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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

 

NGHỊ QUYẾT 
Điều chỉnh mức trích lại cho các phường, xã từ nguồn thu                                        

Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 10 
  

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

năm 2003; 

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày 20 tháng 4 năm 

2007; 

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; 

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; 

Sau khi nghe Tờ trình số 5032/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2014 của UBND 

thành phố về việc điều chỉnh mức trích lại cho các phường, xã từ nguồn thu Quỹ quốc 

phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và 

Ngân sách, ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Điều chỉnh mức trích lại nguồn thu Quỹ quốc phòng - an ninh cho các 

phường, xã như sau: 

1. Điều chỉnh nâng mức trích lại từ 10% lên mức 20% trên tổng số thực thu để 

chi phục vụ cho công tác tổ chức thu, gồm: mua ấn chỉ, văn phòng phẩm và hỗ trợ các 

thôn, tổ dân phố, cán bộ xã, phường thực hiện công tác vận động, tổ chức thu, nộp. 

2. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số: 59 /2014/NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày 10   tháng 7  năm 2014 
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Điều 2. Bổ sung đối tượng miễn vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh 

kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 gồm: Hộ gia đình có người thân (bố, mẹ, vợ, chồng, 

con) trong sổ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tham gia Ban Bảo vệ dân phố; 

Dân quân Thường trực; Dân phòng cơ động; Cảnh sát biển, Kiểm ngư. 

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này 

theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, các 

cơ quan đơn vị, địa phương thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 

- 2016, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 7 năm  2014 và có hiệu lực sau 10 ngày 

kể từ ngày thông qua./. 

 

  CHỦ TỊCH 
            

 

                  Trần Thọ 

 

 

 

 
 

. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 60 /2014/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày  10  tháng  7  năm 2014 
 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định một số mức chi áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 10 

 

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

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 29 tháng 6 năm 2004; 

Căn cứ Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số 

đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, 

cấp huyện thực hiện; 

Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ 

chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động tại Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 

2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; 

Căn cứ Thông tư số 129/2013/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài 

chính quy định chế độ chi cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc 

tế; 

Sau khi nghe Tờ trình số 5433/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị phê duyệt các mức chi: Đảm bảo 

công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng; Đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện; Một số nội dung chi có tính chất đặc thù thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân 

tại cơ sở do các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện; Phân cấp nhiệm vụ 

chi và mức chi hỗ trợ cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động trên 
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địa bàn thành phố Đà Nẵng cho các cơ quan, đơn vị thực hiện; Báo cáo thẩm tra của 

Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định các mức chi áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau: 

1. Mức chi đảm bảo công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng (Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm);  

2. Mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện (Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm);  

3. Mức chi đối với một số nội dung có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở do các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn thành phố thực hiện (Chi tiết theo Phụ lục 3 đính kèm);  

4. Phân cấp nhiệm vụ chi và mức chi hỗ trợ cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc 

tôn giáo hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho các cơ quan, đơn vị thực hiện (Chi 

tiết theo Phụ lục 4a và 4b đính kèm); 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại 

biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan đơn vị, địa phương thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ 

họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 7 năm  2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày 

thông qua./. 
 

  CHỦ TỊCH 
             
 

                     Trần Thọ 
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PHỤ LỤC SỐ 1 

Mức chi cho công tác điều ước quốc tế, công tác thỏa thuận quốc tế của các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn TP Đà Nẵng 

(Kèm theo Nghị quyết số: 60 /2014/NQ-HĐND ngày 10  tháng 7  năm 2014 của HĐND thành phố Đà Nẵng) 

Stt Nội dung chi 
Đơn vị 

tính 
Định mức chi Ghi chú 

1 

Chi tổ chức hội nghị trong nước, công tác 

phí cho cán bộ đi công tác trong nước; 

công tác phí cho cán bộ đi công tác ở nước 

ngoài; chi làm đêm, làm thêm giờ 

  
Thực hiện theo các chế 

độ quy định hiện hành  
  

2 

Chi rà soát văn bản trong nước và rà soát, 

thống kê các điều ước quốc tế, thỏa thuận 

quốc tế trong cùng lĩnh vực phục vụ trực 

tiếp công tác xây dựng điều ước quốc tế, 

thỏa thuận quốc tế  

  

Thực hiện theo chế độ 

quy định hiện hành về 

quản lý và sử dụng 

kinh phí cho công tác 

kiểm tra, xử lý, rà soát, 

hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật 

  

3 

Công tác nghiên cứu xây dựng phương án 

đàm phán phục vụ cho việc đề xuất đám 

phán điều ước quốc tế; nghiên cứu xây 

dựng báo cáo chuyên đề; báo cáo đánh giá 

tính hợp hiến, mức độ tương thích của điều 

ước quốc tế với các quy định của pháp luật 

Việt Nam và kiến nghị các biên pháp sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới 

văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện 

điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; báo 

cáo đánh giá sự phù hợp của điều ước quốc 

tế với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp 

quốc tế; báo cáo rà soát các điều ước quốc 

tế cùng lĩnh vực và đánh giá sự phù hợp 

của điều ước quốc tế     

  

Thực hiện theo chế độ 

quy định hiện hành về 

hướng dẫn định mức 

và phân bổ dự toán 

kinh phí đối với các đề 

tài, dự án khoa học và 

công nghệ có sử dụng 

ngân sách nhà nước tại 

Quyết định 

03/2009/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2009 của 

UBND TP  Đà Nẵng 

  

4 

Chi dịch thuật (bao gồm cả dịch thuật 

trong công tác rà soát, đối chiếu văn bản 

điều ước quốc tế bằng tiếng việt với văn 

bản điều ước quốc tế bằng tiếng nước 

ngoài); chi đón các đoàn nước ngoài vào 

làm việc tại Việt Nam   

  

Thực hiện theo quy 

định về chế độ chi tiêu 

đón tiếp khách nước 

ngoài vào làm việc tại 

Việt Nam, chi tiêu tổ 

chức các hội nghị, hội 

thảo quốc tế tại Việt 

Nam và chi tiêu tiếp 

khách trong nước tại 

Quyết định số 

32/2010/QĐ-UBND 

ngày 6/10/2010 của 

UBND thành phố   
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5 

Chi công bố điều ước quốc tế trên niêm 

giám điều ước quốc tế; chi xây dựng dữ 

liệu điều ước quốc tế; chi phí sao lục, in ấn 

tài liệu; chi mua, thu thập tài liệu; chi mua 

văn phòng phẩm phục vụ trực tiếp cho 

soạn thảo điều ước quốc tế và công tác 

thỏa thuận quốc tế  

  

Thực hiện theo chứng 

từ chi thực tế, theo hợp 

đồng của đơn vị cung 

cấp, đối với trường hợp 

thu thập tài liệu phải có 

chứng từ hợp lệ (bảng 

kê khai đăng ký nhận 

tiền của người cung 

cấp tài liệu), các nội 

dung chi tiêu trên phải 

được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt dự 

toán trước khi thực 

hiện. Việc in ấn, mua 

sắm văn phòng phẩm 

nếu thuộc diện phải 

đấu thầu thì thực hiện 

việc đấu thầu theo quy 

định hiện hành.  

  

6 
Chi tuyên truyền, phổ biến điều ước quốc 

tế, thỏa thuận quốc tế   
  

Thực hiện theo chế độ 

quy định hiện hành về 

tuyên truyền phổ biến 

giáo dục pháp luật 

  

7 

Đối với các khoản chi đóng góp tài chính 

theo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế 

thì mức đóng góp tài chính được thực hiện 

như sau  

    

  

a 

Mức đóng góp tài chính theo điều ước 

quốc tế (bao gồm đóng góp tài chính, niên 

liễm cho tổ chức quốc tế được thành lập 

theo điều ước quốc tế, viện trợ cho chính 

phủ nước ngoài hoặc đóng góp tài chính 

khác theo điều ước quốc tế)  

  

Thực hiện căn cứ vào 

điều ước quốc tế, tổ 

chức quốc tế có liên 

quan mà Việt Nam là 

thành viên; trong 

trường hợp có sự thay 

đổi mức đóng góp tài 

chính so với quy định 

của điều ước quốc tế 

thì cơ quan chủ trì thực 

hiện điều ước quốc tế 

lấy ý kiến của Bộ 

Ngoại giao, Bộ Tài 

chính và trình Thủ 

tướng Chính phủ quyết 

định làm căn cứ đóng 

góp  
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b 

Mức đóng góp tài chính theo thỏa thuận 

quốc tế (bao gồm đóng góp tài chính, niên 

liễm cho tổ chức quốc tế được thành lập 

theo thỏa thuận quốc tế, hoặc đóng góp tài 

chính khác theo thỏa thuận quốc tế)  

  

Thực hiện căn cứ vào 

quy định của thỏa 

thuận quốc tế có liên 

quan đang có hiệu lực; 

trong trường hợp có sự 

thay đổi mức đóng góp 

tài chính thì cơ quan 

chủ trì thực hiện thỏa 

thuận quốc tế lấy ý kiến 

của Bộ Ngoại giao, Bộ 

tài chính và trình cơ 

quan đã quyết định 

việc ký kết thỏa thuận 

quốc tế đó phê duyệt 

mức đóng góp tài chính 

theo thỏa thuận quốc 

tế. 

  

8 
Chế độ, mức chi có tính chất đặc thù phục 

vụ công tác điều ước quốc tế, công tác thỏa 

thuận quốc tế 

      

a Chi soạn thảo đề cương chi tiết       

   - Đối với điều ước quốc tế soạn thảo mới  
đồng/đề 

cương 
2.500.000   

  
 - Đối với điều ước quốc tế sửa đổi. bổ 

sung 

đồng/đề 

cương 
2.000.000   

  
 - Đối với thỏa thuận quốc tế sửa đổi. bổ 

sung 

đồng/đề 

cương 
1.500.000   

b 
Chi soạn thảo điều ước quốc tế, công tác 

thỏa thuận quốc tế 
      

   - Soạn thảo mới dự thảo điều ước quốc tế 
đồng/đề 

cương 
5.000.000   

  
 - Soạn thảo dự thảo điều ước quốc tế sửa 

đổi. bổ sung; dự thảo thỏa thuận quốc tế  

đồng/đề 

cương 
3.000.000   

c 

Chi cho các cá nhân tham gia cuộc họp lấy 

ý kiến về dự thảo điều ước quốc tế, thỏa 

thuận quốc tế; hội thảo về kế hoạch đàm 

phán, ký, phê chuẩn, phê duyệt, gia nhập 

điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; chi 

hội đồng thẩm định điều ước quốc tế, tư 

vấn thẩm định điều ước quốc tế (nếu có)  

      

   - Người chủ trì cuộc họp 
đồng/người

/buổi 
150.000   

   - Các thành viên tham dự 

 

đồng/người

/buổi 

100.000   
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 - Lấy ý kiến tham luận bằng văn bản của 

thành viên tham dự  

đồng/văn 

bản 
500.000   

d 

Chi báo cáo tổng hợp ý kiến; báo cáo giải 

trình tiếp thu ý kiến góp ý; báo cáo thẩm 

định điều ước quốc tế; báo cáo kiểm tra 

đề xuất đàm phán, ký kết điều ước quốc 

tế; văn bản của Bộ Ngoại giao đối với đề 

xuất ký kết Thỏa thuận quốc tế 

đồng/báo 

cáo/văn bản 
700.000   

đ 

Chi báo cáo nhận xét, đánh giá của người 

phản biện, ủy viên hội đồng thẩm định; 

báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng của 

đơn vị chủ trì soạn thảo  

      

  
 - Đối với dự thảo điều ước quốc tế, thỏa 

thuận quốc tế mới hoặc thay thế 

đồng/báo 

cáo 
700.000   

  
 - Đối với dự thảo điều ước quốc tế. thỏa 

thuận quốc tế sửa đổi, bổ sung một số 

điều  

đồng/báo 

cáo 
500.000   

e 
Báo cáo theo dõi tình hình thực hiện điều 

ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế 
      

  
 - Báo cáo tình hình thi hành điều ước 

quốc tế thỏa thuận quốc tế định kỳ hàng 

năm  

đồng/báo 

cáo 
3.500.000   

  
 - Báo cáo theo dõi tình hình thực hiện 

điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế theo 

chuyên đề, hoặc đột xuất  

 đồng/báo 

cáo 
2.000.000   

g 
Chi soạn thảo văn bản góp ý, báo cáo 

thẩm định, thẩm tra văn bản  
      

   - Văn bản góp ý       

   + Đối với dự thảo điều ước quốc tế  
đồng/văn 

bản 
700.000   

  
 + Đối với dự thảo điều ước quốc tế sửa 

đổi, bổ sung; thỏa thuận quốc tế 

đồng/văn 

bản 
500.000   

   - Báo cáo thẩm định, báo cáo thẩm tra       

  
 + Đối với dự thảo quốc tế mới hoặc thay 

thế 

 đồng/báo 

cáo 
1.000.000   

  
 + Đối với dự thảo điều ước quốc tế sửa 

đổi, bổ sung; thỏa thuận quốc tế 

đồng/báo 

cáo 
700.000   
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h 
Chi chỉnh lý hoàn thiện đề cương nghiên 

cứu các loại báo cáo, bản thuyết minh, tờ 

trình  

 đồng/lần 

chỉnh lý 
500.000   

i 
Chi chỉnh lý dự thảo điều ước quốc tế, 

thỏa thuận quốc tế   

đồng/lần 

chỉnh lý 
500.000   

k 
Chi cấp ý kiến pháp lý cho các điều ước 

quốc tế, thỏa thuận vay, thỏa thuận bảo 

lãnh Chính phủ 

đồng/1 ý 

kiến pháp 

lý 

3.000.000 

Mức chi này 

bao gồm tất 

cả các chi 

phí liên quan 

đến công tác 

cấp ý kiến 

pháp lý như: 

soạn thảo, 

họp, dịch tài 

liệu, ý kiến 

chuyên gia 

phản biện và 

các công 

việc khác 

phục vụ việc 

cấp ý kiến 

pháp lý. 

l Chi lấy ý kiến chuyên gia độc lập  
đồng/văn 

bản góp ý 
1.000.000    

 m 

Chi bồi dưỡng cho các thành viên trực 

tiếp tham gia trong những ngày đàm 

phán, họp với phía đối tác về điều ước 

quốc tế và thỏa thuận quốc tế được tổ 

chức ở trong nước; chi bồi dưỡng cho 

việc rà soát văn bản phục vụ lễ ký kết 

điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế nhân 

các chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo 

cấp cao nước ngoài 

đồng/người

/buổi 
150.000   

n 
Chi phí khác phát sinh phục vụ trực tiếp 

công tác điều ước quốc tế, công tác thỏa 

thuận quốc tế 

  

Thanh toán theo hóa 

đơn, chứng từ chi tiêu 

thực tế hợp pháp theo 

quy định của Luật Kế 

toán và nằm trong 

phạm vi dự toán ngân 

sách đã được giao của 

cơ quan chủ trì thực 

hiện điều ước quốc tế, 

công tác thỏa thuận 

quốc tế 
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PHỤ LỤC SỐ 2 

Mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện thực hiện 

(Kèm theo Nghị quyết số: 60 /2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của HĐND thành phố Đà Nẵng) 

     

Stt Nội dung chi Đơn vị tính 
 

Mức chi 
Ghi  

chú 

1 
Chi tiếp xã giao các đoàn đại biểu và các cá 

nhân đến thăm và làm việc với UBMTTQ 

Việt Nam thành phố và quận, huyện 
  

Thực hiện theo 

quy định chế độ 

chi tiêu tiếp 

khách trong 

nước 

  

2 Chi tặng quà lưu niệm, chúc mừng        

2.1 

Chi tặng quà lưu niệm nhân dịp đón các đoàn 

đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với 

UBMTTQ Việt Nam thành phố và quận, 

huyện 

      

 - 
Thăm và làm việc với UBMTTQ Việt Nam 

thành phố 
đồng/đại biểu 500.000   

 - 
Thăm và làm việc với UBMTTQ Việt Nam 

quận, huyện  
đồng/đại biểu 300.000   

2.2 

Chi tặng quà chúc mừng ngày Tết Nguyên 

đán, ngày lễ, ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm 

trọng thể nhất của từng dân tộc, tổ chức tôn 

giáo) đối với các vị lão thành cách mạng, 

chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, 

các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí 

thức tiêu biểu, người có uy tín tiêu biểu trong 

đồng bào dân tộc thiểu số đã đóng góp tích 

cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ 

quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc  

     

 - Do UBMTTQ Việt Nam thành phố thực hiện đồng/lần 500.000 
Không quá 2 

lần/người/năm 
 - 

Do UBMTTQ Việt Nam quận, huyện thực 

hiện 
đồng/lần 300.000 

3 

Chi thăm hỏi ốm đau, chi phúng viếng, chi hỗ 

trợ khi gia đình gặp khó khăn đối với các vị 

lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu 

biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng 

lực lượng vũ trang, các chức sắc, chức việc 

tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, người có 

uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu 

số đã đóng góp tích cực trong công cuộc xây 
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dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại 

đoàn kết dân tộc  

3.1 Chi thăm hỏi ốm đau      

 - Do UBMTTQ Việt Nam thành phố thực hiện đồng/người/năm  1.500.000   

 - 
Do UBMTTQ Việt Nam quận, huyện thực 

hiện 
đồng/người/năm  800.000   

3.2 Chi phúng viếng khi qua đời      

 - Do UBMTTQ Việt Nam thành phố thực hiện đồng/người 1.000.000   

 - 
Do UBMTTQ Việt Nam quận, huyện thực 

hiện 
đồng/người 500.000   

3.3 
Chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn (thiên 

tai, hỏa hoạn) 
     

 - Do UBMTTQ Việt Nam thành phố thực hiện 
đồng/gia 

đình/năm 
1.000.000   

 - 
Do UBMTTQ Việt Nam quận, huyện thực 

hiện 

đồng/gia 

đình/năm 
500.000   
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PHỤ LỤC  3 

Mức chi đối với một số nội dung chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng 

(Kèm theo Nghị quyết  số: 60 /NQ -HĐND ngày 10  tháng 7 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

Stt Nội dung chi Đơn vị tính 
Mức chi tối đa 

(1.000đ) 
Ghi chú 

1 

Xây dựng Chương trình, Đề án, Kế 

hoạch; các văn bản quản lý, chỉ đạo, 

hướng dẫn Chương trình, Đề án, Kế 

hoạch 

      

a Xây dựng đề cương chi tiết     

Tùy theo quy 

mô, tính chất và 

nhiệm vụ của 

Chương trình, 

Đề án, Kế hoạch 

- Xây dựng đề cương chi tiết Đề cương 1.000   

- Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát Đề cương 1.500   

b Soạn thảo Chương trình, Đề án, Kế hoạch        

- Soạn thảo Chương trình, Đề án, Kế hoạch  

Chương 

trình, Đề án, 

Kế hoạch 

3.000   

- Soạn thảo báo cáo tiếp thu, tổng hợp ý kiến Báo cáo 500   

c Tổ chức họp, tọa đàm góp ý       

- Chủ trì Người/buổi 100   

- Thành viên dự Người/buổi 70   

d Ý kiến tư vấn của chuyên gia Văn bản 500   

đ Xét duyệt Chương trình, Đề án, Kế hoạch       

- Chủ tịch Hội đồng Người/buổi 200   

- Thành viên Hội đồng, thư ký Người/buổi 150   

- Đại biểu được mời tham dự Người/buổi 70   

- Nhận xét, phản biện của Hội đồng Bài viết 300   

- Bài nhận xét của ủy viên Hội đồng Bài viết 200   

c Lấy ý kiến thẩm định Bài viết 500 

Trường hợp 

không thành lập 

Hội đồng xét 

duyệt Chương 

trình, Đề án, Kế 

hoạch 
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d 
Xây dựng các văn bản quản lý, chỉ đạo, 

hướng dẫn Chương trình, Đề án, Kế hoạch 
Văn bản 500   

2 

Chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền 

viên, người được mời tham gia công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật; thù lao cộng 

tác viên, chuyên gia tham gia các hoạt động 

đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật 

      

a 
Thù lao báo cáo viên cấp Trung ương, cấp 

tỉnh 
Người/buổi   

Áp dụng chế độ 

thù lao giảng 

viên quy định tại 

tiểu mục 1.1 mục 

1 Điều 3 Thông 

tư số 

139/2010/TT-

BTC 

b 

Thù lao báo cáo viên cấp huyện, tuyên 

truyền viên, cộng tác viên thực hiện phổ 

biến, giáo dục pháp luật, tư vấn và tham gia 

các đợt phổ biến pháp luật lưu động, hướng 

dẫn sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp 

luật, nhóm nòng cốt 

Người/buổi 300 

Tuỳ theo trình độ 

của báo cáo viên, 

tuyên truyền 

viên pháp luật, 

tính chất nghiệp 

vụ phức tạp của 

từng đợt, buổi 

tuyên truyền, 

hướng dẫn              

c 

Thù lao cho người được mời tham gia công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thù lao 

cộng tác viên, chuyên gia tham gia các hoạt 

động đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật  

Người/buổi   

Tuỳ theo trình 

độ, áp dụng mức 

chi quy định tại 

điểm a, b của 

mục này 

d 

Thù lao báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền 

viên pháp luật, người được mời tham gia 

phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho các đối tượng đặc thù  

Người/buổi 

Được hưởng 

thêm 20% so với 

mức thù lao quy 

định tại điểm a, 

b, c mục này 

  

3 
Biên soạn một số tài liệu phổ biến, giáo 

dục pháp luật đặc thù 
      

a 
Tờ gấp pháp luật (bao gồm biên soạn, biên 

tập, thẩm định) 

Tờ gấp đã 

hoàn thành 
1.000   

b 
Tình huống giải đáp pháp luật (bao gồm 

biên soạn, biên tập, thẩm định) 

Tình huống 

đã hoàn 

thành 

300   

c 
Câu chuyện pháp luật (bao gồm biên soạn, 

biên tập, thẩm định) 

Câu chuyện 

đã hoàn 

thành 

1.500   
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d 
Tiểu phẩm pháp luật (bao gồm biên soạn, 

biên tập, thẩm định, lấy ý kiến chuyên gia) 

Tiểu phẩm 

đã hoàn 

thành 

5.000   

4 
Chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc 

bộ pháp luật, nhóm nòng cốt 
      

- 
Chi hỗ trợ tiền ăn, nước uống cho thành viên 

tham gia hội nghị ra mắt Câu lạc bộ pháp 

luật 

Người/ngày 30 
Không quá 1 

ngày 

- 
Chi tiền nước uống cho người dự sinh hoạt 

Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt 
Người/buổi 10   

5 Chi tổ chức cuộc thi, hội thi       

a 
Chi biên soạn đề thi, đáp án, bồi dưỡng Ban 

giám khảo, Ban tổ chức và một số nội dung 

chi khác 

    

Áp dụng Thông 

tư liên tịch số 

66/2012/TTLT-

BTC-BGD&ĐT 

b 
Chi tổ chức cuộc thi sân khấu, thi trên inter-

net, có thêm mức chi đặc thù sau: 
      

- Thuê dẫn chương trình Người/ngày 2.000 

Tùy theo quy 

mô, cấp tổ chức 

để quyết định 

mức thuê dẫn 

chương trình 

- 
Thuê hội trường và thiết bị phục vụ cuộc thi 

sân khấu 
Ngày 10.000 

Tùy theo quy 

mô, địa bàn tổ 

chức cuộc thi để 

quyết định mức 

thuê 

- Thuê văn nghệ, diễn viên Người/ngày 300   

- 
Thu thập thông tin, tư liệu, lập hệ cơ sở dữ 

liệu tin học hoá (đối với cuộc thi qua mạng 

điện tử) 

    

Thực hiện theo 

Thông tư số 

194/2012/TT-

BTC ngày 

15/11/2012 của 

Bộ Tài chính 

c Chi giải thưởng     

Tùy theo quy mô 

và địa bàn tổ 

chức cuộc thi để 

quyết định mức 

chi giải thưởng 

cụ thể nhưng 

không vượt định 

mức chi tối đa 

quy định tại 

điểm này 

- Giải nhất Giải thưởng     

+ Tập thể   7.000   
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+ Cá nhân   4.000   

- Giải nhì Giải thưởng     

+ Tập thể   5.000   

+ Cá nhân   2.000   

- Giải ba Giải thưởng     

+ Tập thể   3.500   

+ Cá nhân   1.500   

- Giải khuyến khích Giải thưởng     

+ Tập thể   2.000   

+ Cá nhân   700   

- Giải phụ khác   400   

6 

Chi hỗ trợ hoạt động truyền thông, phổ 

biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận 

pháp luật trên đài phát thanh xã, phường, 

loa truyền thanh cơ sở 

      

a Biên soạn, biên tập tài liệu phát thanh Trang 75 
Tính theo trang 

chuẩn 350 từ 

b Bồi dưỡng phát thanh       

- Phát thanh bằng tiếng Việt Lần 15   

- Phát thanh bằng tiếng dân tộc Lần 20   

7 
Chi phục vụ trực tiếp việc xây dựng, quản 

lý và khai thác tủ sách pháp luật 
      

- 
Chi hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác 

tủ sách pháp luật hàng năm 
Tủ/năm 2.000 

Theo Quyết định 

số 06/2010/QĐ-

TTg ngày 

25/01/2010 của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

- 
Rà soát, bổ sung, cập nhật sách định kỳ 06 

tháng/lần 
Lần 100   

- Bồi dưỡng cán bộ tham gia luân chuyển sách Lần/người 50   

8 

Chi thực hiện thống kê, rà soát, viết báo 

cáo đánh giá công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, Chương trình, Đề án, Kế 

hoạch, đánh giá thực hiện chuẩn tiếp cận 

pháp luật 

      

a 
Thu thập thông tin, xử lý số liệu báo cáo của 

các Bộ, ngành, địa phương 
Báo cáo 50   
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b 
Rà soát văn bản, tài liệu phục vụ hệ thống 

hóa, kiến nghị xây dựng thể chế, thực hiện 

chương trình, đề án 

Văn bản 50   

c Viết báo cáo       

- 
Báo cáo định kỳ hàng năm của các cơ quan, 

đơn vị và địa phương 
Báo cáo 2.000   

- Báo cáo chuyên đề Báo cáo 2.000   

- Báo cáo đột xuất Báo cáo 1.000   

9 Chi khen thưởng xã, phường; quận, huyện; thành phố  

a 

Khen thưởng xã-phường; quận-huyện được 

Ủy ban nhân dân thành phố công nhận đạt 

chuẩn; thành phố được Bộ Tư pháp công 

nhận đạt chuẩn 

Tương đương 

tập thể lao 

động xuất sắc 

Bằng 1,5 lần mức 

lương cơ sở 
  

b 

Khen thưởng xã-phường được Ủy ban nhân 

dân thành phố tặng Bằng khen tiêu biểu về 

tiếp cận pháp luật cấp tỉnh; xã-phường, 

quận-huyện, thành phố được Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp tặng bằng khen tiêu biểu về tiếp 

cận pháp luật toàn quốc 

Bằng khen 
Bằng 2 lần mức 

lương cơ sở 
  

c 

Khen thưởng xã-phường, quận- huyện, 

thành phố được Thủ tướng Chính phủ  tặng 

Bằng khen  tiêu biểu về tiếp cận pháp luật 

toàn quốc 

Bằng khen 
Bằng 3 lần mức 

lương cơ sở 

Áp dụng theo 

quy định của 

Luật thi đua, 

khen hưởng và 

các văn bản 

hướng dẫn thi 

hành 
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PHỤ LỤC 4a 

PHÂN CẤP NHIỆM VỤ CHI HỖ TRỢ CHO TỔ CHỨC TÔN GIÁO, CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC TÔN GIÁO  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

