở dữ liệu chuyên ngành (hệ thống, 
phần mềm, cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước 
chuyên ngành, trang thông tin điện tử,...) 

Theo cơ quan quản lý 
chuyên ngành 
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Phụ lục II 
DANH MỤC BIỂU MẪU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  4159/QĐ-UBND ngày 14 tháng  9 năm 2018 
của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 
 

Mẫu số 01 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá rủi ro an toàn thông tin 
Mẫu số 02 Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá rủi ro an toàn thông tin 
Mẫu số 03 Báo cáo ban đầu sự cố an toàn thông tin 
Mẫu số 04 Báo cáo hoàn thành xử lý sự cố an toàn thông tin 
Mẫu số 05 Báo cáo định kỳ tình hình an toàn thông tin  
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(Mẫu số 01) 
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ QUAN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: .…./KH- Đà Nẵng, ngày … tháng … năm … 

 
KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ RỦI RO AN TOÀN THÔNG TIN 

  
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 
2. Yêu cầu 
II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
1. Phạm vi 
(Mô tả phạm vi kiểm tra, đánh giá bao gồm các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 

của cơ quan, đơn vị vận hành hệ thống, đơn vị cung cấp dịch vụ lưu ký, đơn vị thiết kế 
xây dựng hệ thống,…) 

2. Đối tượng 
Đối tượng kiểm tra, đánh giá bao gồm: hạ tầng mạng, hệ thống máy chủ, máy 

trạm, hệ thống lưu trữ, HTTT, phần mềm, ứng dụng, cơ sở dữ liệu, trang thông tin điện 
tử,... 

III. NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
1. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn 

thông tin 
 (Các quy định về quản lý phòng máy chủ, hạ tầng mạng, mạng không dây, quản 

lý tài khoản, quản lý đăng nhập, quản lý logfile, quản lý lưu ký, quản lý dữ liệu,....) 
2. Đánh giá hiệu quả của phương án bảo đảm an toàn thông tin đang triển 

khai 
3. Đánh giá phát hiện mã độc, lỗ hổng, điểm yếu, thử nghiệm tấn công xâm 

nhập hệ thống và phân tích, xác định mức độ rủi ro 
IV. TIÊU CHÍ, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
1. Tiêu chí 
a) Tiêu chí đánh giá tác động rủi ro (nhằm xác định khả năng xảy ra, mức độ 

nghiêm trọng, hậu quả của các nguy cơ, mối đe dọa, điểm yếu ATTT) 
b) Tiêu chí xác định mức độ ưu tiên xử lý rủi ro 
2. Phương pháp 
a) Phương pháp đánh giá định tính 
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b) Phương pháp đánh giá định lượng 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phân công nhiệm vụ 
2. Thời gian thực hiện 
3. Kinh phí thực hiện và nguồn kinh phí 

 
Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Các phòng, đơn vị; 
- Lưu: VT,.... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
(Ký số) 

 
Lưu ý: Tham khảo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10295:2014 Công nghệ thông tin - Các kỹ 
thuật an toàn - Quản lý rủi ro an toàn thông tin. 
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(Mẫu số 02) 
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ QUAN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: .…./BC- Đà Nẵng, ngày … tháng … năm … 

 
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ RỦI RO 

AN TOÀN THÔNG TIN 
 
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 
II. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
III. KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
1. Kết quả kiểm tra việc tuân thủ các quy định và mức độ hiệu quả biện 

pháp bảo đảm an toàn thông tin 

Tuân thủ Mức độ 
đáp ứng STT Nội dung quy định 

Có Không Có Không 
Ghi chú 

I CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ      

1 Xây dựng Quy chế bảo đảm 
ATTT nội bộ      

2 Xây dựng Kế hoạch ứng phó 
sự cố ATTT      

3 Xây dựng hồ sơ đề xuất cấp 
độ     

Ghi rõ số lượng 
HTTT chưa được 
phe duyệt cấp độ 
trên tổng số HTTT 
hiện có 

4 
Thực hiện kiểm định ATTT 
đối với HTTT trước khi đưa 
vào vận hành 

      

