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

 

 

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

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

                                                    

  Số:21/2006/QĐ-UBND                               Đà Nẵng, ngày 27 tháng 3 năm 2006 
 

             

 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v quy định mức thu, quản lý và sử dụng  

phí tham quan công trình văn hoá: Bảo tàng Điêu khắc Chăm 
 

                                                                                            

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

năm 2003; 

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

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

quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí - lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 

06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Pháp lệnh Phí và lệ phí;  

Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm  2003 của Bộ Tài 

chính Hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, kỳ họp thứ 6; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Đối tượng nộp Phí tham quan công trình văn hóa: Bảo tàng Điêu khắc 

Chăm là tổ chức, cá nhân (kể cả trong nước và ngoài nước) tham quan Bảo tàng Điêu 

khắc Chăm. 

Trẻ em (dưới 16 tuổi) được miễn nộp phí.  
  

Điều 2. Mức thu phí tham quan công trình văn hóa: Bảo tàng Điêu khắc Chăm 

được quy định cụ thể như sau: 
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STT Đối tượng Mức thu 

1 Người lớn 30.000 đồng/lượt người 

2 Học sinh, sinh viên (từ 16 tuổi trở lên) 5.000 đồng/lượt người 

 Điều 3. Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức thu phí tham quan công trình văn hóa: Bảo 

tàng Điêu khắc Chăm. Bảo tàng Đà Nẵng phải niêm yết công khai mức thu phí tại địa 

điểm tham quan và sử dụng chứng từ thu phí theo quy định hiện hành.   
 
 
 

Điều 4. Quản lý và sử dụng tiền thu phí: 

1. Bảo tàng Đà Nẵng được trích lại 40 % trên tổng số tiền phí thu được để chi 

cho công tác tổ chức thu phí, bảo quản, phục chế hiện vật; sửa chữa nhỏ, mua sắm 

phương tiện phục vụ khách tham quan và tăng cường quảng bá Bảo tàng Điêu khắc 

Chăm. Số tiền được trích để lại nếu chi không hết trong năm tài chính thì chuyển sang 

năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định. 

2. Bảo tàng Đà Nẵng có trách nhiệm nộp 60% số phí còn lại vào ngân sách thành 

phố.  

 

Điều 5. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục trưởng Cục Thuế thành 

phố, Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện Quyết định này. 

 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay 

thế Quyết định số 214/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2004 của UBND thành phố 

Đà Nẵng. 
  

Điều 7. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Văn hoá - Thông tin, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Đà 

Nẵng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn 

thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

                                                                              TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                       

                                                                                               KT. CHỦ TỊCH                                                                         

                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH                                   
 

                                                                                  Trần Văn Minh 
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      UỶ BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

                                                    

      Số: 22/2006/QĐ-UBND                      Đà Nẵng, ngày 27 tháng 3 năm 2006 
             

  

QUYẾT ĐỊNH  

V/v quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển. 
 

 

 

 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

năm 2003; 

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

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

quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí - lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 

06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Pháp lệnh Phí và lệ phí;  

Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài 

chính Hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, kỳ họp thứ 6; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1.  

1. Đối tượng nộp phí dự thi, dự tuyển bao gồm: 

  a) Người dự xét tuyển công chức, viên chức; 

   b) Người dự thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông; 

   c) Người dự thi cấp chứng chỉ các cấp độ A, B, C về tin học, ngoại ngữ tại các 

Trung tâm tin học, Trung tâm ngoại ngữ và Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ; 

  d) Học sinh dự thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 các Trường Trung học phổ thông 

chuyên. 

 2. Đối tượng miễn nộp phí: Học sinh dự thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 các 

Trường Trung học phổ thông không chuyên. 
  
Điều 2. Mức thu phí dự thi, dự tuyển được quy định cụ thể như sau: 

1. Dự  xét tuyển công chức, viên chức: 60.000 đồng/người/hồ sơ. 

2. Dự thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông: 30.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. 

3. Dự thi cấp chứng chỉ các cấp độ A, B, C về tin học, ngoại ngữ: 

   a) Chứng chỉ A:  30.000 đồng/thí sinh/lần dự thi 
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   b) Chứng chỉ B: 40.000 đồng/thí sinh/lần dự thi 

   c) Chứng chỉ C:  50.000 đồng/thí sinh/lần dự thi 

4. Dự thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 tại Trường Trung học phổ thông chuyên: 

40.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. 
 

 Điều 3. Cơ quan, đơn vị  thu phí dự thi, dự tuyển bao gồm: 

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo thu phí xét tuyển công chức, viên chức ngạch giáo 

viên. 

 2. Các Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp  và Trường Kỹ thuật 

Kinh tế Đà Nẵng thu phí cấp chứng chỉ nghề phổ thông. 

 3. Các Trung tâm tin học, ngoại ngữ và  bồi dưỡng nghiệp vụ thu phí dự thi cấp 

chứng chỉ các cấp độ A,B,C về tin học, ngoại ngữ. 

 4. Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn thu phí thi tuyển, xét tuyển 

vào lớp 10 tại Trường Trung hoc phố thông chuyên Lê Quý Đôn.  
 

Điều 4. Quản lý và sử dụng phí:  

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí dự thi, dự tụyển được để lại 

100% khoản thu để chi cho công tác dự thi, dự tuyển. 