( Kèm theo Nghị quyết số   60  /NQ-HĐND ngày 10  tháng  7  năm 2014 của HĐND thành phố Đà Nẵng) 

STT Nội dung 

Đơn vị thực hiện 
Ghi chú 

Ban Tôn giáo thành phố  UBND các quận, huyện UBND các phường, xã 

1 Đối với tổ chức tôn giáo         

    Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP 

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo 

quận, huyện; các chùa của Phật 

giáo 

Ban hộ tự các chùa, 

niệm phật đường 
  

    Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng Các giáo xứ của đạo Công giáo Các giáo họ, giáo khóm   

    Ban Đại diện Tin lành 
Các Hội thánh, chi hội đạo Tin 

lành 

Các Hội nhánh, điểm 

nhóm 
  

    Hội Thánh truyền giáo Cao đài VN Các họ đạo của đạo Cao đài Các Thánh xá   

    Hội Truyền giáo cơ đốc VN Các chùa của Minh sư đạo 
Các tổ chức tôn giáo 

dưới tôn giáo cơ sở 
  

    Tỉnh dòng Phaolo Đà Nẵng 
Hội đồng tinh thần tôn giáo Ba-

ha'i địa phương 
    

2 
Đối với chức sắc, chức 

việc tôn giáo 
        

    

Các chức sắc lãnh đạo thuộc các tổ 

chức Trung ương giáo hội đang hoạt 

động tại Đà Nẵng; các chức sắc, chức 

việc được bổ nhiệm đứng đầu các tổ 

chức tôn giáo cơ sở 

Các chức sắc, chức việc đang 

hoạt động tương ứng ở cấp quận, 

huyện và chức sắc, chức việc 

thuộc tổ chức tôn giáo cơ sở 

Các chức sắc, chức việc 

thuộc tổ chức tôn giáo 

cơ sở, tổ chức tôn giáo 

dưới cơ sở thuộc phạm 

vi quản lý của cấp 

phường, xã 
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PHỤ LỤC 4b 

QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ CHO TỔ CHỨC TÔN GIÁO, CHỨC SẮC, 

CHỨC VIỆC TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

( Kèm theo Nghị quyết số 60 /NQ-HĐND ngày 10  tháng 7  năm 2014 của HĐND thành phố Đà Nẵng) 

STT Nội dung chi hỗ trợ 

Mức chi hỗ 

trợ tối đa theo 

QĐ số 

10/2014/QĐ-

TTg 

Mức chi hỗ 

trợ do Ban 

Tôn giáo đề 

xuất 

Mức chi hỗ trợ tối đa Sở 

Tài chính đề xuất 

Số tiền 
Ghi 

chú 

1 Đối với tổ chức tôn giáo         

a 

Hỗ trợ một phần kinh phí hoạt 

động thường xuyên đối với một số 

tổ chức tôn giáo 

Mức hỗ trợ căn 

cứ vào đề nghị 

và tình hình tài 

chính của tổ 

chức tôn giáo, 

chế độ chi tiêu 

từ nguồn 

NSNN hiện 

hành và khả 

năng của 

NSNN trong 

từng trường 

hợp cụ thể 

  

UBND các cấp 

phê duyệt mức 

hỗ trợ căn cứ 

vào đề nghị và 

tình hình tài 

chính của tổ 

chức tôn giáo và 

khả năng của 

NSNN để quyết 

định mức chi cụ 

thể 

  

- Cấp thành phố 

Tùy trường 

hợp cụ thể 

trình UBND 

thành phố 

phê duyệt 

không quá 

100.000.000đ

/tổ chức tôn 

giáo 

  

- Cấp quận, huyện     

b 

Hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức 

hội nghị thường niên, đại hội 

nhiệm kỳ 

    

- Cấp thành phố 

Từ 

5.000.000đ 

đến 

50.000.000đ 

  

- Cấp quận, huyện 

Từ 

1.000.000đ 

đến 

20.000.000đ 

  

c 

Hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức 

tang lễ (bao gồm cả việc xây mộ, 

tháp) cho các vị chức sắc, chức 

việc tôn giáo có uy tín, có nhiều 

công lao đóng góp trong sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

    

- Cấp thành phố 

Từ 

5.000.000đ 

đến 

20.000.000đ 

  

- Cấp quận, huyện 
Từ 

1.000.000đ 
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đến 

10.000.000đ 

d 
Hỗ trợ một phần kinh phí cải tạo, 

sửa chữa cơ sở thờ tự tôn giáo 
    

- Cấp thành phố 

Tùy trường 

hợp cụ thể 

trình UBND 

thành phố 

phê duyệt 

không quá 

150.000.000đ

/tổ chức tôn 

giáo 

  

- Cấp quận, huyện 

Tùy trường 

hợp cụ thể 

trình UBND 

quận, huyện 

phê duyệt 

  

đ 

Hỗ trợ kinh phí tổ chức tôn giáo 

tuyên truyền vận động tín đồ thực 

hiện chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước 

    

- Cấp thành phố 

Từ 

5.000.000đ 

đến 

20.000.000đ 

  

- Cấp quận, huyện 

Từ 

1.000.000đ 

đến 

10.000.000đ 

  

e 

Chi khen thưởng cho tổ chức tôn 

giáo có thành tích xuất sắc trong 

việc bảo vệ Tổ quốc, có công lao 

đóng góp lớn trong việc giải quyết 

các vụ việc, vấn đề phức tạp, các 

điểm nóng về tôn giáo 

    

- Cấp thành phố 
Thực hiện 

theo quy định 

tại Nghị định 

số 

42/2010/NĐ-

CP ngày 

15/4/2010 

của Chính 

phủ 

  

- Cấp quận, huyện   

2 
Đối với chức sắc, chức việc tôn 

giáo 
        



   

23 CÔNG BÁO/Số 08 + 09 + 10 + 11/Ngày 7-8-2014  

 

a 

Tặng quà chúc mừng nhân dịp Tết 

Nguyên đán của dân tộc, ngày lễ 

trọng đại của tổ chức tôn giáo, 

nhân dịp phong chức, phong phẩm, 

bổ nhiệm, suy cử 

      

Mức 

chi hỗ 

trợ trên 

là mức 

tối đa. 

Tùy 

trường 

hợp cụ 

thể và 

khả 

năng 

cân đối 

ngân 

sách, 

UBND 

các cấp 

phê 

duyệt 

mức hỗ 

trợ  

- Cấp thành phố 

Tối đa 

1.000.000 

đ/lần/người 

- Cá nhân: từ 

500.000đ đến 

1.000.000đ/lầ

n 

- Tập thể: từ 

3.000.000đ 

đến 

5.000.000đ/lầ

n 

1.000.000đ/lần/

người 

- Cấp quận, huyện   
700.000đ/lần/ng

ười 

- Cấp phường, xã   
500.000đ/lần/ng

ười 

b 
Thăm hỏi khi bị ốm đau hoặc gặp 

khó khăn về kinh tế 
      

- Cấp thành phố 

Tối đa 

10.000.000 

đ/người/năm 

Tối đa 

10.000.000 

đ/người/năm 

5.000.000đ/ngư

ời/năm 

- Cấp quận, huyện   
2.000.000đ/ngư

ời/năm 

- Cấp phường, xã   
1.000.000đ/ngư

ời/năm 

c 

Chi phúng viếng khi chức sắc, 

chức việc tôn giáo qua đời (Tùy 

theo đối tượng để quyết định mức 

chi cho phù hợp) 

      

- Cấp thành phố 

Tối đa 

5.000.000 

đ/người 

Tối đa 

5.000.000 

đ/người 

5.000.000đ/ngư

ời 

- Cấp quận, huyện   
2.000.000đ/ngư

ời 

- Cấp phường, xã   
1.000.000đ/ngư

ời 

d 

Trợ cấp thường xuyên đối với chức 

sắc tôn giáo có nhiều đóng góp 

trong sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc gặp khó khăn về kinh 

tế 

      

- Cấp thành phố 

Tối đa 

4.000.000 

đ/người/quý 

Tối đa 

4.000.000 

đ/người/quý 

3.000.000đ/ngư

ời/quý 
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- Cấp quận, huyện   
2.000.000đ/ngư

ời/quý 

đ 

Chi khen thưởng cho chức sắc, 

chức việc tôn giáo có thành tích 

xuất sắc trong việc bảo vệ Tổ quốc, 

có công lao đóng góp lớn trong 

việc giải quyết các vụ việc, vấn đề 

phức tạp, các điểm nóng về tôn 

giáo 

        

- Cấp thành phố 

Thực hiện theo 

quy định tại 

NĐ số 

42/2010/NĐ-

CP ngày 

15/4/2010 của 

Chính phủ 

Thực hiện 

theo quy định 

tại NĐ số 

42/2010/NĐ-

CP ngày 

15/4/2010 

của Chính 

phủ 

Thực hiện theo 

quy định tại NĐ 

số 42/2010/NĐ-

CP ngày 

15/4/2010 của 

Chính phủ 

  

- Cấp quận, huyện     
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NGHỊ QUYẾT 

Về việc quy định tỷ lệ điều tiết khoản thu xử phạt vi phạm hành chính giữa các 

cấp ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 10 
  

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

năm 2003; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;  

Căn cứ Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài 

chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân 

sách nhà nước đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 199/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài 

chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; 

Sau khi nghe Tờ trình số 5432/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố về việc quy định tỷ lệ điều tiết khoản thu xử phạt vi phạm hành 

chính giữa các cấp ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của 

Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Quy định tỷ lệ điều tiết khoản thu xử phạt vi phạm hành chính giữa các 

cấp ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể: 

1. Đối với số tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 

bộ, đường sắt và đường thủy nội địa: phần 30% (ba mươi phần trăm) ngân sách địa 

phương hưởng để chi cho các hoạt động của các lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông trên địa bàn được điều tiết như sau: 

a) Đối với số thu xử phạt do người có thẩm quyền thuộc cơ quan cấp trung ương 

và thành phố ra quyết định xử phạt, điều tiết cho ngân sách thành phố;  

b) Đối với số thu xử phạt do người có thẩm quyền thuộc cơ quan cấp quận, huyện 

ra quyết định xử phạt, điều tiết cho ngân sách cấp quận, huyện; đối với số thu xử phạt 

do người có thẩm quyền thuộc cơ quan cấp phường, xã ra quyết định xử phạt, điều tiết 

cho ngân sách cấp phường, xã. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số: 61/2014/NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày  10  tháng  7 năm 2014 
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2. Số tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực còn lại: 

a) Đối với số thu xử phạt do người có thẩm quyền thuộc cơ quan cấp trung ương 

và thành phố ra quyết định xử phạt, toàn bộ số tiền thu được nộp và điều tiết 100% cho 

ngân sách thành phố; 

b) Đối với số thu xử phạt do người có thẩm quyền thuộc cơ quan cấp quận, huyện 

ra quyết định xử phạt, toàn bộ số tiền thu xử phạt được nộp và điều tiết 100% cho ngân 

sách cấp quận, huyện; đối với số thu xử phạt do người có thẩm quyền thuộc cơ quan 

cấp phường, xã ra quyết định xử phạt, toàn bộ số tiền thu xử phạt được nộp và điều tiết 

100% cho ngân sách cấp phường, xã. 

3. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. 

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này 

theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ 

đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ 

quan đơn vị, địa phương thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-

2016, kỳ họp thứ 10, thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày 

kể từ ngày thông qua./. 

 

    CHỦ TỊCH 
            

 

                       Trần Thọ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 63 /2014/NQ-HĐND         Đà Nẵng, ngày  10  tháng 7 năm 2014 

NGHỊ QUYẾT 

 Sửa đổi, bổ sung các quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 10 
  

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

năm 2003; 

 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

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

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

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

 Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 

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

Chính phủ; 

 Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí 

đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến 

năm học 2014 - 2015; 

 Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ 

về Quỹ Bảo trì đường bộ; 

 Căn cứ Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 

năm 2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ; 

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

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

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

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

Bộ Tài chính; 
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 Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

 Sau khi nghe Tờ trình số 5691/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng 

nhân dân thành phố, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung các quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau: 

1. Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô: 

  a) Bổ sung thêm đối tượng miễn nộp phí gồm: 

- Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy (gọi chung là xe mô tô và không bao gồm xe 

máy điện) của chủ phương tiện thuộc các đối tượng như sau: 

   + Hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố; 

   + Đồng bào người dân tộc thiểu số vùng núi; 

- Xe mô tô ba bánh, bốn bánh của người khuyết tật được cấp phép lưu hành. 

 b) Sửa đổi, bổ sung chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí: 

UBND phường, xã được giữ lại 20% tổng số tiền phí thu được để chi phí phục 

vụ công tác thu phí; số tiền phí thu được còn lại được phân bổ, sử dụng như sau: UBND 

các quận, huyện được phân bổ 50% số thu của từng quận, huyện để duy tu, bảo dưỡng 

các công trình cầu đường do quận, huyện quản lý; 50% số phí thu được còn lại được 

phân bổ cho các phường, xã để thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình cầu đường 

thuộc phường, xã quản lý. 

c) Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

2. Phí vệ sinh:  

a) Thống nhất quy định các mức thu phí vệ sinh cụ thể theo khu vực đường phố 

và loại hình kinh doanh (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).  

b) Cơ quan, đơn vị thu phí được sử dụng số tiền phí thu được để trang trải chi 

phí thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải, chi phí phục vụ công tác thu phí và thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế.  

c) Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2014. 
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d) Bãi bỏ các quy định về phí vệ sinh tại Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND 

ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 

2011 - 2016, kỳ họp thứ 3. 

 

3. Học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2014 

- 2015: 

Thống nhất áp dụng bằng mức thu học phí của năm học 2012 - 2013 đã được 

HĐND thành phố Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 4 thông qua 

tại Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2012.  

 4. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản: 

 - Điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác đá làm vật liệu 

xây dựng thông thường đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ 4 

thông qua tại Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2012 theo mức 

1.700 đồng/tấn (tương đương 2.500 đồng/m3). 

- Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này 

theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ 

đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ 

quan đơn vị, địa phương thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ 

họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 7 năm  2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày 

thông qua./. 

 
    CHỦ TỊCH 

           
 

                      Trần Thọ 
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 Phụ lục   

 MỨC THU PHÍ VỆ SINH ĐIỀU CHỈNH ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/8/2014  

 (Đính kèm Nghị quyết số 63 /2014/NQ-HĐND ngày  10  tháng 7 năm 2014 của   

 Hội đồng nhân dân thành phố khoá VIII, kỳ họp thứ 10)  

     

TT NỘI DUNG ĐVT 

Mức thu mới  

Chưa có 

thuế 

GTGT 

Đã có 

thuế 

GTGT 

1 2   5 6 

I 
Hộ gia đình không sản xuất, kinh do-

anh  
 đồng /hộ/ tháng      

1 

Nhà tập thể, nhà tạm, chung cư thu nhập 

thấp, nhà trọ  "  11.818 13.000 

2 Kiệt hẽm  "  18.182 20.000 

3 Đường phố  "  23.636 26.000 

II 

Hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại 

nhà ở, có khối lượng rác thải dưới 

01m3/tháng 

 đồng /hộ/ tháng    

1 Kiệt hẽm  "  36.364 40.000 

2 Đường phố 3,4,5  "  52.727 58.000 

3 Đường phố 1,2  "  70.909 78.000 

III 

Trường học, nhà trẻ, cơ quan hành 

chính sự nghiệp, trụ sở làm việc của 

doanh nghiệp, KTX sinh viên, doanh 

trại lực lượng vũ trang 

    

1 Lượng rác thải dưới 1m3/tháng (lượt HĐ) 
đồng/đơn 

vị/tháng 
118.182 130.000 

2 Lượng rác thải từ 1m3/tháng trở lên (m3) đồng/m3 rác 150.000 165.000 

IV 

Hợp đồng Bệnh viện, cơ sở y tế, cơ sở 

sản xuất, khách sạn, nhà hàng, nhà ga, 

bến tàu , chợ…(m3) 

đồng/m3 rác 190.909 210.000 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 64/2014/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày  10  tháng 7 năm 2014 
 

  

NGHỊ QUYẾT 

Phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam 

 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG,  

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 10 
 

 

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

năm 2003; 

Xét Tờ trình số 33/TTr-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Nghị quyết phản đối Trung Quốc 

xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân 

dân thành phố, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

1. Việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 nằm sâu 

trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là hành động bất hợp pháp, 

vi phạm luật pháp quốc tế và xâm phạm thô bạo chủ quyền quốc gia Việt Nam.  

2. Với tham vọng độc chiếm Biển Đông, Trung Quốc đã huy động nhiều tàu, 

máy bay liên tục cản trở hoạt động và tấn công lực lượng thực thi pháp luật của Việt 

Nam. Đặc biệt, việc đâm chìm tàu cá ĐNa 90152 của ngư dân thành phố Đà Nẵng là 

hành vi đặc biệt nghiêm trọng, là tội ác đối với ngư dân Việt Nam. 

3. Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định trước sau như một quần 

đảo Hoàng Sa là huyện đảo của thành phố Đà Nẵng, thuộc chủ quyền không thể tranh 

cãi của Việt Nam, bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm trái phép từ năm 1974. 

4. Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các vị 

đại biểu dân cử của Trung Quốc, vì sự thật lịch sử, vì công lý và luật pháp quốc tế, vì 

lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, có tiếng nói mạnh mẽ yêu cầu chính quyền Trung 

Quốc chấm dứt ngay các hành động ngang ngược, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế 

và thềm lục địa của Việt Nam. 

5. Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng hoan nghênh tinh thần yêu nước, yêu 

chuộng hòa bình của nhân dân, nhất là ngư dân thành phố phản đối lại hành động phi 

pháp của Trung Quốc. Hội đồng nhân dân và các tầng lớp nhân dân thành phố Đà Nẵng 

luôn sát cánh cùng lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân đang ngày đêm đấu 

tranh để giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.  

http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B9ng_%C4%91%E1%BA%B7c_quy%E1%BB%81n_kinh_t%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%81m_l%E1%BB%A5c_%C4%91%E1%BB%8Ba
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Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng kêu gọi toàn thể nhân dân thành phố tiếp 

tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, chung sức, chung lòng, hăng hái lao động 

sản xuất, cùng với chính quyền xây dựng thành phố giàu mạnh và kiên quyết đấu tranh 

bảo vệ chủ quyền  biển, đảo trong đó có huyện đảo Hoàng Sa của Tổ quốc Việt Nam. 
 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm 

kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 10, thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2014./. 

 

           CHỦ TỊCH 

  

 

          Trần Thọ           
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  65/2014/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 10    tháng 7 năm 2014 
 
 

    

 

NGHỊ QUYẾT 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 10 
 
 

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

năm 2003; 

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của Uỷ ban nhân dân thành phố, các cơ 

quan hữu quan, thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, 

báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng 

nhân dân thành phố, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố cơ bản thống nhất với đánh giá tình hình 

thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 

2014, các báo cáo, tờ trình của Uỷ ban nhân dân thành phố, của các cơ quan hữu quan 

và thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân thành phố; đồng thời nhấn mạnh một số 

vấn đề sau: 

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh - quốc 

phòng 6 tháng đầu năm 2014  

Trong 6 tháng đầu năm 2014, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tuy có 

phục hồi song còn chậm và còn nhiều khó khăn, đã ảnh hưởng đến tình hình phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo thành phố đã tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, nhất là kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh. Tổng 

sản phẩm nội địa (GDP, giá so sánh 2010) 6 tháng đầu năm 2014 tăng 9,13% so với 

cùng kỳ 2013; thu chi ngân sách đạt được mức tăng trưởng khá và cơ bản đảm bảo tiến 

độ đề ra; các công trình trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất 

lượng và kịp thời đưa vào sử dụng một số công trình lớn; chương trình “thành phố 5 

không”, “ 3 có” được duy trì thực hiện, đời sống của các tầng lớp nhân dân được quan 

tâm, các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi 

trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, thành phố đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, ổn 

định được hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong điều kiện biến 
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động do những căng thẳng trên biển Đông. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an 

toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông giảm 02 trên 03 tiêu chí.  

II. Một số nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2014 

Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí với những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

được nêu trong báo cáo của Uỷ ban nhân dân thành phố. Trong quá trình điều hành 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 

2014, Uỷ ban nhân dân thành phố lưu ý tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như 

sau: 

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành:  

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ Kết luận số 75-KL/TW của 

Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của 

Bộ Chính trị (khóa IX), Thông báo kết luận số 186/TB-VPCP ngày 05/5/2014 của Văn 

phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với 

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Chương trình hành động số 34-Ctr/TU ngày 07/01/2014 

của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa 

XI). Hoàn thành và trình Chính phủ dự thảo Nghị định về một số cơ chế ưu đãi đặc thù 

về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng. Ban 

hành và triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế thành phố, Đề án phát triển doanh 

nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và 5 năm 2016-2020 của thành phố Đà 

Nẵng, phục vụ chu đáo các nội dung của Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành 

phố lần thứ XXI. Thực hiện có hiệu quả Chương trình “Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 

2014”. Duy trì vị trí nhóm đứng đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của 

thành phố. Rà soát, đối chiếu và có giải pháp đối với các chỉ tiêu chưa đạt tiến độ 50% 

kế hoạch năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014, trong đó 

tập trung chỉ đạo hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước vượt khoảng 10% dự 

toán HĐND thành phố giao. 

2. Về phát triển dịch vụ, thương mại:  

Tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường năm 

2014, thông qua các hoạt động tổ chức Hội chợ Quốc tế Đầu tư Thương mại Du lịch 

Hành lang kinh tế Đông Tây, Hội chợ Công nghiệp - Thương mại, Hội chợ hàng Việt, 

Hội chợ Triển lãm Công nghệ Thông tin và Điện tử Đà Nẵng. Tổ chức Hội thảo quốc tế 

để tháo gỡ các rào cản về thủ tục thông quan nhằm nâng cao hiệu quả giao thương trên 

tuyến hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) và kết nối nhu cầu giữa các doanh nghiệp 

trên địa bàn thành phố với các doanh nghiệp lớn trong nước và khu vực. Tăng cường chỉ 

đạo, tổ chức lực lượng hàng hoá dự trữ thiết yếu nhằm chủ động và kịp thời phục vụ nhu 
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cầu tiêu dùng của nhân dân trong điều kiện thiên tai, lũ lụt và bình ổn giá thị trường trong 

dịp Tết Ất Mùi - 2015. Đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử phạt nặng các hành 

vi buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, chống đầu 

cơ nâng giá; chủ động kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định pháp luật trên các 

lĩnh vực thương mại. 

 3. Về phát triển du lịch: Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch nhằm tạo sự 

chủ động về nguồn khách trong bối cảnh lượng khách đến từ Trung Quốc và các thị 

trường khách nói tiếng Hoa giảm. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá và có giải pháp thu 

hút thêm du khách tại các thị trường trọng điểm mới trong và ngoài nước. Duy trì và xúc 

tiến phối hợp mở các đường bay quốc tế mới như: Narita (Nhật Bản) - Đà Nẵng, Busan 

(Hàn Quốc) - Đà Nẵng; mở lại đường bay Đà Nẵng - Malaysia và đường bay mới Đà 

Nẵng - Cần Thơ. Tổ chức cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng năm 2014. Chuẩn bị chu 

đáo các nội dung để tổ chức thành công Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 

(DIFC) năm 2015. Xây dựng các sản phẩm du lịch mới, đôn đốc xúc tiến đầu tư các cầu 

tàu neo đậu cho tàu, thuyền du lịch theo quy hoạch của thành phố. Triển khai Đề án Ẩm 

thực biển thuộc Đề án phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. Thực hiện 

tốt công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ san hô tại bán đảo Sơn Trà. Tập trung đảm bảo 

an ninh trật tự, an toàn cho du khách. Nâng cao kỹ năng giao tiếp và phục vụ của đội ngũ 

hướng dẫn viên du lịch, nhân viên các nhà hàng và thông dịch viên; đẩy mạnh công tác 

chống đeo bám, chèo kéo khách du lịch và thực hiện tốt công tác cứu hộ tại các bãi biển 

du lịch. Tiếp tục rà soát việc sử dụng đất các dự án ven biển nhằm đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng các dự án ven biển, các khu nghỉ dưỡng cao cấp theo quy hoạch. 

4. Về giao thông vận tải: Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư 

phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các hợp phần dự 

án Phát triển bền vững do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ, dự án Nút giao thông khác 

mức Ngã Ba Huế và các tuyến đường nội thị, các tuyến giao thông nông thôn. Tăng 

cường thanh, kiểm tra và ổn định trật tự vận tải trên địa bàn thành phố; triển khai chiến 

dịch xử lý xe quá tải, quá khổ. Tập trung giải tỏa các hộ còn lại tại khu vực bến xe phía 

Nam để sớm đưa dự án Bến xe phía Nam vào hoạt động. 

