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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

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:    103  /2015/NQ-HĐND         Đà Nẵng, ngày  09 tháng 7 năm 2015 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng 

 phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền                            

cấp phép của UBND thành phố Đà Nẵng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 14 

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 về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 

24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính 

phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

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 và 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 của Bộ Tài chính; 

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; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 

năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính Quy định chi tiết một 

số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ 

quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

Sau khi nghe Tờ trình số 5133/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc quy định, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa 

bàn thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến của các vị 

đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp phí tham gia đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố Đà Nẵng,  

cụ thể như sau: 

1. Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND 

thành phố. 

2. Cơ quan thu phí: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng. 

3. Mức thu phí: Mức thu phí cụ thể theo Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu phí 

1. Cơ quan thu phí thực hiện chế độ thu, nộp phí theo quy định của Luật Quản 

lý thuế, Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 và Thông tư số 

45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính. 

2. Chứng từ thu phí: Biên lai thu phí do cơ quan Thuế phát hành 

3. Tỷ lệ trích để lại, nộp ngân sách đối với tiền thu phí 

Cơ quan thu phí được trích để lại 70% tổng số tiền phí thu được để chi phí 

phục vụ công tác thu, số còn lại 30% nộp vào ngân sách thành phố. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2015. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện  

1. Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này 

theo đúng quy định của pháp luật.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân 

thành phố và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai 

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 14, thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2015./. 

 
Nơi nhận:                         
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;  

- Bộ Tài chính; Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp; 

- TV Thành ủy, các ban của Đảng; 

- ĐB HĐND TP; Đoàn ĐBQH TP;   

- UBND, UBMTTQVN, các sở, ngành, đoàn thể TP; 

- Quận, huyện ủy; UBND, UBMTTQ các q/h; 

- Thường trực HĐND 11 xã huyện Hòa Vang; 

- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN, 

 TT TTVN tại ĐN, Cổng TTĐT thành phố; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP; 

- VP UBND thành phố; 

- Lưu: VT, TT-TH, CTHĐND. 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

            
 

             

 

Trần Thọ 
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Phụ lục 

MỨC THU PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

(Kèm theo Nghị quyết số 103 /2015/NQ-HĐND ngà y09  tháng 7 năm 2015                                                    

của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

  ĐVT: Đồng/hồ sơ 

TT Nội dung Mức thu 

I 
Trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết 

quả thăm dò 
  

1 
Giá trị quyền khai thác khoáng sản theo giá khởi điểm từ 1 tỷ đồng trở 

xuống 
1.000.000 

2 
Giá trị quyền khai thác khoáng sản theo giá khởi điểm từ trên 1 tỷ đồng 

đến 5 tỷ đồng 
2.000.000 

3 
Giá trị quyền khai thác khoáng sản theo giá khởi điểm từ trên 5 tỷ đồng 

đến 10 tỷ đồng 
3.000.000 

4 
Giá trị quyền khai thác khoáng sản theo giá khởi điểm từ trên 10 tỷ đồng 

đến 50 tỷ đồng 
4.000.000 

5 
Giá trị quyền khai thác khoáng sản theo giá khởi điểm từ trên 50 tỷ đồng 

đến 100 tỷ đồng 
5.000.000 

6 Giá trị quyền khai thác khoáng sản theo giá khởi điểm từ trên 100 tỷ đồng 6.000.000 

II 
Trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm 

dò khoáng sản 
 

1 Diện tích khu vực đấu giá từ 0,5 ha trở xuống 1.000.000 

2 Diện tích khu vực đấu giá từ trên 0,5 ha đến 2 ha 2.000.000 

3 Diện tích khu vực đấu giá từ trên 2 ha đến 5 ha 3.000.000 

4 Diện tích khu vực đấu giá từ trên 5 ha đến 10 ha 4.000.000 

5 Diện tích khu vực đấu giá từ trên 10 ha đến 50 ha 5.000.000 

6 Diện tích khu vực đấu giá từ trên 50 ha 6.000.000 
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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: 104 /2015/NQ-HĐND  

                 Đà Nẵng, ngày  09  tháng 7  năm 2015 

  

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy 

phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp,                    

cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 14 

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 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 

06 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ; 

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 và 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; 

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 5133/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc quy định, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa 

bàn thành phố; 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 mức thu, đối tượng thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho 

người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng nộp lệ phí 
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Người sử dụng lao động khi làm thủ tục đề nghị cơ quan thu lệ phí cấp mới và 

cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, 

cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Cơ quan thu lệ phí: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc các đơn vị 

được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ủy quyền. 

3. Mức thu lệ phí: 

a) Cấp mới giấy phép lao động: 600.000 đồng/giấy phép; 

b) Cấp lại giấy phép lao động: 450.000 đồng/giấy phép. 

Điều 2. Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng nguồn thu lệ phí 

1. Cơ quan thu lệ phí thực hiện chế độ thu, nộp lệ phí theo quy định của Luật 

Quản lý thuế, Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 và Thông tư 

số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính. 

2. Chứng từ thu lệ phí: Biên lai thu lệ phí do cơ quan Thuế phát hành 

3. Tỷ lệ trích để lại, nộp ngân sách đối với tiền thu lệ phí 

Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 90% tổng số tiền lệ phí thu được để chi phí 

phục vụ công tác thu, số còn lại 10% nộp vào ngân sách thành phố. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2015. 

2. Bãi bỏ nội dung quy định về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước 

ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng tại điểm e, Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND ngày 22 

tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 

2004 - 2009, kỳ họp thứ 8 về việc quy định thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 

đúng quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân 

thành phố và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai Nghị 

quyết này. 

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

2016, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2015./. 

                                                                            CHỦ TỊCH      

                                                                                 Trần Thọ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Số: 105 /2015/NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Đà Nẵng, ngày  09  tháng 7 năm 2015 
 

NGHỊ QUYẾT 
Điều chỉnh tỷ lệ nộp ngân sách và trích để lại đối với nguồn thu phí đấu giá, phí 

tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất                           

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 14 
 

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

năm 2003;  

 Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

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

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

ngày 06/3/2006 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 Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài 

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

Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 hướng dẫn mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp 

chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản; 

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 5133/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc đề nghị quy định, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí 

trên địa bàn thành phố; 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 tỷ lệ nộp ngân sách và trích để lại đối với nguồn thu phí phí 

đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:  

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng được trích để lại 70% 

tổng số tiền phí thu được để chi phí phục vụ công tác thu phí và các hoạt động nghiệp 
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vụ thường xuyên của đơn vị, 30% tổng số tiền phí thu được còn lại nộp vào ngân sách 

thành phố. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2015. 

2.  Bãi bỏ nội dung quy định về tỷ lệ nộp ngân sách và trích để lại về phí đấu 

giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được thông 

qua tại Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng 

nhân dân thành phố khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 4 về việc quy định, 

điều chỉnh một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 

đúng quy định của pháp luật.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân 

thành phố và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai 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 14, thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2015./. 

 

         CHỦ TỊCH 
       

 

            Trần Thọ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

  Số: 106 /2015/NQ-HĐND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

    Đà Nẵng, ngày  09  tháng 7 năm 2015 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định chế độ đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên 

thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 14 

 

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

năm 2003; 

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

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

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

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 4839/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố về chế độ đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể 

thao thuộc thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến 

thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Ban hành chế độ đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao 

thuộc thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

I.  ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1. Đối tượng 

- Các vận động viên đội tuyển thành phố và các vận động viên đang hợp đồng 

tập luyện, thi đấu cho thành phố từ 3 năm trở lên có nhiều cống hiến, đạt thành tích 

xuất sắc trong thi đấu thể thao ở các giải trong nước và quốc tế. 

- Các huấn luyện viên huấn luyện vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong thi 

đấu thể thao ở các giải trong nước và quốc tế. 

2. Phân nhóm đối tượng 
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- Nhóm 1: vận động viên đạt huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương 

đồng tại các kỳ Đại hội Thể thao Olympic (Thế vận hội); huy chương vàng tại các kỳ 

Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD); huy chương vàng tại các kỳ Đại hội Thể thao 

Olympic trẻ (Thế vận hội trẻ); huy chương vàng từng môn thể thao tại các giải vô địch 

thế giới. 

- Nhóm 2: vận động viên đạt huy chương bạc, huy chương đồng tại các kỳ Đại 

hội Thể thao châu Á (ASIAD) và các kỳ Đại hội Thể thao Olympic trẻ (Thế vận hội 

trẻ); huy chương vàng từng môn thể thao tại các giải vô địch Châu Á; huy chương vàng 

tại các kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á (Sea Games); huy chương bạc từng môn thể 

thao tại các giải vô địch thế giới. 

- Nhóm 3: vận động viên đạt huy chương đồng từng môn thể thao tại các giải vô 

địch thế giới; huy chương bạc, huy chương đồng từng môn thể thao tại các giải vô địch 

Châu Á và các kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á (Sea Games); huy chương vàng từng 

môn thể thao tại các giải vô địch Đông Nam Á; huy chương vàng tại các kỳ Đại hội 

Thể dục thể thao toàn quốc. 

- Nhóm 4: vận động viên đạt huy chương vàng giải vô địch quốc gia. 

II. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ  

1. Chế độ hỗ trợ hằng tháng 

Ngoài chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung 

tập huấn và thi đấu theo quy định hiện hành, vận động viên và huấn luyện viên được 

hỗ trợ hằng tháng như sau: 

    ĐVT: Mức lương cơ sở 
 

TT Hệ thống thi đấu 
Thành 

tích 

Chế độ thu nhập hằng 

tháng được hưởng 

Thời gian 

được hưởng 

1 
Đại hội Thể thao Olympic 

(Thế vận hội) 

Vàng gấp 25 lần  

4 năm 

Bạc gấp 20 lần 

Đồng gấp 16 lần  

2 
Đại hội Thể thao Olympic trẻ 

(Thế vận hội trẻ) 

Vàng gấp 20 lần  

Bạc gấp 15 lần 

Đồng gấp 12 lần  

3 
Đại hội Thể thao Châu Á 

(ASIAD) 

Vàng gấp 20 lần  

Bạc gấp 15 lần 

Đồng gấp 12 lần  

4 Vô địch thế giới 

Vàng gấp 20 lần  

1 năm Bạc gấp 12 lần 

Đồng gấp 8 lần  
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5 Vô địch Châu Á 

Vàng gấp 14 lần  

Bạc gấp 8 lần 

Đồng gấp 6 lần  

6 
Đại hội Thể thao Đông Nam Á 

(Sea Games) 

Vàng gấp 11 lần  

2 năm Bạc gấp 6 lần  

Đồng gấp 4 lần  

7 Vô địch Đông Nam Á Vàng gấp 4 lần 

1 năm 8 Đại hội TDTT toàn quốc Vàng gấp 4 lần 

9 Vô địch quốc gia Vàng gấp 2 lần 

Quy định chung đối với chế độ hỗ trợ hằng tháng: 

- Thành tích của năm trước được bắt đầu tính hưởng từ tháng 01 của năm sau.  

 - Trong trường hợp huấn luyện viên, vận động viên đạt được nhiều thành tích thì 

chỉ được hưởng một mức cao nhất trong cùng một thời gian theo chu kỳ quy định. 

- Chế độ hỗ trợ hằng tháng được áp dụng đối với các môn thuộc hệ thống thi đấu 

Olympic và đạt huy chương tại các kỳ ASIAD. Các môn không thuộc hệ thống các 

môn Olympic chỉ được hưởng ½ chế độ này. 

- Huấn luyện viên được hưởng chế độ bằng ½ chế độ vận động viên. 

- Đối với các nội dung đồng đội và môn tập thể, vận động viên được hưởng ½ 

chế độ sau khi đã xét quy định nêu trên. 

- Đối với các nội dung đồng đội, tập thể, huấn luyện viên được hưởng bằng chế 

độ vận động viên môn đồng đội, tập thể.  

- Đối với các môn tập thể (từ 10 người trở lên như: bóng đá, bóng chuyền trong 

nhà, đua thuyền truyền thống…): 2 huấn luyện viên/một môn; riêng bóng đá nam 11 

người được tính 3 huấn luyện viên. 

2. Chế độ hỗ trợ nhà ở đối với vận động viên 

- Nhóm 1: được thuê nhà chung cư hoặc mua nhà ở xã hội khi có nhu cầu thực 

sự về chỗ ở. Được miễn tiền thuê nhà trong thời gian 10 (mười) năm, sau 10 (mười) 

năm, nếu có nhu cầu tiếp tục thuê nhà thì phải trả tiền thuê nhà theo quy định của thành 

phố. 

- Nhóm 2: được ưu tiên xét cho thuê nhà chung cư hoặc mua nhà ở xã hội khi 

có nhu cầu thực sự về chỗ ở. Được miễn tiền thuê nhà trong thời gian 5 (năm) năm, sau 

5 (năm) năm, nếu có nhu cầu tiếp tục thuê nhà thì phải trả tiền thuê nhà theo quy định 

của thành phố. 

- Nhóm 3, nhóm 4: được xét cho thuê nhà chung cư hoặc mua nhà ở xã hội khi 

có nhu cầu thực sự về chỗ ở. 
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3. Chế độ hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm 

a) Quy định chung 

- Vận động viên được hưởng chế độ hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm đối với 

nam từ 23 tuổi trở lên, đối với nữ từ 22 tuổi trở lên. 

- Hàng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét khả năng phát triển chuyên 

môn, quá trình cống hiến của vận động viên để đề xuất quy hoạch đào tạo. 

- Đối với vận động viên thuộc nhóm 1, 2, 3, nếu không có nhu cầu học cao đẳng, 

đại học thể dục thể thao, sẽ được hỗ trợ học nghề như nhóm 4. 

- Đối với các vận động viên do tai nạn, chấn thương trong quá trình tập luyện, 

nếu đủ điều kiện về sức khỏe sẽ được xem xét hỗ trợ theo nhóm 4.  

b) Nhóm 1, nhóm 2 

- Hỗ trợ 100% học phí học cao đẳng, đại học thể dục thể thao.  

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học được ưu tiên bố trí công tác trong ngành thể dục 

thể thao, các trung tâm thể thao quận, huyện, giáo viên thể dục các trường thuộc thành 

phố Đà Nẵng. Trường hợp không theo ngành thể dục thể thao, nếu có nguyện vọng và 

đảm bảo các điều kiện theo quy định, sẽ được ưu tiên bố trí công tác ở ngành khác, 

thuộc sự quản lý của thành phố phù hợp với chuyên ngành đào tạo. 

c) Nhóm 3 

- Hỗ trợ 70% học phí học cao đẳng, đại học thể dục thể thao. 

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học được ưu tiên xét tuyển công tác trong ngành thể 

dục thể thao, các trung tâm thể thao quận, huyện, giáo viên thể dục các trường phổ 

thông thuộc thành phố Đà Nẵng. Trường hợp không theo ngành thể dục thể thao, nếu 

có nguyện vọng và đảm bảo các điều kiện theo quy định, sẽ được ưu tiên xét tuyển 

công tác ở ngành khác, thuộc sự quản lý của thành phố phù hợp với chuyên ngành đào 

tạo. 

d) Nhóm 4 

 - Được xét hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm tại Chi nhánh Ngân hàng chính 

sách xã hội theo các quy định hiện hành. 

 - Hỗ trợ 50% học phí học cao đẳng, đại học thể dục thể thao. 

- Hỗ trợ học nghề 

+ Hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề): hỗ trợ tiền ăn mức 

tối đa không quá ½ mức lương cơ sở/người/tháng; hỗ trợ tiền đi lại theo giá vé giao 
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thông công cộng với mức tối đa không quá 1/5 mức lương cơ sở/người/khóa học đối 

với người học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên. 

+ Hỗ trợ học nghề dài hạn (trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề): vận động 

viên đủ điều kiện học nghề trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được thành phố hỗ 

trợ học nghề miễn phí thông qua các cơ sở dạy nghề trình độ trung cấp nghề và cao 

đẳng nghề được Uỷ ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu hằng năm. 

 III. THỜI GIAN ÁP DỤNG 

Chế độ đãi ngộ quy định tại Nghị quyết này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 

01 năm 2015. Thành tích thi đấu năm 2014 và tại kỳ Sea Games 2013 được áp dụng 

theo chế độ này. 

IV. NGUỒN KINH PHÍ CHI TRẢ  

 Từ nguồn ngân sách thành phố được phân bổ hằng năm cho Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 
 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 

này đúng theo quy định của pháp luật. 
 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban Hội đồng nhân dân 

thành phố và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết này. 

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

2016, kỳ họp thứ 14, thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2015 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 
 

Số: 107 /2015/NQ-HĐND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày  09  tháng 7  năm 2015 
                    

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc ủy thác ngân sách thành phố sang  

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để cho vay  

đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, 

KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 14 

 

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 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính 

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

Sau khi nghe Tờ trình số 4730/TTr-UBND ngày 20 tháng 6  năm 2015 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương ủy thác vốn từ ngân sách thành 

phố sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để cho vay đối với cán 

bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; 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. Thống nhất chủ trương ủy thác ngân sách thành phố sang Chi nhánh 

Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để cho vay đối với cán bộ, công chức, người 

lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

1. Trước mắt tiếp tục quay vòng số vốn ngân sách thành phố đã ủy thác sang Chi 

nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố trong giai đoạn 2012-2014, số tiền 15 

tỷ đồng để tiếp tục cho vay trong năm 2015. 

