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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
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:  03 /2013/QĐ-UBND      Đà Nẵng, ngày 18  tháng  01  năm 2013 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang  

thuộc thành phố Đà Nẵng   
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 
  Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ 
về quản lý cảng biển và luồng hàng hải; 

Căn cứ Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Chính 
phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; 
 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố 
Đà Nẵng tại Tờ trình số 1491/TTr-SNN ngày 20 tháng 11 năm 2012 và theo đề nghị 
của Chánh Văn phòng UBND thành phố, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý Âu thuyền và 
Cảng cá Thọ Quang thuộc thành phố Đà Nẵng. 
 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết 
định số 5075/UBND ngày 04 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà 
Nẵng về ban hành Quy chế quản lý Âu thuyền Thọ Quang. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các Sở: Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; 
Giám đốc Công an thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành 
phố; Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, Trưởng ban Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá 
Thọ Quang, Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
  

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

                               
 

QUY ĐỊNH 
Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang thuộc thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  03 /2013/QĐ-UBND  ngày 18  tháng 01 năm 
2013 của 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. Quy định này quy định về quản lý Cảng cá, Khu neo đậu tránh trú bão của tàu 
cá, Chợ Đầu mối thủy sản Thọ Quang (sau đây viết tắt là Âu thuyền và Cảng cá Thọ 
Quang) và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. 

2. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá 
nhân nước ngoài có các hoạt động tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang. Ngoài quy 
định này, các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ 
Quang phải tuân thủ các quy định khác của pháp luật hiện hành có liên quan. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
1. Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang: là khu vực được giới hạn bởi vùng đất, 

vùng nước thuộc Khu trú bão và neo đậu tàu thuyền, Chợ đầu mối thủy sản và Cảng cá 
Thọ Quang theo quy hoạch do Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt. 

- Âu thuyền Thọ Quang: là khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, bao gồm: vùng 
nước đậu tàu, luồng vào, hệ thống phao neo, trụ neo, phao tiêu dẫn luồng, biển báo và 
vùng đất đê bao, bờ kè chắn sóng, chắn cát. 

- Cảng cá Thọ Quang: là cảng chuyên dùng cho tàu cá, bao gồm vùng đất cảng 
và vùng nước đậu tàu. Vùng đất cảng bao gồm: cầu cảng, kho bãi, nhà xưởng, khu hành 
chính, dịch vụ hậu cần, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản.  

2. Kết cấu hạ tầng Âu thuyền và Cảng cá: là tổng thể các công trình, hạng mục 
công trình thuộc Âu thuyền và Cảng cá, gồm: luồng vào, hệ thống phao tiêu báo hiệu 
hàng hải, cầu cảng, khu trú tránh bão và neo đậu tàu thuyền, chợ Đầu mối thủy sản, 
kho, bãi, nhà xưởng, trụ sở, khu dịch vụ hậu cần, đường bãi nội bộ, hệ thống thông tin 
liên lạc, cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, xử lý nước thải, đê bao chắn sóng, ngăn 
sa bồi, các phao, trụ buộc/neo tàu thuyền và các công trình phụ trợ khác.   

3. Tàu thuyền: bao gồm tàu cá, tàu vận tải, tàu dịch vụ hậu cần và các cấu trúc 
nổi khác hoạt động trong vùng nước Âu thuyền và Cảng cá. 

4. Phương tiện vận chuyển đường bộ: bao gồm xe ô tô, xe mô tô, xe thô sơ và 
các loại phương tiện đường bộ khác ra vào Âu thuyền và Cảng cá.  
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5. Rác thải là các chất thải ở thể rắn được thải ra từ quá trình sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ và sinh hoạt.    

6. Nước thải là chất thải ở thể lỏng được thải ra từ quá trình sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ và sinh hoạt.  

7. Chất thải nguy hại: là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, dầu và hợp chất 
có dầu, chất dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, gây ngộ độc hoặc đặc tính gây 
nguy hại khác. 

Điều 3. Những hành vi không được thực hiện tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ 
Quang 

1. Cọ rửa sàn tàu thuyền hoặc hầm hàng gây ô nhiễm môi trường. 
2. Xả dầu thải, chất bẩn, chất độc, chất có hại, nước thải bẩn, rác sinh hoạt, vứt 

bỏ phế thải không đúng nơi quy định. 
3. Chế biến, phơi nguyên liệu thủy sản trên cầu cảng. 
4. Vận chuyển hàng quốc cấm, hàng có khả năng gây ô nhiễm, chất nổ, chất độc, 

hàng lậu, hàng giả,… vào khu vực Âu thuyền và Cảng cá. 
5. Lấn chiếm phạm vi bảo vệ công trình cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho 

tàu cá.  
6. Phá hủy, tháo gỡ gây hư hại các công trình, trang thiết bị của cảng cá, khu neo 

đậu tránh trú bão cho tàu cá. 
7. Điều khiển tàu cá và phương tiện khác sai quy định gây ảnh hưởng đến công 

trình cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. 
8. Gây mất an ninh trật tự, gây mất an toàn tài sản và tính mạng, gây cản trở cho 

việc quản lý, khai thác, bảo vệ Âu thuyền và Cảng cá. 
9. Bán hàng rong, chèo kéo khách; kinh doanh hàng ăn uống ở khu vực bãi xe, 

chợ cá, cầu cảng, vỉa hè, lòng đường. 
10. Lưu hành xe ba gác máy, xe gắn máy kéo xe thô sơ. 
11. Đặt lồng bè nuôi thủy sản, đánh bắt thủy sản. 
12. Tàu thuyền kinh doanh xăng dầu và tàu thuyền không phải là tàu cá vào Âu 

thuyền để trú tránh bão, trừ trường hợp bất khả kháng.  
13. Các hành vi bị cấm khác theo qui định của pháp luật. 

Chương II 
THỦ TỤC TÀU THUYỀN ĐẾN, RỜI ÂU THUYỀN VÀ CẢNG CÁ 
Điều 4. Thủ tục tàu thuyền đến Âu thuyền và Cảng cá  
1. Thông báo tàu thuyền đến 
Chậm nhất 60 phút trước khi tàu đến Âu thuyền và Cảng cá, chủ tàu, thuyền 

trưởng hoặc người đại diện (gọi tắt là thuyền trưởng) phải thông báo cho Ban Quản lý 
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Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) về số đăng ký tàu, 
mục đích đến theo số điện thoại 0511.2661850 hoặc tần số VHF 156,6500 MHz. 