5 
Thực hiện các biện pháp xử 
lý rủi ro theo kết quả kiểm 
định 

    Ghi rõ mức độ thực 
hiện 

6 Thực hiện giám sát ATTT     Ghi rõ phương pháp 
giám sát 

7 Định kỷ thực hiện kiểm tra, 
đánh giá rủi ro ATTT      

8 
Thực hiện các biện pháp xử 
lý rủi ro theo kết quả đánh 
giá 

    Ghi rõ mức độ thực 
hiện 
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9 Định kỳ báo cáo tình hình 
ATTT      

10 
Tổ chức đào tạo, tập huấn 
nâng cao kỹ năng, nhận thức 
ATTT 

     

11 Tham gia diễn tập ứng cứu 
sự cố ATTT      

II CÁC BIỆN PHÁP QUẢN 
LÝ KỸ THUẬT      

1 Bảo đảm ATTT mức vật lý      
 …      

2 Bảo đảm an toàn hạ tầng 
mạng      

 …      

3 Bảo đảm an toàn máy chủ và 
ứng dụng      

 …      
4 Bảo đảm an toàn dữ liệu      
       

5 Bảo đảm an toàn thiết bị đầu 
cuối      

 …      

2. Phát hiện, đánh giá, phân tích rủi ro  

STT Nội dung rủi ro Mức độ 
rủi ro 

Khả năng 
xảy ra 

    
    

3. Danh sách thứ tự ưu tiên xử lý rủi ro và biện pháp xử lý  
IV. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

 
Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Các phòng, đơn vị; 
- Lưu: VT,.... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
(Ký số) 

 
Lưu ý: Tham khảo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10295:2014 Công nghệ thông tin - Các kỹ 
thuật an toàn - Quản lý rủi ro an toàn thông tin. 
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(Mẫu số 03) 
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ QUAN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: .…./BC- Đà Nẵng, ngày … tháng … năm … 

 
BÁO CÁO BAN ĐẦU SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN 

 
THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC/CÁ NHÂN BÁO CÁO SỰ CỐ 

 Tên tổ chức/cá nhân báo cáo sự cố (*)  ................................................................. 
 Địa chỉ: (*) ............................................................................................................ 
 Điện thoại (*) ....................................... Email (*) ................................................ 

NGƯỜI LIÊN HỆ 
 Họ và tên (*)  ....................................... Chức vụ: ................................................. 
 Điện thoại (*) ....................................... Email (*) ................................................. 

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ HỆ THỐNG BỊ SỰ CỐ 
Tên đơn vị vận hành HTTT 
(*): Điền tên đơn vị vận hành hoặc được thuê vận hành HTTT 

Cơ quan chủ quản: Điền tên cơ quan chủ quản 
Tên hệ thống bị sự cố Điền tên hệ thống bị sự cố và tên miền, địa chỉ ip liên quan 
Phân loại cấp độ của HTTT, 
(nếu có) 

 Cấp độ 
1 

 Cấp độ 
2 

 Cấp độ 
3 

 Cấp độ 
4 

 Cấp độ 
5 

Tổ chức cung cấp dịch vụ an 
toàn thông tin (nếu có): 

Điền tên nhà cung cấp ở đây 

Tên nhà cung cấp dịch vụ kết 
nối bên ngoài (nếu có) 

Điền tên nhà cung cấp ở đây 

Dải địa chỉ Public IP kết nối 
với hệ thống bên ngoài:  

Điền thông tin ở đây 

Mô tả sơ bộ về sự cố (*) 

Đề nghị cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về sự cố, bao gồm đánh giá sơ bộ cuộc tấn công 
đã xảy ra chưa và bất kỳ các nguy cơ dẫn đến khả năng phá hoại hoặc gián đoạn dịch vụ. 
Cũng vui lòng xác định mức độ nhạy cảm của thông tin liên quan hoặc những đối tượng bị 
ảnh hưởng bởi sự cố: ......................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................  
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Ngày phát hiện sự cố (*) 