 

Điều 5. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục trưởng Cục Thuế Đà 

Nẵng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quyết định này. 
 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
 

Điều 7. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng; Giám 

đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban 

nhân dân thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện; các tổ chức và cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

                                                                                       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                       

                                                                                                           KT. CHỦ TỊCH                                                                         

                                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH                                   
      

                                                                                            Trần Văn Minh 
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   UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

                                                    

  Số: 23/2006/QĐ-UBND                          Đà Nẵng, ngày 27 tháng 3 năm 2006 
             

  

QUYẾT ĐỊNH 

V/v quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí qua đò 
 

 

 

 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

năm 2003; 

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

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

quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí - lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 

06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Pháp lệnh Phí và lệ phí;  

Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm  2003 của Bộ Tài 

chính Hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, kỳ họp thứ 6; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1.   

 1. Đối tượng nộp phí qua đò: cá nhân đi đò qua sông trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

 2. Đối tượng miễn, giảm phí: 

  a) Người tàn tật và trẻ em từ 12 tuổi trở xuống đi đò qua sông được miễn nộp 

phí.  

  b) Học sinh các trường phổ thông, trung tâm Giáo dục thường xuyên (kể cả đi 

cùng xe đạp, xe máy) khi đi đò qua sông được giảm 50% mức phí.   

 

Điều 2. Mức thu phí qua đò được quy định cụ thể như sau: 

                                                                              

 

Nội dung 

 

Mức thu (đồng/lượt) 

1. Đi bộ    500  -  1.000 

2. Đi cùng xe đạp    500  -  2.000 

3. Đi cùng xe máy 1.000  -  3.000 
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 Điều 3. Giao UBND các quận, huyện quy định mức thu cụ thể phí qua đò cho 

từng bến đò và hướng dẫn phường, xã thực hiện Quyết định này. 

 

 Điều 4. UBND phường, xã chịu trách nhiệm tổ chức thu phí và quản lý, sử dụng 

nguồn thu như sau: 

  1. Được trích từ 80% đến 90%  trên tổng số phí thu được để chi cho hoạt động 

đò ngang, bến thuỷ. 

  2. Phần còn lại: từ 10% đến 20%,  nộp vào ngân sách phường, xã. 

 

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

thế Quyết định số 984/1998/QĐ-UB ngày 20 tháng 02 năm 1998 của UBND thành phố 

Đà Nẵng. 

 

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

chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố; 

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

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

                                                                                     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                       

                                                                                                     KT. CHỦ TỊCH                                                                         

                                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH                                   
  

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

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

Số:24/2006/QĐ-UBND                            Đà Nẵng, ngày  27   tháng  3  năm 2006 
       

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng 

đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã thành phố Đà Nẵng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
 

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

năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính 

phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 14 

tháng 5 năm 2004 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính- Bộ Lao động- Thương binh và Xã 

hội Hướng dẫn thi hành Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 

của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Nay điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách phường, 

xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 như sau: 

1. Điều chỉnh tăng mức phụ cấp từ 517.000 đồng/người/tháng lên 568.700 

đồng/người/tháng đối với các chức danh : 

- Cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường, xã; 

- Trưởng Ban Dân vận; 

- Trưởng Ban Tổ chức Đảng;   

- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng;  

- Trưởng Ban Tuyên giáo; 
 

  2. Điều chỉnh tăng mức phụ cấp từ 495.000 đồng/người/tháng lên 544.500 

đồng/người/tháng đối với các chức danh: 

- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;  

- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ;  

- Phó Chủ tịch Hội Nông dân; 

- Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 

- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; 

- Chủ tịch Hội Người cao tuổi; 

- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ. 
 

3. Điều chỉnh tăng mức phụ cấp từ 465.000 đồng/người/tháng lên 511.500 

đồng/người/tháng đối với các chức danh: 

- Phó Trưởng Công an (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy); 
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- Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ. 

 4. Điều chỉnh tăng mức phụ cấp từ 440.000 đồng/người/tháng lên 484.000 

đồng/người/tháng đối với các chức danh: 

- Phó Chỉ huy trưởng Quân sự; 

- Cán bộ Dân số - Gia đình và Trẻ em; 

- Cán bộ phụ trách Đài truyền thanh; 

- Cán bộ Văn hoá - Thể thao; 

- Cán bộ Phòng chống ma tuý, mại dâm; 

- Cán bộ Tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

- Cán bộ theo dõi Tổ dân phố; 

- Cán bộ theo dõi công tác Xóa đói giảm nghèo. 

- Cán bộ Kế hoạch- Giao thông- Thuỷ lợi - Nông, Lâm, Ngư, Diêm nghiệp; 

- Cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Cán bộ quản lý Nhà văn hoá. 
 

5. Điều chỉnh tăng mức phụ cấp từ 330.000 đồng/người/tháng lên 363.000 

đồng/người/tháng đối với Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phường, xã; 
 

 6. Giữ nguyên mức phụ cấp 210.000 đồng/người/tháng đối với Công an viên ở 

thôn. 
 

Điều 2.   
1. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. 

 

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 72/2005/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 

năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc qui định và điều chỉnh mức phụ cấp 

hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã thành phố Đà Nẵng. 
 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, 

Giám đốc Sở Tài chính thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã và 

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

                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                  CHỦ TỊCH 
 

 

                                         Hoàng Tuấn Anh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

    Số: 25/2006/QĐ-UBND 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

           Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2006  

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

năm 2003; 

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

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

quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí - lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 

06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài 

chính Hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, kỳ họp thứ 6; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. 