2. Điều động, sắp xếp tàu thuyền vào Âu thuyền và Cảng cá   
Căn cứ vào dung tích, công suất tàu, cầu cảng, phao neo và kế hoạch điều độ, 

Ban Quản lý có trách nhiệm chỉ định, sắp xếp vị trí neo đậu cho tàu để bốc dỡ hàng 
hoá, bơm nước thải, tập kết rác thải lên bờ.   

3. Địa điểm, thời hạn và hồ sơ, giấy tờ làm thủ tục tàu thuyền đến 
a) Địa điểm làm thủ tục: Trạm Điều độ tàu thuyền của Ban Quản lý; 
b) Thời hạn làm thủ tục của thuyền trưởng: chậm nhất là 30 phút, kể từ khi tàu 

đã vào neo đậu tại cầu cảng hoặc chậm nhất 01 giờ kể từ khi tàu đã vào neo đậu tại các 
vị trí khác trong vùng nước Âu thuyền và Cảng cá, Thuyền trưởng phải hoàn thành 
việc khai báo cho nhân viên trực Điều độ tàu thuyền (theo mẫu số 01/QC); 

c) Sau khi hoàn thành thủ tục khai báo, nhân viên Điều độ tàu thuyền có trách 
nhiệm hướng dẫn thuyền trưởng thực hiện các nội quy, quy định có liên quan. 

Điều 5. Thủ tục tàu thuyền rời Âu thuyền và Cảng cá 
1. Thông báo tàu thuyền rời 
Chậm nhất 30 phút trước khi tàu rời, thuyền trưởng phải thông báo cho Ban 

Quản lý về số đăng ký tàu và thời gian dự kiến rời Âu thuyền và Cảng cá. 
2. Địa điểm, thời hạn và hồ sơ, giấy tờ làm thủ tục tàu thuyền rời 
a) Địa điểm làm thủ tục: Trạm Điều độ tàu thuyền của Ban Quản lý; 
b) Thủ tục tàu thuyền rời Âu thuyền và Cảng cá     
Chậm nhất 30 phút trước khi tàu rời, thuyền trưởng phải nộp và xuất trình các 

giấy tờ sau: 
- Nộp bản khai theo mẫu số 01/QC (đính kèm) sau khi đã điền đầy đủ thông tin. 
- Xuất trình Biên lai nộp phạt vi phạm hành chính hoặc Quyết định xử phạt cảnh 

cáo (nếu có). 
c) Thời hạn làm thủ tục của nhân viên Điều độ: chậm nhất 30 phút kể từ khi 

Thuyền trưởng đã nộp, xuất trình các giấy tờ quy định tại điểm b khoản này, nhân viên 
Điều độ cấp Phiếu xác nhận cho tàu rời Âu thuyền và Cảng cá theo mẫu số 02/QC 
(đính kèm). Phiếu xác nhận là cơ sở để trình Trạm kiểm soát biên phòng khi tàu rời. 

Chương III 
TRÁCH NHIỆM CỦA THUYỀN TRƯỞNG, THUYỀN VIÊN, 

 NGƯỜI LÁI TÀU THUYỀN TẠI ÂU THUYỀN VÀ CẢNG CÁ 
Điều 6. Neo đậu tàu thuyền 
1. Tuân thủ sự điều động, sắp xếp của Ban Quản lý và chấp hành các quy định 

của pháp luật về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, giao thông 
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thuỷ nội địa, phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão và các lĩnh vực có liên quan 
khác. 

2. Chấp hành Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển. Công cụ, hàng 
hoá cồng kềnh, quá khổ phải thu xếp gọn trước khi vào Âu thuyền và Cảng cá. 

3. Khi tàu thuyền đã neo đậu an toàn tại vị trí đã được chỉ định, máy chính của 
tàu phải được duy trì ở trạng thái sẵn sàng hoạt động khi cần thiết; phải được chiếu 
sáng vào ban đêm khi tầm nhìn bị hạn chế và duy trì đủ các báo hiệu, dấu hiệu cảnh 
báo theo quy định. 

4. Khi tàu thuyền bị sự cố (trôi dạt, chìm đắm, mắc cạn, tai nạn…) thuyền trưởng 
phải tiến hành ngay các biện pháp khắc phục thích hợp và thông báo ngay cho Ban 
Quản lý và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố. 

5. Trong quá trình neo đậu phải bố trí đủ người có chuyên môn và thiết bị hỗ trợ 
phù hợp để sẵn sàng điều động tàu thuyền khi cần thiết. 

6. Bảo vệ và sử dụng an toàn các kết cấu hạ tầng của Âu thuyền và Cảng cá. 
7. Khi phát hiện sự cố tai nạn trong khu vực, có trách nhiệm tìm mọi cách đảm 

bảo an toàn cho người, phương tiện và tổ chức ngay việc tìm kiếm, cứu nạn theo quy 
định, đồng thời thông báo cho Ban quản lý phối hợp. 

8. Tự bảo quản tài sản của mình trong quá trình hoạt động tại Âu thuyền và Cảng 
cá. 

9. Chấp hành sự kiểm tra, giám sát, xử lý của cơ quan chức năng về các lĩnh vực 
an ninh trật tự, an toàn giao thông, các quy định về quản lý cảng biển, luồng hàng hải, 
an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn 
thực phẩm và các lĩnh vực liên quan khác. 

10. Nộp các khoản phí theo qui định. 
Điều 7. Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn   
1. Chấp hành các quy định về phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, phương 

án sắp xếp, bố trí nơi neo đậu tàu thuyền của Ban Quản lý.  
2. Sử dụng các biện pháp để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và ngư lưới cụ. 
3. Tàu thuyền bị chìm đắm hoặc mắc cạn trong Âu thuyền và Cảng cá do bão, lũ 

gây ra, chủ phương tiện phải kịp thời, chủ động khắc phục hậu quả và thông báo đến 
cơ quan chức năng để được hỗ trợ. 