 (dd/mm/yy)  
…/…/.…. Thời điểm phát hiện (*): ..... giờ.... phút 

 
HIỆN TRẠNG SỰ CỐ (*) 

 Đã được xử lý 
 Chưa được xử lý 

CÁCH THỨC PHÁT HIỆN * (Đánh dấu những cách thức được sử dụng để phát hiện sự 
cố) 

 Qua hệ thống phát hiện xâm nhập 
 Kiểm tra dữ liệu lưu lại (Log File)     
 Nhận được thông báo từ: ................................................................................... 
 Khác, đó là ......................................................................................................... 

ĐÃ GỬI THÔNG BÁO SỰ CỐ CHO * 
 Sở Thông tin và Truyền thông 
 ISP đang trực tiếp cung cấp dịch vụ 
 Các cơ quan chuyên trách ATTT khác 

THÔNG TIN BỔ SUNG VỀ HỆ THỐNG XẢY RA SỰ CỐ 
 Hệ điều hành: ............................................... Version: ............................................ 
 Các dịch vụ có trên hệ thống (Đánh dấu những dịch vụ được sử dụng trên hệ thống) 

 Web server   Mail server   Database server  
 Dịch vụ khác, đó là ............................................................................................ 

 Các biện pháp ATTT đã triển khai (Đánh dấu những biện pháp đã triển khai) 
 Antivirus 
 Firewall 
 Hệ thống phát hiện xâm nhập 
 Khác: ................................................................................................................. 

 ...................................................................................................................................................C
ác địa chỉ IP của hệ thống (Liệt kê địa chỉ IP sử dụng trên Internet (IP public), không 
liệt kê địa chỉ IP nội bộ) 

 ................................................................................................................................ 
 Các tên miền của hệ thống  

 ................................................................................................................................ 
 Mục đích chính sử dụng hệ thống ..................................................................... 

 ................................................................................................................................ 
 Thông tin gửi kèm 

 Nhật ký hệ thống 
 Mẫu virus/mã độc 
 Khác: ................................................................................................................. 

 Các thông tin cung cấp trong thông báo sự cố này đều phải được giữ bí mật:  
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 Có      Không 
KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ 
Mô tả về đề xuất, kiến nghị 
Đề nghị cung cấp tóm lược về các kiến nghị và đề xuất hỗ trợ ứng cứu (nếu có): 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
THỜI GIAN THỰC HIỆN BÁO CÁO SỰ CỐ *:  
.../.../....../.../... (ngày/tháng/năm/giờ/phút) 
 
Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Lưu: VT,.... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
(Ký số) 

 
Chú thích: Phần (*) là những thông tin bắt buộc, các phần còn lại có thể loại bỏ nếu không 
có thông tin. 
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(Mẫu số 04) 
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ QUAN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: .…./BC- Đà Nẵng, ngày … tháng … năm … 

 
BÁO CÁO HOÀN THÀNH XỬ LÝ SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN 

 
 
THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC/CÁ NHÂN BÁO CÁO 
▪ Tên tổ chức/cá nhân báo cáo sự cố (*) ........................................................................... 
▪ Địa chỉ: (*) ..................................................................................................................... 
▪ Điện thoại (*)………………………. Email (*)............................................................. 
VĂN BẢN BÁO CÁO BAN ĐẦU SỰ CỐ:  
▪ Số ký hiệu …… Ngày ban hành: …/…/..... 
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ HỆ THỐNG BỊ SỰ CỐ 

Tên đơn vị vận hành HTTT 
(*): 

Điền tên đơn vị vận hành hoặc được thuê vận hành HTTT 

Cơ quan chủ quản: Điền tên cơ quan chủ quản 

Tên hệ thống bị sự cố Điền tên hệ thống bị sự cố 

Phân loại cấp độ của HTTT, 
(nếu có) 