1. Phạm vi áp dụng: Phí chợ được áp dụng thống nhất ở tất cả các chợ trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng kể cả các chợ đã được xây dựng bằng phương thức tổ chức đấu 

giá, đấu thầu hoặc có sự đóng góp của nhân dân xây dựng theo phương thức ''Nhà nước 

và nhân dân cùng làm”. 

Trung tâm Thương mại siêu thị Đà Nẵng không áp dụng theo Quyết định này.  

2. Đối tượng nộp phí chợ: 

a) Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đặt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố định, 

thường xuyên tại chợ; 

b) Người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại chợ; 

c) Tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện vận tải chở hàng hoá ra vào chợ. 
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Điều 2. 

1. Mức thu phí đối với hộ kinh doanh tại chợ: 

Phân loại 

 chợ 

Hộ cố định  

(m2/tháng) 

Hộ không cố định 

(người/ngày) 

1 10.000 đồng – 100.000 đồng 1.000 đồng – 8.000 đồng 

2 8.000 đồng – 70.000 đồng 500 đồng – 7.000 đồng 

3 5.000 đồng – 40.000 đồng 500 đồng – 5.000 đồng 

 

Việc phân loại chợ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2003/NĐ-

CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.  

2. Mức thu phí đối với tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện vận tải cơ giới vận 

chuyển hàng hóa ra vào chợ: 

STT Loại phương tiện Mức thu 

1 Xe có tải trọng dưới 01 tấn 5.000 đồng/lượt xe 

2 Xe có tải trọng từ 01 tấn đến dưới 02 tấn 10.000 đồng/lượt xe 

3 Xe có tải trọng từ 02 tấn đến dưới 05 tấn 20.000 đồng/lượt xe 

4 Xe có tải trọng từ 05 tấn trở lên 70.000 đồng/lượt xe 

 

Tải trọng của từng loại phương tiện vận tải áp dụng mức thu phí là tải trọng theo 

thiết kế. 

Mức thu phí đối với tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện vận tải cơ giới vận 

chuyển hàng hóa ra vào các chợ đầu mối bằng 50% mức thu nêu tại khoản này. 

Điều 3: Cơ quan thu phí chợ, bao gồm:  

1. Công ty Quản lý các chợ Đà Nẵng; 

2. Ban Quản lý chợ thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện; 

3. Xí nghiệp Cảng cá Thuận Phước; 

4. Ban Quản lý âu thuyền  Thọ Quang; 

5. Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

6. Ban quản lý chợ thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường. 

Điều 4. Quản lý và sử dụng phí chợ: 

1. Việc trích để lại cho đơn vi thu phí đối với các chợ do Nhà nước đầu tư  vốn 

xây dựng được thực hiện như sau: 

a) Chợ loại 1: Từ 40% đến 70% trên tổng số phí thu được. 
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b) Chợ loại 2: Từ 65% đến 75% trên tổng số phí thu được. 

c) Chợ loại 3: Từ 70% đền 80% trên tổng số phí thu được. 

2. Số tiền trích để lại cho đơn vị thu phí phải được quản lý, sử dụng theo quy 

định của pháp luật về phí, lệ phí; số tiền còn lại phải nộp toàn bộ vào ngân sách Nhà 

nước của mỗi cấp ngân sách. 

Điều 5. 

1. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục trưởng Cục Thuế thành phố, 

Giám đốc Sở Thương mại hướng dẫn và quy định mức thu phí theo Điều 2, Quyết định 

này cho từng chợ cụ thể do thành phố quản lý.  

2. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Thương mại, Cục 

trưởng Cục Thuế thành phố đề xuất và trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định tỷ 

lệ trích để lại cho đơn vị thu phí theo Điều 4, Quyết định này đối với từng chợ cụ thể. 

3. Ủy ban nhân dân quận, huyện hướng dẫn và quy định mức thu phí theo Điều 

2 Quyết định này cho từng chợ cụ thể do quận, huyện, phường, xã quản lý. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở Tài 

chính, Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

                                TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                       

                                                                                                         KT. CHỦ TỊCH                                                                         

                                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH                                   
  

                                                                                          Trần Văn Minh 
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      UỶ BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

                                                    

       Số: 26/2006/QĐ-UBND                         Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2006 
         

  

QUYẾT ĐỊNH  

V/v quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ 

(tuyến đường An Lợi – Bà Nà) 
 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

năm 2003; 

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

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

quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí - lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 

06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Pháp lệnh Phí và lệ phí;  

Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm  2003 của Bộ Tài 

chính Hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ;  

Căn cứ Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, kỳ họp thứ 6; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1.  

1. Tổ chức, cá nhân (kể cả người nước ngoài) khi tham gia giao thông trên tuyến 

đường An Lợi – Bà Nà phải nộp phí sử dụng đường bộ theo mức thu quy định như sau:  

 

  a)  Xe mô tô, xe máy:                        5.000 đồng/xe/lượt đi và lượt về. 

  b)  Xe ô tô con và xe bán tải:           10.000 đồng/xe/lượt đi và lượt về. 

  c)  Xe ô tô tải:                                  20.000 đồng/xe/lượt đi và lượt về. 
  