Điều 8. Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội 
1. Chấp hành đúng các quy định của pháp luật hiện hành về lĩnh vực an ninh trật 

tự, an toàn xã hội. 
2. Những người không phải là thuyền viên nếu ở lại trên tàu thuyền phải khai 

báo với cơ quan Biên phòng theo quy định. 
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3. Có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý trong việc phòng ngừa, phát hiện 
và xử lý kịp thời khi có hành vi gây mất an ninh trật tự. 

Điều 9. Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy, nổ   
1. Chấp hành đúng các quy định của pháp luật hiện hành về an toàn vệ sinh lao 

động và phòng chống cháy, nổ. 
2. Thuyền trưởng chịu trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống 

cháy, nổ đối với tàu thuyền của mình. Thuyền trưởng phân công cụ thể cho thuyền viên 
đảm nhận công việc phòng chống cháy nổ trên tàu thuyền. 

3. Trang thiết bị phòng, chống cháy, nổ (bình chữa cháy, bơm nước, vòi phun 
nước….) phải được đặt đúng nơi quy định và luôn ở trạng thái sẵn sàng hoạt động. 

4. Có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý trong việc phát hiện và xử lý kịp 
thời khi có sự cố tai nạn lao động, cháy nổ xảy ra. 

Điều 10. Thu gom rác thải, nước thải từ tàu thuyền  
1. Tất cả tàu thuyền khi vào Âu thuyền và Cảng cá phải thực hiện việc thu gom 

rác thải, nước thải theo lượt cập tàu, đồng thời nộp phí cho Ban Quản lý để vận chuyển, 
xử lý theo quy định. 

2. Trang bị máy bơm nước hoặc thuê máy bơm để bơm nước thải từ tàu thuyền 
lên hệ thống thu gom nước thải tại cầu cảng. 

3. Trang bị dụng cụ chứa rác trên tàu thuyền và phải thực hiện việc thu gom rác 
thải để đưa lên đổ vào thùng rác đặt tại nơi quy định. 

4. Nước thải có lẫn dầu phải được thu gom và xử lý riêng theo quy định về quản 
lý chất thải nguy hại. 

5. Dầu thải phải được thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu huỷ theo quy định của 
pháp luật về quản lý chất thải nguy hại.  

Chương IV 
TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN 
 VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ TẠI ÂU THUYỀN VÀ CẢNG CÁ  

Điều 11. Vận chuyển đường bộ tại chợ cá 
1. Chấp hành đúng Luật giao thông đường bộ và sự hướng dẫn, sắp xếp của Ban 

Quản lý.     
2. Khi đã đậu đỗ đúng vị trí quy định, phương tiện phải luôn ở trạng thái sẵn 

sàng hoạt động và có người điều khiển khi cần thiết. 
3. Bảo vệ và sử dụng an toàn các kết cấu hạ tầng của Âu thuyền và Cảng cá. 
4. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh 

môi trường, an toàn thực phẩm trong khu vực Âu thuyền và Cảng cá, đồng thời phải 
chấp hành sự kiểm tra, giám sát, xử lý của cơ quan chức năng về các lĩnh vực này.  
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5. Tự bảo quản tài sản của mình trong quá trình hoạt động tại Âu thuyền và Cảng 
cá. 

6. Nộp các khoản phí theo quy định. 
Điều 12. Giữ gìn vệ sinh môi trường  
1. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 
2. Rác thải, nước thải phải xả, đổ đúng nơi quy định.  
3. Trong thời gian đậu đỗ, bốc dỡ thủy sản phải có biện pháp thu gom nước thải, 

xả nước thải đúng nơi quy định; quá trình vận chuyển phải sử dụng thiết bị, phương 
tiện chuyên dụng, đảm bảo không rò rỉ, phát tán mùi hôi ra môi trường xung quanh và 
phải khoá van xả không để nước thải rơi vãi trên đường đi, gây ô nhiễm môi trường. 

Chương V 
TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, 

KINH DOANH, DỊCH VỤ TẠI ÂU THUYỀN VÀ CẢNG CÁ   
Điều 13.  Bảo quản tài sản, thực hiện các nghĩa vụ 
1. Bảo vệ và sử dụng an toàn các kết cấu hạ tầng của Âu thuyền và Cảng cá. 
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh, 

nghĩa vụ thuế, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, an ninh 
trật tự, an toàn giao thông và các lĩnh vực khác có liên quan, đồng thời phải chấp hành 
sự kiểm tra, giám sát, xử lý của cơ quan chức năng về các lĩnh vực này theo quy định 
của pháp luật.  

3. Tự bảo quản tài sản, hàng hóa của mình trong quá trình hoạt động tại Âu 
thuyền và Cảng cá. 

4. Không được tập kết nguyên liệu thủy sản trên bờ kè hoặc cầu cảng phát sinh 
mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường. 

5. Nộp các khoản phí theo qui định. 
Điều 14. Giữ gìn vệ sinh môi trường   
1. Đối với tổ chức, cá nhân đóng, sửa tàu thuyền, sản xuất nước đá 
a) Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận; phải thực hiện đúng và đầy đủ nội 
dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường; 

b) Phải xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải theo cam kết tại hồ sơ môi 
trường và vận hành liên tục trong suốt quá trình hoạt động; 

c) Trang bị dụng cụ, phương tiện phục vụ công tác vệ sinh môi trường. Thực 
hiện việc thu gom rác thải, nước thải và hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, 
xử lý theo quy định.   