5. Về thông tin - truyền thông: Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ xây dựng Khu Công 

nghệ thông tin tập trung để sớm đưa vào hoạt động. Triển khai kế hoạch sắp xếp chỉnh 

trang, kéo mới cáp thông tin trên địa bàn trong năm 2014; triển khai xây dựng Quy 

hoạch hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

6. Về dịch vụ tài chính - ngân hàng: Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa doanh 

nghiệp và các Tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn nhằm giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc của các doanh nghiệp. Yêu cầu các TCTD trên địa bàn tiếp tục giảm lãi 

suất các khoản vay cũ theo đúng chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước. Thực hiện các biện 
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pháp đẩy mạnh công tác huy động vốn nhằm tạo nguồn vốn cho vay. Tăng cường quản 

lý, kiểm tra, giám sát thị trường ngoại tệ, vàng; thanh tra, giám sát hoạt động của các 

chi nhánh TCTD và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.  

7. Về hỗ trợ sản xuất, kinh doanh: Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp 

tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, hỗ trợ 

tiếp cận vốn vay ngân hàng cho các doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 

chính, hoàn thiện môi trường đầu tư, nhất là các lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, thuế, 

hải quan, đất đai... Khai thác hiệu quả vai trò của Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ bảo 

lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó 

khăn cho thị trường bất động sản. 

8. Về Công nghiệp - xây dựng: Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng ưu 

tiên công nghệ cao, thân thiện môi trường; khuyến khích các doanh nghiệp công nghiệp 

phụ trợ và các sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu 

công nghệ cao và tiếp tục rà soát quỹ đất sử dụng không đúng mục đích trong các khu 

công nghiệp để bố trí cho các nhà đầu tư có tiềm năng. 

9. Về Nông nghiệp, nông thôn: Xác định ngành thủy sản là một trong những 

ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế biển của thành phố. Việc 

khai thác hải sản xa bờ không những có ý nghĩa quan trọng về kinh tế mà còn là hiện 

diện dân sự, khẳng định và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo; tăng cường tuyên 

truyền, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ và tổ chức bảo vệ ngư dân để yên tâm bám 

biển trong bối cảnh căng thẳng trên biển Đông. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây 

dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới đối với 3 xã: 

Hoà Phước, Hoà Phong, Hoà Khương trong năm 2014. Đẩy mạnh nhân rộng mô hình 

sản xuất có hiệu quả và các mô hình khuyến nông; thực hiện dồn điền đổi thửa các 

vùng sản xuất chuyên canh; nghiên cứu xây dựng các vùng trồng cây dược liệu; chú 

trọng phát triển các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap. Tập trung phòng chống 

dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, kiểm soát giết mổ. Tăng cường kiểm tra, đảm bảo an 

toàn các hồ, đập, công trình thủy lợi, bến neo đậu tàu thuyền và công tác phòng chống 

lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 

2014. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và ngăn chặn hiệu quả tình 

trạng chặt phá rừng, xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp. 

10. Về thu hút đầu tư trong, ngoài nước: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính về thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh, giấy 

phép xây dựng, thủ tục cấp phép đánh giá tác động môi trường và chú trọng công tác 

chăm sóc sau đầu tư để cải thiện môi trường đầu tư. Tăng cường công tác xúc tiến đầu 

tư nhằm đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn trong nước và ngoài nước. Ưu tiên thu hút 

đầu tư các dự án ODA đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các 
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ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, công nghệ 

nguồn, các ngành có ý nghĩa về an sinh xã hội, thân thiện môi trường. Tranh thủ nguồn 

vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.  

11. Về công tác quy hoạch và quản lý đô thị; xây dựng cơ bản; giải tỏa đền 

bù, tái định cư; vệ sinh môi trường: Tiếp tục rà soát các dự án quy hoạch để quản lý 

và triển khai thực hiện hiệu quả hơn. Tăng cường quản lý nhà nước về đô thị, môi 

trường, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi buôn bán, bán 

hàng rong, lập lại trật tự đô thị, trật tự vỉa hè trên địa bàn thành phố. Tập trung cắt tỉa 

cây xanh theo quy định trước mùa mưa bão. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình 

hành động số 18-CTr/TU ngày 24/7/2012 của Thành ủy về xây dựng hệ thống kết cấu 

hạ tầng đồng bộ. Tập trung nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 10 công 

trình, dự án trọng điểm theo tinh thần Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 

13/12/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố. Thực hiện tốt công tác xét duyệt, bố trí 

cho thuê chung cư đảm bảo công khai, đúng tiêu chuẩn, đối tượng. Triển khai thực hiện 

Đề án tổ chức thí điểm việc bán căn hộ chung cư cho các hộ đang thuê; đồng thời, tăng 

cường kiểm tra, tiếp tục xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm trong quản lý và 

sử dụng chung cư theo quy định pháp luật. Sớm triển khai việc thí điểm bán nhà ở xã 

hội để tạo nguồn vốn phát triển thêm quỹ đất. 

Đẩy mạnh công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư. Đặc biệt, từ nay đến cuối năm 

phải bố trí đủ số lô đất cho các hộ dân đã giải tỏa từ năm 2011 trở về trước. Tích cực giải 

phóng mặt bằng, bàn giao đất để triển khai các dự án, kịp thời xử lý các vấn đề vướng 

mắc, tích cực vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 

hạ tầng các khu tái định cư để có đất thực tế bố trí cho các hộ giải toả đã bàn giao mặt 

bằng, nhất là tại các quận Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu. Đồng thời, tập trung chỉ 

đạo đảm bảo cho công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư và đẩy nhanh tiến độ thi công 

dự án Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế.  

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường”, 

Đề án “Thu gom rác thải theo giờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Xây dựng phương 

án khắc phục sự cố môi trường sau bão, lũ, đặc biệt là khu vực ven biển Sơn Trà, Ngũ 

Hành Sơn, Thanh Khê. Tập trung khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở các bãi 

biển, các lô đất trống, các khu vực ô nhiễm kéo dài ở sông Phú Lộc, Phần Lăng, Âu 

thuyền Thọ Quang, Làng đá mỹ nghệ Non nước... Theo dõi chặt chẽ và có phương án 

kịp thời kiểm soát ô nhiễm trong quá trình vận hành các Trạm xử lý nước thải tập trung 

trên địa bàn thành phố. Khởi công xây dựng mới Trạm xử lý nước thải Thọ Quang. 

Thường xuyên kiểm tra, xử phạt các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố. 

12. Về công tác thu chi và điều hành ngân sách nhà nước: Các ngành, địa 

phương trên cơ sở kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đẩy mạnh thu ngân sách, 
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rà soát các khoản có khả năng tăng thu, lưu ý các nhà hàng, khách sạn, các khoản thu 

tốt để tăng cường công tác thu, tập trung rà soát các khoản giảm thu, hụt thu, thu chưa 

đạt theo tiến độ để có giải pháp bù đắp; đẩy mạnh công tác thu tiền sử dụng đất, tiền 

bán nhà công sản, công sở. Tập trung thực hiện các biện pháp thu nợ đọng thuế và 

chống thất thu thuế, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế đến cuối năm 2014 xuống dưới 

10% tổng thu ngân sách thành phố; thực hiện các giải pháp thu nợ tiền sử dụng đất, 

nhất là đất đã giao cho các nhà đầu tư. Xử lý kịp thời các trường hợp chậm nộp theo 

quy định, đảm bảo thu tiền sử dụng đất năm 2014 đạt dự toán giao đầu năm. 

Tiếp tục quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng 

dự toán giao và đảm bảo nguyên tắc chi trên cơ sở tiến độ thu và khả năng cân đối 

nguồn thu, trong đó ưu tiên vốn cho các công trình trọng điểm và công trình bức xúc 

nhất của thành phố, đảm bảo các khoản chi thường xuyên quan trọng cho điều hành và 

dân sinh, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ 

quyền biển đảo, đảm bảo thực hiện các chương trình đề án của thành phố và thanh toán 

các khoản nợ vay khi đến hạn, thường xuyên rà soát  và ưu tiên vốn cho những dự án 

cấp bách và thực hiện nhiệm vụ chi theo dự toán, hạn chế bổ sung ngân sách ngoài dự 

toán. Quản lý chi nguồn dự phòng ngân sách địa phương theo ưu tiên sử dụng thực 

hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện chính 

sách an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ chi cấp bách phát sinh. 

13. Về các lĩnh vực văn hóa, xã hội: Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học; 

thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố về công 

tác tuyển sinh năm học 2014-2015; triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu đến 

năm học 2015-2016 có 100% học sinh tiểu học được học 02 buổi/ngày tại trường. Tiếp 

tục thanh, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. Quan tâm hỗ trợ và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trẻ, nhất là 

các nhà trẻ ở khu vực các khu công nghiệp. Thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động 

của Trường Tiểu học bán công năng khiếu Đà Nẵng phù hợp với quy định hiện hành.   

Tiến hành thanh tra về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu công 

nghiệp đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm, hàng hóa đóng gói sẵn 

v.v… Nghiệm thu và triển khai hiệu quả các đề tài, dự án khoa học - công nghệ năm 

2014. Tăng cường quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. 

Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch, không để xảy ra dịch diện rộng, đặc biệt 

là dịch Sởi, Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, Thủy đậu, Cúm A (H5N1, H7N9)... Củng 

cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống y tế dự phòng từ tuyến thành 

phố, quận/huyện và xã phường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh an 

toàn thực phẩm, hoạt động của các cơ sở y tế dược tư nhân để kịp thời chấn chỉnh, xử 

lý những sai phạm.  
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Thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp, gắn với Chương trình thành phố “5 không”, “3 có” và Chỉ thị số 24-CT/TU của 

Ban Thường vụ Thành ủy. Triển khai thực hiện Đề án giải quyết việc làm cho người 

lao động, nhất là Đề án Thông tin thị trường lao động. Tăng cường theo dõi và tổ chức 

thường xuyên hoạt động có hiệu quả của Sàn giao dịch việc làm. Theo dõi, giám sát 

tình hình thực tế tại các doanh nghiệp trên địa bàn trước những diễn biến phức tạp trên 

biển Đông. Giải quyết kịp thời các vướng mắc của người lao động, không để xảy ra lãn 

công, đình công.  

Tập trung thực hiện tốt Pháp lệnh Người có công (sửa đổi), quan tâm bố trí đất 

cho gia đình khó khăn về nhà ở, đất ở, huy động các nguồn lực triển khai thực hiện tốt 

việc hoàn thành hỗ trợ sửa chữa, làm mới 818 căn nhà cho các hộ gia đình chính sách 

trong tháng 9/2014. Tổ chức tốt các hoạt động theo Kế hoạch kỷ niệm 67 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ, Chương trình Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có 

công với cách mạng trong 2 năm (2014-2015) trên địa bàn thành phố. Tập trung vận 

động các nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo theo Đề án giảm nghèo 2013-2017 và đề án 

hỗ trợ hộ đặc biệt nghèo. Triển khai thực hiện Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND về 

việc quy định chế độ, chính sách trợ cấp xã hội cho người khuyết tật, hộ gia đình nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết tật trên địa bàn thành phố; Kế hoạch trợ giúp người 

khuyết tật thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015; Chương trình hành động quốc gia 

về người cao tuổi; Đề án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng 

đồng giai đoạn 2013-2020. Tiếp tục duy trì mục tiêu “không có người lang thang xin 

ăn”, "không có người nghiện ma túy trong cộng đồng"; triển khai thực hiện tốt công 

tác tập trung, xử lý các đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố. 

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ và các sự 

kiện lớn. Nâng cao chất lượng Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” 

gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường đầu 

tư cho lĩnh vực văn hoá, ưu tiên cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 4 công trình: Thư viện 

Khoa học tổng hợp thành phố, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển 

Dĩnh, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, nghiên cứu kỹ phương 

án xã hội hóa xây dựng Công viên 29-3 và các thiết chế văn hoá quận, huyện, phường, 

xã, bố trí kinh phí để thực hiện Đề án cải tạo, nâng cấp các khu vui chơi giải trí phường 

xã. Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa, phát triển văn 

hóa gắn với phát triển du lịch. Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch xây dựng hệ thống thiết 

chế văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh phát triển thể dục thể 

thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Phấn đấu giữ một trong năm vị trí đứng 

đầu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII tại Nam Định. 

14. Về công tác xây dựng chính quyền: Tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu 
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quả Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách 

hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới”, nhất là 

các nội dung “5 xây”, “3 chống”... Tổ chức triển khai hiệu quả mô hình “một cửa” 

chung sau khi Trung tâm Hành chính thành phố hoàn thành và đưa vào sử dụng. Xây 

dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hoà Vang để đề xuất thành lập 2 

quận thuộc thành phố Đà Nẵng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TU 

của Ban Thường vụ Thành uỷ về tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động tổ 

dân phố, thôn. 

Triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm, tập trung vào các 

lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như: đầu tư xây dựng, đất đai, thu ngân sách, mua 

sắm tài sản công. Thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp dân, tập trung kiểm tra, rà 

soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. 

15. Về quốc phòng - an ninh: Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tuyển quân 

đợt 2 năm 2014. Chủ động nắm tình hình, triển khai những chủ trương, giải pháp quan 

trọng thực hiện các nhiệm vụ an ninh, trật tự, đặc biệt là Nghị quyết số 28-NQ/TW 

ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ 

quốc trong tình hình mới”. Tổ chức thành công Kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ 

thành phố Đà Nẵng năm 2014. Chủ động phòng ngừa, không để xảy ra điểm nóng về 

an ninh trật tự, nhất là trước diễn biến tình hình phức tạp liên quan đến biển Đông. 

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là các dịp lễ, Tết, các sự kiện 

chính trị, xã hội. Tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, thường xuyên kiểm tra, 

quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố. Tổ chức thực 

hiện tốt công tác đặc xá, tha tù, giảm án năm 2014. Triển khai phương án phòng chống 

lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, giảm thiệt hại về người và tài sản. 

Thường xuyên tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm các 

vụ vi phạm, không để xảy ra ùn tắc và kiềm chế tai nạn giao thông. 

III. Thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố và của các ban 

HĐND thành phố:  

1. Báo cáo số 85/BC-UBND ngày 24/6/2014 của UBND thành phố về tình hình 

thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp quản lý, điều hành ngân 

sách 6 tháng cuối năm 2014. 

2. Báo cáo số 90/BC-UBND ngày 27/6/2014 của UBND thành phố về tình hình 

thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và rà soát, điều chỉnh kế hoạch 

đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2014.  
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3. Báo cáo số 93/BC-UBND ngày 03/7/2014 của UBND thành phố về việc đánh 

giá tác động môi trường của dự án thủy điện sông Nam - sông Bắc. 

 4. Báo cáo số 199/HĐND-ĐGS ngày 07/7/2014 của Đoàn Giám sát Thường trực 

HĐND thành phố về kết quả giám sát chuyên đề công tác đào tạo nghề, giải quyết việc 

làm cho lao động thuộc diện di dời, giải tỏa, thu hồi đất sản xuất trên địa bàn thành phố 

từ năm 2010 đến năm 2013. Giao UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện những 

kiến nghị có liên quan tại báo cáo trên.   

5. Thống nhất thực hiện phụ cấp thâm niên đối với giáo viên mầm non đang hợp 

đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế tại các trường mầm non công lập trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng theo Tờ trình số 5504/TTr-UBND ngày 26/6/2014 của UBND 

thành phố. 

6. Thống nhất bãi bỏ chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên 

ngành giáo dục-đào tạo công tác tại các xã miền núi và địa bàn khó khăn thuộc huyện 

Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng theo Tờ trình số 5505/TTr-UBND ngày 26/6/2014 của 

UBND thành phố. 

7. Thống nhất việc sáp nhập, thành lập tổ dân phố trên địa bàn quận Hải Châu, 

quận Sơn Trà, quận Cẩm Lệ và  chia tách thôn trên địa bàn huyện Hòa Vang theo Tờ 

trình số 5503/TTr-UBND ngày 26/6/2014 của UBND thành phố. 

8. Thống nhất việc bố trí chức danh công tác tôn giáo đối với phường Thanh Khê 

Tây, quận Thanh Khê và quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm cho người theo dõi hoạt 

động của tổ dân phố, thôn tại UBND phường, xã trên địa bàn thành phố theo Tờ trình 

số 5506/TTr-UBND ngày 26/6/2014 của UBND thành phố. 

9. Thống nhất danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu 

tiên phát triển của thành phố Đà Nẵng theo Tờ trình số 5641/TTr-UBND ngày 

30/6/2014 của UBND thành phố. 

10. Về việc hỗ trợ hoạt động cho Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng: 

- Trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, trước mắt, năm 2014, thống nhất hỗ 

trợ cho Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố 20 tỷ đồng để chi cho 

Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng phục vụ khám và điều trị bệnh nhân theo quy định. 

- Việc chi đầu tư cho Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng từ nguồn thu xổ số kiến thiết 

như Nghị quyết số 68/2008/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2008, giao UBND thành 

phố xem xét đề nghị của Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố, chỉ 

đạo các ngành liên quan thẩm định, đề xuất và giải quyết theo đúng quy định của Nhà 

nước. 
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- Đề nghị UBND thành phố sớm làm việc với các ngành liên quan của Trung 

ương xác định rõ loại hình hoạt động của Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng để có cơ chế 

quản lý và đầu tư phù hợp; đồng thời cử đại diện UBND thành phố tham gia quản lý 

nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho Bệnh viện.  

IV. Về việc thực hiện các cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn 

1. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với Sở Khoa học - 

Công nghệ sớm tham mưu, đề xuất UBND thành phố về phương án giải quyết căn cơ, 

lâu dài đối vấn đề ô nhiễm môi trường tại sông Phú Lộc. 

2. Sớm thống nhất về việc thuê đất của chủ đầu tư để thực hiện dự án Công viên 

Châu Á theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo 

quyền lợi của người dân thành phố theo đúng quy định pháp luật.  

3. Trước ngày 30 tháng 7 tháng 2014, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Công 

nghiệp và chế xuất kiểm tra, đôn đốc giải quyết dứt điểm vấn đề liên quan đến khiếu 

kiện của các doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Hòa Cầm.  

4. Sớm có Kế hoạch xử lý việc ngập úng tại khu vực tổ dân phố 114, 115 Đà 

Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. 

5. Trước 30 tháng 8 năm 2014, hoàn thành việc đầu tư xây dựng Trạm xử lý 

nước thải Làng đá mỹ nghệ Non Nước, quận Ngũ Hành Sơn. 

6. Trong 06 tháng cuối năm 2014, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư xây dựng tuyến 

đường Bàu Gia Phước, quận Sơn Trà, để tiến hành đầu tư xây dựng trong năm 2015. 

7. Cuối tháng 3 năm 2015, hoàn thành hạng mục san nền đối với dự án Khu 

Công nghệ thông tin tập trung giai đoạn 1. 

8. Đẩy nhanh tiến độ giải tỏa, đền bù đối với 04 hộ dân đường Thanh Thủy nối 

dài để sớm hoàn thành tuyến đường thông ra đường Xuân Diệu, phường Thuận Phước. 

9. Sớm có phương án bố trí đất tái định cư thực tế cho nhân dân tổ 37 Thủy Tú, 

phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. 

10. Cuối tháng 9 năm 2014, hoàn thành việc đầu tư xây dựng Công viên Đầm 

Rong, quận Hải Châu. 

11. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc đầu tư xây dựng tuyến đường Tô Hiệu 

(giai đoạn 1). 

12. Bổ sung kế hoạch vốn năm 2015 để đầu tư xây dựng tuyến đường vào Trung 

tâm giết mổ gia súc gia cầm Đà Sơn, quận Liên Chiểu. 

13. Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư xây dựng mới Nhà Thiếu nhi Đà Nẵng 

14. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Nhà trưng bày Hoàng Sa. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

HĐND thành phố giao UBND thành phố có kế hoạch triển khai bảo đảm thực 

hiện tốt Nghị quyết này. 

Giao Thường trực HĐND, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố 

phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kịp thời đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên 

và các cơ quan báo chí thành phố tuyên truyền, phổ biến, động viên các tầng lớp nhân 

dân tích cực thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều 

chỉnh bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

 Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 

- 2016, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10/7/2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày 

thông qua./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 

 Trần Thọ          
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Số:10/2014/QĐ-UBND 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Đà Nẵng, ngày  17   tháng  4   năm 2014 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động  

của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo  

Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND 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 số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/2008/NQLT-CP-UBTUMTTQVN ngày 09 tháng 8 

năm 2008 của Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng 

dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực 

hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính 

phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, 

phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 

2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, 

công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã; 

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; 

Thực hiện Công văn số 1292/HĐND-VP ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Thường 

trực HĐND thành phố; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 646/SNV-XDCQ ngày 

04 tháng 4 năm 2014, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ 

dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 

51/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng như 

sau: 

 1. Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 6  

 a)  “a) Tổ dân phố, thôn tổ chức sinh hoạt định kỳ một quý một lần trong khoảng 

từ ngày 01 (một) đến ngày 15 (mười lăm) của tháng đầu quý (tháng 01, tháng 4, tháng 

7, tháng 10), khi cần có thể tổ chức họp tổ dân phố, thôn đột xuất.” 

 b) “b) Tại cuộc họp tháng 7, tổ dân phố, thôn kết hợp tổ chức họp sơ kết 6 tháng 

đầu năm và tại cuộc họp tháng 01, kết hợp tổ chức họp tổng kết hoạt động năm cũ của 

tổ dân phố, thôn.” 

 2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1; Điểm a, Khoản 5 và Khoản 6, Điều 8  

 a) “1. Sau khi UBND thành phố có văn bản đồng ý về chủ trương, UBND quận, 

huyện giao UBND phường, xã xây dựng đề án thành lập tổ dân phố mới, thôn mới.” 

 b) “a) Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ do UBND phường, xã chuyển đến, UBND quận, huyện có tờ trình (kèm hồ sơ thành 

lập tổ dân phố mới, thôn mới của UBND phường, xã) gửi Sở Nội vụ để thẩm định trình 

UBND thành phố. Thời hạn thẩm định của Sở Nội vụ không quá 15 (mười lăm) ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình và hồ sơ của UBND quận, huyện. Thời gian trình 

hồ sơ thành lập tổ dân phố mới, thôn mới cho UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) 

thực hiện một năm 02 (hai) đợt vào tháng 5 (năm) và tháng 10 (mười) hàng năm.” 

 c) “6. Quy trình, hồ sơ, thời hạn thẩm định việc đổi tên, sáp nhập, chia tách, giải 

thể tổ dân phố, thôn được thực hiện tương tự quy trình thành lập tổ dân phố mới, thôn 

mới.” 

 3.  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 4, Điều 10  

 a) “2. Có độ tuổi từ đủ 21 (hai mươi mốt) đến dưới 70 (bảy mươi) tuổi. Trong 

trường hợp đặc biệt, người từ 70 (bảy mươi) tuổi trở lên nhưng có sức khỏe tốt, tâm 

huyết và được nhân dân tín nhiệm thì có thể được bầu làm Tổ trưởng Tổ dân phố, 

Trưởng thôn và giao UBND quận, huyện xem xét cho ý kiến trước khi UBND phường, 

xã quyết định công nhận.” 

 b) “4. Đối với trường hợp khó khăn về nhân sự Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng 

thôn cho phép áp dụng chế độ cấp ủy chi bộ kiêm nhiệm Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng 
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thôn và giao UBND quận, huyện báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến trước khi 

UBND phường, xã quyết định công nhận.” 

 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 13  

 “Điều 13. Chế độ, chính sách và phân công thay thế Tổ trưởng Tổ dân phố, 

Trưởng thôn vắng mặt 

 1. Trường hợp Bí thư Chi bộ đồng thời là Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng thôn 

thì được hưởng phụ cấp của chức danh Bí thư Chi bộ và 50% (năm mươi phần trăm) 

mức phụ cấp hàng tháng chức danh Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng thôn. 

 2. UBND phường, xã phân công 01 (một) người hoạt động không chuyên trách 

ở phường, xã kiêm nhiệm công việc theo dõi hoạt động của tổ dân phố, thôn và được 

hưởng 30% (ba mươi phần trăm) mức phụ cấp hàng tháng của chức danh này. 

 3. Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn được cử tham gia các 

lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn những kỹ năng cần thiết do các ngành và địa phương 

tổ chức. 

4. Phân công thay thế Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng thôn vắng mặt 

a) Trường hợp Tổ trưởng Tổ dân phố đau ốm hoặc vắng mặt từ 30 (ba mươi) ngày 

trở lên thì Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc chi ủy chi bộ kiến nghị Chủ tịch UBND phường chỉ 

định người đảm nhận tạm thời nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ dân phố. 

 b) Trường hợp Tổ trưởng Tổ dân phố vắng mặt từ 10 (mười) đến dưới 30 (ba mươi) 

ngày thì Tổ trưởng Tổ dân phố đề nghị chi ủy chi bộ hội ý phân công người đảm nhận tạm 

thời nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ dân phố và thông báo cho Chủ tịch UBND phường biết. 

c) Trường hợp Trưởng thôn vắng mặt thì phân công 01 (một) Phó Trưởng thôn 

đảm nhận tạm thời nhiệm vụ Trưởng thôn. 

d) Việc bàn giao phải được thực hiện bằng văn bản và việc phân công thay thế tạm 

thời được chấm dứt khi Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng thôn điều hành trở lại; mức phụ 

cấp cho người đảm nhận tạm thời nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng thôn từ 30 

(ba mươi) ngày trở lên được tính bằng 30% (ba mươi phần trăm) mức phụ cấp hàng 

tháng của Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng thôn.”  

 5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 17  

“4. Chủ trì giao ban hàng quý giữa UBND phường, xã với Tổ trưởng Tổ dân 

phố, Trưởng thôn và công an phường, xã trước thời gian sinh hoạt tổ dân phố, thôn; 

trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức họp giao ban đột xuất. Tại buổi giao ban, Chủ 

tịch UBND phường, xã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhận xét tình 

hình hoạt động của các tổ dân phố, thôn để Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng thôn nắm 
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bắt tình hình, thông tin cho người dân tại buổi sinh hoạt định kỳ và kịp thời chỉ đạo các 

hoạt động tại tổ dân phố, thôn. Tùy điều kiện, các phường, xã có thể tổ chức giao ban 

chung hoặc tổ chức giao ban theo cụm dân cư.” 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.  