 2. Xe cứu thương (bao gồm cả các loại xe khác chở người bị tai nạn); xe cứu hoả; 

xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt bão; xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an 

ninh; đoàn xe đưa tang; đoàn xe có xe hộ tống, dẫn đường khi tham gia giao thông trên 

tuyến đường An Lợi – Bà Nà được miễn nộp phí sử dụng đường bộ. 

 Điều 2.  
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1. Ban Quản lý Khu du lịch Bà Nà - Suối Mơ thực hiện việc tổ chức thu phí. 

2. Ban Quản lý Khu du lịch Bà Nà - Suối Mơ có trách nhiệm nộp 100%  số tiền 

thu được từ phí sử dụng đường bộ vào ngân sách thành phố. 

 

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục trưởng Cục Thuế thành 

phố, Giám đốc Sở Giao thông Công chính, Giám đốc Sở Du lịch  hướng dẫn thực hiện 

Quyết định này. 

  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay 

thế Quyết định số 96/1999/QĐ-UB ngày 22 tháng 7 năm 1999 của Uỷ ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng. 

 

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Giao thông Công chính, Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch; Cục trưởng Cục Thuế thành 

phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc 

Uỷ ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

                                                                                    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                       

                                                                                                     KT. CHỦ TỊCH                                                                         

                                                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH                                   
      

                                                                                        Trần Văn Minh 
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   UỶ BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

                                                    

   Số: 27/2006/QĐ-UBND                         Đà Nẵng, ngày 28  tháng 3 năm 2006 
             

  

QUYẾT ĐỊNH  

V/v bổ sung nội dung thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất 

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

năm 2003; 

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

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

quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí - lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 

06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Pháp lệnh Phí và lệ phí;  

Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm  2003 của Bộ Tài 

chính Hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, kỳ họp thứ 6; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Bổ sung nội dung thu “Thẩm định lại để đổi giấy chứng nhận quyền sử 

dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở tạm thời thành giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

chính thức với mức thu 80.000 đồng/hồ sơ” vào Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất 

theo Quyết định số 10/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 01 năm 2004 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về việc quy định mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

 

Điều 2. Đối tượng nộp phí là các cá nhân, hộ gia đình đã được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở tạm thời trước đây nay có nhu cầu 

đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính thức. 

 

Điều 3.  
1. Cơ quan thu phí: Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các quận, huyện; 

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện.  
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  2. Cơ quan, đơn vị thu phí được để lại 100% trên tổng số tiền phí thẩm định thu 

được để chi phí cho công tác tổ chức thu và thẩm định hồ sơ. Số tiền được trích để lại 

nếu chi không hết trong năm tài chính  thì chuyển sang năm sau tiếp tục chi theo chế 

độ quy định. 

 

Điều 4. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Trưởng Cục Thuế 

thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Quyết định 

này. 

 

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

 

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

chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế thành 

phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc 

Uỷ ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

                                                                                  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                 

                                                                                      KT. CHỦ TỊCH 

                                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                                               

                                                                                      Trần Văn Minh 
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    UỶ BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

 

   Số 28/2006/QĐ-UBND                            Đà Nẵng, ngày 3  tháng 4  năm 2006  

 

QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh 

  trên địa bàn phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng   

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

11 năm 2003; 

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

- Căn cứ Pháp lệnh Dân quân tự vệ ngày 29 tháng 4 năm 2004; 

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

phủ quy định chi tiết Pháp lệnh Phí và Lệ phí; 

- Căn cứ Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ; 

- Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài 

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

thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Căn cứ Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài 

chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, 

thị trấn; 

- Căn cứ Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2005 của 

HĐND thành phố Đà Nẵng Khoá VII, kỳ họp thứ 6 về mức thu một số loại phí trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng và thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh thay thế cho Quỹ an 

ninh, trật tự; 

- Căn cứ Quyết định số 15/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 01 năm 2004 của UBND 

thành phố về việc quy định định mức thu phí an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng;   

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

546/TTr-STC ngày 17 tháng 02 năm 2006, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa 

bàn phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định này. 

 

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy 

Quân sự thành phố và Giám đốc Công an thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm 

tra việc thực hiện Quyết định này. 



   

19 CÔNG BÁO/Số 08/Ngày 11-4-2006  

 

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

thế Quyết định số 70/2004/QĐ-UB ngày 19 tháng 4 năm 2004 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng Quỹ an ninh, trật tự trên địa bàn 

phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng. 

 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Chỉ huy 

trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng các 

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

tịch UBND các phường, xã; các tổ chức, đơn vị và hộ gia đình chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
   

                   TM . UỶ BAN NHÂN DÂN  

          KT. CHỦ TỊCH 

                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH 

            

                                                                                             Trần Văn Minh 
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      UỶ BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

             

 
QUY CHẾ 

Quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh 

 trên địa bàn phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng.  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND   

ngày 03 tháng 4 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng). 

 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG. 

 

 Điều 1. Quỹ quốc phòng - an ninh (sau đây gọi tắt là Quỹ QP-AN) được thành 

lập trên địa bàn phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng trên cơ sở trích từ nguồn thu phí 

an ninh, trật tự do các hộ gia đình, các cơ quan, tổ chức kinh tế nộp theo quy định; sự 

ủng hộ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước; sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 

để sử dụng vào mục đích hỗ trợ công tác giữ gìn an ninh, trật tự và quốc phòng tại cơ 

sở. 