2. Đối với tổ chức, cá nhân thu gom thủy sản 
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a) Có bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác 
nhận, thực hiện đúng và đầy đủ nội dung trong bản cam kết bảo vệ môi trường; 

b) Trang bị các dụng cụ, phương tiện phục vụ công tác vệ sinh môi trường và 
phải thường xuyên làm vệ sinh nơi thu gom; nước thải, rác thải phải có thùng chứa và 
đổ đúng nơi quy định; 

c) Thuỷ sản phải được bảo quản, lưu giữ trong các dụng cụ chuyên dùng, không 
để nước rò rỉ ra môi trường; 

d) Chỉ được phép tập trung thủy sản tại khu vực đã được Ban Quản lý cho phép.   
3. Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm và ăn uống  
a) Tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; 
b) Rác thải phải được thu gom và bỏ vào thùng rác. Hằng ngày, phải dọn vệ sinh 

sạch sẽ nơi kinh doanh buôn bán của mình; 
c) Nước thải phải được đưa vào hệ thống thu gom nước thải để xử lý. 
4. Đối với tổ chức cá nhân kinh doanh xăng dầu  
a) Có cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, thực 

hiện đúng và đầy đủ nội dung trong cam kết bảo vệ môi trường; 
b) Không được để rò rỉ xăng dầu ra vùng đất, vùng nước trong khu vực. Xăng 

dầu phải được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dùng. 
5. Đối với tổ chức cá nhân kinh doanh, dịch vụ kho lạnh 
a) Có cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác 

nhận; phải thực hiện đúng và đầy đủ nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi 
trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường; 

b) Nước từ giàn lạnh, nước làm vệ sinh kho phải được đưa vào hệ thống thu gom 
của Chợ Đầu mối thủy sản. 

 
Chương VI 

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA  
BAN QUẢN LÝ ÂU THUYỀN VÀ CẢNG CÁ THỌ QUANG 

Điều 15. Công tác tuyên truyền và quản lý 
1. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Quy 

định này cho các tổ chức, cá nhân hoạt động tại Âu thuyền và Cảng cá. Trong phạm vi 
trách nhiệm và quyền hạn, xây dựng nội quy và hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện.   

2. Căn cứ vào tình hình thực tế và chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, hằng năm xây dựng và triển khai thực hiện phương án phòng chống lụt bão, 
sắp xếp tàu thuyền neo đậu, phòng chống cháy nổ, sự cố tràn dầu, bảo vệ môi trường, 
phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, quản lý môi trường và đảm bảo an toàn thực phẩm 
trong khu vực.  
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3. Quyền hạn của Ban Quản lý 
a) Không cho vào Âu thuyền và Cảng cá hoặc bắt buộc rời Âu thuyền và Cảng 

cá đối với người và tàu cá không tuân thủ nội quy của Âu thuyền và Cảng cá, trừ trường 
hợp bất khả kháng; 

b) Thu phí các hoạt động dịch vụ tại Âu thuyền và Cảng cá theo quy định của 
pháp luật; 

c) Xử lý hoặc đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết các vụ việc để đảm bảo 
an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ trong 
khu vực Âu thuyền và Cảng cá. 

Điều 16.  Công tác phòng chống bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, sóng thần 
1. Tổ chức trực ban 24 giờ trong ngày và hướng dẫn, sắp xếp cho tàu, thuyền 

vào neo đậu đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn theo phương án sắp xếp tàu thuyền. 
2. Thông báo diễn biến thời tiết qua hệ thống truyền thanh của Ban quản lý cho 

mọi người biết để chủ động phòng tránh. 
3. Thông báo danh sách tàu cá và số người trên tàu đang neo đậu tại vùng nước 

cảng cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng và 
UBND quận Sơn Trà. 

4. Trong trường hợp đặc biệt, chấp hành mệnh lệnh của cấp có thẩm quyền, 
thông báo cho ngư dân không ở lại trên tàu, thuyền khi đã đưa tàu vào đúng vị trí neo 
đậu quy định. 

5. Hướng dẫn, giúp đỡ cho ngư dân khi có yêu cầu trong thời gian trú tránh bão. 
6. Tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, thống kê thiệt hại và xác nhận các trường 

hợp bị tai nạn trong khu vực, tổ chức khắc phục thiệt hại ngay sau khi bão đi qua. 
Điều 17. Công tác vệ sinh môi trường  
1. Xây dựng quy trình thu gom rác thải, nước thải, dầu thải và cử người hướng 

dẫn thuyền trưởng thu gom rác thải, bơm nước thải lên hệ thống thu gom.  
2. Trang bị hệ thống thu gom rác thải, nước thải, dầu thải trên bờ để tiếp nhận 

rác thải, nước thải, dầu thải từ tàu thuyền. 
3. Tổ chức lực lượng để bố trí, sắp xếp tàu thuyền neo đậu đúng vị trí, thuận tiện 

cho việc bốc dỡ hàng hóa, thu gom nước thải, rác thải.  
4. Hướng dẫn và kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân, thực hiện các yêu cầu 

về bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 11, Điều 13, Điều 15 của Quy định này 
và các quy định khác có liên quan. 

Điều 18. Công tác phối hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan 
  1. Phát hiện vi phạm và kịp thời thông báo cho người có thẩm quyền; phối hợp 
lập biên bản vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy định này và các hành 
vi vi phạm pháp luật khác chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp 
luật. 
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2. Không cho vào Âu thuyền và Cảng cá đối với tàu thuyền đã 03 (ba) lần bị xử 
phạt vi phạm hành chính trong vòng 12 tháng (tính từ thời điểm vi phạm lần đầu đến 
lần thứ 3) do vi phạm các quy định về thu gom rác thải, nước thải nêu tại Quy định 
này, trừ trường hợp bất khả kháng. 

3. Kịp thời báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền và phối hợp điều tra khi xảy ra 
các vụ tai nạn, sự cố trong khu vực Âu thuyền và Cảng cá. 

4. Kiểm soát việc khai thác, kinh doanh, vận chuyển, chế biến và tiêu dùng các 
loại thủy sản trong danh mục pháp luật cấm. 

5. Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, nước thải trong khu vực Âu thuyền và 
Cảng cá. 

6. Nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân hoạt động 
trong Âu thuyền và Cảng cá. 

Chương VII 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 19. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
1. Chủ trì triển khai thực hiện Quy định này và phối hợp với các đơn vị liên 

quan: 
a) Tuyên truyền, phổ biến Quy định này và các văn bản pháp luật có liên quan 

cho các tổ chức, cá nhân hoạt động tại âu thuyền và cảng cá; 
b) Xây dựng kế hoạch bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng âu 

thuyền và cảng cá đã được Nhà nước đầu tư. 
2. Chỉ đạo Ban Quản lý xây dựng nội quy quản lý Âu thuyền và Cảng cá và các 

phương án: phòng chống lụt bão, sắp xếp tàu thuyền neo đậu; phòng, chống cháy, nổ; 
đảm bảo an ninh trật tự; bảo vệ môi trường; an toàn thực phẩm để tổ chức triển khai 
thực hiện. 