 Cấp độ 
1 

 Cấp độ 
2 

 Cấp độ 
3 

 Cấp độ 
4 

 Cấp độ 
5 

 
Tên/Mô tả về sự cố 

 Đề nghị cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về sự cố, bao gồm đánh giá sơ bộ cuộc tấn 
công đã xảy ra chưa và bất kỳ các nguy cơ dẫn đến khả năng phá hoại hoặc gián đoạn dịch 
vụ. Cũng vui lòng xác định mức độ nhạy cảm của thông tin liên quan hoặc những đối tượng 
bị ảnh hưởng bởi sự cố. (Chỉ mô tả những cập nhật mới có thay đổi so với phần mô tả của 
văn bản thông báo sự cố đã gửi) 
 
 

Ngày phát hiện sự cố (*) 
(dd/mm/yy) 

…/…/.…. Thời gian phát hiện 
(*): 

…… giờ ..... phút 

 
Kết quả xử lý sự cố 

Cung cấp, tóm tắt tổng quát về những gì đã xảy ra và cách thức giải quyết, đề xuất giải pháp 
ứng cứu ứng sự cố nhằm xử lý nhanh sự cố, giảm nhẹ rủi ro và thiệt hại đối với sự cố tương 
tự trong tương lai... 
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Các tài liệu đính kèm 

Liệt kê các tài liệu liên quan (báo cáo diễn biến sự cố; phương án xử lý, log file…..) 
 
 
Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Lưu: VT,.... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
(Ký số) 
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(Mẫu số 05) 
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ QUAN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: .…./BC- Đà Nẵng, ngày … tháng … năm … 

 
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH AN TOÀN THÔNG TIN  

 
1. Về chính sách, quản lý 
a) Đã xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) nội bộ? 
  Có (ghi số hiệu văn bản)   Chưa 
b) Đã xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố ATTT thông thường? 
  Có (ghi số hiệu văn bản)   Không 
c) Có bộ phận phụ trách ATTT? 
  Có       Không 
Nếu có, bộ phận có người phụ trách là: 
  Lãnh đạo cơ quan     
  Chuyên viên chuyên trách CNTT 
  Khác: ………………… 
d) Xác định cấp độ ATTT 
- Các HTTT đã được phê duyệt cấp độ ATTT (liệt kê cụ thể tên HTTT, quyết định phê duyệt 
cấp độ): 
- Các HTTT chưa được phê duyệt cấp độ ATTT (liệt kê cụ thể tên HTTT chưa được phê 
duyệt): 
đ) Có HTTT được lưu ký ngoài Trung tâm dữ liệu thành phố? 
  Có       Không 
Nếu có, báo cáo các nội dung sau: 
- Tên HTTT: 
- Đơn vị cung cấp dịch vụ lưu ký (tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại): 
e) Có thực hiện kiểm định ATTT đối với HTTT mới được xây dựng trong năm? 
  Có       Không 
Nếu có, báo cáo các nội dung sau: 
- Tên HTTT: 
- Đơn vị thực hiện kiểm định (tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại): 
g) Có thực hiện đánh giá rủi ro ATTT trong năm? 
  Có       Không 
Nếu có, báo cáo các nội dung sau: 
- Tên HTTT: 
- Đơn vị thực hiện đánh giá (tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại): 
- Các biện pháp đã triển khai xử lý rủi ro: 
h) Các công cụ bảo đảm ATTT đang thực hiện 
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Công cụ Tên/phiên bản Năm đưa vào 
sử dụng Mô tả nội dung 

1. Phần mềm phòng chống mã độc 
(antivirus) 

   