 

 Điều 2. Quỹ QP-AN là loại quỹ chuyên dùng, không thuộc ngân sách phường, 

xã; quỹ được quản lý theo qui định tại Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 

năm 2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài 

chính khác của xã, phường, thị trấn. 

 

 Điều 3. Chủ tài khoản Quỹ QP-AN là Chủ tịch UBND phường, xã. Chủ tịch 

UBND phường, xã có trách nhiệm tổ chức thu, chi quỹ theo quy định pháp luật. Quỹ 

QP-AN được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Quỹ phải được thực hiện công khai 

đầy đủ, rõ ràng việc huy động và sử dụng. 

 

Chương II 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH. 

  

 Điều 4. Nguồn hình thành Quỹ quốc phòng - an ninh: 
   

  1. Từ nguồn thu phí an ninh, trật tự theo quy định tại Quyết định số 

15/2004/QĐ-UB ngày 29/01/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng;  
   
  2. Từ sự đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho quỹ; 
   
  3. Ngân sách nhà nước hỗ trợ (Đối với những phường, xã số thu không đảm 

bảo cân đối chi). 

 

Điều 5. Phương thức thu Quỹ quốc phòng - an ninh. 
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  1. Thu từ phí an ninh, trật tự: Trong tổng số thu phí an ninh, trật tự, Chủ tịch 

UBND phường, xã lập thủ tục trích nộp 90% số thu vào quỹ; 
 

  2. Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: Căn cứ dự toán chi ngân sách và tồn quỹ 

ngân sách thực tế của phường, xã, Chủ tịch UBND phường, xã có Quyết định trích 

chuyển vào tài khoản quỹ; 
   

    3. Thu từ đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân cho quỹ: 

      a) Bằng chuyển khoản: Tổ chức, cá nhân chuyển vào tài khoản quỹ; 
     

      b) Bằng tiền mặt: UBND phường, xã thu bằng biên lai thu tiền do cơ quan 

tài chính phát hành. 

 

Điều 6. Phân phối, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh. 
   

  1. Chi cho thôn (đối với xã), tổ dân phố (đối với phường):  

     Chủ tịch UBND phường, xã chi tối thiểu 40% số quỹ thu từ phí an ninh, trật 

tự cho thôn, tổ dân phố. Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm chủ trì, phối 

hợp với Thôn đội trưởng, Tiểu đội trưởng Dân quân tại chỗ, Công an viên thôn, Cảnh 

sát khu vực, Ban bảo vệ dân phố, Đội dân phòng chi cho công tác bảo đảm an ninh - 

quốc phòng tại cơ sở. Nội dung chi cụ thể: 
     

    a) Chi bồi dưỡng cho các lực lượng tham gia tuần tra, canh gác; làm nhiệm vụ 

sẵn sàng chiến đấu; 
     

    b) Chi hội họp, văn phòng phẩm; 
     

    c) Thăm viếng, động viên người bị nạn khi tham gia giữ gìn an ninh, trật tự 

tại cơ sở; 
     

    d) Các khoản chi khác có liên quan. 
  

  2. Chi tại phường, xã:  

      Chủ tịch UBND phường, xã chi tối đa 60% số quỹ thu từ phí an ninh, trật tự; 

100% số thu từ đóng góp tự nguyện và từ ngân sách nhà nước hỗ trợ. Nội dung chi cụ 

thể: 

    a) Hỗ trợ cho thôn, khu dân cư (liên tổ dân phố) có số thu quỹ thấp, hoặc có 

phát sinh điểm nóng về an ninh - quốc phòng; 
     

    b) Chi trợ cấp hàng tháng cho Trưởng, Phó trưởng Ban bảo vệ dân phố và đội 

trưởng, đội phó đội dân phòng, với mức cụ thể sau: 

       - Trưởng Ban bảo vệ dân phố   : 80.000đ/tháng 

       - Phó trưởng Ban bảo vệ dân phố    : 70.000đ/tháng 

       - Đội trưởng đội dân phòng   : 80.000đ/tháng 

       - Đội phó đội dân phòng             : 70.000đ/tháng 

     

    c) Chi hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ trung đội Dân quân cơ động, thôn đội 

trưởng, Tiểu đội trưởng Dân quân với mức cụ thể sau: 
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    - Trung đội trưởng dân quân cơ động: Ngoài chế độ phụ cấp trách nhiệm hàng 

tháng theo Điều 21 Nghị định 184/NĐ-CP do ngân sách đảm bảo, Quỹ quốc phòng - 

an ninh chi hỗ trợ thêm khoản chênh lệch đảm bảo tổng mức trợ cấp từ 2 nguồn bằng 

mức trợ cấp của đội trưởng đội dân phòng (80.000đồng/tháng); 

    - Trung đội phó dân quân cơ động: 70.000đ/tháng; 

    - Thôn đội trưởng: Ngoài chế độ phụ cấp trách nhiệm hàng tháng theo Điều 

21 Nghị định 184/NĐ-CP do ngân sách đảm bảo, Quỹ quốc phòng - an ninh chi hỗ trợ 

thêm khoản chênh lệch đảm bảo tổng mức trợ cấp từ 2 nguồn bằng mức trợ cấp của đội 

phó đội dân phòng (70.000đồng/tháng); 