3. Chỉ đạo Ban Quản lý và các đơn vị trực thuộc Sở phối hợp với Ban Quản lý 
tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý theo thẩm quyền việc thực hiện 
Quy định này. 

4. Phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức đào tạo, tập huấn về pháp 
luật, nâng cao kỹ năng quản lý và điều hành cho cán bộ, viên chức của Ban Quản lý. 

5. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Tổ công tác liên ngành (do 
Bộ đội Biên phòng thành phố chủ trì, thường trực), quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của Tổ công tác, để thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý việc chấp hành 
Quy định này đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động tại Âu thuyền và Cảng cá.  

6. Cử cán bộ có chức năng và thẩm quyền tham gia Tổ công tác liên ngành 
thường xuyên theo dõi, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm tại Âu thuyền và Cảng cá.  

7. Hàng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố 
việc thực hiện Quy định này. 



 CÔNG BÁO/Số 05 + 06 + 07/Ngày 20-3-2013 13 

Điều 20. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố   
1. Phối hợp với Ban Quản lý tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân chấp 

hành các quy định trong lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại Âu 
thuyền và Cảng cá. 

2. Trực tiếp điều hành Tổ công tác liên ngành do Ủy ban nhân dân thành phố 
thành lập để thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm Quy định này 
đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động tại Âu thuyền và Cảng cá trong phạm vi chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì hoàn chỉnh 
hồ sơ, chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

3. Không cho vào Âu thuyền và Cảng cá đối với tàu thuyền đã 03 (ba) lần bị xử 
phạt vi phạm hành chính trong vòng 12 tháng (tính từ thời điểm vi phạm lần đầu đến 
lần thứ 3) do vi phạm các quy định về thu gom rác thải, nước thải nêu tại Quy định 
này, trừ trường hợp bất khả kháng. 

Điều 21. UBND quận Sơn Trà 
1. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, chủ phương tiện tàu thuyền sinh 

sống trên địa bàn quận chấp hành các chính sách pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh 
vực an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và các lĩnh vực có liên quan, 
ký cam kết không vứt rác, xả nước thải ra khu vực âu thuyền và cảng cá. 

2. Cử cán bộ có chức năng và thẩm quyền tham gia Tổ công tác liên ngành 
thường xuyên theo dõi, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm tại Âu thuyền và Cảng cá. 

3. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (Tài nguyên và Môi trường, Công an, Đội Quy 
tắc Đô thị, Y tế, Quản lý thị trường, Quản lý lao động nước ngoài,...) trong phạm vi 
chức năng, nhiệm vụ của mình thường xuyên giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý các 
hành vi vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân đóng sửa tàu thuyền và kinh doanh 
dịch vụ khác hoạt động trong khu vực Âu thuyền và Cảng cá.   

Điều 22. Sở Tài nguyên và Môi trường   
1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, xử 

lý nghiêm các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp dịch vụ thuỷ sản Đà Nẵng xả nước 
thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu ra Âu thuyền và Cảng cá. 

2. Cử cán bộ có chức năng và thẩm quyền phối hợp với Bộ đội biên phòng, Công 
an thành phố (Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường), UBND quận Sơn 
Trà tham gia Tổ công tác liên ngành, thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 
phạm nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường tại Âu thuyền và Cảng cá. 

3. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc: 
a) Phối hợp kịp thời, thường xuyên với Ban Quản lý thực hiện việc tuyên truyền, 

phổ biến Quy định này; 
b) Tổ chức quan trắc, lấy mẫu định kỳ, kiểm tra chất lượng môi trường nước âu 

thuyền Thọ Quang; 
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Điều 23. Công an thành phố 
1. Cử cán bộ có chức năng và thẩm quyền tham gia Tổ công tác liên ngành 

thường xuyên theo dõi, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm tại Âu thuyền và Cảng cá. 
2. Chỉ đạo phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường chủ trì, phối 

hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên và môi trường và các ngành chức năng tiến hành 
kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy định này và vi phạm Luật 
Bảo vệ Môi trường tại Âu thuyền và Cảng cá. 

3. Phối hợp với Ban Quản lý tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân chấp 
hành tốt các quy định của pháp luật về lĩnh vực an ninh trật tự, bảo vệ môi trường tại 
Âu thuyền và Cảng cá. 

Điều 24. Sở Khoa học và Công nghệ  
Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, cải tiến trang thiết bị, hệ thống 

thu gom, xử lý nước thải từ tàu thuyền để phổ biến cho ngư dân.   
Điều 25. Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Đà Nẵng  
Hợp đồng với Ban Quản lý và các tổ chức, cá nhân hoạt động tại khu vực Âu 

thuyền và Cảng cá để thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại Âu thuyền và Cảng cá 
hằng ngày, không để tồn đọng. 

Điều 26. Ban Quản lý Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng  
1. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp giữ vệ sinh môi trường 

trong Khu công nghiệp dịch vụ Thuỷ sản, không xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử 
lý chưa đạt yêu cầu vào Âu thuyền và Cảng cá; không đổ rác, tập kết vật tư, hàng hoá 
trên vỉa hè, lòng đường cản trở giao thông, gây ô nhiễm môi trường; 

2. Cử cán bộ có chức năng và thẩm quyền tham gia Tổ công tác liên ngành 
thường xuyên theo dõi, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm tại Âu thuyền và Cảng cá; 

3. Định kỳ có Kế hoạch duy tu, cải tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thoát 
nước trong khu vực, đảm bảo cho việc thu gom, thoát nước, không để các doanh nghiệp 
xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu ra Âu thuyền và Cảng cá. 