2. Việc thực hiện phụ cấp kiêm nhiệm đối với Bí thư Chi bộ đồng thời là Tổ 

trưởng Tổ dân phố, Trưởng thôn được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 và 

thay thế Tiết 1, Điểm b, Khoản 5, Điều 2 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 21 

tháng 01 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành quy định, chức danh, 

chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách dưới phường, 

xã và công an viên thường trực tại xã. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, 

Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Công an thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng thôn trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   
  

                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                CHỦ TỊCH 

 

               Văn Hữu Chiến 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số: 11/2014/QĐ-UBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

  Đà Nẵng, ngày  18   tháng  4    năm 2014 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 14 và khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 15 Quy 

định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành 

phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 06 

tháng 02 năm 2007 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

năm 2003; 

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

Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ  

về Kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát,đánh 

giá thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 14 và khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 

15 Quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành 

phố Đà Nẵng ban hành kèm theo  Quyết định số 11/2007/QĐ- UBND ngày 06 tháng 

02 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 14 như sau: 

“3, Tổ chức lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: 

a) Cơ quan chủ trì soạn thảo lựa chọn các hình thức lấy ý kiến hoặc kết hợp các 

hình thức quy định tại khoản 2 Điều này nhưng bắt buộc phải lấy ý kiến bằng văn bản 

của các cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện văn bản. 

b) Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có qui định về thủ tục hành 

chính, ngoài việc lấy ý kiến theo quy định tại điểm a, khoản 3 Điều này, cơ quan chủ 
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trì soạn thảo phải lấy ý kiến của Sở Tư pháp về thủ tục hanhf chính theo quy định trong 

dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

c) Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý 

của các cơ quan , tổ chức, cá nhân để chỉnh lý dự thảo. Bản tổng hợp và giải trinhhf 

tiếp thu ý kiến góp ý ( kể cả giải trình về việc tiếp thu ý kiến góp ý của Sở Tư pháp đối 

với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính) phải được 

đưa vào hồ sơ thẩm định và hồ sơ trình dự thảo văn bản”. 

     2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 15 như sau: 

        “3. Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm: 

       a) Công văn yêu cầu thẩm định; 

       b) Dự thảo tờ trình, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cần thẩm định; 

       c) bản tổng hợp và giải trình tiếp thui ý kiến góp ý (kể cả ý kiến góp ý về thủ tục 

hành chính); 

       d) Bản sao văn bản góp ý của các tổ chức, cá nhân có liên quan; 

       đ) Các văn bản là cơ sở pháp lý để xây dựng văn bản, tài liệu tham khảo; 

       e) Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính 

thì ngoài thành phần hồ shẩm định nêu tại các điểm a, b, c, d, đ khoản này, cơ quan chủ 

trì soạn thảo phải tổ chức đánh giá tác động và hồ sơ thẩm định phải có các bản đánh 

giá tác động đối với từng thủ tucj hành chính được quy định tại dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật. Việc đánh giá tác động thủ tục hành chính thực hiện theo quy định tại 

T^hông tư số 07/2014/TT- BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục 

hành chính. 

   Sở Tư pháp hướng dẫn và đề nghị bổ sung nếu hồ sơ gửi thẩm định thiếu một trong 

các hồ sơ nêu trên”. 

  3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 15 như sau: 

     “4. Phạm vi thẩm định bao gồm : 

a) Sự cần thiết ban hành; 

b) Đối tượng, phạm vi điều chinhhr của dự thảo; 

c) Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp 

luật; 

d) Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản; 

đ) Quy định về thủ tục hành chính ( đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

có quy định về thủ tục hành chính). 

e) Sở Tư pháp có thể đưa ra ý kiến về tính khả thi của dự thảo văn bản. 

   4. Sửa đổi khoản 5 Điều 15 như sau: 

      “5. Trong thời hạn không quá 08 (tám) ngaỳh làmm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

thẩm định, Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, 

trong đó có thẩm định quy định về thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 11 Nghị 

định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ 

tục hành chính ( đã được sửa đổi, bổ sung) và trả lời bằng văn bản cho cơ quan soạn 

thảo. 

      Trong trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp tiến hành đánh giá tác động độc lập các 

quy định về thủ tục hành chính; tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động và các 
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tổ chức, cá nhân có liên quan để hoàn thiện nội dung thẩm định quy định về thủ tục 

hành chính trong Báo cáo thẩm định”  

  

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

Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2011 của UBND thành phố 

Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung khoản 3 Đièu 14 và khoản 3 Điều 15 của Quy định về xây 

dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Đà Nẵng ban 

hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngaỳ 06 tháng 02 năm 2007 của 

UBND thành phố Đà Nẵng. 

Điều . Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, 

huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị  có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

    Văn Hữu Chiến 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

    Số: 12/2014/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

    Đà Nẵng, ngày  05  tháng  5  năm 2014 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 V/v Quy định tỷ lệ quy đổi trọng lượng riêng đối với đá làm vật liệu 

 xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ 

về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư số 158/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2011 

của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; 

Theo đề nghị của Liên ngành Cục Thuế thành phố và Sở Tài nguyên và Môi 

trường thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình liên ngành số 1822/TTr-CT-STNMT ngày 24 

tháng 4 năm 2014, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Quy định tỷ lệ quy đổi trọng lượng riêng đối với đá làm vật liệu xây 

dựng thông thường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau: 

- Đá 1 x 2:   1.400 kg/m3  

- Đá 2 x 4:   1.380 kg/m3  

- Đá 4 x 6:   1.470 kg/m3 

- Đá 0,5 x 1:   1.400 kg/m3  

- Đá cấp phối:  1.600 kg/m3 

- Đá hộc:   1.500 kg/m3 

- Đá xô:   1.600 kg/m3 

- Đá nguyên khai:  2.750 kg/m3 

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

áp dụng làm căn cứ quy đổi để tính, kê khai và nộp phí Bảo vệ môi trường đối với đá 
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làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định 

số 36/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước; 

Chủ tịch UBND các quận, huyện; Trưởng phòng Tài chính các quận, huyện; Chi cục 

trưởng Chi cục Thuế 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 

CHỦ TỊCH 

 

    Văn Hữu Chiến 
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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: 13 /2014/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày   06  tháng 5  năm 2014 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định chế độ, chính sách trợ cấp xã hội cho người khuyết tật,  

hộ gia đình nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

năm 2003; 

Căn cứ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật; 

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT 

ngày 28 tháng 12 năm 2012 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế 

- Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết 

tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Quy định chế độ, chính sách trợ cấp xã hội cho người khuyết tật, hộ gia 

đình nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật, cụ thể như sau: 

1. Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội (sau đây gọi chung là mức chuẩn trợ cấp xã 

hội) là 210.000 đồng.  

2. Hệ số tính mức trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật, hộ gia đình nuôi dưỡng, 

chăm sóc người khuyết tật tại cộng đồng do xã, phường quản lý theo Phụ lục 1 kèm 

theo.  

3. Hệ số tính mức trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi 

nương tựa, không tự lo được cuộc sống, sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội quản lý theo Phụ lục 2 kèm theo.  

4. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật, hộ gia đình nuôi dưỡng, 

chăm sóc người khuyết tật được tính bằng mức chuẩn trợ cấp xã hội nhân với hệ số 

tương ứng theo Phụ lục 1, 2 Điều 1 Quyết định này. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ 

các nội dung liên quan đến người tàn tật tại Phụ lục số 1, 2 Quyết định số 45/2012/QĐ-

UBND ngày 06 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về chính 

sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. 

Điều 3. Đối tượng đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo Quyết định số 

45/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố đủ 

các điều kiện theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 (Viết tắt 

là Nghị định 28/2012/NĐ-CP) thì chuyển sang giải quyết hưởng chính sách trợ cấp xã 

hội quy định tại Quyết định này. Đối tượng giải quyết mới được hưởng chế độ, chính 

sách trợ cấp xã hội kể từ ngày ghi trong quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

quận, huyện. 

Điều 4. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị liên quan hướng dẫn thực hiện Quyết định này. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở: Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, 

Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội 

Đà Nẵng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các quận, huyện, phường, xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

       CHỦ TỊCH 

 

        Văn Hữu Chiến 
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 Phụ lục 1 
TRỢ CẤP XÃ HỘI TẠI CỘNG ĐỒNG DO XÃ, PHƯỜNG QUẢN LÝ 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  13  /2014/QĐ-UBND 

ngày 06  tháng 5   năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

[ơ 
[ 

STT Đối tượng áp dụng 

 

Hệ số 

1 

Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 28/2012/NĐ-

CP ngày 10/4/2012 (mức trợ cấp xã hội hàng tháng) 

 

Người khuyết tật đặc biệt nặng 2,0 

Người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi; Người khuyết tật 

đặc biệt nặng là trẻ em 
2,5 

Người khuyết tật nặng 1,5 

Người khuyết tật nặng là người cao tuổi; Người khuyết tật nặng là 

trẻ em 

 

2,0 

2 

Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 28/2012/NĐ-

CP ngày 10/4/2012 (mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng) 
 

Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đang mang 

thai hoặc nuôi một con dưới 36 tháng tuổi 
1,5 

Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đang mang 

thai và nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người khuyết tật đặc biệt nặng, 

người khuyết tật nặng đang nuôi từ hai con trở lên dưới 36 tháng 

tuổi. 

2,0 

3 

Đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định 28/2012/NĐ-

CP ngày 10/4/2012 (mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng ) 

 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc một người khuyết 

tật đặc biệt nặng 
1,0 

4 

Đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định 28/2012/NĐ-

CP ngày 10/4/2012 (mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng ) 
 

Trường hợp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc một người khuyết tật đặc 

biệt nặng 
1,5 

Trường hợp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc hoặc hộ gia đình trực tiếp 

nuôi dưỡng từ hai người khuyết tật đặc biệt nặng trở lên 
3,0 
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Phụ lục số 2 
TRỢ CẤP NUÔI DƯỠNG TRONG CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI CÔNG LẬP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  13  /2014/QĐ-UBND 

ngày  06  tháng  5  năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

STT Đối tượng áp dụng 

 

Hệ số 

1 

Đối tượng quy định tại  khoản 1 Điều 18 Nghị định 28/2012/NĐ-CP 

ngày 10/4/2012 

 

Người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không tự lo được 

cuộc sống. 
3,0 

Người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không tự lo được 

cuộc sống là người cao tuổi và người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi 

nương tựa, không tự lo được cuộc sống là trẻ em. 

4,0 
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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: 14 /2014/QĐ-UBND  
 

Đà Nẵng, ngày  12  tháng  5  năm 2014 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 

 

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 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ 

về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 

vũ trang; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 

2007 của liên bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập 

dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 

2003 của liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc 

phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;  

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu 

địa chính; 

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

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu 

địa chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính là cơ sở để lập, thẩm tra, xét 

duyệt giá dự toán và quyết toán các công trình, sản phẩm trong công tác xây dựng cơ 

sở dữ liệu địa chính. 

Điều 3. Khi mức lương cơ sở có sự thay đổi, chi phí nhân công hiện hành sẽ được 

tính bằng chi phí nhân công trong Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo 

mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng nhân với hệ số điều chỉnh K. 

Hệ số điều chỉnh K được tính: K = mức lương cơ sở theo quy định hiện 

hành/1.150.000 đồng. 
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Điều 4. Khi có biến động về giá vật tư, vật liệu trang thiết bị, giao Sở Tài nguyên 

và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét 

điều chỉnh cho phù hợp. 

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

Điều 6. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn áp dụng đồng 

thời theo dõi, giám sát việc thực hiện Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 7. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố 

và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

     Văn Hữu Chiến 
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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 

 
 

      

 

  
 

          

                                TỔNG HỢP BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH 

                 (Kèm theo Quyết định số 14 /2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5. năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

      Đơn vị tính: Đồng 

Số TT Tên sản phẩm Đơn vị 
Chi phí 

nhân công 

Chi phí 

dụng cụ 

Chi phí vật 

liệu 

Chi phí sử dụng máy 
Chi phí 

trực tiếp 

Chi phí 

chung 

15% 

Đơn giá 

sản 

phẩm 

Đơn giá sản 

phẩm (trừ 

khấu hao) Khấu hao 
Năng 

lượng 

 I 

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 

đối với trường hợp thực hiện đồng 

bộ việc chỉnh lý, hoàn thiện hoặc đo 

đạc lập mới bản đồ địa chính gắn 

với đăng ký, cấp mới, cấp đổi Giấy 

chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ 

liệu địa chính cho tất cả các thửa 

đất (QT 1) 

  40,416.7 365.2 2,182.1 1,157.8 266.1 44,387.9 6,658.2 51,046.1 49,888.3 

1 Công tác chuẩn bị (Bước 1) Thửa 309 2.08 12.44 5.70 1.44 331 50 381 375 

2 Thu thập tài liệu (Bước 2) Thửa 216 2.63 15.71 6.90 1.76 243 36 279 272 

3 

Xây dựng dữ liệu không gian địa 

chính từ kết quả đo đạc, chỉnh lý 

(Bước 3) 

Thửa 2,917 34.00 203.16 90.90 23.52 3,269 490 3,759 3,668 

4 
Xây dựng dữ liệu thuộc tính địa 

chính (Bước 4) 
Thửa 27,992 237.24 1,417.74 634.80 164.48 30,446 4,567 35,013 34,378 

  

Trong đó:  

+ Tiết  4.2. Nhập, chuẩn hóa thông 

tin thuộc tính thửa đất từ hồ sơ địa 

chính (hoặc bản lưu GCN…) trước 

khi cấp đổi (thông tin lịch sử) đối 

với thửa đất đã được cấp GCN 

nhưng không có tài sản  

Thửa 11,702         11,702 1,755 13,457 13,457 
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+ Tiết 4.3. Nhập, chuẩn hóa thông 

tin thuộc tính cho thửa đất từ hồ sơ 

đăng ký cấp mới, cấp đổi, đăng ký 

biến động đổi đối với trường hợp 

cấp GCN nhưng không có tài sản 

 Thửa 14,631         14,631 2,195 16,825 16,825 

5 
Quét (chụp) giấy tờ pháp lý về 

quyền sử dụng đất (Bước 5) 
Trang A4 1,528 22.53 134.64 87.18 21.76 1,794 269 2,063 1,976 

6 
Hoàn thiện dữ liệu địa chính (Bước 

6) 
Thửa 2,678 31.37 187.45 84.00 21.76 3,002 450 3,453 3,369 

7 
Xây dựng dữ liệu đặc tả - metadata 

(Bước 7)  
Thửa 1,963 9.27 55.43 24.60 6.40 2,059 309 2,368 2,343 

8 
Thử nghiệm quản lý, khai thác, cập 

nhật cơ sở dữ liệu (Bước 8) 
Thửa 1,535 9.93 59.35 180.20 13.76 1,798 270 2,068 1,888 

9 
Phục vụ kiểm tra, đánh giá chất 

lượng CSDL địa chính (Bước 9) 
Thửa 166 2.08 12.44 5.70 1.44 188 28 216 210 

10 
Đóng gói, giao nộp sản phẩm 

CSDL địa chính (Bước 10) 
Thửa 1,112 14.02 83.79 37.80 9.76 1,257 189 1,446 1,408 

II 

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 

đối với trường hợp đã thực hiện 

đăng ký, cấp giấy chứng nhận, 

đăng ký biến động đất đai (QT2) 

  40,503 446.43 2,368.20 1,376 323 45,016 6,752 51,768 50,392 

1 Công tác chuẩn bị (Bước 1) Thửa 619 4.20 22.26 11.10 2.88 659 99 758 747 

2 Thu thập tài liệu (Bước 2) Thửa 3,648 19.11 101.37 51.00 13.28 3,832 575 4,407 4,356 

3 
Phân loại thửa đất và hoàn thiện hồ 

sơ địa chính hiện có (Bước 3) 
Thửa 6,444 44.47 235.90 119.10 30.88 6,875 1,031 7,906 7,787 

4 
Xây dựng dữ liệu không gian địa 

chính (Bước 4)  
Thửa 6,179 73.22 388.42 195.90 50.72 6,888 1,033 7,921 7,725 

5 
Xây dựng dữ liệu thuộc tính địa 

chính (Bước 5) 
Thửa 14,631 216.18 1,146.80 579.00 149.92 16,722 2,508 19,231 18,652 

6 
Quét (chụp) giấy tờ pháp lý về 

quyền sử dụng đất (Bước 6) 
Trang A4 1,528 22.50 119.37 87.18 21.76 1,779 267 2,046 1,959 

7 
Hoàn thiện dữ liệu địa chính (Bước 

7) 
Thửa 2,678 31.39 166.50 84.00 21.76 2,981 447 3,429 3,345 

8 
Xây dựng dữ liệu đặc tả - metadata 

(Bước 8) 
Thửa 1,963 9.29 49.26 24.60 6.40 2,053 308 2,361 2,336 
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9 
Thử nghiệm quản lý, khai thác, cập 

nhật CSDL (Bước 9) 
Thửa 1,535 9.96 52.82 180.20 13.76 1,792 269 2,061 1,881 

10 
Phục vụ kiểm tra, đánh giá chất 

lượng CSDL địa chính (Bước 10) 
Thửa 166 2.10 11.13 5.70 1.44 186 28 214 209 

11 
Đóng gói, giao nộp sản phẩm 

CSDL địa chính (Bước 11) 
Thửa 1,112 14.02 74.37 37.80 9.76 1,248 187 1,435 1,397 

III 

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa 

chính đã xây dựng nhưng nội 

dung chưa theo đúng quy định tại 

Thông tư số 17/2010/TT-BTNMT 

(QT3) 

  16,723 185 940 675 141 18,664 2,800 21,464 20,788 

1 Công tác chuẩn bị (Bước 1) Thửa 155 1.05 5.36 2.70 0.80 165 25 189 187 

2 
Rà soát, đánh giá hiện trạng CSDL 

(Bước 2) 
Thửa 214 2.09 10.62 5.70 1.44 234 35 269 263 

3 Thu thập bổ sung tài liệu (Bước 3) Thửa 860 3.91 19.92 10.50 2.72 897 135 1,031 1,021 

4 
Hoàn thiện dữ liệu không gian 

(Bước 4) 
Thửa 6,550 81.07 412.67 216.90 56.16 7,317 1,098 8,415 8,198 

  

Trong đó: Mục 4.2.Cập nhật các 

đối tượng địa chính đã biến động 

theo tình trạng hồ sơ cấp GCN, hồ 

sơ đăng ký biến động 

Thửa 4,979         4,979 747 5,726 5,726 

5 
Chuyển đổi và hoàn thiện dữ liệu 

thuộc tính (Bước 5)  
Thửa 2,640 38.59 196.47 103.50 26.72 3,005 451 3,456 3,352 

  

Trong đó: Mục 5.3. Nhập và chuẩn 

hoá dữ liệu thuộc tính bổ sung theo 

hiện trạng biến động của hồ sơ cấp 

GCN, hồ sơ đăng ký biến động 

Thửa 2,151         2,151 323 2,473 2,473 

6 
Quét (chụp) giấy tờ pháp lý về 

quyền sử dụng đất (Bước 6) 
Trang A4 1,528 22.52 114.63 87.18 21.76 1,774 266 2,040 1,953 

7 
Xây dựng dữ liệu đặc tả - metadata 

(Bước 7) 
Thửa 1,963 9.30 47.36 25.20 6.40 2,052 308 2,359 2,334 

8 
Thử nghiệm quản lý, khai thác, cập 

nhật CSDL (Bước 8) 
Thửa 1,535 9.93 50.55 180.20 13.76 1,790 268 2,058 1,878 

9 
Phục vụ kiểm tra, đánh giá chất 

lượng CSDL địa chính (Bước 9) 
Thửa 166 2.10 10.71 5.70 1.44 186 28 214 208 
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10 
Đóng gói, giao nộp sản phẩm 

CSDL địa chính (Bước 10) 
Thửa 1,112 14.01 71.32 37.80 9.76 1,245 187 1,432 1,394 

IV 
Tích hợp dữ liệu địa chính của xã 

vào CSDL đất đai  cấp huyện 
            

Khi tính cho 1 huyện đơn giá cho một xã dưới 

đây ta nhân (x) với tổng số xã của từng huyện 

1 

Rà soát dữ liệu không gian của từng 

đơn vị hành chính cấp xã để xử lý 

các lỗi dọc biên giữa các xã tiếp 

giáp nhau  

Xã 3,570,308 28,889.94 132,806.79 119,970 38,390 3,890,365 583,555 4,473,920 4,353,950 

2 

Chuyển đổi dữ liệu địa chính được 

xây dựng theo ĐVHC cấp xã vào 

CSDL đất đai cấp huyện 

Xã 1,785,154 14,455.81 66,453.21 60,030 19,210 1,945,302 291,795 2,237,098 2,177,068 

3 

Xử lý những bất cập về thông tin 

thuộc tính địa chính trong quá trình 

tích hợp CSDL theo đơn vị hành 

chính xã 

Xã 19,636,692 158,927.17 730,586.79 659,970 211,190 21,397,367 
3,209,60

5 
24,606,972 23,947,002 

4 

Thử nghiệm việc quản lý, khai thác, 

cập nhật CSDL đã được tích hợp 

trong thời gian mười (10) ngày 

Xã 2,829,885 14,455.81 66,453.21 60,030 19,210 2,990,033 448,505 3,438,538 3,378,508 

5 

Rà soát, cập nhật bổ sung CSDL đối 

với các trường hợp biến động sau 

thời điểm nghiệm thu sản phẩm 

CSDL địa chính đến thời điểm triển 

khai tích hợp (chỉ tính cho các thửa 

phải cập nhật) 

Thửa 

Áp dụng 

theo quy 

định tại  

mục 5, 

chương II, 

(bảng 7) 

        
Khi có phát sinh thì lấy tính theo đơn giá  ở mục 

VI dưới đây 

V 
Tích hợp CSDL địa chính của 

huyện vào CSDL đất đai cấp tỉnh 
  ######## ######## 1,981,800 1,080,000 345,600 35,800,213 5,370,032 41,170,245 

40,090,2

45 

1 

Rà soát dữ liệu không gian của từng 

ĐVHC cấp xã để xử lý các lỗi dọc 

biên giữa các huyện tiếp giáp nhau  

Huyện 7,140,615 57,781.82 440,355.96 239,976 76,792 7,955,521 1,193,328 9,148,850 
8,908,87

4 

2 

Chuyển đổi dữ liệu địa chính cấp 

huyện vào CSDL đất đai cấp tỉnh 

(đối với các huyện hạ tầng mạng 

chưa đáp ứng được yêu cầu truy cập 

trực tiếp vào CSDL đất đai tập 

trung tại cấp tỉnh) 

Huyện 2,677,731 21,661.68 165,083.94 89,964 28,788 2,983,229 447,484 3,430,713 
3,340,74

9 

3 

Xử lý những bất cập về thông tin 

thuộc tính địa chính trong quá trình 

tích hợp CSDL theo ĐVHC huyện 

Huyện 22,314,423 180,600.68 1,376,360.10 750,060 240,019 24,861,463 3,729,219 28,590,683 
27,840,6

23 
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VI 
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất thường xuyên 
  118,409 1,388 41,071 3,715 962 165,545 24,832 190,377 186,662 

1 

Chỉnh lý hình thể thửa đất vào dữ 

liệu không gian địa chính của 

CSDL 

Thửa 21,422 251.03 7,418.52 672.00 174.1 29,937 4,491 34,428.1 33,756 

2 
Cập nhật thông tin biến động về 

thuộc tính địa chính của thửa đất 
Thửa 96,987 1,136.57 33,652.26 3,043 788 135,607 20,341 155,948.6 

152,905.

7 

2.1 
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất lần đâu 
Thửa 14,281 167.39 4,944.24 447.90 116.2 19,957 2,994 22,950.5 22,503 

2.2 Đăng ký thế chấp Thửa 10,711 125.51 3,709.26 336.00 87.0 14,969 2,245 17,214.0 16,878 

2.3 
Chuyển quyền sử dụng toàn bộ thửa 

đất 
Thửa 14,281 167.39 4,944.24 447.90 116.2 19,957 2,994 22,950.5 22,503 

2.4 
Chuyển quyền sử dụng một phần 

thửa đất 
Thửa 22,154 259.56 7,740.36 695.10 180.0 31,029 4,654 35,683.1 34,988 

2.5 
Thay đổi thông tin về thửa đất, tài 

sản gắn liền với đất 
Thửa 17,709 207.56 6,134.94 555.90 144.0 24,751 3712.668 28,463.8 27,908 

2.6 Cấp đổi, cấp lại GCN Thửa 7,141 83.64 2,469.96 224.10 57.92 9,976 1496.436 11,472.7 11,249 

2.7 Các thay đổi khác Thửa 10,711 125.51 3,709.26 336.00 87.04 14,969 2245.311 17,214.0 16,878 

3 

Quét (chụp) giấy tờ pháp lý về 

quyền sử dụng đất và bản đồ, sơ 

đồ, bản trích đo địa chính đối với 

trường hợp đăng ký bổ sung lần 

đầu, đăng ký biến động (nếu có) 

  1,825 107.36 2,637.90 616.38 154.72 5,341.63 801.25 6,142.9 5,526 

  
 

Ghi chú: 
                    

          - Mức lương cơ sở được tính là 1.150.000 đồng theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ 

sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

          - Hệ số lương áp dụng theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quy định hệ thống thang lương, bảng 

lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước. 

  - Ngày công được tính là 26 ngày/tháng. 

          - Định mức áp dụng theo Thông tư số 18/2013/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành định mức kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. 

          - Đơn giá sản phẩm chưa tính chi phí khảo sát, lập kế hoạch, chi phí kiểm tra, nghiệm thu, thu nhập chịu thuế. 
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          - Riêng đối với hạng mục công việc Quét (chụp) giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, chi phí sẽ được tính riêng theo tổng số lượng thực tế trang 

giấy A4 cần quét nhân với đơn giá sản phẩm.    

          - Khi có sự thay đổi về chế độ tiền lương thì chi phí nhân công được tính lại theo chế độ tiền lương mới. Chi phí nhân công mới sẽ bằng chi phí nhân 

công trong bộ đơn giá này nhân với hệ số K điều chỉnh (K = mức lương cơ sở hiện hành / 1.150.000 đồng).   