    - Tiểu đội trưởng dân quân: Ngoài chế độ phụ cấp trách nhiệm hàng tháng 

theo Điều 21 Nghị định 184/NĐ-CP do ngân sách đảm bảo, Quỹ quốc phòng - an ninh 

chi hỗ trợ thêm khoản chênh lệch đảm bảo tổng mức trợ cấp từ 2 nguồn bằng mức trợ 

cấp của đội phó đội dân phòng (70.000đồng/tháng); 
     

    d) Chi trợ cấp cho người bị thiệt hại về sức khỏe và tài sản trong khi tham gia 

giữ gìn an ninh - quốc phòng ở cơ sở; 
     

    đ) Mua sắm phương tiện trang bị cần thiết cho lực lượng thường xuyên, trực 

tiếp tham gia giữ gìn an ninh - quốc phòng tại cơ sở; 
     

    e) Chi khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong việc tham gia 

giữ gìn an ninh - quốc phòng ở cơ sở; 
     

    g) Chi sơ kết, tổng kết hoạt động phối hợp bảo vệ an ninh trật tự ở xã, phường; 
     

    h) Các khoản chi khác có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh - quốc phòng 

tại cơ sở. 

     Tỷ lệ phần trăm (%) cụ thể phân phối, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh từ 

phí an ninh, trật tự giữa phường, xã với thôn, tổ dân phố do HĐND từng phường, xã 

quyết định. 
 

Điều 7. Hàng năm, Chủ tịch UBND phường, xã lập dự toán thu, chi quỹ để trình 

HĐND cùng cấp thông qua. Hàng tháng hoặc hàng quí, căn cứ trên số thực thu và dự 

toán được giao, Chủ tịch UBND phường, xã chi Quỹ quốc phòng - an ninh đến cho 

thôn, tổ dân phố theo tỉ lệ HĐND phường, xã quy định đảm bảo tổng thể chi cho thôn, 

tổ dân phố trên địa bàn phường, xã tối thiểu 40% số quỹ thu từ phí an ninh, trật tự. Chủ 

tịch UBND phường, xã chi tối đa 60% số thu quỹ từ phí an ninh, trật tự. Riêng nguồn 

thu từ đóng góp tự nguyện và ngân sách nhà nước không phân chia cho thôn, tổ dân 

phố mà Chủ tịch UBND phường, xã chi theo mục đích cụ thể của việc đóng góp, hỗ 

trợ. 
  
Điều 8. Trước ngày 10 của tháng đầu quý sau, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố 

có trách nhiệm tổng hợp chứng từ quyết toán kinh phí quí trước với UBND phường, 

xã (Ban Tài chính). Khi có quyết toán quí trước thì UBND phường, xã mới giải quyết 

đủ kinh phí của quí tiếp theo. 
 

Điều 9. Kế toán, báo cáo quyết toán quỹ và công khai quỹ.  



   

23 CÔNG BÁO/Số 08/Ngày 11-4-2006  

 

   1. Quỹ QP-AN được hạch toán kế toán theo chế độ kế toán qui định của Bộ Tài 

chính.  
  

            2. Định kỳ hàng quý, hàng năm UBND phường, xã tổng hợp kết quả thu, chi 

quỹ để báo cáo cho HĐND cùng cấp (tại các kỳ họp) và Phòng Tài chính - Kế hoạch 

quận, huyện trước ngày 10 của tháng đầu quý sau (đối với báo cáo quý). trước ngày 31 

tháng 01 năm sau (đối với báo cáo năm).  
 

  3. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện tổng hợp kết quả thực hiện thu, chi 

quỹ trên địa bàn quận, huyện gửi Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 02 năm sau để tổng 

hợp báo cáo UBND thành phố. 
  

            4. Việc thực hiện công khai thu, chi quỹ theo qui định của Bộ Tài chính.  

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

 Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. 

   1. UBND phường, xã có trách nhiệm phổ biến Quy chế này đến các cơ quan, 

đơn vị đóng trên địa bàn, cán bộ Ban bảo vệ dân phố, Đội dân phòng, Ban cán sự thôn, 

Ban điều hành Tổ dân phố, Hội đồng Bảo vệ an ninh trật tự và các hộ gia đình. 
    

            2. Các cơ quan, đơn vị và các hộ gia đình có trách nhiệm chấp hành nghiêm 

chỉnh việc đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh thông qua việc nộp phí an ninh, trật tự 

tại địa phương cư trú.  
  

Điều 11. Tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng 

- an ninh mà vi phạm Quy chế này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý 

theo qui định của pháp luật. 
  

 Điều 12. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế này, nếu có gì vướng mắc 

hoặc phát sinh các địa phương, đơn vị phản ánh về UBND thành phố (thông qua Sở 

Tài chính) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
 

                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                    KT. CHỦ TỊCH 

                                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH 

          

                                                                                            Trần Văn Minh 
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VĂN BẢN KHÁC 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

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

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

   

Số: 08/CT-UBND                   Đà Nẵng, ngày 3  tháng 4  năm 2006 

  

CHỈ THỊ 

Về việc ngăn chặn nghề cào bay và các hoạt động khai thác thủy sản trái phép 

tại tuyến bờ, tuyến lộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

Trong thời gian qua, nghề lưới kéo có mắt lưới lớn, độ mở miệng lưới rộng và 

cao, sử dụng tàu lắp máy công suất lớn (ngư dân gọi nghề cào bay) đã phát triển nhanh 

trên địa bàn thành phố. Những người làm nghề cào bay vì lợi ích trước mắt đã vi phạm 

pháp luật, đưa tàu khai thác ở tuyến lộng, tuyến bờ và khu vực cấm đánh bắt; gây ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản ven bờ, đến quá trình sinh sản, sinh trưởng 

của các loài hải sản, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của một số ngư dân nghèo 

làm các nghề thủ công, truyền thống ven bờ, gây bất bình trong cộng đồng ngư dân. 