Điều 27. Hội Nông dân thành phố, Hội nghề cá thành phố  
1. Tuyên truyền, vận động hội viên, ngư dân chấp hành đúng Quy định này khi 

hoạt động tại Âu thuyền và Cảng cá; 
2. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan 

hướng dẫn hội viên, ngư dân xây dựng, thành lập các tổ đội cộng đồng tham gia quản 
lý Âu thuyền và Cảng cá để phát triển sản xuất và bảo vệ quyền lợi cho hội viên, ngư 
dân. 

Điều 28. Các cơ quan, tổ chức liên quan 
1. Phối hợp thường xuyên với Ban Quản lý thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến 

Quy định này, tập huấn, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo quy định pháp luật 
trong phạm vi Âu thuyền và Cảng cá về: vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng 
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chống dịch bệnh; đăng ký kinh doanh, nghĩa vụ thuế; an ninh trật tự, an toàn giao thông 
đường thủy, đường bộ, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống các hành vi phá hoại; 
phòng chống cháy nổ; phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. 

2. Cử cán bộ có chức năng và thẩm quyền tham gia Tổ công tác liên ngành 
thường xuyên theo dõi, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm tại Âu thuyền và Cảng cá. 

Chương VIII 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 29. Trách nhiệm thi hành 
Tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác, sử dụng Âu thuyền và Cảng cá phải chấp 

hành nghiêm túc Quy định này và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý 
nhà nước đối với lĩnh vực hoạt động của mình. 

Điều 30. Khen thưởng và xử lý vi phạm 
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về quản lý Âu thuyền và Cảng cá được khen thưởng theo quy định hiện hành. 
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác, sử dụng Âu thuyền và Cảng cá 

và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bị xử phạt hành chính (tham khảo Phụ lục 
đính kèm) hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo qui định hiện hành của pháp luật. 

Điều 31. Sửa đổi, bổ sung Quy định 
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh không phù hợp 

cần bổ sung, sửa đổi thì tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang) để tổng hợp, trình Ủy ban 
nhân dân thành phố xem xét, quyết định./. 
        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  CHỦ TỊCH 
                                                                        Văn Hữu Chiến 
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   ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

 Số 05/2013/QĐ-UBND                            Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2013 

QUYẾT ĐỊNH  
Ban hành Quy định về thi công trên đường bộ đang khai thác  

thuộc địa bàn thành 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 Luật Giao thông Đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 

phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;  
Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 
số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và 
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Thông  tư  số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý đường đô thị; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thi công trên đường bộ 
đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, 
kiểm tra việc thực hiện Quy định này, định kỳ báo cáo UBND thành phố. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết 
định số 152/2005/QĐ-UBND ngày 26/10/2005 Quy định thi công trên đường bộ đang 
khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, 
Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cá nhân 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ 

 
                                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                             CHỦ TỊCH 
 

                                                                   Văn Hữu Chiến 
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   ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

 
QUY ĐỊNH 

Về thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05 /2013/QĐ-UBND  

ngày 25 tháng 01 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
1. Quy định này quy định công tác thi công các công trình đường bộ đang khai 

thác trong các trường hợp sau: 
a) Thi công lắp đặt các công trình ngầm, công trình trên mặt đường bộ đang khai 

thác, kể cả các việc trồng cây xanh, lắp đặt biển báo, tượng, quảng cáo và các công 
việc tạm thời như thăm dò, khảo sát địa chất; 

b) Thi công khớp nối đường ngang xây dựng mới vào đường bộ đang khai thác; 
c) Thi công sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình đường bộ theo các dự án đầu 

tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
d) Xử lý sự cố đột xuất về kỹ thuật của các công trình như: thông tin liên lạc, 

cấp nước, thoát nước, cấp điện, cấp ga và các công trình liên quan khác; 
đ) Thi công lắp đặt cấp, thoát nước cho các hộ dân; 
2. Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp sau: 
a) Đường chuyên dùng của lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng 

và đường chuyên dùng của các tổ chức, cá nhân tự đầu tư xây dựng; 
b) Các tuyến đường bộ do Trung ương trực tiếp quản lý thuộc địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

việc thực hiện công tác thi công các công trình đường bộ hoặc công trình thiết yếu khác 
trong phạm vi đất dành cho đường bộ. 

2. Tổ chức, cá nhân quản lý đường bộ thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên 
công trình đường bộ, khắc phục bão lũ đảm bảo giao thông bước 1không phải xin giấy 
phép thi công, nhưng phải nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao 
thông và vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành trong suốt quá trình thực hiện 
nhiệm vụ thi công.  

3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư, xây dựng 
các hào kỹ thuật, tuynen qua đường bộ để lắp đặt các công trình ngầm. 

Điều 3.  Giải thích từ ngữ  
Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
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1. Đường bộ gồm: đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ; 
2. Công trình đường bộ gồm: đường bộ, nơi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, đèn 

tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn, đảo giao thông, dải phân 
cách, cột cây số, tường, kè, hệ thống thoát nước và các công trình, thiết bị phụ trợ 
đường bộ khác. 

3. Đất của đường bộ là phần đất trên đó công trình đường bộ được xây dựng và 
phần đất dọc hai bên đường bộ để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ; 

4. Hành lang an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên đất của đường bộ, tính từ 
mép ngoài đất của đường bộ ra hai bên để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ 

5. Hào kỹ thuật, tuynen là công trình dự trữ, nhằm bố trí các công trình cơ sở 
hạ tầng kỹ thuật lắp đặt ngầm dưới đường bộ; 

6. Kinh phí hoàn trả nguyên trạng mặt bằng là toàn bộ chi phí cần thiết, để 
khôi phục lại nguyên trạng kết cấu ban đầu của đường bộ và các công trình đường bộ 
hoặc các công trình liên quan khác. 

7. Hoàn trả nguyên trạng mặt bằng là khôi phục lại kết cấu của mặt đường, 
phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ, hành lang an toàn đường bộ có chất lượng bằng hoặc 
lớn hơn hiện trạng ban đầu, gồm các bước Hoàn trả tạm mặt bằng, hoàn trả hoàn chỉnh 
mặt bằng, bảo hành công tác hoàn trả mặt bằng nguyên trạng và hoàn thiện lần cuối 
cùng công tác hoàn trả nguyên trạng mặt bằng. 