                        

 



   

65 CÔNG BÁO/Số 08 + 09 + 10 + 11/Ngày 7-8-2014  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Số 15/2014/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Đà Nẵng, ngày  14   tháng  5   năm 2014 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý Ký túc xá sinh viên  

tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo  

Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về 

một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các 

cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người 

có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; 

Căn cứ Quyết định số 155/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án giải quyết chỗ ở cho sinh viên các trường 

Đại học và Cao đẳng đến năm 2010; 

Căn cứ Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên 

của các Trường Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê; 

Căn cứ Nghị định 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về 

quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ Xây 

dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 34/2013/NĐ-CP ngày 22 

tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 296/TTr-SXD ngày 

22/4/2014,  
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý Ký túc xá sinh viên 

tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 

43/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng như 

sau: 

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 như sau: 

“1. Đối tượng: là học sinh, sinh viên (sau đây gọi chung là sinh viên) các trường 

đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp cấp nghề thuê để 

ở trong thời gian học tập. Trường hợp có nhiều sinh viên cùng nộp đơn thì xét duyệt 

theo thứ tự ưu tiên sau: 

a, Sinh viên là con gia đình thuộc diện chính sách xã hội; 

b, Sinh viên là con gia đình thuộc hộ nghèo; 

c, Sinh viên vùng sâu, vùng xa; 

d, Sinh viên ngoại tỉnh; 

đ, Sinh viên học giỏi; 

e, Sinh viên năm đầu tiên. 

Việc xét duyệt đối tượng sinh viên được thuê nhà ở phải đảm bảo công khai, minh 

bạch và đúng đối tượng theo quy định.” 

2. Sửa đổi Khoản 1, 3 Điều 4 như sau: 

“1. Đơn thuê phòng KTX (theo mẫu phụ lục VI đính kèm Thông tư số 

14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng). 

 3. Hợp đồng thuê ở KTX sinh viên (theo mẫu phụ lục VI đính kèm Thông tư số 

14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng)”. 

3. Bổ sung Khoản 5 Điều 5 như sau: 

“5. Việc giải quyết cho thuê nhà ở sinh viên không quá 30 ngày, kể từ ngày đơn 

vị quản lý, vận hành nhận được đơn và các giấy tờ khác của sinh viên”.  

4. Sửa đổi Khoản 1, 2 Điều 6 như sau: 

“1. UBND thành phố có quyết định giao cho Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng (thay 

cho Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Đà Nẵng) tiếp nhận, quản lý toàn bộ tài sản KTX 

sinh viên tập trung trên địa bàn thành phố. 

 2. Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng ký hợp đồng với Liên danh Công ty Cổ phần 

Đức Mạnh và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 (gọi tắt là Liên danh DMC-

579) để quản lý, vận hành khai thác KTX sinh viên”. 
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5. Sửa đổi Khoản 2, 3 Điều 7 như sau: 

“2. Phải tiếp nhận hồ sơ sinh viên có nhu cầu đăng ký vào ở KTX theo đúng đối 

tượng, điều kiện theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 3 Quy chế này và sắp xếp chỗ ở 

cho sinh viên. Hằng tháng, Trung tâm lập danh sách cụ thể số sinh viên được bố trí 

thuê KTX báo cáo cho Sở xây dựng và Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng. 

3. Ký kết hợp đồng cho thuê và cấp thẻ ra vào KTX cho sinh viên, thu tiền thuê 

phòng ở, chấm dứt, thanh lý hợp đồng cho thuê phòng ở theo đúng quy định của pháp 

luật về nhà ở hoặc những trường hợp sinh viên không còn là đối tượng thuê phòng ở.” 

6. Sửa đổi Khoản 4, mục a Khoản 5 Điều 10 như sau: 

“4. Bảo trì KTX sinh viên:  

Bảo trì nhà ở bao gồm duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa vừa, sửa chữa 

lớn và sửa chữa đột xuất nhằm duy trì chất lượng của KTX sinh viên. Việc bảo trì được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo trì công trình xây dựng. 

Nguồn kinh phí bảo trì công trình được quản lý ở tài khoản tại Kho bạc nhà nước 

Đà Nẵng do Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng làm chủ tài khoản. 

 5. Lưu trữ hồ sơ KTX sinh viên:  

a) Sở Xây dựng và Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng lưu trữ tại mỗi đơn vị 01 bộ 

hồ sơ KTX sinh viên theo đúng quy định do cơ quan điều hành dự án bàn giao;” 

7. Sửa đổi Khoản 1, 4, 5 và 6 Điều 14 như sau: 

“1. Tiếp nhận tài sản và chỉ đạo việc tổ chức quản lý vận hành, bảo trì và sử dụng 

tài sản KTX sinh viên theo đúng nội dung hợp đồng ký kết với Công ty Quản lý  nhà 

Đà Nẵng và quy định pháp luật hiện hành. 

4. Phối hợp với Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng xây dựng đơn giá cho thuê phòng 

ở  gửi Sở Xây dựng thẩm định  trước khi trình UBND thành phố phê duyệt. 

5. Báo cáo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất cho Sở Xây dựng, Công ty Quản lý 

nhà Đà Nẵng về tình hình quản lý, vận hành, khai thác KTX sinh viên. 

6. Khi kết thúc năm hoạt động nộp cho Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng báo cáo 

quyết toán tài chính theo đúng chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước.” 

8. Sửa đổi Khoản 3, 5 Điều 15 như sau: 

 “Điều 15: Trách nhiệm của Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng 

3. Chủ trì, phối hợp với Liên danh DMC-579 và các cơ quan, đơn vị liên quan 

xây dựng đơn giá cho thuê phòng ở, giá các loại dịch vụ trong KTX sinh viên gửi Sở 

Xây dựng thẩm định trước khi trình UBND thành phố phê duyệt. 
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5. Định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo UBND thành phố và Sở Xây dựng về 

tình hình quản lý, sử dụng tài sản KTX sinh viên.” 

9. Sửa đổi Khoản 2 Điều 18 như sau: 

“2. Xác nhận vào đơn thuê phòng ở KTX sinh viên theo mẫu ban hành theo quy 

định tại Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng.” 

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

thế Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2013 của UBND thành 

phố.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, 

Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố, Chủ tịch 

UBND các quận: Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng, 

Tổng Giám đốc Liên danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh và Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Xây dựng 579, Giám đốc Trung tâm Quản lý Ký túc xá sinh viên DMC-579, Thủ 

trưởng các cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.    

           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                     CHỦ TỊCH 
 

                                                           Văn Hữu Chiến  
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UỶ BAN NHÂN DẬN  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Số: 16/2014/QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày 21   tháng 5 năm 2014 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi khoản 1, Điều 5 Quy định một số chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

ban hành kèm theo Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND  

ngày 02/3/2012 của UBND 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 119/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ 

về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào 

hoạt động khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ 

về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21 tháng 2 năm 

2011 Liên bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính 

đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 14/TTr-

SKHCN ngày 05 tháng 5 năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Sửa đổi khoản 1, Điều 5 Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 

08/2012/QĐ-UBND ngày 02/3/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau: 

"1. Đối với các doanh nghiệp (quy định tại Khoản 1, Điều 3): 

 a) Các điều kiện bắt buộc: 

 - Thực hiện đổi mới, cải tiến công nghệ thuộc các lĩnh vực quy định tại Điều 4 

đã được triển khai tại doanh nghiệp và mang lại hiệu quả; 

 - Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành của nhà nước. 

 b) Các điều kiện xem xét ưu tiên: 
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 - Các doanh nghiệp có quy mô từ 20 lao động trở lên; có doanh thu bình quân 

trong 3 năm, mỗi năm từ 10 tỷ đồng trở lên;  

 - Tham gia sản xuất sản phẩm chủ lực của thành phố; sản xuất hàng xuất khẩu, 

các mặt hàng thành phố ưu tiên phát triển;  

 - Các doanh nghiệp đã đạt Giải thưởng Chất lượng Việt Nam; 

 - Không vi phạm các quy định của pháp luật về môi trường; 

 - Thực hiện tốt các hoạt động xã hội; 

 - Các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các chế độ báo cáo về hoạt động tổ chức 

triển khai đổi mới công nghệ, thống kê khoa học và công nghệ của doanh nghiệp theo 

quy định hiện hành của nhà nước; 

 - Doanh nghiệp có trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh 

nghiệp". 

  

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hướng dẫn triển 

khai Quy định nêu tại Điều 1. 

  

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

 

 Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở: Khoa học và 

Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UNBD thành phố và Thủ trưởng 

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

 
 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Văn Hữu Chiến 
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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:17/2014/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 04  tháng  6  năm 2014 

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

năm 2003; 

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; 

Căn cứ Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Bộ Quốc 

phòng Quy định chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ Ban chỉ huy 

quân sự và chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 

02 tháng 8 năm 2010 của Liên Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động Thương binh & xã hội - 

Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân 

quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân 

quân tự vệ; 

Căn cứ Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội 

đồng nhân dân thành phố tại Kỳ họp thứ 8, Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 về nhiệm 

vụ năm 2014;  

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1029/STC-QLNS ngày 14 tháng 

5 năm 2014. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng như sau: 

1. Quy định mức trợ cấp ngày công lao động và tiền ăn đối với dân quân tự vệ, 

dân quân biển, trừ dân quân thường trực: 

a) Đối với dân quân tự vệ (trừ dân quân biển và dân quân thường trực):  

- Mức trợ cấp ngày công lao động bằng hệ số 0,08 mức lương tối thiểu chung 

cho một ngày công lao động. 

- Mức hỗ trợ tiền ăn đối với dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, 

không có điều kiện đi, về hằng ngày bằng mức ăn của chiến sỹ bộ binh phục vụ có thời 
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hạn trong Quân đội nhân dân Việt Nam (theo quy định của Bộ Quốc phòng) và công tác 

phí, đi lại áp dụng theo quy định của cán bộ công chức thành phố.  

b) Đối với dân quân biển: Mức trợ cấp ngày công lao động bằng hệ số 0,12 mức 

lương tối thiểu chung cho một ngày công lao động khi huấn luyện, làm nhiệm vụ bảo 

vệ an ninh trật tự, tìm kiếm, cứu nạn trên biển. 

2. Quy định mức trợ cấp ngày công lao động tăng thêm đối với dân quân nòng 

cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, nếu tiếp tục được kéo dài thời gian 

tham gia thực hiện nghĩa vụ: 

Mức trợ cấp ngày công lao động tăng thêm đối với dân quân nòng cốt đã hoàn 

thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, nếu tiếp tục được kéo dài thời hạn tham gia 

thực hiện nghĩa vụ bằng hệ số 0,04 mức lương tối thiểu chung cho một ngày công lao 

động. 

3. Quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân thường trực   

Mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân thường trực (gồm: tiền ăn, xăng, 

phương tiện cơ động làm nhiệm vụ trên địa bàn, phụ cấp tăng thêm khi thực hiện nhiệm vụ) 

bằng hệ số 0,11 mức lương tối thiểu chung cho một ngày công lao động. 

4. Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với thôn đội trưởng 

Mức phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng được hưởng bằng hệ số 0,5 

mức lương tối thiểu chung. 

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

từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Các nội dung khác của Quyết định số 7661/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc xây dựng lực lượng dân quân 

thường trực và lực lượng dân phòng thực hiện nhiệm vụ tuần tra ban đêm để phòng 

chống tội phạm, quản lý an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trong tình hình mới có 

nội dung không trái với Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Tài chính, 

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện; Chủ tịch UBND các phường, xã; Các tổ 

chức và đơn vị có liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
 

   Võ Duy Khương 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số: 18 /2014/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Đà Nẵng, ngày  30  tháng   6   năm 2014 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng để xác định giá thu tiền 

sử dụng đất rẻo ghép thửa cho các hộ liền kề và trường hợp được  

UBND thành phố giao quyền sử dụng đất làm nhà ở (không thuộc  

diện giải toả được bố trí đất tái định cư) 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

năm 2003; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/ND-CP ngày 03 tháng 

12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 

11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2014 của Chính phủ Quy định về giá đất; 

Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/ND-CP ngày 03 tháng 12 

năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/ND-CP ngày 14 tháng 11 

năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 
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2014 của Bộ Tài chính  Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

Thực hiện Công văn số 1353/HDND-VP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Hội 

đồng nhân dân thành phố về việc thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Hội đồng 

nhân dân thành phố; 

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

 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Quyết định này quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong các trường 

hợp sau: 

a) Xác định giá đất để thu tiền giao quyền sử dụng đất rẻo ghép thửa cho các hộ 

liền kề. 

b) Xác định giá đất để thu tiền giao quyền sử dụng đất đối với các trường hợp 

được UBND thành phố giao quyền sử dụng đất làm nhà ở (không thuộc diện giải toả 

được bố trí đất tái định cư). 

2. Giá đất ở được tính để thu tiền sử dụng đất là giá đất ở theo quy định tại Bảng 

giá đất hàng năm nhân hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điều 2 Quyết định này. 

3. Quyết định này chỉ áp dụng đối với  trường hợp xử lý chuyển tiếp một số vấn 

đề phát sinh theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ và Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 

16/6/2014 của Bộ Tài chính. 

Điều 2.  Hệ số điều chỉnh giá đất 

1. Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất rẻo ghép thửa cho các hộ liền kề: 

a) Đất rẻo có diện tích dưới 10m2:         Hệ số 1,0 

b) Đất rẻo có diện tích từ 10m2 đến dưới 40m2:  Hệ số 1,5 

c) Đất rẻo có diện tích từ 40m2 trở lên: 

- Trường hợp rẻo đất có hình dạng vuông vức, chiều dài các cạnh từ 3m trở lên: 

Hệ số 2,0. 

- Trường hợp rẻo đất có hình dạng tam giác hoặc hình dạng không vuông vức có 

chiều dài một trong các cạnh nhỏ hơn 3m:  Hệ số 1,5. 

Trường hợp vị trí rẻo đất ở những đường chưa quy định giá đất tại Bảng giá đất 
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quy định hàng năm thì lấy theo giá đất của đường gần nhất đã đặt tên, có cùng mặt cắt 

đã được quy định giá đất. 

2. Hệ số điều chỉnh giá đất đối với trường hợp được UBND thành phố giao quyền 

sử dụng đất để làm nhà ở (không thuộc diện giải toả được bố trí đất tái định cư): Hệ số 

2,0.  Riêng đối với đường Xô Viết Nghệ Tĩnh áp dụng hệ số 1,5. 

Trường hợp các đường chưa được quy định giá đất tại Bảng giá đất quy định 

hàng năm thì giá đất ở để tính thu tiền sử dụng đất là giá đất áp dụng cho hộ chính tái 

định cư theo mặt bằng giá đất đang có hiệu lực tại thời điểm có chủ trương giao đất 

nhân hệ số điều chỉnh là 2,0.  

 3. Trong các trường hợp đặc biệt, UBND thành phố có văn bản chỉ đạo Hội đồng 

Thẩm định giá đất tính toán đề xuất giá đất mà không áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất. 

4. Tuỳ theo vị trí của phần diện tích xác định giá đất tại các Khoản 1 và Khoản 

2 Điều này mà áp dụng các hệ số chiều sâu sau vệt 25m, hệ số che khuất, các hệ số đặc 

biệt quy định tại Quyết định ban hành giá đất hàng năm của UBND thành phố. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Sau khi UBND thành phố có chủ trương bằng văn bản đồng ý giao quyền sử 

dụng đất rẻo để ghép thửa, Trung tâm Phát triển quỹ đất căn cứ vị trí, hình dạng, kích 

thước, diện tích của từng rẻo đất; giá đất do UBND thành phố quy định hàng năm và 

các hệ số điều chỉnh giá đất rẻo để tính toán, xác định giá đất cụ thể cho từng rẻo đất, 

báo cáo Sở Tài chính kiểm tra, thẩm định trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt. 

Các trường hợp đặc biệt, phức tạp, không áp dụng được hệ số điều chỉnh hoặc khi hộ 

dân có đơn kiến nghị lại việc phê duyệt giá đất thì Trung tâm có trách nhiệm báo cáo 

Hội đồng Thẩm định giá đất trình UBND thành phố xem xét, quyết định. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và được thực hiện đến 

hết ngày 31/12/2014; bãi bỏ Khoản 4, Điều 1; Khoản 4 và Khoản 5 Điều 2; Khoản 3 

Điều 4 của Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND thành phố 

Đà Nẵng Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất; Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 

21/9/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi một số Điều của Quyết định số 

20/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành 

hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 10110/QĐ-

UBND ngày 06/12/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định hệ số điều chỉnh giá 

đất để thu tiền giao quyền sử dụng đất đối với các trường hợp được UBND thành phố 

giao quyền sử dụng đất làm nhà ở (không thuộc diện giải toả được bố trí đất tái định 

cư). 
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2. Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp đã được lãnh đạo 

UBND thành phố phê duyệt giá đất (bằng văn bản) trước ngày có hiệu lực của Quyết 

định này. Trường hợp đặc biệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm báo cáo 

UBND thành phố xem xét phê duyệt lại giá đất từng trường hợp cụ thể. 

3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên 

và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân các quận, huyện; Trưởng phòng Tài chính các quận, huyện; Chi cục trưởng 

Chi cục Thuế các quận, huyện; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Trung tâm phát triển 

Quỹ đất; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này, nếu có vướng mắc, phát sinh, các 

tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban 

nhân dân thành phố xem xét sửa đổi cho phù hợp./. 

 

   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH                                          

PHÓ CHỦ TỊCH 

   Võ Duy Khương 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số : 19/2014/QĐ-UBND      Đà Nẵng, ngày   07   tháng  7 năm 2014 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc Sửa đổi Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND  

ngày 14/01/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa XI 

(sửa đổi năm 2009); 

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội ban hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; 

Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất 

và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng 

dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh 

doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012 của Chính phủ về việc 

sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành 

Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng chính 

phủ về việc ban hành quy định đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và 

cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 

Căn cứ Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu; 

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/08/2013 của Bộ Giao thông 

vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch 

vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2236/TTr-

SGTVT ngày 30/6/2014 v/v đề nghị sửa đổi Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 

14/01/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Sửa đổi Khoản 3 Điều 17 và Khoản 6 Điều 28 của Quy định về đấu thầu 

cung cấp dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban 
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hành kèm Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND thành phố 

Đà Nẵng như sau: 

1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 17 như sau: 

“3. Khi xây dựng tiêu chí chấm điểm chất lượng phương tiện phải tuân thủ các 

yêu cầu kỹ thuật của ô tô khách thành phố (theo tiêu chuẩn 22 TCN 302-06 ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BGTVT ngày 01/03/2006 của Bộ Giao thông 

Vận tải) và ưu tiên cho điểm cao đối với các phương tiện có chiều cao sàn xe thấp, hộp 

số tự động, sử dụng nhiên liệu sạch, có thiết bị hỗ trợ tiếp cận và ưu tiên cho người 

khuyết tật.” 

2. Sửa đổi Khoản 6 Điều 28 như sau: 

“6. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan lập kế hoạch đấu thầu, thẩm 

định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

cung cấp dịch vụ VTCC bằng xe buýt. Chỉ đạo Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao 

thông và vận tải công cộng tổ chức đấu thầu theo đúng quy định.” 

 

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

 

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

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

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

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

giao thông và Vận tải công cộng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

   Văn Hữu Chiến 
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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: 20 /2014/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  28   tháng  7  năm 2014 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ 

thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của 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 Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương 

trình xúc tiến thương mại quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 88/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện 

Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1065/TTr-SCT ngày 

03 tháng 7 năm 2014, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về xây dựng, quản lý và 

chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2: Giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành liên 

quan tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Công 

Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

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

\       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

        CHỦ TỊCH 

 

             Văn Hữu Chiến                
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

QUY ĐỊNH 

Về xây dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ thực hiện  

Chương trình xúc tiến thương mại của thành phố Đà Nẵng 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 20 /2014/QĐ-UBND 

ngày 28  tháng 7  năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định việc xây dựng, quản lý và chính 

sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại (XTTM) của thành phố Đà 

Nẵng (sau đây gọi tắt là Chương trình).   

2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với các đơn vị chủ trì thực hiện 

Chương trình (sau đây gọi tắt là đơn vị chủ trì), các đơn vị tham gia thực hiện Chương 

trình, cơ quan quản lý Chương trình và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan. 

Điều 2. Mục tiêu của Chương trình 

Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng là chương trình được xây 

dựng trên cơ sở định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển xuất khẩu hàng hóa, thị 

trường trong nước, kích cầu nội địa và thương mại nông thôn, miền núi phù hợp với 

các quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo từng thời 

kỳ đã được UBND thành phố phê duyệt, nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương 

mại, phát triển xuất khẩu, thị trường trong nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả của 

hoạt động xúc tiến thương mại cũng như năng lực sản xuất kinh doanh của cộng đồng 

doanh nghiệp Đà Nẵng. 

Điều 3. Đơn vị chủ trì Chương trình 

1. Đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình XTTM: Trung tâm Xúc tiến Thương 

mại thuộc Sở Công Thương và các tổ chức đóng trên địa bàn thành phố có chương 

trình, nội dung XTTM đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu, điều kiện tại Quy định này và 

được UBND thành phố phê duyệt. 

2. Đơn vị chủ trì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

a) Có tư cách pháp nhân về các hoạt động trong lĩnh vực XTTM; 

b) Nắm bắt rõ nhu cầu xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp; Có khả năng 

huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện Chương trình; Có kinh nghiệm, năng lực 

trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại; 
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c) Thực hiện Chương trình với mục đích mang lại lợi ích cho xã hội, cộng đồng 

doanh nghiệp, không nhằm mục đích lợi nhuận. 

Điều 4. Đơn vị tham gia thực hiện Chương trình 

1. Đơn vị tham gia Chương trình là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh 

tế, các hợp tác xã, cơ sở sản xuất (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp), được thành lập theo 

quy định của pháp luật hiện hành, có trụ sở đóng tại thành phố Đà Nẵng; là đối tượng 

trực tiếp thực hiện nội dung Chương trình và được hỗ trợ kinh phí theo quy định tại 

Quy chế này. 

2. Các doanh nghiệp tham gia thực hiện Chương trình phải đáp ứng đủ các điều 

kiện sau: 

a) Hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

b) Có văn bản đề nghị tham gia Chương trình gửi đến đơn vị chủ trì Chương 
trình. 

Điều 5. Cơ quan quản lý nhà nước về Chương trình 

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng là cơ quan được Ủy ban nhân dân thành 

phố Đà Nẵng giao trách nhiệm quản lý Chương trình, chịu trách nhiệm thực hiện các 

nhiệm vụ sau: 

1. Hướng dẫn xây dựng chương trình XTTM theo quy định tại Quy định này; 

2. Đánh giá, thẩm định, phê duyệt các nội dung thực hiện để tổng hợp vào 

Chương trình, trình UBND thành phố phê duyệt; 

3. Quản lý kinh phí được cấp cho Chương trình. 

Điều 6. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình 

Kinh phí thực hiện Chương trình được hình thành từ các nguồn sau: 

1. Nguồn ngân sách Thành phố bố trí hằng năm để thực hiện Chương trình trên 

cơ sở khả năng cân đối ngân sách. 

2. Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

3. Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 
 

Chương II 
 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

Điều 7. Nội dung Chương trình được hỗ trợ và mức hỗ trợ 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá 

a) Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng bản tin cung cấp các thông tin về lĩnh vực Công 

Thương cho các cơ quan QLNN, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố. Bao gồm các 

chi phí biên tập, nhuận bút, thiết kế, trình bày, in ấn, phát hành. Mức hỗ trợ tối đa 

không quá 30 triệu đồng/năm. 
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b) Hỗ trợ 50% chi phí phát hành các ấn phẩm thông tin, quảng bá, giới thiệu 

tiềm năng thế mạnh, định hướng phát triển trong lĩnh vực công thương. Mức hỗ trợ tối 

đa không quá 30 triệu đồng/năm. 

c) Hỗ trợ 50% chi phí tuyên truyền, quảng bá các mặt hàng xuất khẩu chủ lực 

của thành phố ra thị trường nước ngoài. Mức hỗ trợ tối đa không quá 30 triệu 

đồng/năm. 

d) Hỗ trợ 50% chi phí tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa 

và dịch vụ Việt Nam đến người tiêu dùng trong nước qua các hoạt động truyền thông 

trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm và các hình thức phổ 

biến thông tin khác. Mức hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu đồng/01 chuyên đề tuyên 

truyền. 

2. Tổ chức hội chợ triển lãm tại thành phố Đà Nẵng 

a) Hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng cho các hợp tác xã, cơ sở sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia hội chợ. Mức hỗ trợ tối đa không quá 

6.000.000 đồng/doanh nghiệp tham gia; 

b) Hỗ trợ 100% phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước để quảng bá, tuyên 

truyền về Hội chợ trên băng rôn, phướn treo tại khu vực tổ chức hội chợ, triển lãm và 

các tuyến đường trên địa bàn thành phố. 

3. Tham gia hội chợ triển lãm tại các tỉnh, thành trong nước 

a) Đối với đơn vị chủ trì 

Hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng, chi phí trang trí gian hàng chung của thành 

phố tham gia hội chợ triển lãm; chi phí vận chuyển tư liệu, hàng hóa trưng bày chung 

của thành phố và công tác phí cho cán bộ của đơn vị chủ trì nhưng tối đa không quá 02 

người. 

Số lượng gian hàng tham gia không quá 02 gian hàng tiêu chuẩn. Mức hỗ trợ 

không quá 3.000.000đ/gian hàng. 

b) Đối với doanh nghiệp tham gia Đoàn: Hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng riêng 

tại hội chợ triển lãm. Mức hỗ trợ tối đa không quá 6.000.000 đồng/doanh nghiệp; 

 4. Tham gia hội chợ triển lãm tại nước ngoài 

a) Đối với đơn vị chủ trì 

Hỗ trợ 100% chi phí tham gia hội chợ triển lãm tại nước ngoài, gồm chi phí 

thuê gian hàng chung của thành phố; chi phí trang trí, vận chuyển tư liệu, hàng hóa 

trưng bày chung của thành phố 

- Hỗ trợ 100% công tác phí cho cán bộ của đơn vị chủ trì chương trình để thực 

hiện công tác tổ chức, quản lý đoàn, cụ thể là hỗ trợ công tác phí cho 01 người đối với 

đoàn dưới 08 doanh nghiệp; 02 người cho đoàn có từ 08-15 doanh nghiệp và 03 người 

cho đoàn từ 16 doanh nghiệp trở lên. 

b) Đối với doanh nghiệp tham gia Đoàn: Hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng riêng 

tại Hội chợ triển lãm. Mức hỗ trợ tối đa không quá 10.000.000 đồng/ tổng số gian 
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hàng doanh nghiệp thuê riêng. 