 Để ngăn chặn và chấm dứt tình trạng sử dụng nghề cào bay và các hoạt động 

khai thác thủy sản trái phép tại tuyến bờ, tuyến lộng và khu vực cấm khai thác trên địa 

bàn thành phố theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thủy sản tại Chỉ thị số 10/2005/CT-BTS 

ngày 8 tháng 12 năm 2005, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị: 

1. Giám đốc Sở Thủy sản Nông lâm có trách nhiệm: 

 a) Tập trung mở đợt cao điểm tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 10/2005/CT-BTS 

ngày 8 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc ngăn chặn nghề cào bay 

và các hoạt động khai thác thủy sản trái phép tại tuyến bờ, tuyến lộng và nội dung Chỉ 

thị này.  

 b) Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, kiểm soát 

và xử lý nghiêm đối với những tàu thuyền khai thác thủy sản, đặc biệt là tàu hoạt động 

nghề cào bay hoạt động trái phép tại tuyến bờ, tuyến lộng và khu vực cấm khai thác, 

sử dụng kích thước mắt lưới ở bộ phận chứa cá nhỏ hơn quy định của pháp luật. Trước 

mắt mở đợt cao điểm từ nay đến hết tháng 5 năm 2006 và xử lý kiên quyết các tàu cá 

có dấu hiệu vi phạm. 

c)  Điều tra, khảo soát lại toàn bộ các ngư dân sử dụng nghề cào bay hoạt động 

trái phép ở tuyến bờ, tuyến lộng và các nghề đánh bắt bất hợp pháp khác trên địa bàn 

thành phố để Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định phương án chuyển đổi 

ngành nghề cho các đối tượng này. 

d)  Phối hợp với Báo Đà Nẵng, Đài phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng và các cơ 

quan thống tấn báo chí đóng trên địa bàn thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, 

phổ biến cho ngư dân về tác hại của nghề cào bay và các hoạt động khai thác thủy sản 

trái phép tại tuyến bờ, tuyến lộng và khu vực cấm khai thác. 
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2. Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông đường 

thủy và Công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong 

việc xử lý các tình huống gây cản trở đối với cơ quan chức năng khi thi hành nhiệm 

vụ. 

3. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo các Đồn 

Biên phòng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm đối với những 

tàu thuyền khai thác thủy sản bằng  nghề cào bay, hoạt động trái phép tại tuyến bờ, 

tuyến lộng và khu vực cấm khai thác, sử dụng kích thước mắt lưới ở bộ phận chứa cá 

nhỏ hơn quy định của pháp luật. 

4. Chủ tịch UBND các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà và 

Ngũ Hành Sơn có trách nhiệm phối hợp với Sở Thủy sản - Nông lâm: 

a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

Luật Thủy sản, Chỉ thị số 10/2005/CT-BTS ngày 8 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng 

Bộ Thủy sản và các quy định pháp luật về các tuyến cấm khai thác đối với các loại tàu 

và nghề khai thác, các phương pháp cấm khai thác, các vùng cấm khai thác, các loại 

thủy sản cấm khai thác, kích thước mắt lưới được phép sử dụng tại các bộ phận chứa 

cá; đặc biệt là tàu hoạt động nghề cào bay để ngư dân địa phương hiểu rõ và tránh vi 

phạm. 

b) Quản lý tốt hoạt động nghề cào bay, các nghề khai thác thủy sản trong tuyến 

bờ, tuyến lộng, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về các tuyến cấm hoạt 

động, đối tượng khai thác…  

5. Đề nghị Hội Nông dân thành phố và các tổ chức, đoàn thể có liên quan phối 

hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc triển 

khai thực hiện việc ngăn chặn nghề cào bay và các hoạt động khai thác thủy sản trái 

phép tại tuyến bờ, tuyến lộng và khu vực cấm khai thác trên địa bàn thành phố. 

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện 

nghiêm túc./.  

                    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                   CHỦ TỊCH 
 

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

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

                                             

    Số: 09 /CT-UBND                                    Đà Nẵng, ngày 04  tháng 4  năm 2006 
 

 

CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường các biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác 

phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

 Thời gian qua, các ngành và các địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc triển 

khai thực hiện Luật Phòng cháy, chữa cháy (sau đây viết tắt là PCCC ) nhờ vậy hiệu 

lực quản lý nhà nước đối với công tác PCCC đã được tăng cường, số vụ và thiệt hại do 

cháy gây ra đã được kiềm chế, góp phần phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội 

của thành phố. Tuy nhiên, tình hình vẫn diễn biến rất phức tạp, một số vụ cháy lớn xảy 

ra đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng. Nhiều nơi việc quản lý và tổ chức thực hiện công 

tác PCCC chưa tốt, lãnh đạo một số địa phương, ngành, đơn vị, cơ sở vẫn chưa thật sự 

quan tâm đúng mức đến công tác PCCC, ý thức và trách nhiệm chấp hành pháp luật về 

PCCC của một bộ phận nhân dân, cán bộ công chức và người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức còn chưa cao, tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài cũng ảnh hưởng tác 

động rất lớn đến sự gia tăng về số vụ và thiệt hại do cháy gây ra.  
 