2. Từ năm 2016, cân đối bố trí nguồn vốn ủy thác bổ sung để cho vay đối với 

cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dự toán chi ngân sách 

nhà nước hàng năm.  

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định về quy định cho 

vay từ nguồn vốn ủy thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính 

sách Xã hội thành phố Đà Nẵng đối với cán bộ, công chức có hoàn cảnh khó khăn tại 
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Điều 1, Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. 

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

2011-2016, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 09  tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 

ngày kể từ ngày thông qua./. 

 

           CHỦ TỊCH 
        

 

                        Trần Thọ      
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NGHỊ QUYẾT 

Thông qua chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho  

giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 14 

 

 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; 

Sau khi nghe Tờ trình số 4849/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố về phương án chọn mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng 

cho giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban 

Văn hóa - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thông qua chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016 - 

2020 trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:  

1. Hộ nghèo khu vực nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 1.100.000 

đồng/người/tháng trở xuống. 

2. Hộ nghèo khu vực thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 1.300.000 

đồng/người/tháng trở xuống. 

3. Hộ cận nghèo khu vực nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân trên 

1.100.000 đồng/người/tháng đến 1.430.000 đồng/người/tháng.  

4. Hộ cận nghèo khu vực thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân trên 1.300.000 

đồng/người/tháng đến 1.690.000 đồng/người/tháng. 
 

Điều 2. Mức chuẩn hộ nghèo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này là căn cứ để Uỷ 

ban nhân dân thành phố xây dựng đề án giảm nghèo trình Hội đồng nhân dân thành 

phố tại kỳ họp cuối năm 2015.  
 

Điều 3. Thời điểm áp dụng mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo cho giai đoạn 2016 

- 2020 trên địa bàn thành phố kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và bãi bỏ quy định về 

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

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số: 108 /2015/NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Đà Nẵng, ngày  09  tháng 7 năm 2015 
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chuẩn hộ nghèo đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua áp dụng giai đoạn 

2013 - 2017 tại Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2012. 
 

Điều 4. Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện, Thường 

trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân 

thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

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

- 2016, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2015 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 
 

       Số: 109/2015/NQ-HĐND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Đà Nẵng, ngày  07  tháng 7 năm 2015 

NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Bảng giá đất  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011 – 2016, KỲ HỌP THỨ 14 

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

năm 2003; 

 Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về giá đất và Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về khung giá đất; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh 

bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

Xét Tờ trình số 4802/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2015 của UBND thành 

phố về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến của đại 

biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại Nghị quyết số 

79/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014, cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi giá đất tại các tuyến đường, khu vực sau: 
         Đơn vị tính: 1.000đồng/m2 

Tên đường 

Tại Phụ lục số 2 Sửa đổi thành 

 
Loại 

đường 
Hệ số Đơn giá 

Loại 

đường 
Hệ số Đơn giá 

An Đồn 3  4 1,0 4.400 5 1,2 3.840 

An Đồn 4  5 1,2 3.840 4 1,0 4.400 

Lê Lộ  4 1,4 6.160 4 1,1 4.840 

Lý Thiên Bảo  6 1,1 2.420 6 0,9 1.980 

Nguyễn Bảo  6 1,0 2.200 6 0,9 1.980 

Nguyễn Huy Oánh  6 0,8 1.760 6 0,9 1.980 

Nguyễn Thúy  4 1,1 4.840 4 0,8 3.520 

Phan Liêm  5 1,3 4.160 4 1,2 5.280 
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Khu vực 

Tại Phụ lục số 3 Sửa đổi thành 

Vị 

trí 

Khu 

vực 

Hệ 

số 

Đơn 

giá 

Vị 

trí 

Khu 

vực 

Hệ 

số 

Đơn 

giá 

VI. Xã Hòa Khương     

5. Các thôn:  

- Đường từ 2m đến 

dưới 3,5m 

4 III 0,9 180 4 III 1,0 200 

2. Sửa đổi tên “đường ĐT 604” thành “đường Quốc lộ 14G” tại Bảng giá đất được 

thông qua tại Nghị quyết số 79/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND thành 

phố.  

3. Sửa đổi tên “Đường Hoàng Văn Thái (cũ) nối dài (đoạn từ Đà Sơn đi thôn Phú 

Hạ, Phú Thượng)” thành “Đường Hoàng Văn Thái nối dài cũ (đoạn thuộc địa phận 

thôn Phú Hạ và thôn Phú Thượng)” tại Bảng giá đất được thông qua tại Nghị quyết số 

79/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND thành phố  

4. Bãi bỏ giá đất đối với đường Thích Phước Huệ, quận Sơn Trà.   

Điều 2. Bổ sung một số nội dung về giá đất tại Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2 kèm 

theo Nghị quyết này. 

Điều 3. Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị 

quyết này. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại 

biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thi hành Nghị quyết. 

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa 

VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 14 thông qua, ngày 09 tháng 7 năm 2015 và có 

hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./. 

 

        CHỦ TỊCH 
         

 

                      Trần Thọ 
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Phụ lục số 1 

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ 

( Kèm theo Nghị quyết số: 109 /2015/QĐ-UBND ngày 09/7/2015 

 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ) 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

 

STT Tên đường 
Đường 

loại 

Hệ số 

đường 
Đơn giá 

1 An Bắc 4 5 0,9 2.880 

2 An Thượng 29 (đoạn tiếp theo) 4 1,1 4.840 

3 An Trung 4  4 1,1 4.840 

5 Âu Dương Lân 5 0,8 2.560 

6 Bá Giáng 12 7 0,9 1.440 

7 Bá Giáng 14 7 0,9 1.440 

8 Bàu Gia Thượng 1  5 0,9 2.880 

9 Bàu Gia Thượng 2  5 0,9 2.880 

10 Bàu Gia Thượng 3 5 0,9 2.880 

11 Bàu Năng 1 6 1,0 2.200 

12 Bàu Năng 2 6 1,0 2.200 

13 Bàu Năng 3  5 0,8 2.560 

14 Bình Kỳ (đoạn tiếp theo) 7 1,0 1.600 

15 Bình Thái 4 6 0,9 1.980 

16 Bùi Cầm Hổ 6 0,8 1.760 

17 Bùi Huy Đáp 6 0,8 1.760 

18 Cao Bá Đạt  6 0,8 1.760 

19 Đặng Huy Trứ 5 1,1 3.520 

20 Đặng Văn Kiều  6 0,8 1.760 

21 Đào Trinh Nhất 6 0,9 1.980 

22 Đinh Đức Thiện 5 1,0 3.200 

23 
Đỗ Đăng Tuyển (đoạn tiếp theo 

5m) 
5 1,0 3.200 

24 Đỗ Đức Dục  6 1,0 2.200 

25 
Đỗ Thúc Tịnh (đoạn tiếp theo 

5,5m) 
5 1,1 3.520 

26 Hà Kỳ Ngộ 3 1,0 7.800 

27 Hòa Minh 18 (đoạn tiếp theo) 5 0,8 2.560 

28 Hòa Minh 19 (đoạn tiếp theo) 5 0,8 2.560 

29 Hòa Minh 23 (đoạn tiếp theo) 5 0,8 2.560 
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STT Tên đường 
Đường 

loại 

Hệ số 

đường 
Đơn giá 

30 

Hoàng Văn Thái (đoạn từ đường 

vào bãi rác Khánh Sơn đến đường 

tránh Nam Hải Vân   

      

   - Đoạn 2x10,5m 5 0,9 2.880 

   - Đoạn 15m 5 0,8 2.560 

31 Huỳnh Lắm 5 0,8 2.560 

32 Huỳnh Tịnh Của 6 1,0 2.200 

33 Kha Vạng Cân  6 1,0 2.200 

34 Khái Đông 4  7 0,9 1.440 

35 Khuê Bắc 1 6 1,0 2.200 

36 Khuê Bắc 2  6 1,0 2.200 

37 Khuê Bắc 3 6 1,0 2.200 

38 Khuê Mỹ Đông 5 5 1,1 3.520 

39 Khuê Mỹ Đông 6 5 1,1 3.520 

40 Lê Thước (đoạn tiếp theo) 4 1,1 4.840 

41 Lê Trực       

   - Đoạn 7,5m 6 1,0 2.200 

   - Đoạn 5,5m 6 0,8 1.760 

42 Liêm Lạc 12 7 1,0 1.600 

43 Liêm Lạc 14  7 1,0 1.600 

44 Liêm Lạc 15 7 1,0 1.600 

45 Liêm Lạc 16 7 1,0 1.600 

46 Liêm Lạc 17 7 1,0 1.600 

47 Liêm Lạc 18 7 1,0 1.600 

48 Liêm Lạc 19 7 1,0 1.600 

49 Liêm Lạc 20  7 1,0 1.600 

50 Liêm Lạc 21 7 1,0 1.600 

51 Lương Trúc Đàm 4 1,2 5.280 

52 Lưu Đình Chất 7 0,9 1.440 

53 

Lý Thái Tông (đoạn từ đường 

Nguyễn Xí đến giáp đường Bàu 

Năng 3) 

4 0,9 3.960 

54 Mai An Tiêm 6 0,8 1.760 

55 Mộc Bài 7 5 0,9 2.880 
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56 Mộc Bài 8 5 0,9 2.880 

 

 

 

STT 

 

 

 

Tên đường 

 

 

Đường 

loại 

 

 

Hệ số 

đường 

 

 

Đơn giá 

57 Mộc Bài 9  5 0,9 2.880 

58 Nại Thịnh 5  5 0,9 2.880 

59 Nại Thịnh 6  5 0,9 2.880 

60 Nại Thịnh 7  5 0,9 2.880 

61 Nại Thịnh 8  5 0,9 2.880 

62 Nam Kỳ Khởi Nghĩa       

  
- Đoạn từ đường An Nông đến 

cầu Hòa Phước 
5 1,0 3.200 

  
- Đoạn từ cầu Hòa Phước đến 

Quốc Lộ 1A 
6 0,9 1.980 

63 Nguyễn Hàm Ninh 6 0,8 1.760 

64 Nguyễn Hữu Thận  6 1,0 2.200 

65 Nguyễn Huy Oánh 6 0,9 1.980 

66 Nguyễn Khả Trạc 6 0,9 1.980 

67 Nguyễn Như Đổ  7 0,9 1.440 

68 Nguyễn Thiện Kế      

   - Đoạn 5,5m 4 1,1 4.840 

   - Đoạn 5m 5 1,3 4.160 

69 Nguyễn Trọng Hợp 6 0,8 1.760 

70 Nguyễn Tuyển 7 1,0 1.600 

71 Nguyễn Văn Tỵ 6 0,8 1.760 

72 Nguyễn Văn Vĩnh  6 1,0 2.200 

73 Phạm Hữu Nhật  4 1,0 4.400 

74 Phạm Ngọc Mậu       

   - Đoạn 7,5m 5 0,8 2.560 

   - Đoạn 5,5m 6 1,0 2.200 

75 Phạm Quang Ảnh       

   - Đoạn 5,5m 4 1,1 4.840 

   - Đoạn 5m 5 1,3 4.160 

76 Phạm Vấn (đoạn tiếp theo) 4 0,8 3.520 

77 Phạm Viết Chánh  4 0,8 3.520 

78 Phan Sĩ Thực 5 0,8 2.560 

79 Phan Thúc Trực 6 0,8 1.760 
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STT Tên đường 
Đường 

loại 

Hệ số 

đường 
Đơn giá 

80 Phan Văn Đáng       

   - Đoạn 10,5m 5 0,8 2.560 

   - Đoạn 7,5m 6 1,0 2.200 

81 Phan Xích Long 5 0,9 2.880 

82 Phùng Hưng (đoạn tiếp theo) 4 1,2 5.280 

83 Phước Trường 10 4 0,9 3.960 

84 Phước Trường 11  5 1,1 3.520 

85 Phước Trường 12 5 1,1 3.520 

86 Phước Trường 14 5 1,1 3.520 

87 Phước Trường 15 5 1,1 3.520 

88 Sơn Thủy 12  6 1,0 2.200 

89 Tân Hòa 1 6 1,0 2.200 

90 Tân Hòa 2  6 1,0 2.200 

91 Tân Hòa 3  6 1,0 2.200 

92 Tân Hòa 4  6 1,0 2.200 

93 Tân Hòa 5 6 1,0 2.200 

94 Tân Hòa 6  6 1,0 2.200 

95 Thành Vinh 2  5 0,8 2.560 

96 Thành Vinh 3  5 0,8 2.560 

97 Thành Vinh 4 5 0,8 2.560 

98 Thành Vinh 5 5 0,8 2.560 

99 Thích Phước Huệ 6 0,8 1.760 

100 Trần Đình Tri 4 0,8 3.520 

101 Trần Hữu Tước 4 1,4 6.160 

102 Trần Quý Khoách  5 0,8 2.560 

103 Trần Tử Bình 5 0,8 2.560 

104 Trần Văn Giàu  6 0,8 1.760 

105 Trần Xuân Hòa  6 0,9 1.980 

106 Triệu Quốc Đạt  5 1,0 3.200 

107 Trịnh Quang Xuân  6 0,8 1.760 

108 Trung Nghĩa 7 (đoạn tiếp theo) 6 1,0 2.200 

109 Trung Nghĩa 8 6 1,0 2.200 

110 Trung Nghĩa 9  5 1,2 3.840 
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STT Tên đường 
Đường 

loại 

Hệ số 

đường 
Đơn giá 

111 Trương Vĩnh Ký       

   - Đoạn 10,5m 5 0,8 2.560 

   - Đoạn 7,5m 6 1,0 2.200 

112 Võ Văn Đặng (đoạn tiếp theo) 5 0,8 2.560 

113 Vũ Hữu Lợi 6 0,8 1.760 

114 Vùng Trung 6  6 0,8 1.760 

115 Vùng Trung 7 6 0,8 1.760 

116 Vùng Trung 8 6 0,8 1.760 

117 Vùng Trung 9  6 0,8 1.760 

118 Vùng Trung 10 6 0,9 1.980 

119 Vùng Trung 11      

   - Đoạn 7,5m 6 0,9 1.980 

   - Đoạn 5,5m 6 0,8 1.760 

120 
Đường tránh Nam Hải Vân (đoạn thuộc 

địa bàn quận Liên Chiểu) 
6 0,8 1.760 

121 

Đường từ Nguyễn Công Trứ đến Đông 

Kinh Nghĩa Thục (đường sắt cũ quận Sơn 

Trà, chưa đặt tên) 

   

  - Đoạn 10,5m x 2 làn  2 0,8 10.800 

  - Đoạn 10,5m 3 1,1 8.580 
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Phụ lục số 2 

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN 

(Kèm theo Nghị quyết số : 109/2015/QĐ-UBND ngày 09/7/2015 

 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

TT Ranh giới, vị trí Vị trí  Khu vực Hệ số Đơn giá 

I  Xã Hòa Nhơn        

1 Đường Bà Nà - Suối Mơ 1 II 1,2 1.368 

2 Đường tránh Nam Hải Vân 1 II 1,1 1.254 

II  Xã Hòa Sơn        

1 Đường Bà Nà - Suối Mơ 1 II 1,3 1.482 

2 Đường tránh Nam Hải Vân 1 II 1,0 1.140 

III  Xã Hòa Phú        

1 Đường Bà Nà - Suối Mơ 1 I MN 1,5 749 

IV  Xã Hòa Liên        

1 Đường tránh Nam Hải Vân 1 II 1,0 1.140 

V  Xã Hòa Ninh        

1 Đường Bà Nà - Suối Mơ 1 I MN 1,5 749 
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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: 110/2015/NQ-HĐND   Đà Nẵng, ngày  09  tháng 7 năm 2015 
 
 

   NGHỊ QUYẾT 

Về điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2015  

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 14 

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; 

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 125/BC-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của 

UBND thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch vốn xây dựng cơ bản 6 tháng đầu 

năm 2015 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, 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. Phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2015 như 

sau: 

I. Tổng nguồn vốn XDCB năm 2015 là 5.145,240 tỷ đồng  

1. Tổng nguồn vốn XDCB trong nước là 5.029,240 tỷ đồng (kể cả nguồn vốn vay 

tín dụng ưu đãi 50 tỷ đồng đã bố trí cho các công trình), gồm các nguồn sau: 

- Nguồn ngân sách tập trung:                                        1.490,640 tỷ đồng  

- Nguồn thu tiền sử dụng đất:   1.302,000 tỷ đồng 

- Nguồn vốn TW bổ sung có mục tiêu:   416,600 tỷ đồng 

- Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi:                                            50,000 tỷ đồng 

- Nguồn vốn huy động theo Khoản 3 Điều 8 Luật 

Ngân sách:  1.200,000 tỷ đồng 

+ Tạm ứng tồn ngân Kho bạc:   500,000 tỷ đồng 

+ Phát hành Trái phiếu Chính quyền địa phương:   700,000 tỷ đồng 

- Nguồn thu xổ số kiến thiết:                                              120,000 tỷ đồng 

- Chi XDCB từ nguồn năm trước chuyển sang:                300,000 tỷ đồng 

- Nguồn thu từ bán nhà công sở:     150,000 tỷ đồng 
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2. Nguồn vốn nước ngoài (ODA):   116,000 tỷ đồng 

 

          II. Dự kiến tổng nguồn vốn XDCB năm 2015 sau khi điều chỉnh: 

5.225,60212014 tỷ đồng, gồm: 

1. Tổng nguồn vốn XDCB trong nước là 5.109,60212014 tỷ đồng (tăng 

80,36212014 tỷ đồng), gồm các nguồn sau: 

- Nguồn ngân sách tập trung:                                        1.490,640 tỷ đồng                  

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.402,000 tỷ đồng 

- Nguồn vốn TW bổ sung có mục tiêu: 416,600 tỷ đồng 

- Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi: 50,000 tỷ đồng 

 - Nguồn vốn huy động theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách 

           900,000 tỷ đồng 

 + Tạm ứng tồn ngân Kho bạc: 500,000 tỷ đồng 

         + Phát hành Trái phiếu Chính quyền địa phương:  400,000 tỷ đồng 

- Nguồn tăng thu ngân sách năm 2014 chuyển sang:   75,218 tỷ đồng 

- Nguồn tồn quỹ ngân sách năm 2014:  200,000 tỷ đồng 

- Chi XDCB từ nguồn năm trước chuyển sang:  300,000 tỷ đồng 

- Nguồn thu từ bán nhà công sở năm 2015:  45,000 tỷ đồng 

- Nguồn thu từ bán nhà công sở năm 2014 chuyển sang:  46,400 tỷ đồng 

- Nguồn thu xổ số kiến thiết:       120,000 tỷ đồng 

- Nguồn thu hồi Nhà thi đấu TDTT nộp vào ngân sách:         35,252 tỷ đồng 

- Nguồn khác:                                                                28,49212014 tỷ đồng  
 

2. Nguồn vốn nước ngoài (ODA):                                      116,000 tỷ đồng 

 

III. Dự kiến kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn năm 2015: 

1. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn XDCB năm 2015:  

Rà soát, cắt giảm những công trình bố trí vốn đầu năm lớn có khả năng sử dụng 

không hết số vốn đã bố trí, những công trình do vướng đền bù giải tỏa chưa triển khai 

thi công  hoặc đến nay chưa hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, chưa triển khai thi 

công... 

2. Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2015: chủ yếu ưu tiên bổ sung vốn cho 

các nhóm công trình sau: 

- Công trình thanh quyết toán nhằm thanh toán nợ đọng XDCB. 
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- Thảm nhựa các tuyến đường đã đảm bảo tỷ lệ dân ở 50% theo đề xuất của 

UBND thành phố. 

- Bổ sung vốn đền bù giải tỏa các dự án KDC Khu vực trung tâm thương mại 

Chợ Cồn; KDC dọc tuyến thoát nước Thọ Quang - Biển Đông để có địa điểm xây dựng 

Chợ Mai; Khu dân cư Đông Hải; Khu đô thị công nghệ FPT; Khu TĐC phục vụ giải 

tỏa bến xe phía Nam; Tuyến đường gom dọc đường sắt Bắc Nam; KDC An Cư 2 mở 

rộng, các khu đất để giao đất cho nhà đầu tư…   

- Bổ sung vốn cho công trình vốn ODA (Dự án Phát triển bền vững). 

- Bổ sung vốn để triển khai thực hiện một số công trình như Khu chung cư 201 

Đống Đa; Cải tạo cảnh quan công viên tại đường Xuân Thủy; Lê Thanh Nghị; Cách 

mạng tháng 8 và Đặng Xuân Bảng; Công viên Trung tâm thành phố (đường Hùng 

Vương); Cảnh quan vỉa hè phía Tây sông Hàn; Cải tạo cảnh quan tuyến phố đường Lê 

Duẩn giai đoạn 2; Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH8 (đoạn bổ sung của tuyến 

đường ĐH4 từ Quốc lộ 14B đến giáp đường vành đai phía Nam); các công trình xử lý 

thoát nước chống ngập úng, công trình điện chiếu sáng theo kiến nghị của cử tri… 

nhằm phục vụ nhu cầu an sinh xã hội. 

 

Điều 2. Một số giải pháp đảm bảo nguồn vốn chi đầu tư XDCB theo kế 

hoạch năm 2015 

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thuế và phối hợp giữa các cơ quan thu, 

cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất 

thu, chống chuyển giá và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế. 

- Tiếp tục làm việc với Bộ ngành Trung ương để được bố trí cho các công trình 

đã hoàn thành nhưng Trung ương chưa bố trí đủ vốn cho thành phố như Nhà thi đấu 

thể dục thể thao thành phố, cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý… và các công trình 

đang triển khai thực hiện, các công trình mới theo Kết luận 75-KL/TW ngày 

12/11/2013 của Bộ Chính trị và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 

186 TB-VPCP ngày 05/5/2014.  

- Tiếp tục huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng nhằm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU 

ngày 07/01/2014 của Thành ủy Đà Nẵng. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án có sử dụng vốn vay của Chính phủ, 

vốn vay được Chính phủ bảo lãnh và vốn vay của chính quyền địa phương nhằm bảo 

đảm hiệu quả đầu tư, chất lượng công trình và theo đúng quy định của pháp luật.   

- Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án đẩy nhanh tiến độ thi 

công, khẩn trương hoàn thành nghiệm thu khối lượng để gửi Kho bạc Nhà nước thanh 

toán nhằm giải ngân hết số vốn đã bố trí, nhất là các công trình từ nguồn vốn Trung 

ương hỗ trợ có mục tiêu, công trình vốn vay tín dụng ưu đãi, các công trình đối ứng 

vốn ODA, các công trình trọng điểm,… 

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ bàn giao công trình giữa các đơn vị điều hành dự 
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án và các công ty cổ phần để nhanh chóng triển khai các hạng mục còn lại của công 

trình cũng như hoàn thành hồ sơ nghiệm thu khối lượng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân 

kế hoạch vốn đã bố trí. 

- Chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh theo quy định tại 

Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng để sớm khởi công công 

trình. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Giao UBND thành phố căn cứ vào Nghị quyết, kế hoạch điều chỉnh vốn đã được 

HĐND thành phố thông qua để chỉ đạo các ngành, các quận, huyện thực hiện, đảm bảo 

khối lượng thực hiện, giải ngân hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2015. 

Giao Thường trực HĐND thành phố, Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban của 

HĐND thành phố, các đại biểu HĐND thành phố giám sát việc thực hiện kế hoạch 

điều chỉnh vốn xây dựng cơ bản năm 2015 thuộc phạm vi trách nhiệm được phân 

công. 

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

- 2016, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày 

kể từ ngày HĐND thành phố 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: 111/2015/NQ-HĐND   Đà Nẵng, ngày 09  tháng 7 năm 2015 
 

   NGHỊ QUYẾT 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 14 

 

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 Ủy ban nhân dân (UBND) thành 

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

(UBMTTQVN) thành phố, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân (HĐND) 

và ý kiến của các vị đại biểu HĐND thành phố, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. HĐND 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 2015; các 

báo cáo, tờ trình của UBND thành phố, ghi nhận phát biểu của Chủ tịch UBMTTQVN 

thành phố; báo cáo của các cơ quan hữu quan và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND 

thành phố; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau: 

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

phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2015  

Trong 6 tháng đầu năm, UBND thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị, 

địa phương bám sát và triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện các nghị 

quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, HĐND thành phố về phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2015; nhờ đó, kinh tế thành phố vẫn giữ được đà tăng trưởng khá so với cùng 

kỳ; một số chỉ tiêu chủ yếu đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra, như: tổng sản phẩm 

nội địa trên địa bàn (GRDP), thu ngân sách, giá trị sản xuất dịch vụ, nông nghiệp, tổng 

thu nhập xã hội từ du lịch, thông tin và truyền thông, khối lượng hàng hóa thông qua 

cảng v.v… Chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” được triển khai bước 

đầu đạt một số kết quả. Các công trình trọng điểm được tập trung triển khai, cơ bản 

đảm bảo tiến độ. Đầu tư cho các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được chú trọng. Các 

chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi 

trường”, kế hoạch sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình có công cách mạng 

và hộ đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm triển khai, góp phần thực hiện mục tiêu 

an sinh xã hội của thành phố. Các hoạt động sự kiện văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí 

diễn ra sôi nổi. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được 
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giữ vững; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. 

Tuy nhiên, tình hình sản xuất, kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, tốc độ tăng 

trưởng một số lĩnh vực chưa đạt tiến độ kế hoạch. Một số công trình trọng điểm chậm 

tiến độ, giải ngân chi đầu tư xây dựng cơ bản còn thấp. An ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội được bảo đảm nhưng chưa vững chắc; tình trạng cướp giật, trộm cắp, tai 

nạn giao thông, buôn bán và sử dụng ma túy còn diễn biến phức tạp. Công tác quản lý 

nhà nước trên một số lĩnh vực chưa đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác phối hợp giữa 

các cấp, các ngành còn chậm, thiếu kiểm tra, đôn đốc. Một số vấn đề nêu trong Nghị 

quyết HĐND thành phố chưa được triển khai hoặc triển khai chậm, hiệu quả chưa cao. 
 

II. Một số nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2015 

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành phát huy những kết quả đạt được, tập 

trung khắc phục những khó khăn, hạn chế và triển khai thực hiện tốt các nhóm nhiệm 

vụ, giải pháp trọng tâm sau: 

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành 

Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện tốt Nghị 

quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ 

đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2015, nghị quyết của Thành uỷ, HĐND thành phố về phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2015, các nghị quyết của HĐND thành phố khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016; 

các ý kiến kết luận, chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố và việc giải quyết các 

vấn đề nổi cộm, bức xúc được đông đảo cử tri quan tâm nêu ra tại kỳ họp lần thứ 14 

HĐND thành phố. 

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về 

tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”. Tiếp 

tục phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương và các đơn vị liên quan sớm hoàn 

thành và trình Chính phủ, Thủ tướng 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 và dự thảo cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng. 

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư 

xây dựng cơ bản năm 2016 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đúng tiến 

độ và phù hợp thực tế. Tiếp tục triển khai việc giám sát giữa hai kỳ họp, tập trung vào 

những nội dung được kết luận tại kỳ họp và những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm. 

2. Về lĩnh vực kinh tế 

2.1. Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh 

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 

12/3/2015 của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2015-2016 trên địa bàn thành phố. 

Tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, triển khai 

hiệu quả Đề án Phát triển doanh nghiệp thành phố đến năm 2020; chú trọng triển khai 

chương trình khởi nghiệp. Thường xuyên duy trì gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp, 
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hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay; nâng cao năng lực hoạt động, hiệu quả hỗ trợ của 

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố và Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Duy 

trì chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố, tiếp tục cải thiện, nâng cao các chỉ 

số thành phần còn đạt thấp. 

2.2. Phát triển dịch vụ  

Tiến hành tổng kết “Đề án Phát triển dịch vụ thành phố đến năm 2015, tầm nhìn 

đến năm 2020”; tập trung khai thác có hiệu quả và tiếp tục đầu tư các khu phố chuyên 

doanh. Tổ chức Hội nghị Kết nối cung cầu giữa các doanh nghiệp trên địa bàn thành 

phố, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và các thành phố trực thuộc Trung ương; Hội 

chợ Quốc tế Đầu tư Thương mại Du lịch Hành lang kinh tế Đông Tây; Hội chợ hàng 

Việt; Hội chợ triển lãm Nội thất quốc tế năm 2015. Chủ động dự trữ hàng hoá thiết yếu 

phục vụ nhu cầu nhân dân, nhất là mùa mưa bão và dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 

2016. 

 Phát triển mạnh dịch vụ giải trí về đêm và du lịch đường sông. Xúc tiến kêu gọi 

đầu tư Công viên Văn hóa - Lịch sử Ngũ Hành Sơn, điểm du lịch đỉnh đèo Hải Vân, 

nâng cấp Cảng du lịch sông Hàn. Triển khai và tuyên truyền thực hiện Bộ Quy tắc ứng 

xử về du lịch trên địa bàn thành phố. Xây dựng kế hoạch và triển khai, chuẩn bị chu 

đáo một số sự kiện lớn năm 2016 - 2017. Rà soát và có biện pháp xử lý đối với các dự 

án đầu tư ven biển không triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đã cam kết. Xử lý triệt 

để tình trạng đeo bám, chèo kéo du khách, đảm bảo trật tự, an toàn, văn minh. 

2.3. Phát triển công nghiệp và công nghệ thông tin  

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và xúc tiến đầu tư vào Khu Công nghệ cao. Tập 

trung xử lý dứt điểm dự án Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng và xúc tiến 

kêu gọi đầu tư. Triển khai đầu tư Khu Công viên phần mềm số 2. Đẩy mạnh xuất khẩu 

phần mềm, tập trung vào các thị trường tiềm năng như: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu... 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu đô thị công nghệ FPT để thu hút phát triển nguồn 

nhân lực chất lượng cao. Xúc tiến nhanh thủ tục đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Hòa 

Cầm để sớm di dời các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi các khu dân cư. 

2.4. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước 

Tăng cường xúc tiến đầu tư nhằm đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn trong nước 

và ngoài nước, nhất là các dự án lớn, trọng tâm, trọng điểm trên lĩnh vực dịch vụ, công 

nghiệp. Xúc tiến, thành lập văn phòng đại diện Đà Nẵng tại Hàn Quốc. Triển khai thực 

hiện quy định về xã hội hóa đầu tư trên các lĩnh vực: y tế, giáo dục, khoa học công 

nghệ, môi trường, dạy nghề và hoạt động tư pháp... để giảm áp lực đầu tư cho ngân 

sách. Tiếp tục xúc tiến mở rộng dự án phát triển bền vững từ nguồn ODA. Rà soát, giải 

quyết các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, tiếp cận vốn, 

mặt bằng để cải thiện môi trường đầu tư. Hoàn thiện Đề án xây dựng Quy chế phối hợp 

giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.  

2.5. Phát triển nông nghiệp, nông thôn 

Khuyến khích, hỗ trợ ngư dân tăng cường bám biển, vừa đẩy mạnh phát triển 

khai thác hải sản vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tăng cường quản lý chặt chẽ đất 
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rừng, đất rừng phòng hộ. Tập trung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, 

phấn đấu đến cuối năm 2015 huyện Hòa Vang đạt chuẩn nông thôn mới. Chú trọng đào 

tạo nghề, ứng dụng công nghệ sinh học để tạo thêm việc làm mới cho khu vực nông 

thôn, nhất là khu vực bị giải tỏa. Rà soát, kiểm tra các hồ, đập, công trình thủy lợi, bến 

neo đậu tàu thuyền đảm bảo công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn 

trong mùa mưa bão năm 2015. 

2.6. Về công tác điều hành ngân sách nhà nước 

Đẩy mạnh thu ngân sách, tăng cường các biện pháp chống thất thu, có biện pháp 

đặc biệt hữu hiệu thu nợ tiền sử dụng đất quá hạn và một số nguồn thu còn thấp; phấn đấu 

đến cuối năm 2015 tổng thu ngân sách nhà nước hoàn thành vượt 5-10% dự toán. Quản 

lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên vốn cho các công trình 

trọng điểm, đảm bảo chi thường xuyên, thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo vệ chủ 

quyền biển đảo. Tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác giải ngân vốn 

XDCB đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2015. 

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

bù, tái định cư, giao thông vận tải và vệ sinh môi trường  

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, thực hiện tốt việc quản lý quy hoạch, kiến trúc, 

nhất là các điểm nhấn kiến trúc trên địa bàn, các dự án quy hoạch treo. Tiếp tục rà soát 

quỹ đất để quy hoạch phát triển các cụm đô thị mới gắn kết với hệ thống giao thông 

công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển dân số của thành phố trong tương lai. Xây 

dựng quy hoạch tổng thể cải tạo cảnh quan hai bờ sông Hàn, trước mắt cải tạo cảnh 

quan môi trường bờ Tây sông Hàn đoạn từ đường Bạch Đằng đến đường Như Nguyệt. 

Chuyển đổi khu vực sân tập gôn thuộc Công viên Thanh Niên thành cụm công trình 

thể thao; triển khai xây dựng Công viên Thanh niên; cải tạo, nâng cấp và mở rộng Công 

viên 29/3. Tiếp tục tập trung xử lý việc trả nợ đất tái định cư cho dân theo quy định, ưu 

tiên địa bàn quận Liên Chiểu. Triển khai bán đấu giá quyền sử dụng đất cho cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn trong tháng 7 năm 2015. Mở rộng 

phạm vi đối tượng và triển khai nhanh việc bán nhà ở xã hội theo đúng quy định. 