5. Khảo sát thị trường, giao dịch thương mại ở nước ngoài 

a) Đối với đơn vị chủ trì:  

- Hỗ trợ chi phí thuê xe hoặc vé máy bay khứ hồi, chi phí tổ chức hội thảo và 

gặp gỡ giao dịch thương mại; 

- Hỗ trợ công tác phí cho cán bộ của đơn vị chủ trì chương trình để thực hiện 

công tác tổ chức, quản lý đoàn, cụ thể là: hỗ trợ công tác phí cho 01 người đối với đoàn 

dưới 08 doanh nghiệp; 02 người cho đoàn có từ 08-15 doanh nghiệp và 03 người cho 

đoàn từ 16 doanh nghiệp trở lên. 

b) Đối với doanh nghiệp tham gia đoàn: Hỗ trợ tiền vé máy bay khứ hồi hoặc chi 

phí thuê xe cho 01 người/doanh nghiệp.  

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Sở Công Thương đề xuất để có 

mức hỗ trợ phù hợp.  

6. Tổ chức đào tạo, tập huấn, tổ chức các cơ hội giao thương 

a) Hỗ trợ chi phí cho đơn vị chủ trì tổ chức đào tạo, tập huấn ngắn hạn nhằm nâng 

cao nghiệp vụ xúc tiến thương mại.. 

b) Hỗ trợ chi phí tổ chức hội nghị giao thương giữa doanh nghiệp trong và ngoài 

nước với các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng.  

Các chi phí hỗ trợ gồm: chi phí thuê và trang trí hội trường, thuê trang thiết bị, 

phiên biên dịch, in ấn tài liệu, ăn nhẹ giữa giờ, chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách 

mời không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tuyên truyền quảng bá và các chi phí 

khác. 

Trên cơ sở khả năng cân đối của ngân sách và dự toán Chương trình được duyệt, 

Sở Công Thương sẽ quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho các nội dung trên. 

7. Tổ chức các phiên chợ hàng Việt, các sự kiện XTTM 

a) Hỗ trợ chi phí tổ chức các hoạt động bán hàng, các phiên chợ đưa hàng Việt 

về nông thôn, các khu công nghiệp, vùng ngoại thành. 

b) Hỗ trợ chi phí tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại nhằm phát triển thị 

trường nội địa như tháng khuyến mãi, tuần hàng Việt Nam, chương trình giới thiệu sản 

phẩm mới và các hoạt động, sự kiện khác. 

Trên cơ sở khả năng cân đối của ngân sách và dự toán Chương trình được duyệt, 

Sở  Công Thương sẽ quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho các nội dung trên. 

8. Các hoạt động điều tra, khảo sát 

Hỗ trợ 100% chi phí điều tra, khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, 

ngành hàng xuất khẩu, các thị trường xuất khẩu trọng điểm theo các mặt hàng chủ lực 

của thành phố, các hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố; điều tra, khảo sát nhu 

cầu tiêu dùng. Mức hỗ trợ tối đa không quá 20.000.000 đồng/đợt. 
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Điều 8. Các hoạt động xúc tiến thương mại khác và một số chương trình đột xuất 

không nằm trong kế hoạch hằng năm, Sở Công Thương sẽ đề xuất, trình UBND thành 

phố phê duyệt bổ sung. 

Điều 9. Mức hỗ trợ nêu trên là mức tối đa, tùy theo khả năng cân đối của ngân 

sách thành phố và dự toán chương trình được duyệt, Sở Công Thương sẽ quyết định 

mức hỗ trợ cụ thể đối với các nội dung hoạt động xúc tiến thương mại tham gia Chương 

trình.  
 

Chương III 

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

 

Điều 10. Xây dựng Chương trình 

1. Trước ngày 01 tháng 7 hằng năm, các đơn vị chủ trì xây dựng Chương trình 

xúc tiến thương mại cho năm tiếp theo, gửi đến Sở Công Thương để thẩm định, tổng 

hợp và trình UBND thành phố phê duyệt. 

2. Các Chương trình XTTM phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Phù hợp với định hướng phát triển của thành phố; 

b) Phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp tham gia Chương trình; 

c) Phù hợp với nội dung Chương trình được quy định tại Điều 7 của Quy chế 

này; 

d) Đảm bảo tính khả thi về: Nội dung, phương thức triển khai, thời gian, tiến độ 

triển khai, nguồn nhân lực và kinh phí đề xuất. 

Điều 11. Triển khai thực hiện Chương trình  

1. Trên cơ sở thẩm định, tổng hợp đề xuất của các đơn vị chủ trì gửi về Sở Công 

Thương tại Điều 10 của Quy định này, Sở Công Thương tổng hợp nội dung và dự toán 

kinh phí thực hiện Chương trình XTTM, đưa vào Kế hoạch ngân sách hàng năm, gửi 

Sở Tài chính thẩm định, để trình UBND thành phố phê duyệt.  

2. Căn cứ vào dự toán chi ngân sách cấp cho chương trình xúc tiến thương mại 

hằng năm, Giám đốc Sở Công Thương có quyết định giao nhiệm vụ và dự toán kinh 

phí thực hiện chương trình xúc tiến thương mại cho các đơn vị chủ trì, không vượt quá 

tổng dự toán được UBND thành phố đã phê duyệt. 

3. Sở Công Thương chủ trì, hướng dẫn đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình sử 

dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ, có hiệu quả, bảo đảm quyết toán kinh phí 

được cấp theo qui định hiện hành. 

Điều 12. Điều chỉnh chương trình 

1. Trường hợp có điều chỉnh, thay đổi nội dung, thời gian thực hiện chương trình 

xúc tiến thương mại đã được phê duyệt, các đơn vị chủ trì phải có văn bản giải trình rõ 

lý do và đề xuất phương án điều chỉnh gửi Sở Công Thương. Trường hợp việc điều 
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chỉnh vẫn nằm trong khuôn khổ các nội dung và tổng dự toán đã được UBND thành 

phố phê duyệt, giao Sở Công Thương xem xét cho phép điều chỉnh; trường hợp vượt 

quá thẩm quyền, Sở Công Thương báo cáo, xin ý kiến quyết định của UBND thành 

phố.  

2. Trường hợp đơn vị chủ trì không thực hiện đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ 

chương trình đã được phê duyệt hoặc xét thấy nội dung chương trình không còn phù 

hợp; giao Sở Công Thương xem xét, quyết định chấm dứt việc thực hiện. 

3. Sau khi có quyết định điều chỉnh hoặc chấm dứt thực hiện Chương trình, Sở 

Công Thương thực hiện việc điều chuyển kinh phí còn dư (nếu có) để bổ sung cho các 

Chương trình đã phê duyệt phát sinh tăng kinh phí, các Chương trình mới. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Công Thương 

1. Chủ trì hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy định này. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát, kiểm tra việc thực 

hiện Chương trình, bảo đảm Chương trình được thực hiện theo đúng yêu cầu, mục tiêu, 

nội dung, tiến độ và đúng quy định của pháp luật. 

3. Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố kết quả thực 

hiện Chương trình trước ngày 31 tháng 01 năm sau;  

4. Không tiếp nhận chương trình trong năm tiếp theo đối với Đơn vị chủ trì vi 

phạm các quy định tại Quy định này. 

Điều 14: Trách nhiệm của Sở Tài chính 

1. Trên cơ sở nội dung Chương trình hằng năm được UBND thành phố phê duyệt 

và dự toán do Sở Công Thương đề nghị, Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí 

Chương trình XTTM theo khả năng cân đối ngân sách.  

2. Phối hợp Sở Công Thương hướng dẫn việc lập dự toán, phân bổ, sử dụng và 

thanh quyết toán các khoản kinh phí xúc tiến thương mại thành phố theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 15. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan 

Các Sở ban ngành, UBND các quận huyện liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở 

Công Thương và các đơn vị chủ trì trong việc tổ chức hiệu quả, chất lượng các Chương 

trình xúc tiến thương mại của thành phố; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại với 

các tỉnh thành trong nước và ngoài nước. 

Điều 16. Trách nhiệm của đơn vị chủ trì  

1. Tổ chức thực hiện Chương trình theo đúng tiến độ, nội dung và dự toán đã 

được phê duyệt.  

2. Lựa chọn đối tượng tham gia phù hợp với tiêu chí theo quy định. 
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3. Sau khi thực hiện từng nội dung Chương trình, đơn vị chủ trì phải có báo cáo, 

đánh giá kết quả thực hiện về Sở Công Thương chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết 

thúc Chương trình. Định kỳ 6 tháng 01 lần, các đơn vị chủ trì phải gửi báo cáo tình 

hình thực hiện Chương trình về Sở Công Thương (6 tháng đầu năm trước ngày 30 tháng 

6 và cả năm trước ngày 31 tháng 12). 

4. Đơn vị chủ trì có trách nhiệm tổng hợp và thanh quyết toán các khoản chi hỗ 

trợ từ kinh phí xúc tiến thương mại hàng năm đối với các hoạt động do đơn vị mình 

thực hiện theo đúng quy định Nhà nước hiện hành. 

5. Cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin trung thực liên quan đến tình hình thực 

hiện chương trình và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát theo quy định 

hiện hành. 

Điều 17. Trách nhiệm của đơn vị tham gia Chương trình 

1. Thực hiện đăng ký tham gia Chương trình gửi đơn vị chủ trì; 

2.  Báo cáo tình hình, đánh giá kết quả tham gia Chương trình cho đơn vị chủ 

trì.  

3. Cung cấp đầy đủ chứng từ và phối hợp chặt chẽ với đơn vị chủ trì thực hiện 

thanh quyết toán sau khi Chương trình kết thúc. 

 Điều 18. Trong quá trình thực hiện Quy định, nếu có khó khăn vướng mắc, các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan phản ánh về Sở Công Thương để nghiên cứu, 

tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định ./. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

            CHỦ TỊCH 
                                                                                      

        Văn Hữu Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

     Số:  21 /2014/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày 30    tháng 7 năm 2014 

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc sửa đổi và bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lí dạy thêm, học 

thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 

13/2013/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

năm 2003; 

 Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính 

phủ về việc Quy định trách nhiệm quản lí nhà nước về giáo dục; 

 Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1671/TTr-

SGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2014, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Sửa đổi và bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lí dạy thêm, học 

thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-

UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau: 

 1.  Sửa đổi Khoản 3, Điều 7 như sau: 

 “3. Quy mô lớp dạy thêm, dạy kèm 

 a) Dạy thêm, học thêm trong trường phổ thông: Không quá 40 học sinh/lớp. 

 …. 

 c) Quy mô dạy kèm: Mỗi cá nhân chỉ dạy kèm tối đa 03 nhóm, mỗi nhóm không 

quá 05 học sinh”. 

 2. Sửa đổi Điểm d, Khoản 1, Điều 10 như sau: 

 “d) Tỷ lệ mức chi tiền từ nguồn thu dạy thêm trong nhà trường, cụ thể như sau: 

chi 80% để trả thù lao cho giáo viên trực tiếp giảng dạy; 20% còn lại chi tiền điện, 

nước, sửa chữa cơ sở vật chất, công tác quản lí, bảo vệ, phục vụ và chi phí khác liên 

quan đến việc tổ chức dạy thêm, học thêm của nhà trường”. 

 3. Sửa đổi Khoản 3, Điều 12 như sau: 

 “3. Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm thì tùy theo 

đối tượng, mức độ sẽ xử lí theo quy định tại Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 
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22/10/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục, Nghị 

định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ về Quy định xử lí kỷ luật đối 

với công chức; Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ về Quy 

định xử lí kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức và Luật 

Lao động”. 

 4. Sửa đổi Khoản 5, Điều 12 như sau: 

 “5. Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị, trường học thiếu trách nhiệm trong việc 

kiểm tra, quản lí để xảy ra tình trạng giáo viên của trường vi phạm hoặc giáo viên cố 

tình vi phạm đối với Quy định về dạy thêm, học thêm sẽ chịu các hình thức xử lí phù 

hợp”. 

 5. Bãi bỏ Điểm d, Khoản 2, Điều 6; Điểm c, Khoản 2, Điều 10 và Khoản 4, Điều 

12. 

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

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Huỳnh Đức Thơ 
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VĂN BẢN KHÁC 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 57/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 10  tháng 7 năm 2014 

 

 NGHỊ QUYẾT 

Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng,  

 khóa VIII, nhiệm  kỳ 2011 - 2016 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, KHÓA VIII,  

NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 10 
 

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

năm 2003; 

Căn cứ kết quả phiên họp ngày 10 tháng 7 năm 2014, kỳ họp thứ 10 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Nhất trí miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với các ông có tên sau: 

1. Ông Nguyễn Văn Cán, với 43/43 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 89,6% so với tổng số đại biểu HĐND thành phố. 

2. Ông Đặng Công Ngữ, với 43/43 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có 

mặt tán thành, đạt tỷ lệ 89,6% so với tổng số đại biểu HĐND thành phố. 

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố hoàn tất thủ tục và trình Thủ tướng 

Chính phủ miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-

2016, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2014./.  
 

 

  CHỦ TỊCH 
         

                Trần Thọ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  58  /NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày  10 tháng 7 năm 2014 

          

NGHỊ QUYẾT 

 Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Uỷ ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG,  

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 10  

 

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

năm 2003; 

 Căn cứ kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng, khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, ngày 10 tháng 7 năm 2014, 

QUYẾT NGHỊ:  
 

 Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng, khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, gồm các ông có tên sau: 

1. Ông Võ Công Chánh, Giám đốc Sở Nội vụ;. 

2. Ông Trần Văn Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

3. Ông Võ Văn Thương, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. 

 

 Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố hoàn tất thủ tục và trình Thủ tướng 

Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm 

kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2014./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

  Trần Thọ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 62 /NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 10  tháng 7  năm 2014 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2014 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 10 

 

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

năm 2003; 

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;  

Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2011 của Chính 

phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu 

chính quyền địa phương; 

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 2 năm 2012 của Bộ Tài 

chính về hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước; 

Căn cứ Thông tư số 81/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong 

nước; 

Căn cứ Thông tư số 203/2013/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 2 

năm 2012 hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước; 

 Sau khi nghe Tờ trình số  5581/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu 

chính quyền địa phương năm 2014, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý 

kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng,  

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Thông qua Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2014 

nhằm huy động vốn để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân 

sách thành phố theo quy định của Luật Quản lý nợ công và Luật Ngân sách Nhà nước 

với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên tổ chức phát hành: UBND thành phố Đà Nẵng 

    Tên trái phiếu: Trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Đà Nẵng. 

2. Khối lượng phát hành: Tổng khối lượng dự kiến phát hành trong 2014 là 1.500 

tỷ đồng (bằng tiền Việt Nam). 
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3. Kỳ hạn trái phiếu: phát hành loại kỳ hạn 05 năm. 

4. Mệnh giá trái phiếu: Trái phiếu chính quyền địa phương có mệnh giá là 

100.000 đồng. Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam. 

5. Lãi suất phát hành: Căn cứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định và 

tình hình thị trường tại thời điểm phát hành, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định lãi 

suất phát hành trái phiếu đối với từng đợt phát hành.  

6. Phương thức phát hành: phát hành theo phương thức đấu thầu. 

7. Kế hoạch phát hành: tháng 7/2014.  

8. Phương thức thanh toán nợ gốc và lãi 

- Trả gốc: Hoàn trả 01 lần khi đáo hạn. 

- Trả lãi trái phiếu: Thanh toán sau theo định kỳ 01 năm/lần (không tính nhập gốc). 

 Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ Nghị quyết này lập hồ sơ trình Bộ 

Tài chính phê duyệt chấp thuận Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương 

trước khi tổ chức phát hành.  

Việc tổ chức phát hành trái phiếu phải thực hiện theo đúng Đề án đã được phê 

duyệt và quy định của pháp luật có liên quan. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 

- 2016, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày 

kể từ ngày thông qua./. 

 
                        CHỦ TỊCH 

       
 

                        Trần Thọ 
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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: 3658 /QĐ-UBND                       Đà Nẵng, ngày  05    tháng 6  năm 2014        

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành 

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 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 Về rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 06 năm 2013 Quy định chi 

tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, 

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 

1364/STP-VBQPPL ngày 29/05/2014,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy pháp pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng 

ban hành (Danh mục đính kèm). 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ 

tịch UBND các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

 

 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
               
                               

Văn Hữu Chiến 
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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                      

 

DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ 

(Kèm theo Quyết định số 3658  /QĐ-UBND  ngày 05  tháng 6  năm 2014 

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

 

Stt 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký 

hiệu; ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của 

văn bản 

Lý do bãi bỏ 

* Lĩnh vực An ninh – Trật tự: 

 

 

1 

 

Quyết 

định 

832/1998/ 

QĐ-UB 

ngày 

12/02/1998 

Ban hành quy chế hoạt 

động Ban chỉ đạo thực hiện 

nhiệm vụ chống tham 

nhũng và buôn lậu thành 

phố Đà Nẵng. 

Đối tượng điều chỉnh của văn 

bản không còn. 

 

 

2 

 

 

Quyết 

định 

1200/1998/

QĐ-UB 

ngày 

 05/3/ 1998 

Thống nhất thực hiện thu lệ 

phí về đăng ký và quản lý 

hộ khẩu trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng theo Thông 

tư số 03/1998/TT/BTC 

Đã có văn bản khác điều chỉnh 

về vấn đề này, nội dung văn 

bản không còn phù hợp và 

không được áp dụng trên thực 

tế. 

 

 

3 

 

 

Chỉ thị 

30/1998/ 

CT-UB 

ngày 

30/11/1998 

Về việc mở đợt cao điểm 

tấn công trấn áp tội phạm 

ma túy. 

Nội dung Chỉ thị nêu thời gian 

mở đợt cao điểm tấn công tội 

phạm ma túy đến ngày 

30/01/1999, do đó đã hết hiệu 

lực thi hành về mặt thời gian. 

 

4 

 

Chỉ thị 

13/1999/ 

CT-UB 

ngày 

01/7/1999 

Về việc lập lại trật tự an 
toàn giao thông trên quốc 
lộ 1A và đường Điện Biên 
Phủ. 

Không còn phù hợp thực tiễn  

 

5 

 

Chỉ thị 

19/1999/ 

CT-UB 

ngày 

04/10/1999 

 

Về việc triển khai thực 

hiện Nghị định số 

40/1999/NĐ-CP của Chính 

phủ về Công an xã. 

Nghị định số 40/1999/NĐ-CP 

đã hết hiệu lực thi hành, do đó 

nội dung văn bản không còn 

phù hợp. 
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văn 
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tháng, 
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bản 

Tên gọi của văn bản/ 
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văn bản 

Lý do bãi bỏ 

  

Chỉ thị 

09/2000/ 

CT-UB 

ngày 

14/4/2000 

Về việc bảo đảm trật tự trị 

an và an toàn giao thông 

khu vực cầu sông Hàn 

Không còn phù hợp với thực 

tiễn. 

 

6 

 

Quyết 

định 

101/2000/ 

QĐ-UB 

ngày 

18/9/2000 

 

Về việc bố trí lực lượng 

Công an xã thuộc các xã 

trên địa bàn huyện Hòa 

Vang, TPĐN 

Căn cứ ban hành văn bản đã bị 

thay thế, do đó một số nội dung 

văn bản không còn phù hợp 

quy định pháp luật hiện hành. 

7 

Quyết 

định 

104/2000/ 

QĐ-UB 

ngày 

19/9/2000 

 

Ban hành quy chế tổ chức 

và hoạt động của Hội đồng 

bảo vệ ANTT ở xã, phường 

trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng 

Không còn phù hợp với quy 

định pháp luật hiện hành. 

8 

 

 

Chỉ thị  

 

23/2000/ 

CT-UB 

ngày 

12/12/2000 

Về việc tăng cường các 

biện pháp phòng ngừa và 

đấu tranh chống các loại tội 

phạm, đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã 

hội trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng 

Một số nội dung văn bản đã 

không còn triển khai trên thực 

tế và không phù hợp quy định 

pháp luật hiện hành. 

9 

 

 

Chỉ thị 

 

07/2001/ 

CT-UB 

ngày 

10/4/2001 

 

Về tăng cường công tác 

bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông trên địa bàn 

TPĐN 

Không còn phù hợp. UBND 

thành phố đã ban hành Chỉ thị 

11/2007/CT-UBND về việc 

đẩy mạnh công tác đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông và trật tự 

đô thị.  

10 

 

Chỉ thị 

12/2001/ 

CT-UB 

ngày 

26/6/2001 

Về đẩy mạnh công tác xây 

dựng phong trào quần 

chúng bảo vệ an ninh Tổ 

quốc trong tình hình mới. 

Không còn phù hợp  

11 

Chỉ thị 15/2001/ 

CT-UB 

ngày 

20/7/2001 

Về quản lý các ngành nghề 

kinh doanh có điều kiện 

Không phù hợp với quy định 

hiện hành 
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12 

 

Chỉ thị 

17/2001/ 

CT-UB 

ngày 

20/12/2001 

Tăng cường thực hiện 

Nghị quyết 05/CP và Chỉ 

thị 406/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ. 

Không còn phù hợp với quy 

định hiện hành 

13  

Quyết 

định 

108/2002/ 

QĐ-UB 

ngày   

11/10/2002 

Phê duyệt Đề án công tác 

đấu tranh phòng chống tội 

phạm cướp giật trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng. 

 

Mục tiêu, yêu cầu và những 

nhiệm vụ nêu tại Đề án đã thực 

hiện xong và hết hiệu lực về 

mặt thời gian. 

14 

 

Chỉ thị 

10/2003/ 

CT-UB 

ngày 

22/8/2003 

Về việc triển khai thực 

hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí 

mật nhà nước. 

 

Nội dung công tác quan trọng 

đã thực hiện và hết hiệu lực thi 

hành về mặt thời gian. 

15 

 

 

Chỉ thị 

21/2004/ 

CT-UB 

ngày 

29/11/2004 

 

 

Về việc tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết số 

09/1998/NQ-CP và 

Chương trình Quốc gia 

phòng, chống tội phạm của 

Chính phủ đến năm 2010. 

Đã hết hiệu lực thi hành về mặt 

thời gian. 

16 

 

 

Chỉ thị 

19/2005/ 

CT- UBND 

ngày 

29/7/2005 

Về việc triển khai thi hành 

Luật An ninh quốc gia trên 

địa bàn TPĐN 

 

Nội dung văn bản không chứa 

quy phạm pháp luật, chỉ mang 

tính đôn đốc, chỉ đạo, không 

còn phù hợp tình hình thực tế. 

17 

 

Chỉ thị 

11/2007/ 

CT-UBND 

ngày 

15/5/2007 

Đẩy mạnh công tác bảo 

đảm an toàn giao thông và 

trật tự đô thị trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

Nội dung không còn phù hợp. 

18 

Chỉ thị  15/2007/ 

CT-UB 

ngày 

04/7/2007  

Triển khai thi hành Luật 

Cư trú trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 

Chỉ thị không có quy phạm 

pháp luật, các nội dung nêu 

trong Chỉ thị đã được các cơ 

quan có liên quan triển khai 

thực hiện xong. 

* Lĩnh vực: Y tế 
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19 Chỉ thị 

01/CT-UB 

ngày 

06/01/1998 

 

Chấn chỉnh một số hoạt 

động trong lĩnh vực y tế. 

 

- Nội dung của Chỉ thị không 

còn phù hợp quy định hiện 

hành và tình hình thực tế. 

20 
Quyết 

định 

5007/1998/

QĐ-UB 

ngày 

31/8/1998 

Ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Ủy ban 

bảo vệ và chăm sóc trẻ em 

thành phố Đà Nẵng 

Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ 

em đã giải thể theo Quyết định 

số 1957/QĐ-UBND ngày 06 

tháng 3 năm 2008.  

21 
Quyết 

định 

4114/1999/

QĐ-UB 

ngày 

19/7/1999 

Về việc Ban hành Quy 

định mức thu viện phí tại 

Bệnh viện Y học dân tộc 

thành phố Đà Nẵng 

 

Nội dung không còn phù hợp. 

Hiện nay áp dụng Quyết định 

66/2012/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 12 năm 2012 của UBND 

TP Đà Nẵng Quy định giá một 

số dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh trong các cơ sở y tế công 

lập thành phố Đà Nẵng 

22 
Quyết 

định 

7617/2000/

QĐ-UB 

ngày 

29/6/2000 

Giải quyết định xuất cán 

bộ chuyên trách Bảo vệ và 

Chăm sóc trẻ em ở xã, 

phường và chi trả trợ cấp 

hàng tháng 

Đối tượng điều chỉnh không 

còn 

23 
Quyết 

định 

92/2002/ 

QĐ-UB 

ngày     

23/8/2002 

Ban hành quy chế tổ chức 

và hoạt động của trung tâm 

tư vấn, dịch vụ dân số- gia 

đình và trẻ em thành phố. 

Không còn đối tượng điều 

chỉnh. 

24 
Quyết 

định 

63/2003/ 

QĐ-UB 

ngày 

02/4/2003 

V/v Điều chỉnh, bổ sung 

giá một số dịch vụ khám, 

chữa bệnh và dịch vụ khác 

theo yêu cầu tại Bệnh viện 

Đà Nẵng 

Nội dung không còn phù hợp; 

hiện nay áp dụng Quyết định số 

09/2011/QĐ-UBND ngày 08 

tháng 3 năm 2011 của UBND 

TP Đà Nẵng về Quản lý giá các 

loại dịch vụ khám, chữa bệnh 

và tiêm vaccin theo yêu cầu tại 

các cơ sở y tế công lập trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng 

25 

Quyết  

 

 

84/2003/  

 

Về việc thực hiện mức chi  

 

 Nội dung không còn phù hợp; 

hiện nay áp dụng Quyết định số 

4578/QĐ-BYT ngày 20 tháng 
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định QĐ-UB 

ngày 

08/52003 

và hình thức chi đối với 

người hiến máu nhân đạo 

 

11 năm 2009 của Bộ Y tế Về 

việc quy định giá tối đa của một 

số đơn vị máu toàn phần và chế 

phẩm máu đạt tiêu chuẩn. 

*Lĩnh vực: Thông tin truyền thông 

26 
Quyết 

định 

195/2001/ 

QĐ-UB 

ngày 

27/12/2001 

Ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Trung 

tâm công nghệ phần mềm 

Đà Nẵng. 

Các quy định cụ thể của văn 

bản không còn phù hợp. 

27 
Quyết 

định  

22/2008/ 

QĐ-UBND 

ngày 

11/4/2008 

Ban hành Quy chế phát 

ngôn và cung cấp thông tin 

cho báo chí trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

 

Bãi bỏ để ban hành văn bản 

hành chính thay thế cho phù 

hợp với Quyết định 

25/2013/QĐ-TTg. 