 Để thực hiện nghiêm túc Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 

09/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định về phòng cháy và chữa cháy 

rừng; Chỉ thị số 02/2006/CT-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu qủa công tác phòng cháy và chữa 

cháy; đồng thời để tích cực hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC - 4/10 hàng năm”, UBND 

thành phố Đà Nẵng chỉ thị :  
 

        1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố và các cơ 

quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện có trách 

nhiệm:  

       a) Chỉ đạo tổ chức kiểm tra rà soát việc thực hiện Luật PCCC, đánh giá làm rõ 

những việc đã làm được và chưa làm được, bổ sung và ban hành những văn bản về 

PCCC thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý để từng bước nâng cao hơn nữa hiệu lực 

quản lý nhà nước về PCCC ở địa phương và ngành; chỉ đạo việc ban hành và đẩy mạnh 

việc thực hiện các qui định nội quy, điều kiện an toàn về PCCC ở từng cấp, từng ngành, 

từng đơn vị cơ sở và khu dân cư; 

          b) Rà soát, củng cố xây dựng mới các đội dân phòng và lực lượng PCCC cơ sở 

theo qui định của Luật PCCC; đầu tư  kinh phí mua sắm trang thiết bị PCCC; hoàn 

thiện các điều kiện PCCC tại đơn vị cơ sở khu dân cư thuộc phạm vi quản lý. Xây dựng 

và tổ chức diễn tập phương án chữa cháy ở những địa bàn phức tạp, đặc biệt là những 
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nơi có nhiều hàng hoá tài sản, những nơi có nguy cơ cháy cao, để chủ động và xử lý có 

hiệu quả các tình huống cháy nổ xảy ra; 

       c) Tăng cường kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ 

chức, cơ sở, nhất là trách nhiệm giải quyết những vấn đề trọng tâm cấp bách về PCCC 

thuộc thẩm quyền và trong phạm vi quản lý, trách nhiệm tự kiểm tra an toàn PCCC và 

xử lý vi phạm về PCCC tại đơn vị. Tổ chức các hoạt động thiết thực để hưởng ứng 

“Ngày toàn dân PCCC - 04/10 hàng năm” như: mitting, diễu hành, các cuộc thi nghiệp 

vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng . 
 

 2. Sở Thủy sản - Nông - Lâm thành phố chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm và chủ trì 

phối hợp với UBND các quận, huyện có rừng tăng cường công tác kiểm tra và thực 

hiện có hiệu quả công tác PCCC rừng theo quy định tại Nghị định số 09/2006/NĐ-CP 

ngày 23/01/2006 của Chính phủ. 
 

         3. Công an thành phố có trách nhiệm : 

        a) Chuẩn bị nội dung, kế hoạch của thành phố tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực 

hiện Luật PCCC tại địa phương. Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 45 năm Ngày ban 

hành Pháp lệnh “Quy định việc quản lý nhà nước đối với công tác PCCC”; Hội thi 

PCCC toàn thành phố lần thứ 2 và xét đề nghị khen thưởng các tập thể và cá nhân có 

nhiều thành tích trong việc thực hiện Luật PCCC; 

        b) Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC, kiểm tra, chấn 

chỉnh công tác huấn luyên nghiệp vụ và nâng cao tinh thần thường trực sẵn sàng chiến 

đấu của lực lượng Cảnh sát PCCC. Chỉ đạo công an các cấp trong việc thực hiện công 

tác PCCC trên địa bàn, nếu để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng thì phải xác 

định cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị và có biện pháp xử lý theo qui định; 

       c) Có kế hoạch hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, tập hợp 

tình hình, kết quả báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo. 
 

 4. Công tác tuyên truyền:  

- Đề nghị các cơ quan thông  tấn, báo chí đóng trên địa bàn thành phố thường 

xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC, kịp thời biểu dương 

những gương người tốt việc tốt, cũng như phê phán những trường hợp thiếu tinh thần 

trách nhiệm về PCCC. 

- Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng tăng cường đưa tin, bào, phóng sự… 

phản ảnh tình hình chấp hành Luật PCCC. 

- Sở Tư pháp thành phố tuyên truyền Luật PCCC nhằm nâng cao nhận thức, ý 

thức trách nhiệm của các ngành, các cấp và toàn nhân dân về công tác PCCC. 
 

 Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.  
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 Nhận được Chỉ thị này yêu cầu  thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch 

UBND các quận, huyện triển khai thực hiện và định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo 

Chủ tịch UBND thành phố (thông qua Công an thành phố)./. 

 

                                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                                   CHỦ TỊCH  
 

                                                                                               Hoàng Tuấn Anh 
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Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản 
Địa chỉ: 24 Trần Phú - Đà Nẵng 

Điện thoại: 0511. 3893777 

Fax: 0511.3 821286 

Email: congbao@danang.vnn.vn 

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

In tại: Công ty Cổ phần In Bưu điện 
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