8. Hoàn trả tạm mặt bằng là san lấp tạm mặt đường, phần đất bảo vệ, bảo trì 
đường bộ, hành lang an toàn đường bộ không theo thiết kế sau khi lắp đặt công trình 
ngầm để đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.  

9. Hoàn trả hoàn chỉnh mặt bằng là việc hoàn trả lại mặt bằng như nguyên 
trạng ban đầu.  

10. Bảo hành hoàn trả mặt bằng nguyên trạng là trách nhiệm của các đơn vị 
được giao nhiệm vụ hoàn trả mặt bằng nguyên trạng phải chủ động bù lún, xử lý các 
điểm bị bong tróc từ khi hoàn trả hoàn chỉnh mặt bằng đến hết thời gian bảo hành công 
trình ghi trong hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ hoàn trả 
mặt bằng nguyên trạng.  

11. Hoàn thiện lần cuối cùng công tác hoàn trả nguyên trạng mặt bằng là 
công việc sửa chữa hoàn chỉnh mặt đường, kể cả hạng mục tổ chức giao thông (nếu có) 
trước khi tiến hành nghiệm thu bàn giao. 

12. Công trình ngầm bao gồm các công trình điện, điện thoại, chiếu sáng, cấp 
nước, thoát nước và các công trình thiết yếu khác được lắp đặt dưới mặt đường; phần 
đất bảo vệ, bảo trì đường bộ; hành lang an toàn đường bộ; dải phân cách. 

13. Đơn vị nhận hoàn trả mặt bằng là đơn vị, tổ chức được Chủ đầu tư công 
trình ngầm ký hợp đồng thực hiện công tác hoàn trả mặt bằng. 

14. Đơn vị quản lý trực tiếp hệ thống đường bộ là đơn vị, tổ chức được giao 
nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng hệ thống đường bộ. 

Điều 4. Các nguyên tắc thi công công trình trên phạm vi đất dành cho đường 
bộ 
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1. Tất cả các công trình ngầm khi thi công lắp đặt mới phải được lắp đặt trong 
hệ thống tuynen, hào kỹ thuật hoặc cấu kiện đúc sẵn khi thi công dưới mặt đường bộ. 

2. Việc thi công các công trình trên đường bộ đang khai thác chỉ được tiến hành 
khi đã có giấy phép thi công của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; khi thi 
công xong phải hoàn trả phần đường bộ, phần hành lang an toàn đường bộ theo đúng 
nguyên trạng; đối với công trình ngầm phải lập hồ sơ hoàn công và chuyển cho cơ quan 
quản lý Nhà nước về đường bộ. 

3. Khi Nhà nước cần giải tỏa để xây dựng công trình công cộng, mở rộng nâng 
cấp công trình đường bộ trong phạm vi đã lắp đặt công trình thì chủ sở hữu hoặc chủ 
đầu tư công trình phải có trách nhiệm di chuyển và giao trả mặt bằng đúng tiến độ, thời 
gian yêu cầu và chịu mọi chi phí trong việc di chuyển công trình. 

4. Nghiêm cấm mọi hành vi thi công các công trình trên đường bộ khai thác làm 
thay đổi kết cấu ban đầu của công trình đường bộ và các công trình hạ tầng kỹ thuật 
khác; để vật liệu ảnh hưởng đến an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô 
thị; trộn bê tông, trộn vữa trực tiếp xuống lòng đường, vỉa hè. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 
Điều 5. Những yêu cầu khi đề nghị cấp giấy phép thi công 
1. Đối với trường hợp đường nhánh xây dựng mới nối trực tiếp vào đường chính 

hiện có thì điểm nối phải được cơ quan quản lý nhà nước về đường bộ có thẩm quyền 
thoả thuận bằng văn bản ngay từ khi lập dự án và thiết kế phải bảo đảm các tiêu chuẩn 
về kỹ thuật, an toàn và phải có báo cáo thẩm định an toàn giao thông đường bộ được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Đối với trường hợp xây dựng các công trình ngầm trong phạm vi đất dành cho 
đường bộ phải tuân thủ các quy định sau: 

a) Lập và duyệt dự án, thiết kế hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định của 
pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng; 

b) Phải được cơ quan quản lý nhà nước về đường bộ có thẩm quyền đồng ý bằng 
văn bản ngay từ khi lập dự án và chấp thuận hồ sơ thiết kế trước khi trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt theo quy định; 

c) Đã đăng ký kế hoạch đào đường và được Sở GTVT thống nhất, công bố. 
3. Đối với công trình thi công cải tạo, nâng cấp công trình đường bộ theo các dự 

án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: phải có báo cáo thẩm định an toàn 
giao thông đường bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Đối với công trình quy định tại điểm d, điểm đ Khoản 1 Điều 1 của Quy định 
này không phải tuân theo các yêu cầu nêu trên. 

Điều 6. Quy định về đào ngang qua đường bộ để thi công lắp đặt công trình 
ngầm 

1. Các công trình ngầm băng ngang qua đường bộ xây dựng mới hoặc cải tạo, 
nâng cấp phải được lắp đặt trong hào kỹ thuật, tuynen đã xây dựng; 
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2. Đối với đường bộ đã được đưa vào khai thác sử dụng, nhưng chưa bố trí xây 
dựng hào kỹ thuật, tuynen giải quyết cho phép khoan khô qua đường bộ; 

3. Trong trường hợp áp dụng biện pháp khoan khô qua đường nhưng không đáp 
ứng được yêu cầu thì cơ quan có thẩm quyền cho phép đào ngang qua đường để lắp đặt 
công trình, nhưng phải tuân theo nguyên tắc sau: 

a) Dùng phương pháp ép cừ Larsen để chống sạt lở nền đường đối với công trình 
có chiều sâu đào lớn hơn 100cm; 

b) Công trình ngầm phải được lắp đặt trong cấu kiện đúc sẵn; cấu kiện đúc sẵn 
phải đảm bảo phần dự trữ để lắp đặt các công trình ngầm khác; 

c) Dùng máy cắt bê tông nhựa để cắt phần mặt đường nhựa; 
d) Chỉ được phép thi công trong thời gian từ 22 giờ đêm đến 05 giờ sáng ngày 

hôm sau, kể cả thời gian thi công lắp đặt cấu kiện đúc sẵn và thời gian hoàn trả tạm 
mặt bằng nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn; 