Tập trung mọi nguồn lực triển khai thi công, đảm bảo chất lượng và hoàn thành 

đúng tiến độ các công trình trọng điểm 2015 đã khởi công như tuyến đường Trục I - Tây 

Bắc; hạ tầng kỹ thuật Khu số 2 và số 7 Trung tâm Đô thị mới Tây Bắc; đường Nguyễn 

Tất Thành nối dài; Trường THPT Phan Châu Trinh (cơ sở 167 Lê Lợi); 6 khu tái định 

cư cho Dự án Phát triển bền vững và một số hạng mục thuộc Khu Công nghệ cao Đà 

Nẵng. Sớm khởi công các dự án: Khu chung cư 201 Đống Đa; Trung tâm Tim mạch 

Bệnh viện Đà Nẵng; đường vành đai phía Nam (đoạn Hòa Phước - Hòa Khương). Tổ 

chức thi công Trạm xử lý nước thải Thọ Quang, tuyến kênh Khe Cạn, Yên Thế - Bắc 

Sơn, các tuyến kênh chính chống ngập úng khu vực Cẩm Lệ, Liên Chiểu và Ngũ Hành 

Sơn, đường ĐH8 và ĐH4, đường Trần Hưng Đạo nối dài và một số tuyến đường nội thị. 

Thực hiện thảm nhựa một số tuyến đường trong các khu dân cư, hoàn thành trong quý 

III năm 2015.  

Tập trung giải tỏa, đền bù và thực hiện dự án đường gom dân sinh dọc đường 

sắt từ Ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm. Chuẩn bị đầu tư đường ĐH2 Hòa Nhơn - 
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Hòa Sơn. Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các đơn vị liên quan sớm triển 

khai thực hiện dự án xây dựng nhà ga quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và 

một số công trình khác; đồng thời khảo sát, nghiên cứu nâng cấp, cải tạo cảnh quan 

một số tuyến đường nội thị để phục vụ Năm APEC 2017. Mở rộng mạng lưới xe buýt 

công cộng, đấu thầu và đưa vào hoạt động một số tuyến xe buýt trợ giá. Đẩy nhanh tiến 

độ giải tỏa tuyến đường vành đai phía Nam và xây dựng các khu tái định cư cho tuyến 

đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư cảng 

Tiên Sa giai đoạn 2.  

Theo dõi chặt chẽ hoạt động vận hành của các trạm xử lý nước thải; rà soát tình 

hình đấu nối, xử lý nước thải của các doanh nghiệp vào trạm xử lý nước thải tập trung 

của các khu công nghiệp. Tiếp tục thanh tra, kiểm tra về môi trường, khoáng sản, tài 

nguyên nước, đất đai, đặc biệt, lập lại trật tự trên lĩnh vực quản lý, hoạt động khai thác 

khoáng sản và khai thác nước ngầm của các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thành 

phố. Phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) nghiên cứu khả thi dự án 

Cải thiện môi trường nước với các hạng mục đầu tư hệ thống thoát nước ven biển phía 

Đông. Rà soát, thống kê, phân kỳ xử lý ô nhiễm môi trường, tập trung hoàn thiện thủ 

tục chuẩn bị đầu tư nâng cấp Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân và đầu tư mới Trạm xử 

lý nước thải Liên Chiểu, triển khai thi công vào năm 2016; xử lý triệt để các cơ sở gây 

ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm soát, ngăn chặn phát sinh các cơ sở gây ô 

nhiễm mới. Tiếp tục đầu tư hệ thống mạng lưới cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người 

dân, chú ý nâng tỷ lệ sử dụng nước sạch ở khu vực nông thôn. 

3. Về lĩnh vực văn hóa, xã hội 

 3.1. Về văn hóa, thể thao 

 Đẩy mạnh thực hiện chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”. Tổ chức 

thành công các sự kiện lớn của thành phố trong 6 tháng cuối năm. Đưa vào hoạt động 

có hiệu quả Thư viện Khoa học Tổng hợp. Ưu tiên chuẩn bị đầu tư Bảo tàng Điêu khắc 

Chăm, Tượng đài chiến tích Gò Hà; hoàn thành các thiết chế văn hóa đã được bố trí 

vốn năm 2015. Khởi công xây dựng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà Trưng bày 

Hoàng Sa  và các thiết chế văn hóa cơ sở. Đẩy nhanh tiến độ công trình Cung Văn hóa 

Thiếu nhi thành phố, Sân vận động Hòa Xuân, Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận 

động viên tại Hòa Xuân; chuẩn bị tốt Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á năm 2016; phát 

triển mạnh các môn thể thao giải trí, thể thao biển, thể thao trên không. 

3.2. Về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, thu hút nguồn nhân lực 

chất lượng cao  

Triển khai hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố; tiếp 

tục thực hiện Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tăng cường 

hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng. Đẩy nhanh tiến độ 

xây dựng các công trình và trang bị cơ sở vật chất tại các trường học. Triển khai nhiệm 

vụ năm học 2015 - 2016; đảm bảo các điều kiện cần thiết để nâng cao tỷ lệ học sinh 

tiểu học học 02 buổi/ngày. Thực hiện nghiêm việc tuyển sinh đầu cấp tại 05 trường 

trung tâm theo Nghị quyết HĐND và không thi tuyển vào lớp 6 theo quy định của Bộ 
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Giáo dục và Đào tạo; triển khai Đề án Sữa học đường và chủ trương của Chính phủ về 

xây dựng nhà trẻ, trường mầm non tại khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất. Triển 

khai thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực 

công đến năm 2020. Chuyển đổi Trường Tiểu học bán công năng khiếu sang loại hình 

trường công lập. 

3.3. Về y tế  

Đưa vào hoạt động Bệnh viện Đa khoa Hải Châu mở rộng. Đẩy nhanh tiến độ 

thi công Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang giai đoạn 2. Rà soát và có kế hoạch đầu tư cơ 

sở vật chất và nguồn nhân lực phù hợp đối với các Trạm y tế xã, phường. Đẩy mạnh 

công tác phòng, chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch lớn... Tăng cường thanh tra, 

kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hoạt động của các cơ sở y tế để kịp thời 

chấn chỉnh, xử lý sai phạm. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công 

tác khám và điều trị bệnh, nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế 

công. Phấn đấu cuối năm 2015 nâng số giường bệnh đạt 66,18 giường/10.000 dân, số 

bác sỹ đạt 14,95 bác sỹ/10.000 dân và 100% xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y 

tế xã giai đoạn 2011-2020. 

3.4. Về lao động, thương binh và xã hội  

Hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm gồm: xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ 

gia đình có công cách mạng, hộ đồng bào dân tộc, tổng kết vào ngày 27/7/2015; xây 

dựng Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020; triển khai thực hiện Nghị định số 

136/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội; điều chỉnh quy hoạch tổng thể ngành Lao động - Thương binh và 

Xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai thực 

hiện tốt Kế hoạch phối hợp cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên nghiện ma tuý 

trên địa bàn. Mở rộng Trung tâm cai nghiện 05-06. Thu thập và hoàn thiện hệ thống 

thông tin về cung cầu lao động; phối hợp tổ chức tốt Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn 

quốc tại Đà Nẵng vào tháng 9/2015. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác xử lý 

người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong. 

4. Về xây dựng chính quyền, nội chính, thanh tra và tư pháp 

Điều chỉnh Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND thành phố 

về biên chế hành chính, số lượng người làm việc năm 2015; theo đó: biên chế công 

chức 2.025 người, lao động hành chính 464 người và tạm giao số lượng người làm việc 

trong đơn vị sự nghiệp công lập là 19.444 người. Ban hành kế hoạch thực hiện chính 

sách tinh giản biên chế, đề án sắp xếp, nâng cao chất lượng người hoạt động không 

chuyên trách tại phường, xã. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào 

những lĩnh vực liên quan đến quyền và lợi ích của tổ chức, công dân như: đất đai, giao 

thông vận tải, đầu tư, quản lý nhà chung cư, thuế... Hoàn thiện mô hình một cửa tập 

trung tại Trung tâm Hành chính thành phố. Thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông và 

cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức 

phục vụ nhân dân của các tổ chức, cá nhân nhất là việc thực hiện nội dung “5 xây, 3 

chống” theo tinh thần Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ. Tổ chức 
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thành công Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV thành phố Đà Nẵng. 

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thanh tra và 

phòng, chống tham nhũng, trong đó lưu ý giải quyết có hiệu quả các kết luận tại Hội 

nghị giám sát giữa hai kỳ họp; các vụ, việc phức tạp, tồn đọng, phát sinh và có liên 

quan đến việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Tổ chức tuyên truyền và triển khai thực 

hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. 

5. Về quốc phòng, an ninh  

Tiếp tục gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng,  an 

ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh 

thổ; bảo vệ chủ quyền và an ninh biển đảo, thực hiện Quy chế khu vực biên giới biển, 

xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Hoàn thành 

100% chỉ tiêu kế hoạch tuyển quân đợt 2 năm 2015. Triển khai đồng bộ các giải pháp 

kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông. Ngăn chặn và 

đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm và tệ nạn ma túy trên 

địa bàn thành phố. 
 

III. Về các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố và của các ban HĐND 

thành phố 

 1. Thông qua Báo cáo số 111/BC-UBND ngày 20/6/2015 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 2015; Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 26/6/2015 của 

UBND thành phố về việc bổ sung khai thác điểm vàng Khe Đương. 

2. Về Báo cáo chuyên đề số 116/BC-UBND ngày 25/6/2015 của UBND thành 

phố về “Sản phẩm và chất lượng Du lịch - yếu tố hàng đầu để thúc đẩy phát triển du 

lịch Đà Nẵng”, đề nghị UBND thành phố tiếp thu ý kiến của đại biểu tại kỳ họp, xây 

dựng và triển khai thực hiện “Đề án phát triển du lịch thành phố giai đoạn 2016 - 2020” 

trên cơ sở tổng kết “Đề án Phát triển dịch vụ thành phố đến năm 2015, tầm nhìn đến 

năm 2020”. 

3. Thống nhất nội dung về mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông công lập trên địa bàn thành phố năm học 2015 - 2016 (mục III Tờ trình số 

5133/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2015 của UBND thành phố), theo đó áp dụng 

mức thu như năm học 2014 - 2015;  

4. Thống nhất nội dung quy định về mức thu, quản lý, sử dụng học phí các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp  công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý năm học 2015 - 2016 

(mục IV Tờ trình số 5133/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2015 của UBND thành 

phố), theo đó áp dụng mức thu, chế độ quản lý, sử dụng học phí như năm học 2014 - 

2015. 

5. Nhất trí với Báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố về kết quả 

giám sát chuyên đề về tình hình hoạt động của các trạm y tế xã, phường trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. Giao UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện những kiến 

nghị có liên quan tại báo cáo trên. 
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IV. Về các nội dung thống nhất kết luận tại phiên thảo luận, cam kết tại 

phiên chất vấn và trả lời chất vấn 

1. Các nội dung kết luận tại phiên thảo luận 

1.1. Về thu phí sử dụng đường bộ: Tạm dừng việc thu phí sử dụng đường bộ 

theo đầu phương tiện đối với xe mô tô được triển khai theo Nghị quyết số 40/2013/NQ-

HĐND ngày 11/07/2013 và Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của 

HĐND thành phố kể từ ngày 07 tháng 7 năm 2015; giao UBND thành phố báo cáo 

Chính phủ về vấn đề này.  

1.2. Về Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng: Thống nhất chủ trương thành lập Bệnh 

viện Ung bướu Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế thành phố 

quản lý, trên cơ sở chuyển đổi nguyên trạng Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng và tiếp nhận 

Khoa Ung bướu thuộc Bệnh viện Đà Nẵng, hoàn thành trước ngày 02/9/2015. 

Sau khi thành lập, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tiếp tục phát huy và thực hiện 

tốt hơn nữa tôn chỉ, mục đích nhân văn ban đầu của Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, nhất 

là việc giúp đỡ, chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân ung thư nghèo của tỉnh Quảng Nam 

và thành phố Đà Nẵng.  

1.3. Về dự án Khu Công nghệ thông tin tập trung: Yêu cầu UBND thành phố chỉ 

đạo các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục liên quan, tiến hành thu hồi dự án, 

hoàn thành trong tháng 7 năm 2015.  

1.4. Về việc xử lý công trình xây dựng trái phép của ông Ngô Văn Quang: Yêu 

cầu UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện biện pháp 

tháo dỡ công trình vi phạm trên theo đúng quy định pháp luật, hoàn thành chậm nhất 

vào cuối tháng 8 năm 2015; đồng thời chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị, cá 

nhân có liên quan để xảy ra vụ việc trên. 

1.5. Về xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc báo cáo 

không chính xác số liệu đất tái định cư, để tình trạng nợ đất tái định cư kéo dài: Yêu cầu 

UBND thành phố chỉ đạo xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.  

1.6. Về xử lý các dự án chậm triển khai của Công ty Cổ phần Địa ốc Viễn Đông 

Việt Nam 

- Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và căn hộ cao cấp Viễn 

Đông Meridian tại địa chỉ 84 Hùng Vương: Đề nghị UBND thành phố yêu cầu nhà đầu 

tư thực hiện theo đúng tiến độ đã cam kết với thành phố, theo đó nhà đầu tư phải triển 

khai thi công xong phần ngầm công trình vào cuối năm 2015; triển khai thi công phần 

thân vào năm 2016 và khánh thành công trình đưa vào sử dụng trong năm 2017. 

- Dự án Công viên công cộng và bãi đỗ xe ngầm Viễn Đông: Thống nhất với chủ 

trương của UBND về việc thực hiện thu hồi đối với dự án trên. Đề nghị UBND thành 

phố tìm kiếm nhà đầu tư mới để đầu tư xây dựng dự án theo đúng chủ trương đã được 

duyệt trước đây; đồng thời giao các cơ quan chức năng sớm nghiên cứu phương án quy 

hoạch, triển khai xây dựng công viên, vườn dạo, hoàn thành trước Tết Nguyên Đán 

2016. 
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1.7. Về việc ngưng phát sóng các kênh truyền hình mặt đất từ công nghệ tương 

tự sang công nghệ số: Đề nghị UBND thành phố làm việc với Bộ Thông tin và Truyền 

thông về phương án xử lý vấn đề này phù hợp với tình hình hiện nay của người dân 

thành phố; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu phương án hỗ trợ đầu 

thu kỹ thuật số cho các hộ nghèo từ nguồn ngân sách thành phố, báo cáo lãnh đạo thành 

phố xem xét, quyết định, hoàn thành trong tháng 8 năm 2015.  
 

2. Về cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn 

 2.1. Đối với các dự án ven biển chậm triển khai và không triển khai: Yêu cầu 

UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương tham mưu 

tiến hành thực hiện thu hồi đối với 03 dự án (Khu du lịch giải trí Đệ Nhất, Trường dạy 

nghề lướt ván, Khu thể thao giải trí Huy Khánh) đảm bảo theo quy định hiện hành. 

Tiếp tục kiểm tra, rà soát các dự án ven biển chậm triển khai còn lại, đề xuất phương 

án xử lý cụ thể từng dự án.  

 Tiến hành rà soát lại việc giao quản lý đất ven biển, bãi biển, mặt nước trước các 

khách sạn, khu nghỉ dưỡng để có xử lý phù hợp, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng 

của người dân trong việc thụ hưởng không gian biển. 

2.2. Đẩy nhanh tiến độ thi công Trạm xử lý nước thải Sơn Trà, phấn đấu hoàn 

thành công trình đưa vào sử dụng trước tháng 9 năm 2016. 

2.3. Xử lý dứt điểm việc sử dụng đất sau khi di dời mồ mã trong khu dân cư tại 

quận Hải Châu và Thanh Khê, hoàn thành trong Quý I năm 2016. 

2.4. Yêu cầu UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo củng cố toàn diện, kiện toàn 

lại bộ máy của Công ty Quản lý nhà chung cư trong 6 tháng cuối năm 2015. Đối với 

vụ việc làm giả hồ sơ bố trí căn hộ chung cư xảy ra trong thời gian qua, đề nghị Giám 

đốc Công an thành phố, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Chánh án Tòa 

án nhân dân thành phố sớm kết thúc điều tra, truy tố, đưa vụ việc ra xét xử công khai, 

nghiêm minh theo quy định pháp luật. 

2.5. Yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc với các đối tượng phá 

rừng; đồng thời kiểm điểm xử lý nghiêm trách nhiệm đối với cán bộ kiểm lâm, cán bộ 

quản lý rừng ở địa phương đã để xảy ra một số vụ phá rừng trên địa bàn thành phố 

trong thời gian qua. 

2.6. Thống nhất chủ trương giải tỏa, đền bù và bố trí tái định cư dự án Công viên 

Văn hóa - Lịch sử Ngũ Hành Sơn. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan có 

liên quan và quận Ngũ Hành Sơn lập kế hoạch triển khai thực hiện; đồng thời, tiến 

hành xúc tiến công tác kêu gọi đầu tư vào dự án này.  

2.7. Đối với việc đầu tư nâng cấp tuyến đường Lương Thế Vinh, quận Sơn Trà: 

Thống nhất ghi vốn chuẩn bị đầu tư 06 tháng cuối năm 2015 và triển khai thực hiện 

năm 2016. 