 

* Lĩnh vực: Lao động, Thương binh và Xã hội 

28 

Quyết 

định  

 

55/2000/ 

QĐ-UB 

ngày  

30/5/2000 

V/v thể chế hóa chế độ hỗ 

trợ kinh phí mai táng ở các 

cấp thành phố, quận, 

huyện thuộc thành phố. 

 

Không còn áp dụng. Hiện nay, 

chế độ mai táng thực hiện theo 

Quyết định số 6817-QĐ/TU 

ngày 27/3/2013 của Thành ủy 

Đà Nẵng về ban hành Quy chế 

tổ chức lễ tang đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, nghỉ hưu 

và các đối tượng hưởng chế độ 

ưu đãi từ trần trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 

29 
Quyết 

định 

93/2003/ 

QĐ-UB 

ngày 

02/6/2003 

Ban hành quy chế tổ chức 

hoạt động của Trường Kỹ 

thuật - Kinh tế Đà Nẵng 

UBND thành phố đã ban hành 

Quyết định số 7501/QĐ-

UBND ngày 01/10/2009 Phê 

duyệt điều lệ của Trường Cao 

đẳng nghề Đà Nẵng. 

 

30 Chỉ thị 

12/2003/ 

CT-UB 

ngày 

05/9/2003 

Tăng cường thực hiện 

chính sách BHXH 

Nội dung không còn phù hợp. 

Chủ tịch UBND thành phố đã 

Quyết định số 3702/QĐ-

UBND ngày 14/5/2012 ban 

hành quy chế phối hợp quản lý, 
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tổ chức thực hiện Luật BHXH 

và BHYT trên địa bàn. 

    

31 
Quyết 

định 

142/2005/ 

QĐ-UBND 

ngày 

03/10/2005 

Đề án giải quyết việc làm 

cho người trong độ tuổi lao 

động của thành phố. 

Nội dung không còn phù hợp. 

Hiejn nay áp dụng Quyết định 

2644/QĐ-UBND về ban hành 

đề án giải quyết việc làm cho 

người lao động trên địa bàn TP 

giai đoạn 2012-2015.  

* Lĩnh vực: Nội vụ 

32 
Quyết 

định 

3670/1998/

QĐ-UB 

ngày 

30/6/1998 

Ban hành Quy định về việc 

cử và quản lý cán bộ tham 

gia vào Doanh nghiệp liên 

doanh với nước ngoài trên 

địa bàn thành phố  

Căn cứ ban hành văn bản là 

Luật đầu tư nước ngoài, Nghị 

định 12/CP ngày 18/02/1997 

đã hết hiệu lực. 

33 
Quyết 

định 

4455/1998/

QĐ-UB 

ngày  

04/8/1998 

Ban hành kế hoạch triển 

khai Quy chế thực hiện 

dân chủ ở xã, phường trên 

địa bàn thành phố Đà 

Nẵng 

 

Nghị định 29/1998/NĐ-CP đã 

thay bằng Nghị định 79/2003 

và hiện nay áp dụng Pháp lệnh 

dân chủ cơ sở. 

34 
Quyết 

định 

34/1999/ 

QĐ-UB 

ngày   

10/03/1999 

Ban hành kế hoạch triển 

khai quy chế thực hiện dân 

chủ ở doanh nghiệp nhà 

nước trên địa bàn thành 

phố 

Không còn phù hợp với quy 

định hiện hành. 

35 
Quyết 

định 

121/1999/ 

QĐ-UB  

ngày     

06/10/1999 

Ban hành kế hoạch triển 

khai thực hiện Nghị định 

26/1999 /NĐ-CP ngày 

14/9/ 1999 của Chính  phủ 

về các hoạt động tôn giáo 

Nghị định 26/1999/NĐ-CP làm 

cơ sở pháp lý ban hành văn bản 

đã hết hiệu lực thi hành. 

36 Chỉ thị 

01/2000/ 

CT-UB 

ngày 

13/01/2000 

Về việc cán bộ, công chức, 

viên chức tham gia sinh 

hoạt tại tổ dân phố, thôn. 

Nội dung không còn phù hợp. 

Hiện đang áp dụng Quyết định 

số 51/2012/QĐ-UBND ngày 20 

tháng 11 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành 

http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/4049836d40dfd9094725702a0035f044?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/4049836d40dfd9094725702a0035f044?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/4049836d40dfd9094725702a0035f044?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/4049836d40dfd9094725702a0035f044?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/4049836d40dfd9094725702a0035f044?OpenDocument
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Trích yếu nội dung của 

văn bản 

Lý do bãi bỏ 

Quy chế tổ chức và hoạt động 

của tổ dân phố, thôn trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng 

37 

Quyết 

định 

 

16/2000/ 

QĐ-UB 

ngày   

11/02/2000 

Về việc điều chỉnh mức 

sinh hoạt phí, hoạt động 

phí đối với cán bộ xã, 

phường thị trấn theo nghị 

định 175/1999/NĐ-CP 

ngày 15/12/1999 của 

chính phủ 

Không còn phù hợp với quy 

định hiện hành. 

38 

Quyết 

định 

 

28/2000/ 

QĐ-UB 

ngày 

27/3/2000 

 

V/v tăng số lượng cán bộ 

phường, xã theo quy định 

tại Nghị định số 

09/1998/NĐ-CP ngày 

23/01/1998 của Chính phủ 

qua kết quả tổng điều tra 

dân số, nhà ở năm 1999 

Hiện nay, nội dung này được 

thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 10 năm 2009 của 

Chính phủ về chức danh, số 

lượng, một số chế độ, chính 

sách đối với cán bộ, công chức 

ở xã, phường, thị trấn và những 

người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã 

39 
Quyết 

định 

62/2000/ 

QĐ-UB 

ngày   

14/6/2000 

V /v chuẩn y điều lệ Hội 

Từ thiện thành phố. 

 

Không còn đối tượng điều 

chỉnh 

40 
Quyết 

định 

117/2000/ 

QĐ-UB 

ngày            

03/11/2000 

V/v chuẩn y Điều lệ câu 

lạc bộ các doanh nghiệp 

xuất khẩu 3 triệu USD  

 

Câu lạc bộ các doanh nghiệp 

xuất khẩu 3 triệu đô đã bị giải 

thể tại Quyết định số 

27/2012/QĐ-UB ngày 

10/7/2012 V/v bãi bỏ Quyết 

định số 19/2000/QĐ-UB ngày  

24/02/2000 về việc cho phép 

thành lập và công nhận Ban 

điều hành câu lạc bộ xuất khẩu 

3 triệu USD thành phố Đà 

Nẵng 
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41 
Quyết 

định 

125/2000/ 

QĐ-UB 

ngày               

20/11/2000 

V /v thành lập ban chỉ đạo 

cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng  đời 

sống văn hóa” thành phố 

Không còn áp dụng. Hiện nay 

thực hiện theo Quyêt định 

5854/QĐ-UBND ngày 

24/8/2013 thành lập BCĐ toàn 

dân đoàn kết xây dựng ĐSVH 

và xây dựng NSVH VMĐT 

42 
Quyết 

định  

49/2001/ 

QĐ-UB 

ngày 

11/4/2001  

V/v phê duyệt Đề án cải 

cách thủ tục hành chính 

theo mô hình “một cửa” ở 

các cơ quan hành chính 

nhà nước thuộc thành phố 

Đà Nẵng 

Vì đã thực hiện hết các nhiệm 

vụ đặt ra tại Đề án 

43 
Quyết 

định 

126/2001/ 

QĐ-UB 

ngày  

22/8/2001 

Thành lập lực lượng thanh 

niên xung kích 

Đối tượng điều chỉnh không 

còn, LLTNXK đã giải thể 

44 
Quyết 

định 

146/2001/ 

QĐ-UB 

ngày    

26/9/2001 

Ban hành quy chế tổ chức 

và hoạt động của lực lượng 

thanh niên xung kích thành 

phố Đà Nẵng 

Đối tượng điều chỉnh không 

còn, LLTNXK đã giải thể 

45 
Quyết 

định 

70a/2002/ 

QĐ-UB 

ngày    

19/6/2002 

Quy định chế độ phụ cấp 

kiêm nhiệm hàng tháng 

đối với chức danh của hội 

đồng nhân quận, huyện. 

Đối tượng điều chỉnh của Quyết 

định đã không còn, do thành phố 

đang thực hiện thí điểm không tổ 

chức HĐND quận, huyện, 

phường (theo Nghị quyết 

725/2009/UBTVQH12) 

 

46 
Quyết 

định 

111/2002/ 

QĐ-UB 

ngày        

23/10/2002 

Về việc chuẩn y điều lệ 

quỹ khuyến học thành phố. 

Qũy khuyến học đã bị giải thể, 

đối tượng không còn. 

47 
Quyết 

định 

124/2002/ 

QĐ-UB  

 

ngày          

28/11/2002 

Phê duyệt nội dung Đề án 

tăng cường quản lý nhà 

nước và bảo vệ chủ quyền 

Việt Nam đối với huyện 

đảo Hoàng Sa. 

Đề án trình Trung ương nhưng 

không không được phê duyệt.  
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48 
Quyết 

định 

78/2003/ 

QĐ-UB 

ngày            

21/4/2003 

Về việc công nhận các 

thôn hiện có của các xã 

thuộc huyện Hòa Vang. 

Không phù hợp với thực tế. 

49 
Quyết 

định 

101/2003/ 

QĐ-UB 

ngày 

16/6/2003 

 

 

V/v tăng số lượng cán bộ 

phường theo quy định tại 

Nghị định 09/1998/NĐ-

CP ngày 23/01/1998 của 

Chính phủ đối với phường 

tăng dân số. 

Không còn áp dụng. Hiện nay, 

thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 10 năm 2009 của 

Chính phủ về chức danh, số 

lượng, một số chế độ, chính 

sách đối với cán bộ, công chức 

ở xã, phường, thị trấn và những 

người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã.  

50 
Quyết 

định 

169/2003/ 

QĐ-UB 

ngày 

19/12/2003 

 

 

 

Về tổ chức mô hình dưới 

phường, xã trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

Hiện nay đang thực hiện theo 

Quyết định số 05/2014/QĐ-

UBND ngày 21/ 01/2014 của 

UBND thành phố Quy định 

chức danh, chế độ chính sách 

đối với những người hoạt động 

không chuyên trách dưới 

phường, xã và công an viên 

thường trực tại xã và Quyết 

định số 51/2012/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2012 của UBND 

thành phố ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của tổ dân 

phố, thôn trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 

51 
Quyết 

định 

164/2005/ 

QĐ-UB 

ngày                  

11/11/2005 

 

V /v bổ sung thêm một 

định xuất phụ cấp đối với 

chức danh Phó Chủ tịch  

 

 

Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam phường xã. 

Chức danh Phó Chủ tịch UB-

MTTQ VN phường, xã đã được 

quy định lại tại Quyết định 

6115/QĐ-UBND và Quyết 

định số 7530/QĐ-UBND và 

mức phụ cấp được quy định tại 
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Quyết định số 2373/QĐ-

UBND 

 

* Lĩnh vực: Khoa học công nghệ 

52 Chỉ thị 

19/2007/ 

CT-UBND 

ngày 

29/8/2007 

 

 

 

Tăng cường công tác quản 

lý nhà nước về sở hữu trí 

tuệ trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng 

- Một số đối tượng điều chỉnh 

tại văn bản không còn. Hiện 

nay đang áp dụng Quyết định 

692/QĐ-UBND ngày 

24/01/2014 V/v ban hành Quy 

chế phối hợp liên ngành trong 

hoạt động thực thi bảo vệ 

quyền sở hữu trí tuệ bằng biện 

pháp hành chính trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng.  

* Lĩnh vực: Tài nguyên & Môi trường 

53 Chỉ thị 

08/1999/ 

CT-UB 

ngày  

17/4/1999 

V/v đẩy mạnh công tác 

đăng ký, cấp giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà ở 

và quyền sử dụng đất ở 

theo Nghị định 60/CP trên 

địa bàn thành phố Đà 

Nẵng 

Nhiệm vụ giao thực hiện trong 

Chỉ thị là trong năm 1999-

2000. Do đó các nhiệm vụ đã 

thực hiện xong 

 

54 Chỉ thị 

25/1999/ 

CT-UB 

ngày  

08/11/1999 

V/v đẩy mạnh công tác 

giao đất, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất 

lâm nghiệp theo Nghị định 

02/CP của Chính phủ trên 

địa bàn thành phố Đà 

Nẵng 

Nhiệm vụ giao thực hiện trong 

Chỉ thị là trong năm 1999-

2000. Do đó các nhiệm vụ đã 

thực hiện xong 

 

55 
Quyết 

định  

57/1999/ 

QĐ-UB 

ngày  

23/4/1999 

Quản lý, sử dụng đất trong 

khu vực quy hoạch dự án 

khu văn hóa du lịch thành 

phố. 

Dự án này đã thực hiện xong. 
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56 
Quyết 

định 

128/2000/ 

QĐ-UB 

ngày   

22/11/2000 

Về đền bù, hỗ trợ giá trị 

thiệt hại về nhà, đất cho 

các hộ diện giải tỏa để thực 

hiện dự án đường Liên 

Chiểu- Thuận Phước. 

Dự án này đã thực hiện xong. 

57 Chỉ thị 

22/2000/ 

CT-UB 

ngày 

08/12/2000  

 

Về việc lập báo cáo đánh 

giá tác động môi trường 

đối với các dự án đầu tư 

mới, các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh và dịch vụ 

đang hoạt động trên địa 

bàn thành phố 

Nội dung văn bản thể hiện áp 

dụng đến 31/3/2001 nên hết 

thời hạn áp dụng. 

Không còn phù hợp với quy 

định của cơ quan cấp trên, đã bị 

điều chỉnh bởi Luật bảo vệ môi 

trường, Nghị định 

29/2011/NĐ-CP ngày 

18/4/2011 của Chính phủ.  

58 

Quyết 

định 

 

48/2001/ 

QĐ-UB 

ngày  

10/4/2001 

Quy định mức đền bù hỗ 

trợ thiệt hại về đất ở, nhà ở 

và vật kiến trúc để thực 

hiện dự án mở rộng cảng 

Tiên sa 

Dự án này đã thực hiện xong. 

59 Chỉ thị 

14/2001/ 

CT-UB 

ngày 

3/7/2001 

Về tăng cường quản lý 

hoạt động khai thác và bảo 

vệ cát lòng sông, triền 

sông trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

Các cơ sở pháp lý ban hành văn 

bản đã hết hiệu lực nên nội 

dung không còn phù hợp.  

60 

Quyết 

định 

 

177/2001/ 

QĐ-UB 

ngày  

28/11/2001 

Phê duyệt đơn giá đo đạc 

bản đồ địa chính và xây 

dựng hồ sơ địa chính sau 

khi cấp giấy chứng nhận 

QSHN ở-QSDĐ ở 

Không còn phù hợp với quy 

định hiện hành. 

61 

Quyết 

định 

 

157/2004/ 

QĐ-UB 

ngày        

15/9/2004 

Về việc ban hành quy định 

ký quỹ phục hồi môi 

trường trong hoạt động 

khai thác khoáng sản trên 

địa bàn thành phố. 

Không còn phù hợp với quy 

định hiện hành. 
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62 

 

Quyết 

định 

 

46/2006/ 

QĐ-UB 

ngày            

17/5/2006 

Ban hành quy định quản lý 

hoạt động khảo sát, thăm 

dò, khai thác, chế biến và 

kinh doanh cát, sỏi. 

Nội dung văn bản không còn 

phù hợp quy định pháp luật 

hiện hành.  

 

63 Chỉ thị 

27/2006/ 

CT-UBND 

ngày 

18/9/2006 

Về tăng cường công tác 

quản lý tài nguyên nước 

trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng 

Nội dung của Chỉ thị không 

phù hợp với Luật Tài nguyên 

nước số 17/2012/QH13. 

64 

Quyết 

định 

 

111/2006/ 

QĐ-UB 

ngày                  

27/12/2006 

Ban hành Quy định quản 

lý hoạt động khoáng sản 

trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

Không còn phù hợp với Luật 

Khoáng sản 2010. 

65 
Quyết 

định 

33/2007/ 

QĐ-UB 

ngày                            

27/6/2007 

Về việc sửa đổi bổ sung 

khoản 2 Điều 3 tại Quy 

định giá các loại đất trên 

địa bàn thành phố Đà 

Nẵng kèm theo Quyết định 

số 107/2006/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2006 của 

UBND thành phố. 

Quyết định 107/2006/QĐ-

UBND đã hết hiệu lực thi hành 

nên văn bản sửa đổi, bổ sung 

cũng hết hiệu lực thi hành. 

 

 

66 
Quyết 

định 

18/2008/ 

QĐ-UBND 

ngày 

13/3/2008 

Điều chỉnh và bổ sung 

Quy định về bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư khi 

nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn thành phố Đà 

Nẵng ban hành kèm theo 

Quyết định số 

71/2007/QĐ-UBND ngày 

20/12/2007 của UBND 

thành phố. 

Quyết định 71/2007/QĐ-

UBND đã bị Quyết định 

36/2009/QĐ-UBND thay thế.  

67 
Quyết 

định 

18/2011/ 

QĐ-UBND 

ngày 

08/7/2011 

Quyết định điều chỉnh giá 

đất đường Lương thế Vinh 

tại Quyết định số 

44/2010/QĐ-UBND ngày 

17/12/2010 của UBND 

thành phố. 

QĐ 44/2010/QĐ-UBND đã bị 

thay thế bởi Quyết định 

35/2011/QĐ-UBND. 

* Lĩnh vực: Công thương 
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68 
Quyết 

định 

2931/1998

/QĐ-UB 

ngày  

23/5/1998 

Ban hành quy định quản lý 

Nhà nước về điện trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng 

Không còn phù hợp và không 

còn áp dụng trên thực tế.  

69 
Quyết 

định 

5087/1998

/QĐ-UB 

ngày  

07/9/1998 

Về việc kinh doanh phục 

vụ cho khách du lịch và 

thuyền viên nước ngoài tại 

cụm cảng Đà Nẵng. 

Các căn cứ ban hành VBQPPL 

này không còn hiệu lực; các 

quy định trong văn bản không 

còn phù hợp với quy định hiện 

hành và thực tế. 

70 Chỉ thị 

12/1999/ 

CT-UB 

ngày  

02/06/199

9 

V/v tăng cường công tác 

phòng cháy, chữa cháy tại 

các chợ trên địa bàn thành 

phố 

Không còn phù hợp và không 

còn áp dụng trên thực tế.  

71 
Quyết 

định 

138/2000/ 

CT-UB 

ngày  

27/12/200

0 

V/v phê duyệt Quy hoạch 

các  cụm công nghiệp nhỏ 

thành phố. 

 

Hết thời hạn áp dụng. 

72 
Quyết 

định 

108/2001/

QĐ-UB 

ngày  

03/07/200

1 

 

 

Ban hành quy chế quản lý 

cụm công nghiệp nhỏ 

thành phố Đà Nẵng. 

Hiện nay thực hiện theo Quyết 

định số 10899/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 12 năm 2011 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về 

việc ban hành Quy chế phối 

hợp quản lý các cụm công 

nghiệp trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng 

73 
Quyết 

định 

18/2002/ 

CT-UB 

ngày  

05/02/200

2 

Ban hành quy chế tổ chức 

và hoạt động của trung tâm 

tư vấn kỹ thuật công 

nghiệp. 

Trung tâm tư vấn kỹ thuật công 

nghiệp đã được sáp nhập với 

Trung tâm Khuyến công thành  

trung tâm Khuyến công và tư 

vấn phát triển công nghiệp theo 

Quyết định số 4535/QĐ-

UBND ngày 17/6/2010 của 

UBND TPĐN.  

74 
Quyết 

định 

115/2002/ 

CT-UB 
Ban hành quy chế tổ chức 

và hoạt động của trung tâm 

Trung tâm thương mại siêu thị 

thành phố  Đà Nẵng đã được 

http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0214f873fcc536d7472570140035e7e3?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0214f873fcc536d7472570140035e7e3?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0214f873fcc536d7472570140035e7e3?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0214f873fcc536d7472570140035e7e3?OpenDocument
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Stt 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký 

hiệu; ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của 

văn bản 

Lý do bãi bỏ 

ngày      

04/11/200

2 

thương mại  siêu thị thành 

phố. 

đổi tên vào năm 2009 và hợp 

nhất với Công ty quản lý các 

chợ Đà Nẵng thành Công ty 

Quản lý Hội chợ triển lãm và 

các chợ Đà Nẵng theo Quyết 

định số 8036/QĐ-UBND ngày 

22/10/2009 của UBND thành 

phố Đà Nẵng. 

75 
Quyết 

định 

148/2003/ 

QĐ-UB 

ngày 

24/10/200

3 

Ban hành quy định tạm 

thời về quản lý hoạt động 

kinh doanh nhà trọ, nhà 

cho thuê trên địa bàn thành 

phố.  

Không còn phù hợp với các văn 

bản quy phạm pháp luật của 

Trung ương điều chỉnh về lĩnh 

vực này. 

76 Chỉ thị  

14/2003/ 

CT-UB 

ngày 

07/11/200

3 

V/v tăng cường quản lý 

xóa bán điện công tơ tổng 

tại một số phường xã trên 

địa bàn thành phố  

Không còn đối tượng điều 

chỉnh và không còn phù hợp 

với thực tế. 

77 
Quyết 

định 

156/2003/  

CT-UB 

ngày   

13/11/200

3 

Ban hành quy định về 

công tác phòng cháy chữa 

cháy tại các chợ, Trung 

tâm thương mại- siêu thị 

trên địa bàn thành phố. 

Nội dung không còn phù hợp 

quy định pháp luật hiện hành và 

không còn phù hợp với thực tế.  

 

78 
Quyết 

định 

174/2003/ 

CT-UB 

ngày  

22/12/200

3 

Về việc ban hành quy chế 

tổ chức và hoạt động của 

Trung tâm Thương mại- 

siêu thị Đà Nẵng. 

Trung tâm thương mại siêu thị 

thành phố  Đà Nẵng đã được 

đổi tên vào năm 2009 và hợp 

nhất với Công ty quản lý các 

chợ Đà Nẵng thành Công ty 

Quản lý Hội chợ triển lãm và 

các chợ Đà Nẵng theo Quyết 

định số 8036/QĐ-UBND ngày 

22/10/2009 của UBND thành 

phố Đà Nẵng. 

79 
Quyết 

định 

72/2004/ 

QĐ-UB 

ngày 

26/4/2004 

Ban hành quy định mưc hỗ 

trợ cho hoạt động phát 

triển thị trường, xúc tiến 

thương mại của các doanh 

Mức hỗ trợ theo quy định 

không còn phù hợp với tình 

hình phát triển kinh tế xã hội và 
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Stt 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký 

hiệu; ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của 

văn bản 

Lý do bãi bỏ 

nghiệp trên địa bàn thành 

phố 

không còn được áp dụng trên 

thực tế. 

80 
Quyết 

định 

14/2005/ 

QĐ-UB 

ngày  

29/01/200

5 

V /v phê duyệt Quy hoạch 

phát triển ngành công 

nghiệp chế biến nông lâm 

thủy sản thành phố đến 

năm 2010, có tính đến năm 

2015. 

Không còn phù hợp tình hình 

thực tế. Hiện nay đã có Quyết 

định 5503/QĐ-UBND ngày 

20/7/2009 Ban hành quy hoạch 

phát triển công nghiệp đến năm 

2020 thay thế cho quy hoạch 

này. 

* Lĩnh vực: Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

81 
Quyết 

định 

5746/1998/

QĐ-UB 

ngày  

12/10/1998 

Ban hành quy định một số 

vấn đề về quản lý Nhà 

nước đối với khu du lịch 

Bà Nà- Suối mơ thuộc 

thành phố Đà Nẵng 

  

Cơ sở pháp lý ban hành văn bản 

đã thay đổi; không còn phù hợp 

với thực tế. 

 

 

82 

 

Quyết 

định 

100/1999/ 

QĐ-UB 

ngày    

02/08/1999 

Ban hành Quy chế về tổ 

chức và hoạt động của đội 

cứu sinh tại các bãi tắm 

biển trên địa bàn thành 

phố. 

Thực hiện theo Quyết định số 

143/QĐ-SDL ngày 

23/11/2006. 

 

 

 

 

83 

 

 

 

Quyết 

định 

 

 

 

108/1999/ 

QĐ-UB 

ngày 

25/8/1999 

 

 

 

Ban hành Quy chế Tổ chức 

và hoạt động của Trung 

tâm Quản lý quảng cáo Đà 

Nẵng. 

Bãi bỏ cho phù hợp phân cấp 

quản lý tại Quyết định số 

28/2011/QĐ-UBND Ban hành 

Quy định về quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế, cán bộ, công 

chức, viên chức cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp và cán 

bộ quản lý doanh nghiệp do 

Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc 

UBND thành phố Đà Nẵng, 

84  

 

Quyết 

định 

100/2000/ 

QĐ-UB 

ngày  

13/9/2000 

Về sửa đổi bổ sung Quyết 

định số 6313/1998 /QĐ-

UB ngày 06/11/1998 của 

UBND thành phố Ban 

hành Quy chế tổ chức và 

Đội kiểm tra liên ngành 814 đã 

giải thể chuyển thành Đội kiểm 

tra liên ngành 178 do Sở Lao 

động TB&XH chủ trì theo 

Quyết định 1355/QĐ-UBND 

ngày 04/3/2014. 
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Stt 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký 

hiệu; ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của 

văn bản 

Lý do bãi bỏ 

hoạt động của đội kiểm tra 

liên ngành 814 

 

 

 

85 

 

 

 

Quyết 

định 

110/2000/ 

QĐ-UB 

ngày   

05/10/2000 

Về sửa đổi bổ sung Quy 

chế tổ chức và hoạt động 

của Tung tâm quản lý 

quảng cáo ban hành kèm 

theo Quyết định số 

108/1999/QĐ-UB ngày 

25/8/1999 của UBND 

thành phố 

 

Quyết định 108/1999/QĐ-

UBND đã bị bải bỏ. 

  

 

86 

 

Quyết 

định 

166/2001/ 

QĐ-UB 

ngày  

24/10/2001 

Ban hành quy chế tổ chức 

và hoạt động của đội quản 

lý và cứu hộ tại bãi biển du 

lịch. 

Thực hiện theo QĐ số 143/QĐ-

SDL ngày 23/11/2006. 

87 
Quyết 

định 

07/2002/ 

QĐ-UB 

ngày  

22/01/2002 

 

 

Ban hành quy định về 

quản lý hoạt động du lịch 

lặn tại bán đảo Sơn Trà. 