2. Tường lửa    
3. Công cụ mã hóa tập tin    
4. Chữ ký số    
5. Mạng riêng ảo (VPN)    
6. Quản lý Logfile trên thiết bị     
 - Thiết bị 1   Nơi lưu trữ 
 - Thiết bị 2   Nơi lưu trữ 
 - Thiết bị n   Nơi lưu trữ 
7. Quản lý Logfile trên máy chủ    
 - Máy chủ 1   Nơi lưu trữ 
 - Máy chủ 2   Nơi lưu trữ 
 - Máy chủ n   Nơi lưu trữ 
8. Các biện pháp khác: 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
2. Về đầu tư 
a) Kinh phí đầu tư cho công tác bảo đảm ATTT: ............... triệu đồng 
b) Tỷ lệ kinh phí trên tổng kinh phí CNTT để đầu tư vào việc bảo đảm ATTT: …….%  
c) Đã đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây: 

Lĩnh vực Mô tả nội dung Kinh phí 
(đồng) 

1. Mua sắm thiết bị, phần mềm 
chuyên dụng ATTT (Mô tả thiết bị, phần mềm)  

2. Mua sắm hệ điều hành, phần 
mềm bản quyền (Mô tả hệ điều hành, phần mềm)  

3. Tổ chức đào tạo, tập huấn, hội 
nghị, hội thảo về ATTT 

(Mô tả nội dung, thời gian, đối tượng đào 
tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo)  

4. Xây dựng hồ sơ đề xuất cấp 
độ   

5. Tổ chức kiểm định HTTT mới 
được thiết kế   

6. Tổ chức đánh giá, xử lý rủi ro 
ATTT   
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7. Tổ chức ứng cứu xử lý sự cố 
ATTT   

8. Các lĩnh vực khác:……….   
3. Về tình hình ATTT và xử lý sự cố 
a) Tổng kết về các sự cố ATTTT đã xảy ra trong năm đối với cơ quan 

Sự cố Số lượng Biện pháp xử lý 

1. Tấn công chiếm quyền điều khiển   

2. Tấn công từ chối dịch vụ   

3. Tấn công mã hóa dữ liệu   

4. Tấn công phá hoại dữ liệu   

5. Tấn công thay đổi giao diện website   

6. Lừa đảo (Phishing)   

7. Thư rác (Spam mail)   

8. Lỗi hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, phần mềm   

9. Lỗi quản trị, vận hành   

10. Sự cố khác:  
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

Biện pháp xử lý: Lựa chọn điền các thông tin sau (1) Không xử lý; (2) Tự xử lý; (3) Báo cáo 
cơ quan điều phối (Sở TT&TT); (4) Hỗ trợ từ cơ quan khác; (5) Nếu biện pháp khác thì mô 
tả cụ thể. 
b) Mức độ thiệt hại ước tính trong năm 20... do các sự cố ATANTT gây ra 
 Thiệt hại gián tiếp: ………………………………… triệu đồng 
 Thiệt hại trực tiếp: ………………………………… triệu đồng 
 Chi phí khắc phục: ………………………………… triệu đồng 
c) Cho biết công việc mà cơ quan đã thực hiện sau khi khắc phục được sự cố trong năm qua 
 Liên kết, để được hỗ trợ từ các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực ATTT 
 Sửa đổi chính sách/hướng dẫn/thủ tục 
 Nâng cao ý thức;    Tăng cường thiết bị 
 Rà soát lại hệ thống;   Công việc khác (mô tả cụ thể): 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
4. Kiến nghị, đề xuất 
………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

Người lập báo cáo: 
- Họ và tên: 
- Chức vụ: 
- Điện thoại: 
- Email: 
 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
(Ký số) 

 

 
Ghi chú: 
- Điền thông tin đầy đủ vào các câu hỏi: Để lựa chọn đánh dấu X 
- Câu hỏi với ký hiệu  trước mối lựa chọn thì chỉ được phép đánh dấu một kết quả (chọn 
một) 
- Câu hỏi với ký hiệu  trước mỗi lựa chọn thì có thể đánh dấu từ không tới nhiều kết quả 
(chọn nhiều) 
- Ký số và gửi liên thông về Sở Thông tin và Truyền thông. 
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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