2.8. Đề nghị UBND thành phố cân đối vốn để giải tỏa, đền bù dự án vùng đệm 

thoát lũ khu Nam cầu Cẩm Lệ; Khu Liên hiệp Thể dục thể thao phường Hòa Xuân, 

quận Cẩm Lệ và dự án Làng Vân trong thời gian đến.  
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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 HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND 

thành phố phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kịp thời đôn đốc việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết. 

Đề nghị UBMTTQVN 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 14 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2015 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: 15 /2015/QĐ-UBND  

 

Đà Nẵng, ngày  20  tháng 5  năm 2015 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Bộ đơn giá đo đạc 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 50/2013/TT-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, 

đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 304/TTr-

STNMT ngày 07 tháng 4 năm 2015, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá đo đạc địa chính trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng (chi tiết và tổng hợp). 

Điều 2. Bộ đơn giá là cơ sở để lập, thẩm tra, xét duyệt giá dự toán và quyết toán 

các công trình sản phẩm trong công tác đo đạc địa chính. 
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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 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. 

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. Hiệu lực thi hành 

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

 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 

năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Bộ đơn giá đo đạc địa 

chính. 

 3. Bãi bỏ Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 

năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh chi phí nhân công đối với 

Bộ đơn giá tại Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của 

UBND thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 

2012 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

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 đo đạc 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 

 

Huỳnh Đức Thơ       
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số: 16 /2015/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 6 năm 2015 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

43/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phốĐà Nẵng 

về tiêu chí, trình tự, thủ tục phê duyệt đối tượng được hưởng chính sáchtín dụng 

đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CPngày 07/7/2014của 

Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản 

trên địa bànthành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 

về một số chính sách phát triển thủy sản; 

Căn cứ Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP  ngày 07 tháng 

7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; 

Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị  

định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính 

sách phát triển thủy sản; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 

số 644/TTr-SNN ngày 19 tháng 5 năm 2015 và theo đề nghị của Văn phòng UBND 

thành phố, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 

số 43/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về 

tiêu chí, trình tự, thủ tục phê duyệt đối tượng được hưởng chính sách tín dụng đóng 

mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính 

phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau: 

1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“ Điều 2. Đối tượng áp dụng: 

Tổ chức, cá nhân đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Khoản 2, Điều 2, Nghị định số 

67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát 
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triển thủy sản; 

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xét duyệt đối tượng 

được hưởng chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-

CP”. 

2. Khoản 4, Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“4. Tổ chức đăng ký đóng mới, nâng cấp tàu cá bao gồm: doanh nghiệp, Hợp tác 

xã được thành lập hợp pháp và có địa chỉ trụ sở chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. 

3. Khoản 5, Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“5. Cá nhân đăng ký đóng mới, nâng cấp tàu cá theo quy định này là cá nhân có 

hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng đăng ký đóng mới, nâng cấp tàu cá khai thác 

hải sản hoặc tàu làm dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ. Cá nhân phải từ đủ 18 

tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ”. 

4. Bổ sung Khoản 6 vàoĐiều 3: 

“6. Hoạt động nghề cá bao gồm các hoạt động khai thác, nuôi trồng, vận chuyển 

thuỷ sản; bảo quản, chế biến, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản; dịch vụ trong 

hoạt động thuỷ sản”. 

5. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“ Điều 4. Hoạt động nghề cá có hiệu quả 

Tổ chức, cá nhân đang hoạt động nghề cá thỏa mãn các điều kiện sau: 

1. Không có nợ xấu ở các ngân hàng tại thời điểm xét chọn. 

2. Chấp hành tốt các quy định của pháp luật đối với ngành nghề hoạt động. 

3. Hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.” 

6. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:  

“Điều 5. Khả năng tài chính 

1. Tổ chức, cá nhân chứng minh khả năng tài chính của mình (như tiền mặt, tiền 

gửi ngân hàng, vàng, tiền mua bảo hiểm, tài sản chấp nhận thế chấp để vay vốn đối 

ứng...) để đóng mới, nâng cấp tàu cá. 

2. Có nguồn trả nợ khả thi bằng chính nguồn thu của phương án sản xuất hoặc các 

nguồn thu khác”. 

7. Điểm a, Khoản 1, Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“1. Bước 1: Nộp và kiểm tra xác nhận hồ sơ 

a) Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 

67/2014/NĐ-CP nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân phường/xã nơi thường trú đối 

với cá nhân, nơi đặt trụ sở chính đối với tổ chức, doanh nghiệp.  

Hồ sơnộp cho UBND phường/xã gồm: 
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- Đơn đăng ký đóng mới, nâng cấp tàu cá (thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ 

lục 1a và 1b ban hành kèm theo Quy định này); 

- Phương án sản xuất và vay vốn (thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban 

hành kèm theo Quy định này); 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức); 

- Bản sao Hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng (đối với cá nhân); 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (chỉ áp dụng đối với tàu nâng cấp); 

- Giấy tờ chứng minh vốn đối ứng (có khả năng tài chính); 

- Các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên lựa chọn (nếu có) theo yêu cầu 

của Phụ lục 3”. 

8. Điểm b, Khoản 1, Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“ b) UBND phường/xã thành lập Tổ thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP để kiểm 

tra hồ sơ phù hợp các điều kiện quy định tại Điều 4, Điều 5 của Quy định này. Thành 

phần Tổ bao gồm lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, cán bộ hải sản phường, đại diện 

Hội Nông dân, đại diện Chi hội Nghề cá, Nghiệp đoàn nghề cá (nếu có), Tổ trưởng tổ 

dân phố, Hội phụ nữ và đại diện tổ chức khác tùy theo đặc điểm của địa phương. 

Thời gian giải quyết hồ sơ tại UBND phường/xã là05 (năm) ngày làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ đầy đủ của tổ chức, cá nhân.  

UBND phường/xã lập danh sách kèm hồ sơ gửi cho UBND quận/huyện thẩm 

định. Hồ sơ UBND phường/xã gửi cho UBND quận/huyện bao gồm:  

- Tờ trình về việc xét chọn tàu đóng mới, nâng cấp tàu theo Nghị định 

67/2014/NĐ-CP; 

- Biên bản cuộc họp xét chọn của Tổ thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP; 

- Danh sách và hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đã được UBND phường/xã xác 

nhận, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên”. 

9. Điểm a, Khoản 2, Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“a) UBND quận/huyện thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đóng mới, nâng cấp 

tàu cá theo Nghị định số67/2014/NĐ-CP của các tổ chức, cá nhân đã được UBND 

phường/xã xác nhận. Thành phần Hội đồng của quận/huyện gồm lãnh đạo UBND quận, 

lãnh đạo phòng Kinh tế/Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo Hội Nông dân, 

Chi cục Thuế, đại diện đồn Biên phòng và đại diện tổ chức khác tùy theo tình hình cụ 

thể của địa phương. 

- Hội đồng thẩm định hồ sơ theo các tiêu chí quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 

và Điều 7 của Quy định này; lập biên bản họp Hội đồng thẩm định thực hiện Nghị định 

số67/2014/NĐ-CP. Tổng hợp, sắp xếp các đối tượng theo thứ tự ưu tiên, kể cả trường 
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hợp kết quả thẩm định không đạt. 

- Thời gian giải quyết hồ sơ là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của UBND 

phường/xã. Trường hợp cần xác minh những dấu hiệu vi phạm trong khai báo hồ sơ thì 

có văn bản báo cáo thành phố để gia hạn thời gian”. 

10. Khoản 1, Mục I và Khoản 1, Mục II của Phụ lục số 3 được sửa đổi, bổ sung 

như sau: 

“Hoạt động trong lĩnh vực nghề cá nhiều năm: 

- Dưới 2 năm   :  2 điểm 

- Từ 2 năm đến 5 năm :  3 điểm 

- Trên 5 năm   : 5 điểm”. 

11. Bổ sung Điểm d vào Khoản 1, Điều 11 như sau: 

“d. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc chứng minh khả năng tài chính của 

mình theo quy định tại Điều 5, Quy định này.” 

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

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

Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền 

thông; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình 

thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Chi cục trưởng Chi cục 

Thủy sản và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

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: 94 /NQ-HĐND        Đà Nẵng, ngày 07 tháng 7 năm 2015 

 

 NGHỊ QUYẾT 

Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng 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 14 
 

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 07 tháng 7 năm 2015, kỳ họp thứ 14 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 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành 

phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, đối với ông Huỳnh Nghĩa, với 43/43 

đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 89,58% so với tổng 

số 48 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố hoàn tất thủ tục và trình 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

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

2016, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày  07 tháng 7 năm 2015./. 

 
 

       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: 95 /NQ-HĐND        Đà Nẵng, ngày  07 tháng 7 năm 2015 

 

 NGHỊ QUYẾT 

Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng 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 14 
 

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 07 tháng 7 năm 2015, kỳ họp thứ 14 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 Thường trực Hội đồng nhân dân 

thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, đối với ông Ngô Xuân Thắng, 

với 43/43 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 89,58% so 

với tổng số 48 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố hoàn tất thủ tục và trình 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

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

2016, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày  07  tháng 7 năm 2015./. 

 
 

       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: 96 /NQ-HĐND     Đà Nẵng, ngày  07  tháng 7 năm 2015 

             

NGHỊ QUYẾT 

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng 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 14 
 

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

năm 2003; 

 Căn cứ kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

thành phố Đà Nẵng, khoá VIII, nhiệm kỳ  2011 - 2016, ngày 07 tháng 7 năm 2015, 
 

QUYẾT NGHỊ:  
 

 Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành 

phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Nho Trung, 

Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, với 43/43 đại biểu Hội đồng 

nhân dân thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 89,58% so với tổng số 48 đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố  

         Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố hoàn tất thủ tục và trình 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

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

2016, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2015./. 

 
 

     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: 97 /NQ-HĐND     Đà Nẵng, ngày  07  tháng 7 năm 2015 

             

NGHỊ QUYẾT 

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Thường trực 

 Hội đồng 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 14 
 

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

năm 2003; 

 Căn cứ kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử bổ sung Ủy viên Thường trực Hội đồng 

nhân dân thành phố Đà Nẵng, khoá VIII, nhiệm kỳ  2011 - 2016, ngày 07 tháng 7 năm 2015, 
 

QUYẾT NGHỊ:  
 

 Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân 

dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Phan Thị Thúy 

Linh, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố với 43/43 đại biểu 

Hội đồng nhân dân thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 89,58% so với tổng số 48 đại 

biểu Hội đồng nhân dân thành phố . 

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố hoàn tất thủ tục và trình 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

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

kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2015./. 

 
 

       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: 98 /NQ-HĐND     Đà Nẵng, ngày  07 tháng 7 năm 2015 

 

 NGHỊ QUYẾT 

Về việc 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 14 
 

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  07 tháng 7 năm 2015, kỳ họp thứ 14 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, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, đối với ông Nguyễn Văn Sơn, với 43/43 đại 

biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 89,58% so với tổng số 

48 đại biểu Hội đồng 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. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

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

2016, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày  07  tháng 7 năm 2015./. 

 
 

   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: 99 /NQ-HĐND     Đà Nẵng, ngày  07 tháng 7 năm 2015 

 

 NGHỊ QUYẾT 

Về việc 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 14 
 

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  07 tháng 7 năm 2015, kỳ họp thứ 14 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, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, đối với ông Võ Văn Thương, với 43/43 đại 

biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 89,58% so với tổng số 

48 đại biểu Hội đồng 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. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

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

2016, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày  07  tháng 7 năm 2015./. 

 
 

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: 100 /NQ-HĐND     Đà Nẵng, ngày  07  tháng 7 năm 2015 

             

NGHỊ QUYẾT 

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung 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 14 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ 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 07 tháng 7 năm 2015, 
 

QUYẾT NGHỊ:  
 

 Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố 

Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Văn Tam, Thành ủy viên, 

Giám đốc Công an thành phố, với 43/43 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt 

tán thành, đạt tỷ lệ 89,58% so với tổng số 48 đại biểu Hội đồng 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. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 

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

2016, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2015./. 

 
 

     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: 101 /NQ-HĐND     Đà Nẵng, ngày  07  tháng 7 năm 2015 

             

NGHỊ QUYẾT 

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung 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 14 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ 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 07 tháng 7 năm 2015, 
 

QUYẾT NGHỊ:  
 

 Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố 

Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Đình Quỳnh, Thành ủy 

viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố, với 43/43 đại biểu Hội đồng nhân dân thành 

phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 89,58% so với tổng số 48 đại biểu Hội đồng 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. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

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

2016, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2015./. 

 
 

      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:  102 /NQ-HĐND             Đà Nẵng, ngày  07  tháng 7  năm 2015 

 
                                          NGHỊ QUYẾT 

Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu của đại biểu Hội đồng 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 14 

 

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 07 tháng 7 năm 2015, kỳ họp thứ 14 Hội 

đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nhất trí cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu của đại biểu HĐND thành 

phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Sơn, 

với 43/43 đại biểu HĐND thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 89,58% so với 

tổng số 48 đại biểu HĐND thành phố.  

Điều 2. Thường trực HĐND thành phố thông báo cho Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam thành phố, cử tri ở đơn vị bầu cử số 15 thành phố Đà Nẵng và 

ông Nguyễn Văn Sơn biết. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 

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

kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2015./.  

 
 

      CHỦ TỊCH 
             

                     Trần Thọ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Số:  3165 /QĐ-UBND         Đà Nẵng, ngày  01  tháng 6   năm 2015    
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 3779/QĐ-UBND ngày 

11/6/2014 của Chủ tịch UBND thành phố về việc áp dụng biện pháp bình ổn giá 

đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn thành phố  

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; 

 Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 

 Căn cứ Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; 

 Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

 Căn cứ Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn 

thực hiện Nghị định số 177/2013/ NĐ-CP  ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

 Căn cứ Quyết định 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về áp dụng 

biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi; 

 Căn cứ Quyết định số 857/QĐ-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1079/QĐ-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm 

sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi; 

 Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 987 /STC-GCS ngày 26 tháng 5 

năm 2015 về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định 3779/QĐ-UBND ngày 11/6/2014; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 3779/QĐ-UBND ngày 

11 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về áp dụng biện pháp 

bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. 
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1. Sửa đổi Điều 1 như sau: 

Điều 1. Thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 

tuổi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bằng các biện pháp quản lý giá tối đa theo quy 

định tại Khoản 7, Điều 17 Luật Giá và thực hiện kê khai giá theo quy định tại Khoản 

4 Điều 17 Luật giá kể từ ngày 01/6/2015 đến 31/12/2016. 

Tiếp tục thực hiện mức giá tối đa trong khâu bán buôn đối với 25 sản phẩm sữa 

dành cho trẻ em dưới 06 tuổi đã được công bố tại Quyết định 1079/QĐ-BTC ngày 

20/5/2014 và giá tối đa của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sữa dành cho trẻ 

em dưới 06 tuổi đã kê khai được Bộ Tài chính và Sở Tài chính công bố. 

2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 như sau: 

“2. Trường hợp phát sinh thêm các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn 

ngoài danh sách tại Điều 2; thì Sở Tài chính chủ trì và phối hợp với UBND các quận, 

huyện chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện kiểm tra, rà soát và hướng dẫn 

các đơn vị xác định giá tối đa và thực hiện kê khai giá theo quy định của Bộ Tài chính; 

tổng hợp gửi Sở Tài chính để báo cáo Bộ Tài chính và UBND thành phố.” 

3. Sửa đổi Điều 4 như sau: 

“Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa dành 

cho trẻ em dưới 06 tuổi. 

a) Căn cứ vào hướng dẫn tại Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 2 Quyết định này 

để xác định giá tối đa trong khâu bán buôn, giá tối đa trong khâu bán lẻ, gửi Sở Tài 

chính để làm cơ sở thực hiện quy định về kê khai giá; 

b) Trên cơ sở giá đã được Sở Tài chính chấp thuận, thực hiện kê khai giá giá bán 

theo quy định tại Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá và văn bản hướng dẫn của 

Bộ Tài chính, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng; 

c) Thực hiện công khai giá tại trụ sở, tại nơi bán sản phẩm, cho các kênh phân 

phối theo đúng quy định. 

d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của giá bán buôn tối đa, 

giá bán lẻ tối đa và giá kê khai. 

đ) Công khai thông tin về giá đã kê khai, niêm yết trong toàn bộ hệ thống phân 

phối (nếu có); không bán cao hơn giá niêm yết; thông báo bằng văn bản đến Sở Tài 

chính nếu có thay đổi thời gian bắt đầu áp dụng giá đã kê khai. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện bình ổn giá 

a) Trách nhiệm của Sở Tài chính 

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em 

dưới 06 tuổi trên địa bàn thành phố thực hiện bình ổn giá theo quy định tại Điều 1 

Quyết định này.  
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- Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá đối với các tổ chức kinh doanh trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng.  

- Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, ban, ngành có liên quan thành 

lập đoàn kiểm tra để kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh mặt 

hàng sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn thành phố về việc chấp hành mức 

giá tối đa ở các khâu bán buôn, bán lẻ trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 

1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 và Quyết định số 857/QĐ-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ 

Tài chính và việc thực hiện quy định về niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân.  

b) Trách nhiệm của Sở Công Thương 

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường và các lực lượng khác có chức năng thanh 

tra, kiểm tra việc thực hiện bình ổn giá quy định tại Quyết định này, xử lý hành vi vi 

phạm theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý. 

c) Trách nhiệm của Chi cục Quản lý thị trường:  

Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 

tuổi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; kiểm tra, kiểm soát giá bán lẻ, kiểm soát niếm 

yết giá, không để giá bán lẻ vượt quá 15% so với giá bán buôn. Nếu phát hiện sai phạm 

thì thực hiện xử phạt theo đúng quy định. 

d) Trách nhiệm của UBND quận, huyện 

Tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài chính kế hoạch các quận, huyện phối hợp với Chi 

Cục quản lý thị trường thực hiện kiểm tra, rà soát, xác định giá bán tối đa và kê khai 

giá của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận, huyện quản lý và tổng hợp báo cáo Sở 

Tài chính; phối hợp trong công tác kiểm tra giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên 

địa bàn quận, huyện.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/6/2015; các nội dung khác tại 

Quyết định số 3779/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2014 của UBND thành phố Đà 

Nẵng không trái với Quyết định này vẫn tiếp tục thực hiện. 

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Công Thương, Chi Cục trưởng 

Chi Cục Quản lý thị trường, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân 

liên quan căn cứ triển khai thực hiện./. 

         
 

 

  

 

 

  

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  Võ Duy Khương 
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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành Quy chế cho vay hoàn lương 
  

CHỦ TỊCH 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 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của 

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

Căn cứ Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2011 của 

UBND thành phố ban hành Quy định về việc quản lý, sử dụng vốn uỷ thác của ngân 

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

Theo Kết luận tại các cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành 

phố ngày 06 tháng 10 năm 2014 (Thông báo tại Công văn số 4078/VP-TCD ngày 04 

tháng 11 năm 2014 của Văn phòng UBND thành phố về đề xuất giải quyết Quỹ Hỗ 

trợ cho vay vốn thành phố) và ngày 06 tháng 4 năm 2015 (Thông báo tại Công văn 

số 1152/VP-VX ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Văn phòng UBND thành phố về quy 

định cho vay hoàn lương); 

 Xét đề nghị của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tại Tờ trình số 

347/TTr-NHCS ngày 18 tháng 5 năm 2015 về việc ban hành Quyết định cho vay 

hoàn lương, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tạo lập, quản lý và sử 

dụng nguồn vốn ngân sách thành phố uỷ thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính 

sách xã hội (viết tắt là NHCSXH) thành phố Đà Nẵng để cho vay và hỗ trợ lãi 

suất đối với hộ gia đình có người đã chấp hành xong hình phạt tù, trở về cư trú 

tại thành phố Đà Nẵng, đã thực sự tiến bộ, có hoàn cảnh khó khăn và có nhu cầu 

vay vốn nhằm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng (gọi tắt là người hoàn 

lương). 

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

Điều 3. Chuyển giao Quỹ hỗ trợ cho vay vốn thành phố Đà Nẵng sang 

Chương trình cho vay hoàn lương 

1. Ngay sau khi Quyết định này có hiệu lực, Ban Quản lý Quỹ hỗ trợ vay 

vốn thành phố có trách nhiệm: 

a) Chấm dứt hoạt động cho vay theo Quyết định số 11/2002/QĐ-UB ngày 

25/01/2002 của UBND thành phố về việc vay tiền từ Quỹ hỗ trợ cho vay vốn 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số:   4279   /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày   11  tháng  6    năm 2015 
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thành phố và Quyết định số 9374/QĐ-UBND ngày 30/12/2006 của UBND thành 

phố ban hành Quy định về quản lý, điều hành vốn từ Quỹ hỗ trợ cho vay vốn 

thành phố;  

b) Chấm dứt chi các khoản phụ cấp, hỗ trợ, bồi dưỡng, văn phòng phẩm 

theo Thông báo số 33/TB-VP ngày 14/8/2006 của Văn phòng HĐND thành phố 

về ý kiến kết luận của Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Bá Thanh về việc cho 

những người đã chấp hành xong hình phạt tù vay vốn để ổn định cuộc sống và 

Thông báo số 149/TB-VP ngày 30/5/2011 của Văn phòng UBND thành phố về 

kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương tại 

buổi làm việc với Quỹ hỗ trợ cho vay vốn thành phố. 

c) Phối hợp với Chi nhánh NHCSXH thành phố tiến hành cho vay đối với 

những người còn dư nợ Quỹ hỗ trợ cho vay vốn thành phố để trả nợ cho Quỹ và 

phục vụ việc chuyển giao Quỹ sang Chương trình cho vay hoàn lương. 

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Ban Quản 

lý Quỹ hỗ trợ vay vốn thành phố có trách nhiệm báo cáo tình hình tài chính, kết 

quả chuyển giao và và đề xuất UBND thành phố (Thông qua Sở Tài chính) xử lý 

đối với trường hợp còn dư nợ Quỹ hỗ trợ cho vay vốn thành phố nhưng không 

được chuyển sang Chương trình cho vay hoàn lương. 

3. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Quỹ hỗ 

trợ vay vốn thành phố, Công an thành phố, Chi nhánh NHCSXH thành phố, Sở 

Nội vụ tham mưu UBND thành phố: 

a) Xử lý các trường hợp còn dư nợ Quỹ hỗ trợ cho vay vốn thành phố nhưng 

không được chuyển sang Chương trình cho vay hoàn lương và các vấn đề vướng 

mắc, phát sinh trong quá trình chuyển giao. 

b) Ban hành Quyết định chấm dứt hiệu lực Quyết định số 11/2002/QĐ-UB 

và Quyết định số 9374/QĐ-UBND; giải thể Ban Quản lý Quỹ hỗ trợ cho vay vốn 

thành phố. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các sở, ngành thành 

phố: Tài chính, Công an, Chi nhánh NHCSXH; Chủ tịch UBND quận, huyện và 

thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

Nơi nhận:    KT. CHỦ TỊCH 
- Như Điều 4;   PHÓ CHỦ TỊCH 
- CT UBND thành phố;   

- KBNN ĐN; 

- Sở Nội vụ; 

- CATP (PC65); 

- Ban Tiếp Công dân TP;                                                                  Võ Duy Khương 

- P.QTTV, P.KTTH, VX; 

- Cổng TTĐT TP.                                                    

- Lưu: VT, VX (Hiệp).    
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QUY CHẾ 

Quy chế cho vay hoàn lương 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  4279  /QĐ-UBND ngày 11  /6/2015 

 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

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

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định việc tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách 

thành phố uỷ thác qua Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng để cho vay và hỗ trợ 

lãi suất đối với hộ gia đình có người đã chấp hành xong hình phạt tù, trở về cư trú tại 

thành phố Đà Nẵng, đã thực sự tiến bộ, có hoàn cảnh khó khăn và có nhu cầu vay vốn 

nhằm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng (gọi tắt là người hoàn lương). 

2. Đối tượng áp dụng 

Các cơ quan có trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân 

sách thành phố chuyển qua Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng để cho vay hoàn 

lương đối với các hộ gia đình có thành viên vi phạm pháp luật đã bị án phạt tù, chấp 

hành xong hình phạt tù và trở về cư trú tại thành phố Đà Nẵng, bao gồm: Sở Tài chính, 

Công an thành phố, Chi nhánh NHCSXH thành phố, UBND quận, huyện, xã, phường, 

hộ gia đình có người hoàn lương, Tổ Tiết kiệm và vay vốn (viết tắt là Tổ TK&VV) và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

 Điều 2. Nguồn vốn từ ngân sách thành phố Đà Nẵng ủy thác cho Chi nhánh 

NHCSXH thành phố để cho vay hoàn lương đối với các hộ gia đình có người hoàn 

lương được quản lý và sử dụng theo quy định tại quy chế này. 

Điều 3. Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng để chiếm đoạt và sử dụng nguồn vốn 

từ ngân sách thành phố Đà Nẵng không đúng mục đích.  

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Cơ chế tạo lập nguồn vốn 

Hàng năm, căn cứ vào dự toán được bố trí trong năm và khả năng cân đối ngân 

sách hàng quý và trên cơ sở nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình có người hoàn lương 

và đề nghị của liên ngành Công an thành phố, Chi nhánh NHCSXH thành phố, Sở Tài 
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chính thành phố trình UBND quyết định chuyển vốn ủy thác cho Chi nhánh NHCSXH 

thành phố. 

Điều 5. Cơ chế cho vay 

 1. Nguồn vốn cho vay 

Nguồn vốn từ ngân sách thành phố Đà Nẵng ủy thác cho Chi nhánh NHCSXH 

thành phố để cho vay đối với các hộ gia đình có người hoàn lương. 

 2. Đối tượng thụ hưởng 

Các hộ gia đình có có người hoàn lương. 

 3. Điều kiện vay vốn 

a) Hộ gia đình có người hoàn lương đảm bảo đủ các điều kiện sau: 

- Cư trú hợp pháp và sinh sống ổn định tại địa phương nơi vay vốn; 

- Có thời gian không quá 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù đến 

ngày xin vay;  

- Có tên trong danh sách do Công an thành phố gửi cho Chi nhánh NHCSXH 

thành phố theo định kỳ hàng năm hoặc xác nhận của Công an thành phố theo đề nghị 

của Chi nhánh NHCSXH thành phố; 

- Có Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù (Bản sao có công chứng); 

- Có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi phù hợp với điều kiện sản xuất, 

kinh doanh hiện tại của gia đình được UBND cấp xã xác nhận. 

b) Người còn dư nợ Quỹ hỗ trợ vay vốn thành phố đáp ứng hoặc không đáp ứng 

các điều kiện nêu trên vẫn được vay theo quy chế này để trả nợ cho Quỹ hỗ trợ vay vốn 

thành phố nhằm phục vụ việc chuyển giao Quỹ hỗ trợ vay vốn sang Chương trình cho 

vay hoàn lương của Chi nhánh NHCSXH thành phố. 

 4. Mục đích sử dụng vốn vay 

a) Mua bán các loại vật tư, vật nuôi, thức ăn gia súc gia cầm, công cụ lao động, 

hàng hóa, phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh, buôn bán. 

b) Đầu tư làm các nghề thủ công trong hộ gia đình như: mua nguyên vật liệu sản 

xuất, công cụ lao động, máy móc, thiết bị. 

c) Góp vốn thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh với cá nhân, tổ chức khác. 

 5. Mức cho vay  

a) Mức cho vay 

 Mức cho vay căn cứ theo nhu cầu vay vốn của hộ gia đình; số người trong độ 

tuổi lao động và có sức lao động thực tế (gọi tắt là lao động) của hộ gia đình.  

b) Mức cho vay tối đa: 

+ Đối với hộ gia đình chỉ có 01 lao động: 20 triệu đồng/hộ;  



   

64 CÔNG BÁO/Số 09 + 10 + 11/Ngày 10-8-2015  

 

+ Đối với hộ gia đình có từ 02 lao động trở lên: 30 triệu đồng/hộ. 

c) Hộ gia đình có thể vay vốn nhiều lần, nhưng tổng dư nợ không vượt quá mức 

cho vay tối đa theo quy định này.  

 6. Thời hạn vay 

a) Thời hạn cho vay căn cứ theo mục đích và đối tượng vay vốn; nhu cầu vay 

vốn, khả năng trả nợ của người vay. 

b) Thời hạn cho vay tối đa: 36 tháng. 

7. Lãi suất cho vay 

a) Lãi suất cho vay 

- Trong giai đoạn hỗ trợ tiền lãi: Lãi suất cho vay 0% 

- Sau thời gian hỗ trợ tiền lãi: Áp dụng lãi suất cho vay đối với chương trình Tín 

dụng hộ nghèo theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ; do Thủ tướng Chính 

phủ công bố từng thời kỳ. Lãi suất cho vay hiện nay 0,55%/tháng (6,6%/năm); Lãi suất 

nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi vay vốn. 

- Mức lãi suất cho vay được ghi trên hợp đồng tín dụng ngay tại thời điểm ký 

Hợp đồng vay vốn.  

b) Hỗ trợ lãi suất 

- Hộ vay được hỗ trợ 100% tiền lãi trong thời gian được vay vốn, bao gồm thời 

gian cho vay, thời gian cho gia hạn nợ nhưng không áp dụng đối với các khoản nợ đã 

bị chuyển nợ quá hạn. 

- Thời gian hỗ trợ tối đa 36 tháng kể từ ngày nhận tiền vay. 

- Hết thời gian được hỗ trợ tiền lãi, hộ vay có nghĩa vụ trả tiền lãi hàng tháng 

theo lãi suất cho vay đã ghi trên hợp đồng tín dụng ngay tại thời điểm ký Hợp đồng 

vay vốn.  

8. Quy trình, thủ tục cho vay 

a) Hồ sơ cho vay 

- Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD); 

- Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD); 

- Biên bản họp Tổ TK&VV (mẫu số 10/TD); 

- Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD); 

- Sổ vay vốn. 

b) Quy trình cho vay 

- Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu 

số 01/TD) gửi Tổ TK&VV. 
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- Tổ TK&VV sau khi nhận hồ sơ của người vay tiến hành họp bình xét cho vay, 

đồng thời kiểm tra các yếu tố trên Giấy đề nghị vay vốn theo quy định của NHCSXH. 

Trường hợp người vay chưa là thành viên Tổ TK&VV thì Tổ TK&VV tổ chức họp để 

kết nạp thành viên mới. Sau đó lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH 

(mẫu số 03/TD) kèm giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 

01/TD) gửi UBND cấp xã xác nhận.  

- Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã trên Danh sách hộ gia đình đề nghị vay 

vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD), Tổ trưởng Tổ TK&VV gửi bộ hồ sơ vay vốn đến 

NHCSXH nơi cho vay để làm thủ tục phê duyệt. 

 - NHCSXH nhận được hồ sơ vay vốn do Tổ TK&VV gửi đến, cán bộ NHCSXH 

nơi cho vay thực hiện việc kiểm tra tính đầy đủ, đúng đắn của hồ sơ vay vốn; đối chiếu 

với Danh sách người hoàn lương do Công an thành phố cung cấp hoặc xác nhận. Nếu 

đảm bảo các yếu tố theo quy định thì trình Giám đốc phê duyệt cho vay, đồng thời lập 

Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) gửi UBND cấp xã và làm thủ 

tục giải ngân theo quy định. 

Trường hợp chưa đầy đủ các yếu tố theo quy định thì cán bộ NHCSXH hướng 

dẫn Tổ TK&VV làm lại hồ sơ và thủ tục theo quy định. 

- UBND cấp xã thông báo cho tổ chức chính trị - xã hội cấp xã (đơn vị nhận ủy 

thác) để tổ chức chính trị xã hội cấp xã thông báo cho Tổ TK&VV, Tổ TK&VV thông 

báo cho người vay đến điểm giao dịch tại xã hoặc trụ sở NHCSXH nơi cho vay để làm 

thủ tục nhận tiền vay. 

c) Tổ chức giải ngân, định kỳ hạn trả nợ, kiểm tra, đối chiếu nợ và xử lý vốn vay, 

xử lý nợ đến hạn được áp dụng như chương trình cho vay hộ nghèo hiện hành. 

9. Quy trình thu nợ, thu lãi tiền vay 

Thực hiện theo quy định hiện hành theo chương trình cho vay Hộ nghèo. 

Điều 6. Hạch toán kế toán đối với nguồn vốn và dư nợ nhận ủy thác 

Việc hạch toán kế toán đối với nguồn vốn và dư nợ từ nguồn vốn ngân sách 

thành phố ủy thác qua NHCSXH được theo dõi trên tài khoản riêng theo quy định của 

NHCSXH. 

Điều 7. Phân phối và sử dụng lãi thu được từ cho vay bằng nguồn vốn uỷ 

thác 

1. Trong thời gian hỗ trợ tiền lãi cho hộ vay, UBND thành phố cấp kinh phí quản 

lý vốn vay cho Chi nhánh NHCSXH thành phố, theo định kỳ 6 tháng/lần; kinh phí quản 

lý vốn vay bằng 0,393%/tháng tính trên dư nợ bình quân được quản lý, phân phối, sử 

dụng như sau: 
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a) Trích 0,323%/tháng tính trên dư nợ bình quân cho Chi nhánh NHCSXH thành 

phố thực hiện chi phí quản lý của NHCSXH (Thực hiện theo Công văn số 959/TTg-

KTTH ngày 01/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phí quản lý đối với NHCSXH 

và Công văn số 4019/NHCS-KHNV ngày 26/12/2013 của Tổng Giám đốc NHCSXH). 