Việc quản lý hoạt động du lịch 

lặn tại bán đảo Sơn Trà đã được 

bổ sung, điều chỉnh cho phù 

hợp thực tế tại Quyết định 

2693/QĐ-UBND ngày 

05/4/2011 v/v ban hành Quy 

chế Tổ chức hoạt động du lịch 

tại khu vực bán đảo Sơn Trà, 

quận Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng. 

 

89 
Quyết 

định 

116/2002/ 

QĐ-UB 

ngày      

04/11/2002 

Ban hành quy chế tổ chức 

và hoạt động Ban quản lý 

khu du lịch Bà Nà – Suối 

Mơ. 

Ban quản lý khu du lịch Bà Nà 

– Suối Mơ đã giải thể tháng 

3/2009. 

90 
Quyết 

định 

66/2003/ 

QĐ-UB 

ngày          

07/4/2003 

Về việc ban hành quy chế 

làm việc của Ban chỉ đạo 

Du lịch thành phố. 

Thực hiện theo Quyết định 

109/QĐ-UBND ngày 

28/10/2013 v/v ban hành Quy 

chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 

du lịch thành phố Đà Nẵng. 

91 
Quyết 

định  

169/2004/ 

QĐ-UBND 
Về việc thực hiện thông tư 

số 67/2004/TT-BTC ngày 

Căn cứ pháp lý ban hành Thông 

tư 67/2004 đã hết hiệu lực. Luật 
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Stt 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký 

hiệu; ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của 

văn bản 

Lý do bãi bỏ 

ngày  

20/10/2004 
7/7/2004 của Bộ Tài 

chính. 

Quảng cáo 2013 quy định bỏ 

cấp giấy phép thực hiện quảng 

cáo và thay bằng thông báo, 

cho nên Trung tâm QLQC 

không thu lệ phí thì từ ngày 

01/01/2013.  

 

 

92 

 

 

Quyết 

định 

 

 

131/2005/ 

QĐ-UBND 

ngày 

20/9/2005 

Quy định về quản lý hoạt 

động biểu diễn và tổ chức 

biểu diễn nghệ thuật trên 

địa bàn thành phố Đà 

Nẵng 

Không còn phù hợp với Nghị 

định số 79/2012/NĐ-CP ngày 

05/10/2012 Quy định về biểu 

diễn nghệ thuật, trình diễn thời 

trang; thi người đẹp và người 

mẫu; lưu hành, kinh doanh bản 

ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, 

sân khấu. 

 

 

 

93 

 

 

Quyết 

định 

 

101/2006/ 

QĐ-UBND 

ngày 06 

tháng 11 

năm 2006 

 

Quy định một số vấn đề về 

quảng cáo và viết, đặt biển 

hiệu trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. 

Căn cứ pháp lý làm cơ sở ban 

hành văn bản đã hết hiệu lực thi 

hành và đã được thay thế bằng 

Luật Quảng cáo 2012, Nghị 

định số 181/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 11 năm 2013 Quy 

định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Quảng cáo. Nội 

dung văn bản không còn phù 

hợp. 

 

 

94 

 

 

Chỉ thị 

 

02/2007/ 

CT-UBND 

ngày 11 

tháng 01 

năm 2007 

Tăng cường công tác quản 

lý và chấn chỉnh môi 

trường du lịch tại các điểm 

tham quan du lịch trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng 

- Các nội dung không còn phù 

hợp với tình hình thực tế. 

- UBND thành phố đã ban hành 

Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 16 

tháng 10 năm 2013 về việc tăng 

cường quản lý môi trường du 

lịch, bảo đảm an ninh trật tự, an 

toàn cho du khách trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

* Lĩnh vực: Tài chính 

95 
Quyết 

định 

729/1997/ 

QĐ-UBND  

Quy định về việc ban hành 

mức thu phí và lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử 

Quy định tại văn bản không còn 

phù hợp quy định pháp luật 

hiện hành. 



   

111 CÔNG BÁO/Số 08 + 09 + 10 + 11/Ngày 7-8-2014  

 

Stt 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký 

hiệu; ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của 

văn bản 

Lý do bãi bỏ 

ngày 

31/3/1997 

dụng đất ở và quyền sở 

hữu nhà ở. 

96 
Quyết 

định 

1200/1998/

QĐ-UB 

ngày  

05/3/1998 

Thu lệ phí về đăng ký và 

quản lý hộ khẩu trên địa 

bàn thành phố theo Thông 

tư 03/1998/TT/BTC của 

Bộ Tài chính 

Thông tư 03/1998 đã bị thay 

thế bởi QĐ163/1999/QĐ-BTC, 

do đó nội dung văn bản không 

còn phù hợp. 

97 
Quyết 

định 

16/2000/ 

QĐ-UB 

ngày 

11/02/2000 

V/v điều chỉnh mức sinh 

hoạt phí, hoạt động phí đối 

với cán bộ xã, phường theo 

Nghị định 175/ 1999/NĐ-

CP ngày 15/12/1999 của 

Chính phủ 

 

Hiện nay áp dụng theo Quyết 

định 141/2004/QĐ-UBND. 

98 

Quyết 

định  

 

48/2002/ 

QĐ-UB 

ngày    

04/4/2002 

Quy định tiền lương phụ 

cấp các chế độ khác và 

công tác quản lý tài chính 

đối lực lượng thanh niên 

xung kích. 

 

Không còn đối tượng điều 

chỉnh  

99 
Quyết 

định 

51/2002/ 

QĐ-UB 

ngày    

15/4/2002 

Quản lý, phân phối và sử 

dụng nguồn thu từ công tác 

phòng chống hàng giả. 

Hiện nay thực hiện theo Thông 

tư 153/2013/TT-BTC ngày 

31/10/2013. 

100 
Quyết 

định 

70 b/2002/ 

QĐ-UB 

ngày  

26/7/2002 

Quy định hệ số lương để 

tính phụ cấp hàng tháng 

đối với cán bộ chuyên 

trách hội cựu chiến binh 

việt nam cấp quận huyện 

thuộc thành phố Đà Nẵng. 

 

Hiện nay áp dụng theo Quy 

định 128-QĐ/TW ngày 

14/12/2004 và Hướng dẫn số 

05-HD/BTCTWW ngày 

01/7/2011.  

101 

Quyết 

định  

 

101/2002/ 

QĐ-UB 

ngày               

13/9/2002 

 

Điều chỉnh tên gọi một số 

loại phí, lệ phí. 

Các văn bản liên quan đến các 

loại phí, lệ phí được điều chỉnh 

đã hết hiệu lực. 

102 

Quyết 

định  

 

146/2002/ 

QĐ-UB 

Về định mức chi hành 

chính đối với sinh viên tốt 

nghiệp được phân bổ về 

Hiện nay áp dụng Quyết định 

41/2010/QĐ-UBND, do đó nội 
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Stt 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký 

hiệu; ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của 

văn bản 

Lý do bãi bỏ 

ngày                 

27/12/2002 
công tác tại ngành, địa 

phương. 

dung văn bản không còn phù 

hợp. 

103 
Quyết 

định 

15/2004/ 

QĐ-UB 

ngày       

29/01/2004 

 

Về việc quy định mức phí 

an ninh, trật tự trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

CT 21/CT UB ngày 

28/11/2007, CT 24/CT-TTg 

của TTg quy định kể từ ngày 

30/11/2007 không thực hiện 

việc thu phí an ninh trật tự. 

104 
Quyết 

định 

23/2006/ 

QĐ-UBND 

ngày      

27/3/2006 

V /v quy định mức thu, 

quản lý và sử dụng phí qua 

đò. 

Nội dung văn bản không còn 

phù hợp tình hình thực tế. 

105 
Quyết 

định 

 

26/2006/ 

QĐ-UBND 

ngày      

28/3/2006 

 

V /v quy định mức thu, 

quản lý và sử dụng phí sử 

dụng đường bộ (tuyến 

đường An Lợi – Bà Nà) 

Hiện nay mức thu phí sử dụng 

đường bộ đối với xe mô tô 

được trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng áp dụng theo Quyết định 

số 27/2013/QĐ-UBND. 

106 

Quyết 

định  

 

 

 

 

59/2006/ 

QĐ-UBND 

ngày  

12/6/2006 

Ban hành Chương trình 

hành động thực hiện Luật 

thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí. 

Luật thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí năm 2013 đã thay thế 

Luật 2005, do đó nội dung văn 

bản không còn phù hợp 

107 
Quyết 

định 

47/2007/ 

QĐ-UBND 

V/v quy định mức thu, 

quản lý và sử dụng phí 

thẩm định kết quả đấu thầu 

Theo CV số 8064/BTC-ĐT 

ngày 20/6/2011 của Bộ Tài 

chính thì phí thẩm định kết quả 

đấu thầu thực hiện theo Nghị 

định 85/2009/NĐ-CP của 

Chính phủ.  

108 

 

Quyết 

định  

 

 

 

01/2009/ 

QĐ- 

UBND 

ngày 

02/01/2009 

Về việc đền bù thay cho 

mức hỗ trợ Xí bệt đối với 

các hộ giải tỏa dự án 

đường nối từ đường 

Nguyễn Văn Linh đến 

đường Sơn Trà - Điện 

Đã thực hiện xong  

http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/fe8b6e9e06008603882575550078e623?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/fe8b6e9e06008603882575550078e623?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/fe8b6e9e06008603882575550078e623?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/fe8b6e9e06008603882575550078e623?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/fe8b6e9e06008603882575550078e623?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/fe8b6e9e06008603882575550078e623?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/fe8b6e9e06008603882575550078e623?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/fe8b6e9e06008603882575550078e623?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/fe8b6e9e06008603882575550078e623?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/fe8b6e9e06008603882575550078e623?OpenDocument
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Stt 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký 
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hành văn 
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Trích yếu nội dung của 

văn bản 

Lý do bãi bỏ 

Ngọc (trên địa bàn quận 

Hải Châu) 

109 

 

Quyết 

định  

 

 

 

 

13/2009/ 

QĐ-UBND 

30/03/2009 

V/v Điều chỉnh tên đoạn 

đường Nguyễn Hữu Thọ 

trong phụ lục giá đất đính 

kèm theo Quyết định số 

58/2008 ngày 20/12/2008 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng 

Quyết định số 58/2008/QĐ-

UBND đã hết hiệu lực thi hành. 

110 

 

Quyết 

định  

 

 

 

 

 

27/2009/ 

QĐ-UBND  

27/10/2009 

Sửa đổi khoản 3 Điều 3 

Quyết định số 207/2004 

/QĐ-UBND ngày 25 tháng 

12 năm 2004 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về giá 

tiêu thụ nước sạch trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng  

QĐ số 46/2010/QĐ-UB ngày 

20/12/2010 đã thay thế Quyết 

định 207/2004/QĐ-UB. 

 

*Lĩnh vực: Tư pháp 

 

111 

 

Quyết 

định 

2048/1997/ 

QĐ-UB 

ngày 

09/07/1997 

Quyết định về việc cấp 

kinh phí bồi dưỡng đối với 

giám định viên  kỹ thuật 

hình sự 

 Hiện nay chế độ đối với Giám 

định viên tư pháp được áp dụng 

theo quy định tại Quyết định số 

01/2014/QĐ-TTg. 

112 
Quyết 

định 

58/2000/ 

QĐ-UB 

ngày 

07/6/2000 

Về việc Chuẩn y Quy chế 

tổ chức và hoạt động của 

Trung tâm tư vấn pháp luật 

Đà Nẵng 

Không còn đối tượng điều 

chỉnh  

 

113 

 

Quyết 

định 

151/2003/ 

QĐ-UB 

ngày 

31/10/2003 

Về việc ban hành Quy chế 

hoạt động của Hội đồng 

phân loại chủ đầu tư, định 

giá bán đấu giá tài sản tàu 

đánh bắt hải sản xa bờ 

thuộc dự án vay vốn tín 

dụng đầu tư phát triển nhà 

nước thành phố Đà Nẵng 

Các quy định về bán đấu giá tài 

sản khoản 4 Điều 5 Quyết định 

số 151/2003/QĐ-UB không 

còn phù hợp. 

- Đến thời điểm hiện nay, thành 

phố Đà Nẵng đã thực hiện xong 

việc thu hồi và bán đấu giá tàu 

đánh bắt xa bờ. Do đó, về cơ 

bản nhiệm vụ của các cơ quan 

liên quan theo Quyết định đã 

thực hiện xong.   

http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/fe8b6e9e06008603882575550078e623?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/fe8b6e9e06008603882575550078e623?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6a2771de7c04490a8825761f0082d9c1?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6a2771de7c04490a8825761f0082d9c1?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6a2771de7c04490a8825761f0082d9c1?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/d37a5f6e208174208825765e00662f25?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/d37a5f6e208174208825765e00662f25?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/d37a5f6e208174208825765e00662f25?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/d37a5f6e208174208825765e00662f25?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/d37a5f6e208174208825765e00662f25?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/d37a5f6e208174208825765e00662f25?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/d37a5f6e208174208825765e00662f25?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/d37a5f6e208174208825765e00662f25?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/d37a5f6e208174208825765e00662f25?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/d37a5f6e208174208825765e00662f25?OpenDocument
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văn bản 

Lý do bãi bỏ 

 

114 

 

Chỉ thị 

 

14/2005/ 

CT-UB 

ngày 

28/6/2005 

 

Tăng cường quản lý công 

tác đăng ký kết hôn giữa 

công dân Việt Nam với 

người nước ngoài. 

Nội dung không còn phù hợp. 

 

 

115 

 

 

Chỉ thị  

 

 

17/2006/ 

CT-UBND 

ngày 

31/5/2006 

 

Triển khai thực hiện Nghị 

định 158/2005 /NĐ-CP 

ngày 27/12 /2005 của 

Chính phủ về đăng ký và 

quản lý hộ tịch trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

Việc triển khai đã thực hiện 

xong; nội dung của Chỉ thị 

không còn phù hợp. 

 

116 

 

Chỉ thị 

19/2006/ 

CT-UBND 

ngày 

03/7/2006 

Về việc đẩy mạnh và nâng 

cao hiệu quả của công tác 

kiểm tra xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng 

Cơ sở pháp lý ban hành đã hết 

hiệu lực; nội dung không còn 

phù hợp. 

117 
Quyết 

định 

112/2006/ 

QĐ-UBND 

ngày 

27/12/2006 

Sửa đổi Điều 4 Quy chế 

chế tổ chức, hoạt động và 

cơ chế tài chính của Trung 

tâm dịch vụ bán đấu giá tài 

sản Tp. Đà Nẵng ban hành 

kèm theo Quyết định số 

01/2006/QĐ-UBND. 

Quyết định số 15/2013/QĐ-

UBND ngày 16/4/2013 đã bãi 

bỏ Quyết định số 01/2006/QĐ-

UBND. 

 

118 

 

Chỉ thị  

 

14/2007/ 

CT-UBND 

04/7/2007 

 

Triển khai thi hành Luật 

Công chứng và Nghị định 

số 79/2007/NĐ-CP ngày 

18/5/2007 về cấp bản sao 

từ sổ gốc, chứng thực bản 

sao từ bản chính, chứng 

Đã triển khai thực hiện xong. 

Hiện nay, một số nội dung tại 

Nghị định số 79/2007/NĐ-CP  

đã được sửa đổi bổ sung tại 

Nghị định số 04/2012/NĐ-CP, 

do đó nội dung không còn phù 

hợp. 
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Stt 

Tên 

loại 

văn 

bản 
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hành văn 
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Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của 

văn bản 

Lý do bãi bỏ 

thực chữ ký trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

 

 

 

120 

 

Quyết 

định 

58/2007/ 

QĐ-UBND 

ngày 

12/10/2007 

Phê duyệt Đề án nâng cao 

năng lực của các cơ quan, 

công chức trực tiếp tham 

gia vào công tác xây dựng, 

ban hành và kiểm tra văn 

bản quy phạm pháp luật ở 

địa phương 

Không còn phù hợp. Hiện nay, 

thực hiện theo Quyết định số 

1325/QĐ-UBND ngày 

19/02/2013.  

*Lĩnh vực: Nông nghiệp phát triển nông thôn 

121 
Quyết 

định 

3609/1998/

QĐ-UB 

ngày  24/6 

 

 

Về việc thu lệ phí về công 

tác bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản. 

Không còn áp dụng. Hiện nay, 

việc thu phí thực hiện theo 

Quyết định số 31/2007/QĐ-

BTC ngày 15/5/2007 về quy 

định chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí, lệ phí về công tác 

khai thác và bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản 

122 
Quyết 

định 

6253/1998/

QĐ-UB 

ngày          

04/11/1998 

Ban hành Quy chế quản lý 

các hoạt động nghề cá trên 

địa bàn thành phố Đà 

Nẵng 

Quy chế này hiện nay không 

còn phù hợp tình hình thực tế.  

 

123 
Quyết 

định 

148/2004/ 

QĐ-UB 

ngày  

01/9/2004 

Về việc ban hành quy chế 

tổ chức và hoạt động của 

Ban Quản lý âu thuyền 

Thọ Quang Đà Nẵng. 

Đối tượng điều chỉnh của văn 

bản không còn. 

124 
Quyết 

định 

45/2006/ 

QĐ-UB 

ngày      

10/5/2006 

Hủy bỏ các khoản 1,2 Điều 

5 Quyết định số 

144/2003/QĐ-UB ngày 

20/10/2003 về kiểm soát 

giết mổ động vật, sản 

phẩm động vật và kiểm tra 

Quyết định 144/2003/QĐ-UB 

đã bị Quyết định 15/2012/QĐ-

UBND thay thế. 

 

 

http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7fe5847609d78e954725701400373d17?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7fe5847609d78e954725701400373d17?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7fe5847609d78e954725701400373d17?OpenDocument
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vệ sinh thú y thực phẩm có 

nguồn gốc động vật. 

*Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư 

125 
Quyết 

định 

71/1999/Q

Đ-UB ngày   

14/6/1999 

V/v thẩm định và cấp giấy 

phép đầu tư đối với các dự 

án đầu tư trực tiếp nước 

ngoài tại thành phố được 

Chính phủ phân cấp. 

Không còn phù quy định pháp 

luật hiện hành và tình hình 

thực tế. 

126 
Quyết 

định 

72/1999/Q

Đ-UB ngày     

14/6/1999 

Ban hành quy định về việc 

hình thành, xem xét và 

quản lý các dự án đầu tư 

trực tiếp nước ngoài tại 

Việt Nam. 

Không còn phù quy định pháp 

luật hiện hành và tình hình 

thực tế. 

127 
Quyết 

định 

115/1999/Q

Đ-UB ngày   

20/9/1999 

Ban hành Quy chế vận 

động, quản lý và sử dụng 

nguồn hỗ trợ  phát triển 

chính thức tại thành phố 

Không còn phù quy định pháp 

luật hiện hành và tình hình 

thực tế. 

128 
Quyết 

định 

116/2000/ 

QĐ-UB 

ngày  

02/11/2000 

Ban hành quy định một số 

vấn đề về quản lý nhà nước 

đối với doanh nghiệp 

thành lập theo Luật doanh 

nghiệp và hộ kinh doanh 

cá thể trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 

Không còn phù hợp. Hiện nay 

đang thực hiện theo Quyết định 

số 201/QĐ-UBND của UBND 

thành phố. 

129 
Quyết 

định 

159/2002/ 

QĐ-UB 

ngày  

27/12/2002 

Ban hành quy định về thực 

hiện công tác đấu thầu. 

Không còn phù hợp. Hiện nay 

đang áp dụng QĐ 04/2010/QĐ-

UBND ngày 12/02/2010 Ban 

hành Quy định một số vấn đề 

về mua sắm, quản lý đầu tư và 

xây dựng trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

130 
Quyết 

định 

120/2004/Q

Đ-UB ngày  

15/7/2004 

Về việc phê duyệt chương 

trình mở rộng và nâng cao 

hiệu quả hoạt động đối 

ngoại và kinh tế đối ngoại. 

Không còn phù quy định pháp 

luật hiện hành và tình hình 

thực tế. 
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131 
Quyết 

định 

124/2004/Q

Đ-UB ngày   

16/7/2004 

Ban hành quy chế khen 

thưởng danh hiệu “doanh 

nghiệp tiêu biểu” và “ 

giám đốc doanh nghiệp 

tiêu biểu” thành phố Đà 

Nẵng 

Không còn phù quy định pháp 

luật hiện hành và tình hình 

thực tế. 

*Lĩnh vực: Giao thông Vận tải 

132 
Quyết 

định 

3607/1998/

QĐ-UB 

ngày  

24/6/1998 

Về việc thu lệ phí quản lý 

Nhà nước về bảo đảm trật 

tự an toàn giao thông 

đường bộ và trật tự an toàn 

giao thông đô thị. 

Nội dung văn bản không còn 

phù hợp quy định pháp luật 

hiện hành. 

133 

Quyết 

định 

 

186/2001/ 

QĐ-UB 

ngày  

06/12/2001 

Ban hành quy chế tổ chức 

và hoạt động của Đội quản 

lý trật tự vỉa hè trên địa bàn 

quận Hải Châu, quận 

Thanh Khê thành phố Đà 

Nẵng. 

Năm 2008 đã sáp nhập Đội 

quản lý vỉa hè với Đội quy tắc 

đô thị, do đó đối tượng điều 

chỉnh không còn . 

* Lĩnh vực: Quốc phòng an ninh 

134 
Quyết 

định 

40/2007/ 

QĐ-UBND 

ngày  

16/7/2007 

Quy định về công tác 

tuyển chọn, gọi công dân 

nhập ngũ trên địa bàn 

thành phố. 

Đề nghị bãi bỏ vì không còn 

phù hợp quy định pháp luật 

hiện hành 

 

*Lĩnh vực: quản lý Khu công nghiệp và chế xuất 

135 
Quyết 

định 

273/1998/ 

QĐ-UB 

ngày 

13/01/1998 

Ban hành Quy chế phối 

hợp trong việc thẩm định 

dự án đầu tư nước ngoài 

vào các Khu công nghiệp, 

Khu Chế xuất trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

 

Đề nghị bãi bỏ do không còn 

phù hợp với quy định pháp luật 

hiện hành. 

136 
Quyết 

định 

2079/1998/

QĐ-UB 

ngày  

20/4/1998 

V/v Ban hành Quy chế Tổ 

chức và hoạt động của 

Trung tâm dịch vụ việc 

làm thuộc Ban quản lý 

Khu công nghiệp và Chế 

xuất Đà Nẵng. 

Không còn phù hợp. Hiện nay 

đang áp dụng Quyết định 

7335/QĐ-UBND ngày 

10/9/2008 ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trung 

tâm dịch vụ việc làm. 

 

http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/61b0d1c0963f874d47257014003722c4?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/61b0d1c0963f874d47257014003722c4?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/61b0d1c0963f874d47257014003722c4?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/61b0d1c0963f874d47257014003722c4?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/61b0d1c0963f874d47257014003722c4?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/78eba4702ad482704725703b002f308b?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/78eba4702ad482704725703b002f308b?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/78eba4702ad482704725703b002f308b?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/78eba4702ad482704725703b002f308b?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/78eba4702ad482704725703b002f308b?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/78eba4702ad482704725703b002f308b?OpenDocument
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*Lĩnh vực: Thanh tra 

137 
Quyết 

định 

05/2002/ 

QĐ-UB 

ngày  

11/01/2002 

Ban hành quy định về 

công tác thanh tra, kiểm tra 

đối với các doanh nghiệp. 

Nội dung văn bản không còn 

phù hợp. 

 

138 
Quyết 

định 

78/2002/ 

QĐ-UBND 

ngày 

12/8/2002 

Ban hành Quy chế về tổ 

chức tiếp công dân của 

Chủ tịch UBND thành phố 

Đà Nẵng. 

Nội dung văn bản không còn 

phù hợp quy định của Luật 

Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật 

Tiếp công dân. 

139 Chỉ thị 

15/2005/ 

CT-UB 

ngày 

29/6/2005 

V/v tổ chức thực hiện Luật 

Thanh tra và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Luật Khiếu nại, tố cáo 

Nội dung chỉ thị không còn phù 

hợp quy định pháp luật hiện 

hành. 

140 
Quyết 

định 

39/2006/ 

QĐ-UBND 

ngày  

26/4/2006 

Ban hành Chương trình 

hành động thực hiện Luật 

phòng, chống tham  

nhũng. 

UBND thành phố ban hành 

57/2006/QĐ-UBND ngày    

06/6/2006  

*Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo 

141 
Quyết 

định 

6463/1998/

QĐ-UB 

ngày    

12/11/1998 

Về việc Quy định mức 

bình quân học sinh trên 

một lớp học các cấp học 

ngành giáo dục thành phố 

Đà Nẵng. 

Nội dung văn bản không còn 

phù hợp với quy định pháp luật 

hiện hành, hiện nay áp dụng 

theo quy định của Bộ giáo dục 

và đào tạo đối với từng cấp học. 

142 
Quyết 

định 

86/1999/ 

QĐ-UB 

ngày  

13/7/1999 

Ban hành Quy chế làm 

việc của Đoàn kiểm tra 

liên ngành về quản lý dạy 

thêm. 

Nội dung văn bản không còn 

phù hợp với tình hình thực tế. 

143 
Quyết 

định 

180/2001/Q

Đ-UB ngày  

29/11/2001 

Về việc chi hỗ trợ công tác 

quản lý và điều tiết chung 

từ nguồn thu học phí từ 

ngành giáo dục thành phố 

Nội dung văn bản không còn 

phù hợp với tình hình thực tế và 

hiện nay không còn được áp 

dụng 

144 
Quyết 

định 

117/2004/ 

QĐ-UBND 

ngày  

07/7/2004 

Phê duyệt chương trình 

“Phát triển giáo dục đào 

tạo, khoa học công nghệ, 

nâng cao chất lượng đào 

tạo nguồn nhân lực có 

Hết thời hạn thực hiện. 

http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/afbd1f5f7c93d5c04725703b002b7606?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/afbd1f5f7c93d5c04725703b002b7606?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/afbd1f5f7c93d5c04725703b002b7606?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/afbd1f5f7c93d5c04725703b002b7606?OpenDocument
http://qppl.danang.gov.vn/vbpq_danang.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/afbd1f5f7c93d5c04725703b002b7606?OpenDocument
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trình độ cao, đáp ứng yêu 

cầu thời kỳ công nghiệp 

hóa hiện đại hóa”. 
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