Chi phí quản lý nêu trên đã bao gồm các khoản: chi hoa hồng cho Tổ TK&VV: 

0,05%/tháng, chi cho tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã: 0,03%/tháng (Thực 

hiện theo Công văn số 1313B/NHCS-KT ngày 07/5/2010 của Tổng Giám đốc 

NHCSXH hướng dẫn khoán tài chính đối với các đơn vị trong hệ thống NHCSXH – 

Phụ lục số 2 – Trang 12). 

b) Trích 0,05%/tháng tính trên dư nợ bình quân để Chi nhánh NHCSXH thành 

phố chi trả cho Công an thành phố nhằm hỗ trợ lực lượng công an các cấp quản lý đối 

tượng người hoàn lương. 

c) Lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định của Chính phủ về ban hành 

cơ chế xử lý nợ rủi ro tại NHCSXH trong từng thời kỳ (hiện nay, tỷ lệ trích của 

NHCSXH là 0,02%/tháng). 

2. Hết thời gian hỗ trợ tiền lãi, định kỳ hàng tháng (quý), căn cứ vào số lãi cho 

vay thu được, Chi nhánh NHCSXH thành phố có trách nhiệm thực hiện quản lý, phân 

phối và sử dụng tiền lãi thu được theo quy định chung của UBND thành phố 

Điều 8. Xử lý rủi ro tín dụng  

1. Phạm vi xử lý nợ bị rủi ro: Các trường hợp bị rủi ro do nguyên nhân khách 

quan vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương được xem xét xử lý nợ theo cơ chế 

hiện hành của NHCSXH; 

Đối với các khoản nợ bị rủi ro do nguyên nhân chủ quan của tổ chức, cá nhân 

vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương thì tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất phải 

bồi thường theo quy định của pháp luật.  

2. Nguyên tắc, quy định về nguyên nhân khách quan, thời điểm, biện pháp và hồ 

sơ pháp lý để xem xét xử lý rủi ro được thực hiện theo cơ chế xử lý rủi ro hiện hành 

của NHCSXH.  

Hiện nay việc xử lý nợ bị rủi ro được thực hiện theo Quyết định số 50/2010/QĐ-

TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi 

ro tại NHCSXH và Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 27/01/2011 của Chủ tịch Hội 

đồng quản trị NHCSXH về việc ban hành Quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống 

NHCSXH.  

3. Thẩm quyền xử lý nợ bị rủi ro 

a) Giám đốc NHCSXH nơi cho vay quyết định việc gia hạn nợ; 
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b) Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố quyết định 

khoanh nợ, xóa nợ cho khách hàng đối với trường hợp quy mô của đợt xóa nợ không 

vượt quá Quỹ dự phòng rủi ro đã được trích lập theo quy định này;  

c) Chủ tịch UBND thành phố quyết định xóa nợ cho khách hàng đối với trường 

hợp quy mô xóa nợ vượt quá Quỹ dự phòng rủi ro đã được trích lập theo quy định này. 

4. Trường hợp phải xử lý rủi ro ngoài các cơ chế hiện hành của NHCSXH, Chi 

nhánh NHCSXH thành phố phối hợp với Công an thành phố, Sở Tài chính xem xét, 

thẩm định, thống nhất bằng văn bản đối với từng trường hợp cụ thể, báo cáo Chủ tịch 

UBND thành phố xem xét, quyết định. 

5. Nguồn xử lý nợ bị rủi ro 

a) Nguồn xử lý nợ bị rủ ro sử dụng từ Quỹ dự phòng rủi ro được trích lập theo 

quy định tại điểm Điều 7 của Quy chế này).  

b) Trường hợp Quỹ dự phòng rủi ro không đủ bù đắp thì Chi nhánh NHCSXH 

thành phố phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố bổ 

sung nguồn vốn từ ngân sách để cấp chi phí quản lý cho Chi nhánh NHCSXH thành 

phố hoặc giảm trực tiếp vào nguồn vốn ủy thác của ngân sách thành phố đã chuyển qua 

Chi nhánh NHCSXH thành phố.  

CHƯƠNG III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị địa phương  

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư  

Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Chi nhánh NHCSXH thành phố xây 

dựng kế hoạch bố trí nguồn vốn ủy thác từ ngân sách thành phố hàng năm, báo cáo 

UBND thành phố xem xét, trình HĐND thành phố quyết định. 

2. Sở Tài chính  

a) Tham mưu Chủ tịch UBND thành thành phố chuyển vốn ủy thác cho Chi 

nhánh NHCSXH thành phố theo dự toán ngân sách hằng năm đã được HĐND thành 

phố phê duyệt và kế hoạch sử dụng vốn của Chi nhánh NHCSXH thành phố.  

b) Chủ trì, phối hợp với các ngành và đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ vay 

vốn bị rủi ro (Do Chi nhánh NHCSXH thành phố đề nghị). Trên trên cơ sở đó, báo cáo 

cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý nợ rủi ro theo quy định và đề xuất Chủ 

tịch UBND thành phố xem xét, quyết định đối với các trường hợp phải xử lý rủi ro 

ngoài các cơ chế hiện hành của NHCSXH. 

c) Đảm bảo chuyển vốn đầy đủ, kịp thời cho NHCSXH để cho vay theo Quy chế 

này và thực hiện kiểm tra kết quả tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn; kiểm tra việc 

phân phối, sử dụng lãi cho vay thu được theo Điều 7 Quy chế này. 
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3. Công an thành phố  

a) Chỉ đạo Công an quận, huyện, xã, phường phối hợp với UBND cùng cấp để 

khảo sát, tổng hợp lập danh sách người hoàn lương có nhu cầu vay vốn và dự kiến nhu 

cầu vốn vay; cung cấp cho Chi nhánh NHCSXH thành phố theo định kỳ 6 tháng/lần. 

b) Chỉ đạo Công an cấp xã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND, hội, 

đoàn thể cùng cấp và NHCSXH trong quá trình thực hiện cho vay, đôn đốc người vay 

sử dụng vốn vay đúng mục đích và hoàn trả nợ vay theo quy định. 

c) Phối hợp chặt chẽ với UBND, hội, đoàn thể và NHCSXH các cấp xử lý các 

trường hợp chây ỳ, cố tình không trả nợ vay. 

d) Phối hợp với Chi nhánh NHCSXH thành phố, Sở Tài chính và các cơ quan có 

liên quan để xem xét đối với các trường hợp phải xử lý rủi ro ngoài các cơ chế hiện 

hành của NHCSXH; báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định. 

4. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác 

a) Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình có người hoàn lương vay vốn, sử dụng 

vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. 

b) Tổ chức kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động tín dụng theo văn bản liên tịch 

và hợp đồng uỷ thác đã ký với NHCSXH. 

c) Phối hợp với Công an xã, phường khảo sát nhu cầu vay vốn để xác định Kế 

hoạch vốn cho vay theo Quy chế này. 

5.  Chi nhánh NHCSXH thành phố 

a) Quản lý và sử dụng nguồn vốn uỷ thác, Quỹ dự phòng rủi ro theo đúng quy 

định; sử dụng vốn thu hồi để cho vay quay vòng theo Quy chế này. 

b) Ban hành các biểu mẫu quy định tại khoản 8 Điều 2 Quy chế này. Hướng dẫn 

nghiệp vụ và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai cho vay theo quy định; 

c) Tổng hợp danh sách người hoàn lương có nhu cầu vay vốn và dự kiến nhu cầu vốn 

vay do Công an quận, huyện, xã, phường cung cấp; xây dựng Kế hoạch vốn hàng năm gửi Sở 

Tài chính để tham mưu HĐND thành phố bố trí vốn ủy thác từ ngân sách thành phố. 

d) Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan có liên quan lập hồ 

sơ vay vốn bị rủi ro, đề nghị Sở Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết 

định xử lý theo quy định. 

đ) Tổng hợp báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm về tình hình sử 

dụng vốn cho UBND thành phố và Sở Tài chính.  

6. UBND quận, huyện, xã, phường  

a) Phối hợp với Công an cùng cấp khảo sát, tổng hợp số lượng các hộ gia đình 

có người hoàn lương có nhu cầu vay vốn và dự kiến nhu cầu vốn vay gửi cho NHCSXH. 
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c) Phối hợp với NHCSXH, Công an, hội, đoàn thể cùng cấp và triển khai cho 

vay; kiểm tra việc sử dụng vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ trên địa bàn. 

d) UBND xã, phường chủ trì, phối hợp với công an và hội đoàn thể ở địa phương 

thực hiện việc xét duyệt và xác nhận cho các đối tượng được vay vốn theo quy chế này. 

Nội dung xác nhận phải đảm bảo đủ các nội dung như sau: 

- Hộ gia đình có người hoàn lương 

- Đang cư trú hợp pháp tại địa phương; 

- Chấp hành tốt các quy định của pháp luật tại địa phương, không sa ngã tệ nạn 

xã hội. 

Điều 10. Những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy chế này, tuỳ theo tính 

chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Chủ tịch UBND thành phố Đà 

nẵng quyết định./. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Duy Khương 
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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:  4284 /QĐ-UBND             Đà Nẵng, ngày  11    tháng 6 năm 2015 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển 

thành phố Đà Nẵng 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính 

phủ về tổ chức và hoạt động Quỹ đầu tư phát triển địa phương; 

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố tại Tờ trình số 539/ TTr-

QĐTPT ngày 27 tháng 5 năm 2015 và ý kiến thống nhất của Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

thường trực UBND thành phố, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển thành 

phố Đà Nẵng là 7%/năm (Bảy phần trăm một năm). 

Điều 2. Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển thành phố quyết định mức lãi 

suất cho vay cụ thể đối với các dự án nhưng không được thấp hơn mức lãi suất cho vay 

tối thiểu quy định tại Điều 1 nêu trên. 

Điều 3. Áp dụng và điều chỉnh lãi suất cho vay 

1. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực áp dụng, các hợp đồng chưa thực hiện 

giải ngân vốn vay thì được áp dụng mức lãi suất cho vay cụ thể theo quy định tại Điều 

2 Quyết định này.  

2. Các hợp đồng vay vốn trung, dài hạn đã thực hiện giải ngân toàn bộ hoặc một 

phần vốn vay trước ngày Quyết định này có hiệu lực, giao Giám đốc Quỹ thực hiện 

điều chỉnh lãi suất cho vay đối với khách hàng theo mức lãi suất cụ thể do Hội đồng 

quản lý Quỹ quy định nêu tại Điều 2 và báo cáo UBND thành phố. 
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 1976/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 

về quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà 

Nẵng. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám 

đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ 

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

             

                                                                TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
                           KT.CHỦ TỊCH  

                                             PHÓ CHỦ TỊCH   

                                   
 

                                                    Võ Duy Khương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số: 05/CT-UBND 
 

             Đà Nẵng, ngày  09 tháng 7  năm 2015 

 

CHỈ THỊ 

Về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công  

 
 
Để triển khai thực hiện triệt để Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2015 

của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử 

dụng nợ công. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, 

huyện; các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án thực hiện nghiêm các nội dung sau: 

I. Tập trung thực hiện tốt các giải pháp tăng cường quản lý, nâng cao hiệu 

quả sử dụng nợ công, đảm bảo an toàn tài chính ngân sách địa phương 

- Quản lý chặt chẽ nợ công, nhất là các khoản vay mới; tính đúng tính đủ nợ công 

theo quy định, đảm bảo trong giới hạn cho phép. Nợ công chỉ sử dụng cho đầu tư phát 

triển, xây dựng các công trình kinh tế xã hội quan trọng, thiết yếu theo quy hoạch. Rà 

soát, thẩm định, đánh giá tác động lên nợ công của các chương trình, dự án sử dụng vốn 

vay của Chính phủ, vốn vay được Chính phủ bảo lãnh và vốn vay của chính quyền địa 

phương ngay từ khâu phê duyệt chủ trương đầu tư bằng nguồn vốn vay. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, bảo đảm hiệu quả đầu tư, 

chất lượng công trình và theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động ngăn ngừa và xử 

lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. 

- Cơ cấu lại nợ công theo hướng tăng tỷ trọng vốn vay dài hạn (các khoản vay mới 

cho đầu tư phát triển, kể cả vay cho mục tiêu cơ cấu lại khoản nợ, danh mục nợ chủ yếu 

phải có kỳ hạn từ 5 năm trở lên) để giảm áp lực trả nợ trong ngắn hạn. Đẩy mạnh triển 

khai các nghiệp vụ quản lý và xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công (bao gồm các loại 

rủi ro về tỷ giá, lãi suất, thanh khoản, tái cấp vốn và tín dụng). Tăng tính thanh khoản và 

thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ. 

- Chủ động bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước để đảm bảo trả các khoản nợ vay 

đúng hạn; tăng cường quản lý nợ nước ngoài của địa phương. 

II. Tổ chức thực hiện 

1. Nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư  

- Tăng cường trách nhiệm thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn, khả năng cân 

đối vốn các chương trình, dự án sử dụng vốn vay của Chính phủ, vốn vay được Chính 

phủ bảo lãnh và vốn vay của chính quyền địa phương. Việc sử dụng vốn vay phải đúng 

đối tượng, mục đích; ưu tiên cho đầu tư phát triển, xây dựng các công trình kinh tế xã 

hội quan trọng, thiết yếu theo quy hoạch. 
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- Chủ động tham mưu bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước để đảm bảo trả các   nợ 

Chính phủ đúng hạn. Khẩn trương cơ cấu lại nợ công theo hướng tăng tỷ trọng vốn vay 

dài hạn với lãi suất thấp. 

- Đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, sớm hoàn thành đưa 

vào sử dụng, rút ngắn thời gian hoàn vốn để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và giảm 

thiểu chi phí vay.  

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trái phiếu Chính 

phủ, vốn ODA, vay ưu đãi của các nhà tài trợ; định kỳ hàng năm báo cáo UBND thành 

phố kết quả thực hiện. 

2. Nhiệm vụ của Sở Tài chính 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn vay để đảm bảo 

sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả. Đề ra các giải pháp để xử lý rủi ro đối với danh 

mục nợ công (bao gồm các loại rủi ro về tỷ giá, lãi suất, thanh khoản, tái cấp vốn và tín 

dụng). 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để thu hồi, trả đầy đủ các khoản gốc, lãi, phí 

và chi phí khác có liên quan phát sinh từ các khoản vốn vay theo quy định. 

- Báo cáo tình hình huy động, sử dụng, hoàn trả các khoản vốn vay theo chỉ đạo 

của UBND thành phố. 

3. Nhiệm vụ của cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư và các sở chuyên ngành 

- Tăng cường trách nhiệm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu 

tư thuộc thẩm quyền. Không điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, hợp đồng sử dụng nguồn 

vốn vay công. Trường hợp được phép điều chỉnh theo quy định thì cơ quan ra quyết định 

phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, hợp đồng phải đảm bảo cân đối đủ vốn đối ứng 

trong dự toán được giao để thực hiện.  

- Tổ chức tốt việc thực hiện dự án, nhất là khâu chuẩn bị, giải phóng mặt bằng, 

thẩm định, quy hoạch, kế hoạch, quyết định đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, dự 

án công trình, lựa chọn nhà thầu, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và hiệu 

quả công trình. 

4. Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; các chủ đầu tư, đơn vị điều hành 

dự án và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ và các quy định trong Chỉ thị 

này, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện để tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả 

sử dụng nợ công. 

5. Thanh tra thành phố, thanh tra chuyên ngành tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra tại các đơn vị đối với các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị này; đề xuất UBND thành 

phố xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý, sử dụng vốn vay Chính phủ./. 

       
                                  
 

 

                                                                        

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

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

  

Số: 06 /CT-UBND  Đà Nẵng, ngày  20  tháng 7 năm 2015 
 

CHỈ THỊ 

Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và  

dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 thành phố Đà Nẵng 
 

Năm 2016 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm 2016 - 2020;  Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2016, trên cơ sở các chủ trương, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung 

ương; Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện 

và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 với các yêu cầu, nhiệm vụ và nội dung chủ 

yếu sau: 

 

I. YÊU CẦU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 

 

1. Tổ chức đánh giá nghiêm túc tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2015; 

trong đó làm rõ các kết quả đạt được so với mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; các 

tồn tại, hạn chế, trong đó phân tích các nguyên nhân khách quan và chủ quan, các biện 

pháp khắc phục trong những tháng cuối năm. Đồng thời, cập nhật đánh giá tình hình 

và kết quả thực hiện Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 và Quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội thành phố đến năm 2020. 

2. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, căn cứ các mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, dự báo tình hình thế giới và trong nước, 

trong đó làm rõ cơ hội, thách thức đối với phát triển ngành, lĩnh vực, xác định mục 

tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2016. 

3. Việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2016 phải kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 để bảo 

đảm tính khả thi, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực. 

4. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 

phải được triển khai xây dựng đồng bộ, hệ thống, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ 

quan, đơn vị, các ngành, các cấp. 

5. Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả và tăng cường trách 

nhiệm giải trình trong xây dựng kế hoạch và phân bổ các nguồn lực. 

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 
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1. Mục tiêu tổng quát 
Đảm bảo tốc độ tăng trưởng hợp lý, kinh tế phát triển bền vững. Đẩy mạnh thực 

hiện tái cơ cấu kinh tế thành phố gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao 

hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Tiếp tục đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống 

kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm. 

Phát huy tối đa các nguồn lực, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc 

tế. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải 

thiện đời sống nhân dân. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh chính trị và 

trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia. Thực hiện có hiệu quả 

công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước. 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng. 

2. Định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 

2.1. Bám sát tiến độ, các công việc được giao để thực hiện hiệu quả Kết luận số 

75-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) ) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 

33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX); Thông báo số 186/TB-VPCP ngày 05/5/2014 

của Văn phòng Chính phủ, Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 07/01/2014 

của Thành ủy về thực hiện Kết luận số 75-KL/TW. Triển khai thực hiện Nghị định của 

Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp 

quản lý đối với thành phố Đà Nẵng và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng sau khi được ban hành. 

Thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu kinh tế thành phố đến năm 2020 gắn với 

chuyển đổi mô hình tăng trưởng và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng 

nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh 

tế (GRDP) đạt 8-9%.  

2.2. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, 

phấn đấu 11/11 xã thuộc huyện Hòa Vang hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, đồng 

thời tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Khuyến khích 

nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; thu hút các doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách 

hỗ trợ ngư dân đóng tàu công suất lớn phục vụ đánh bắt xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền 

biển, đảo. Quan tâm công tác bảo vệ rừng. Phát triển các ngành công nghiệp có hàm 

lượng khoa học công nghệ, giá trị gia tăng và tỷ trọng giá trị nội địa cao. Tập trung phát 

triển một số ngành ưu tiên và công nghiệp hỗ trợ như: điện tử, công nghiệp công nghệ 

thông tin, công nghiệp cơ khí, công nghiệp hỗ trợ. Phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế, 

có giá trị gia tăng cao như: du lịch, thương mại, viễn thông, vận tải, dịch vụ logistics, giáo 

dục và đào tạo, chăm sóc y tế… Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, 

kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu đối với những mặt hàng không thiết yếu. Tăng cường xúc 

tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, ưu tiên khai thác các thị trường trọng điểm, 

chiến lược để xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng và giá trị kim ngạch cao. Đẩy 

mạnh sản xuất các mặt hàng có tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu lớn. Thực hiện đa dạng 

hóa thị trường nhập khẩu, không để quá phụ thuộc vào một số ít thị trường.  

2.3. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 5 đột phá về phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 

2015-2020 về nâng cao chất lượng, tỷ trọng các ngành dịch vụ, phát triển mạnh dịch vụ 

du lịch, giáo dục - đào tạo và y tế chất lượng cao; tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
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đồng bộ, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, đẩy mạnh thu hút 

đầu tư vào Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập trung; tập trung xây dựng 

và phát triển văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng thành phố môi trường; tiếp tục thực hiện 

các chính sách xã hội giàu tính nhân văn, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; 

phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

2.4. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm thực hiện có hiệu 

quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia trong hai năm 2015-2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; tạo mọi 

điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nhất là 

khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kinh tế hợp tác, 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực có lợi thế, 

phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố, quy hoạch phát triển ngành, 

lĩnh vực và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố; đảm bảo cạnh tranh bình đẳng. 

Khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ mới, nâng cao 

chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật 

Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy 

mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt 

trong các lĩnh vực: thành lập doanh nghiệp, thuế, hải quan, đất đai, kho bạc nhà nước, bảo 

hiểm xã hội theo hướng tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho người dân và doanh nghiệp.  

2.5. Tích cực triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế 

- xã hội, không gian kiến trúc, môi trường đô thị thành phố đến năm 2020; Quy hoạch 

chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình hành động của 

Thành ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng. Tăng cường quản lý trật tự đô 

thị, thiết lập trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý quy hoạch, kiến trúc, 

xây dựng…  

2.6. Tiếp tục thực hiện huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực 

phục vụ cho phát triển kinh tế. Thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hỗ trợ 

doanh nghiệp tiếp cận vốn vay. Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và các công cụ tài 

chính để thu hút các nguồn lực tài chính trong dân cư đưa vào sản xuất kinh doanh. Kiểm 

soát chặt chẽ hoạt động cho vay bằng ngoại tệ phù hợp với chủ trương hạn chế đô la hóa 

trong nền kinh tế, góp phần ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối. 

2.7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ưu tiên phát triển nhân lực chất lượng 

cao cho các ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng. Phát triển giáo dục và đào tạo, tiếp tục 

thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 

(khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nâng cao năng lực khoa 

học và công nghệ. Phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng, tiếp tục thực hiện đồng 

bộ và có hiệu quả chương trình thành phố “5 không”, “3 có”. Tập trung nguồn lực đầu 

tư giảm nghèo bền vững. Thực hiện các chính sách tạo việc làm gắn với phát triển thị 

trường lao động. Chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám 

chữa bệnh, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Xây dựng môi trường văn hóa, 

đời sống và phát triển con người phù hợp với văn minh đô thị; triển khai có hiệu quả 
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Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) 

về phát triển văn hóa. Phát triển phong trào thể dục, thể thao để nâng cao thể chất của 

người dân. Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo; bình đẳng giới, nâng cao vị thế 

của phụ nữ. Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của trẻ em; phát 

triển thanh niên. 

2.8. Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; kiên quyết xử 

lý các cơ sở sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi 

trường”; kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, 

lưu vực sông, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm nặng. Chủ động ứng phó với biến 

đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động 

của thành phố về ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 

2.9. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và hiệu 

lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí. Thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo. Xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong 

hoạt động công vụ. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn động, phức tạp, kéo dài. 

2.10. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh 

tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Quán triệt, triển khai thực 

hiện các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh quốc 

gia, các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, 

trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra “điểm nóng”. Tăng cường các biện pháp bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; giảm dần tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí. 

Kết hớp chặt chẽ đối ngoại với quốc phòng, an ninh, tranh thủ sự ủng hộ đồng tình của 

cộng đồng quốc tế, kiên quyết đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo. 

2.11. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc 

tế, tận dụng mọi cơ hội để phát triển kinh tế, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư để thu hút các 

nguồn vốn FDI từ các nhà đầu tư lớn, có công nghệ cao, công nghệ nguồn, dịch vụ cao 

cấp và xây dựng kết cấu hạ tầng dưới hình thức hợp tác công tư (PPP). Đẩy mạnh xúc 

tiến và quản lý hiệu quả các dự án ODA.  

2.12. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền. Cơ quan nhà nước các cấp có 

trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin, nhất là tình hình kinh tế - xã hội, các cơ chế, 

chính sách mới cho cơ quan thông tấn, báo chí. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, nhất là 

cơ chế, chính sách gắn liền với cuộc sống của người dân và hoạt động của doanh nghiệp. 

3. Nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 

3.1. Đối với dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016 

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016 phải được xây dựng tích cực và theo 

đúng chính sách, chế độ hiện hành, trên cơ sở đánh giá sát khả năng thực hiện thu ngân 

sách nhà nước năm 2015, dự báo tình hình đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh và 

hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu năm 2016 có tính đến các tác động trong và 

ngoài nước trong tình hình mới; tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm thu do thực hiện 

các văn bản pháp luật về thuế mới sửa đổi, bổ sung và thực hiện lộ trình cắt giảm thuế 

quan theo cam kết quốc tế; đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra việc kê khai thuế 

của các tổ chức, cá nhân nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không 
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đúng, không đủ số thuế phải nộp; chỉ đạo quyết liệt chống thất thu, thu số thuế nợ đọng 

từ các năm trước, các khoản thu từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi, các khoản 

thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... 

Căn cứ mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, khả 

năng thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2015, dự báo tăng trưởng 

kinh tế và nguồn thu năm 2016 đối với từng ngành, từng lĩnh vực, năng lực và hiệu quả 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng đối tượng nộp thuế trên địa bàn, những nguồn 

thu mới, lớn phát sinh trên địa bàn địa phương để tính đúng, tính đủ nguồn thu đối với 

từng lĩnh vực, sắc thuế theo chế độ. Phân tích, đánh giá cụ thể những tác động ảnh 

hưởng đến dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016 theo từng địa bàn, lĩnh vực thu, 

từng khoản thu, sắc thuế, trong đó tập trung đánh giá ảnh hưởng nguồn thu do thực 

hiện các chính sách gia hạn, miễn giảm thuế,... các chính sách thu mới của các cấp có 

thẩm quyền. 

Trên cơ sở đó, dự toán thu nội địa (không kể thu từ sử dụng đất) phấn đấu tăng 

bình quân tối thiểu từ 15% trở lên so với đánh giá ước thực hiện năm 2015 (loại trừ các 

yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách). Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 

phấn đấu tăng bình quân tối thiểu 6 - 8% so với đánh giá ước thực hiện năm 2015. Mức 

tăng thu cụ thể tùy theo điều kiện, đặc điểm và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế 

trên địa bàn của từng địa phương. 

3.2. Đối với dự toán chi thường xuyên 

Trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, các cơ quan, đơn vị và địa phương cần 

quán triệt quan điểm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ 

trọng tâm, quan trọng cần thực hiện năm 2016, lập dự toán chi ngân sách nhà nước 

theo đúng các quy định pháp luật về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà 

nước, trong đó chủ động sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi ưu tiên theo mức độ cấp thiết, 

khả năng triển khai trong năm 2016 để hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình, dự án, 

đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở nguồn ngân sách nhà nước được 

phân bổ và các nguồn huy động hợp pháp khác.  

Khi xây dựng dự toán và bố trí ngân sách nhà nước năm 2016, các cơ quan, đơn 

vị và địa phương cần chú ý các nội dung sau: 

a) Xây dựng dự toán chi thường xuyên các lĩnh vực theo đúng định mức phân 

bổ dự toán chi ngân sách nhà nước và các chính sách, chế độ, định mức hiện hành; ưu 

tiên tăng chi cho quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; ưu tiên bố 

trí chi ngân sách cho một số lĩnh vực quan trọng theo các nghị quyết của Đảng, Quốc 

hội. 

Căn cứ phạm vi quản lý, chức năng, nhiệm vụ được giao, trong năm 2015 khẩn 

trương trình cấp có thẩm quyền ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước. Ban hành theo thẩm quyền định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng 

trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước quản lý để trên cơ sở đó xây 

dựng lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 

theo hướng từng bước tính đủ chi phí, trong đó năm 2016 tính đủ chi phí tiền lương, 

chi phí trực tiếp theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 

Chính phủ. Nhà nước thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị sự 

nghiệp công lập theo quy định; đồng thời, Nhà nước có chính sách hỗ trợ trực tiếp cho 
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người có công với cách mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và một số đối 

tượng còn khó khăn để được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản 

thiết yếu. 

b) Dự toán chi NSNN năm 2016 tiếp tục được xây dựng trên cơ sở hệ thống tiêu 

chí và định mức phân bổ ngân sách năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 

mới) ban hành theo Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 06/12/2010; các quy định 

pháp luật về chính sách, chế độ chi tiêu ngân sách hiện hành và yêu cầu kinh phí thực 

hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của thành phố dự kiến thực hiện 

năm 2016. Trong đó, chi tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương tính theo mức tiền 

lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng, các khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) thực hiện theo Luật Bảo hiểm y 

tế, Luật Bảo hiểm xă hội, Luật Công đoàn, Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn. 

c) Các ngành, địa phương khi xây dựng dự toán chi NSNN năm 2016 phải chủ 

động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành và 

các nhiệm vụ mới phát sinh; thực hiện rà soát các chương trình, đề án để lồng ghép, 

giảm bớt sự trùng lắp, chống chéo, lãng phí; sắp xếp, cơ cấu lại nhiệm vụ chi phù hợp 

với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ ngân 

sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đảm 

bảo an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội; bố trí dự phòng ngân sách để chủ động ứng 

phó với thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và xử lý những nhiệm vụ cấp bách phát sinh; chủ 

động tính toán dành nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định của Chính 

phủ. 

d) Quá trình xây dựng dự toán các ngành, địa phương phải thực hiện điều tra, 

khảo sát nắm chắc số lượng đối tượng để dự kiến nhu cầu kinh phí; tính toán lồng ghép 

giữa các chính sách, chế độ, các chương trình, nhiệm vụ dự kiến sửa đổi hoặc ban hành 

mới với các chính sách, chương trình, nhiệm vụ hiện hành; phối hợp với cơ quan tài 

chính để tính toán cụ thể, đảm bảo bố trí đủ kinh phí thực hiện nhiệm vụ và khả năng 

cân đối ngân sách trên nguyên tắc tích cực, lành mạnh, vững chắc. 

đ) Trong điều kiện cân đối ngân sách còn khó khăn, yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị, địa phương có sử dụng ngân sách lập dự toán chi thường xuyên đúng tính chất 

nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm, đặc biệt là dự toán chi mua sắm phương tiện, trang 

thiết bị đắt tiền, hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, 

tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách, đi công tác trong, 

ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác; dự toán chi cho các nhiệm 

vụ này không tăng so với thực hiện năm 2015. 

e) Cùng với việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước chủ động đánh giá kết quả 

đạt được, tồn tại hạn chế trong quản lý điều hành thu, chi ngân sách năm 2015, giai 

đoạn 5 năm 2011 - 2015; phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục; xử 

lý, giải quyết ngay từ khâu xây dựng dự toán những tồn tại, sai phạm trong bố trí dự 

toán chi ngân sách chưa phù hợp với tình hình thực tế triển khai thực hiện và Nghị 

quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân đã được cơ quan thanh tra, 

kiểm toán phát hiện và kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật. 

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN VÀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG 
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1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện xây dựng Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 bằng văn bản. 

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức làm việc với các sở, ban, ngành, 

UBND các quận, huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, cân đối vốn 

XDCB. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các 

quận, huyện nghiên cứu xây dựng: 

+ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; 

+ Kế hoạch cân đối vốn xây dựng cơ bản năm 2016; 

+ Tổng hợp phương án phân bổ vốn, các Chương trình mục tiêu quốc gia, các 

chương trình, dự toán lớn khác. 

2. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, ban, ngành, 

UBND các quận, huyện và các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá tình hình thực hiện 

dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2016 theo 

quy định của Luật NSNN và hướng dẫn của Bộ Tài chính về xây dựng dự toán NSNN 

năm 2016. 

3. Các sở, ban, ngành   

- Xây dựng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách 

nhà nước năm 2016 thuộc ngành và lĩnh vực phụ trách, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Tài chính theo tiến độ để kịp thời tổng hợp, trình UBND thành phố báo cáo Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và trình HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 15, HĐND 

thành phố khoá VIII (2011-2016). 

- Các sở, ban, ngành, cơ quan quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia phối 

hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, địa phương liên 

quan nghiên cứu đề xuất UBND thành phố về nội dung và cơ chế thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia cho kế hoạch  năm 2016. 

- Trên cơ sở tính toán các nguồn lực, các lợi thế sẵn có, tập trung đề xuất các 

giải pháp, cơ chế chính sách, các kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách hiện hành 

trình cấp có thẩm quyền ban hành. 

4. UBND các quận, huyện 

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 của địa phương, chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố trong việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân 

sách của cấp mình.  

5. Về tiến độ xây dựng kế hoạch 

5.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính kịp thời hướng dẫn các sở, ban, ngành, 

UBND các quận, huyện xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN 

thành phố năm 2016. 

5.2. Chậm nhất ngày 20/7/2015, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện  gửi 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 về Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp trình UBND thành phố báo cáo Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính và Kiểm toán Nhà nước chậm nhất ngày 31/7/2015. 
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Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính dự kiến phương án phân bổ các chỉ 

tiêu kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2016 cho các sở, ban, ngành, quận, huyện và 

các đơn vị khác. 

5.3. Trước ngày 20/8/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tiếp thu ý kiến 

của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan hoàn chỉnh Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 gửi Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước lần 2. 

5.4. Trong tháng 9/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với các sở, ban, ngành, 

quận, huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của đơn vị. 

5.5. Trước ngày 15/10/2015, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện căn cứ 

tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng 2015 của 

thành phố và đơn vị, hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của đơn 

vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

5.6. Trong tháng 10/2015, Sở Kế hoạch và Đẩu tư tổng hợp và lấy ý kiến các sở, 

ban, ngành, quận, huyện về dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 

thành phố Đà Nẵng. 

5.7. Trong tháng 11/2015: Hoàn chỉnh dự thảo báo cáo Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2016; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 báo cáo UBND 

thành phố trình kỳ họp lần thứ 15, HĐND khóa VIII (2011-2016) và hoàn thành các 

biểu giao chỉ tiêu kế hoạch, dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 cho các sở, ban, 

ngành, quận huyện. 

5.8. Trước ngày 10/12/2015: Tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch, dự toán 

thu, chi ngân sách năm 2016, tổ chức sau kỳ họp lần thứ 15, HĐND thành phố khóa 

VIII (2011-2016). 

5.9. Trước ngày 31/12/2015: Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và các đơn 

vị hoàn thành việc giao chỉ tiêu Kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016, 

phân bổ cho từng đơn vị trực thuộc căn cứ Quyết định giao Kế hoạch của UBND thành 

phố, hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính. 

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch 

UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc 

tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng nội dung, tiến độ đề ra./. 

 

 CHỦ TỊCH 
  

Huỳnh Đức Thơ 
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