đ) Thi công dứt điểm ½ phần đường, ½ phần đường còn lại dùng để bảo đảm 
giao thông thông suốt, an toàn; 

e) Thi công tiếp phần đường còn lại sau khi đã thi công lắp đặt cấu kiện đúc sẵn 
và hoàn trả tạm mặt bằng để bảo đảm vệ sinh môi trường, bảo đảm lưu thông êm thuận, 
an toàn và thông suốt đối với phần đường đã thi công trước đó; 

ê) Chậm nhất sau 7 ngày kể từ khi thi công lắp đặt cấu kiện công trình dưới mặt 
đường, đơn vị được cấp giấy phép thi công phải hoàn trả nguyên trạng mặt bằng. 
Trường hợp đặc biệt vượt quá 7 ngày phải được sự chấp thuận của cơ quan cấp phép. 

4. Thời hạn của giấy phép bao gồm thời gian thi công lắp đặt công trình ngầm 
và hoàn trả nguyên trạng mặt bằng, thời gian tối đa đối với một lần cấp cụ thể như sau: 

a) Đối với chiều rộng mặt đường từ 10,5m trở xuống không quá 10 ngày; 
b) Đối với chiều rộng mặt đường trên 10,5m không quá 15 ngày; 
5. Khi cấp phép, đơn vị cấp phép phải kiểm tra việc thực hiện theo giấy phép 

trước đó (nếu có), nếu đơn vị được cấp giấy phép để vi phạm và bị xử lý ở đoạn trước 
nhưng chưa khắc phục xong vi phạm thì kiên quyết không cấp phép tiếp cho đoạn sau. 
Thời gian thi công được gia hạn theo giấy phép không được vượt quá 1/2 thời gian đã 
ghi trong giấy phép và chỉ được gia hạn một lần. 

Điều 7. Quy định về đào dọc theo phần đường bộ để thi công lắp đặt công 
trình ngầm 

Ngoài việc phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại điểm a, b, c, d và ê khoản 
3 Điều 6 và khoản 5 Điều 6 của Quy định này, còn phải tuân thủ theo các quy định sau: 

1. Thi công cuốn chiếu từng đoạn dài từ 100m trở xuống, hoàn trả tạm mặt bằng 
đoạn đã đào để lắp đặt cấu kiện đúc sẵn mới được tiếp tục thi công đoạn tiếp theo; 

2. Thời hạn của giấy phép bao gồm thời gian thi công lắp đặt công trình ngầm 
và hoàn trả nguyên trạng mặt bằng, thời gian tối đa đối với một lần cấp cụ thể như sau: 

a) Đối với chiều dài đoạn thi công từ 500m trở xuống không quá 30 ngày; 
b) Đối với chiều dài đoạn thi công trên 500m tính theo thời gian tại hồ sơ thiết 

kế kỹ thuật thi công công trình được duyệt; 
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Điều 8. Thi công lắp đặt công trình trong phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ 
và hành lang an toàn đường bộ 

1. Đối với phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ và hành lang an toàn đường bộ có 
kết cấu bằng bê tông xi măng, bê tông nhựa và kết cấu tương tự phải dùng máy cắt bê 
tông để cắt phần mặt phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ và hành lang an toàn đường bộ 
cho phép thi công; 

2. Đối với phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ và hành lang an toàn đường bộ có 
kết cấu bằng gạch các loại, phải có biện pháp tháo dỡ thu hồi, bảo quản và sau khi thi 
công phải lắp đặt lại như nguyên trạng ban đầu; 

3. Đối với phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ và hành lang an toàn đường bộ có 
kết cấu đất, đá, cấp phối đồi, cấp phối đá dăm và kết cấu tương tự cho phép đào để thi 
công lắp đặt công trình và hoàn trả lại nguyên trạng ban đầu hoặc đầu tư có kết cấu 
mới tốt hơn; 

4. Khi thi công trong phạm vi phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ và hành lang an 
toàn đường bộ phải có biện pháp đảm bảo hoạt động bình thường của các tổ chức, đơn 
vị và nhân dân trong phạm vi thi công; biện pháp gia cố chống sạt lở gây ảnh hưởng 
tới các công trình ngầm hiện có và công trình dân dụng khác; 

5. Thi công cuốn chiếu từng đoạn dài từ 100m trở xuống và tiến hành thu dọn 
vật liệu thừa, hoàn trả tạm mặt bằng đoạn đã đào để lắp đặt công trình ngầm; bảo đảm 
lưu thông thông suốt, an toàn và vệ sinh môi trường  mới được tiếp tục thi công đoạn 
tiếp theo; 

6. Thời hạn của giấy phép bao gồm thời gian thi công lắp đặt công trình ngầm 
và hoàn trả nguyên trạng mặt bằng, thời gian tối đa đối với một lần cấp cụ thể như sau: 

a) Đối với chiều dài đoạn thi công từ 500m trở xuống không quá 20 ngày; 
b) Đối với chiều dài đoạn thi công trên 500m tính theo thời gian tại hồ sơ thiết 

kế kỹ thuật thi công công trình được duyệt; 
7. Khi cấp phép, đơn vị cấp phép phải kiểm tra việc thực hiện theo giấy phép 

trước đó (nếu có), nếu đơn vị được cấp giấy phép để vi phạm và bị xử lý ở đoạn trước 
nhưng chưa khắc phục xong vi phạm thì kiên quyết không cấp phép tiếp cho đoạn sau. 
Thời gian thi công được gia hạn theo giấy phép không được vượt quá 1/4 thời gian đã 
ghi trong giấy phép và chỉ được gia hạn một lần. 

Điều 9. Những trường hợp không cấp giấy phép thi công và không tổ chức 
thi công  

1. Ngoài việc thi công để xử lý sự cố đột xuất về kỹ thuật của các công trình như: 
thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước, cấp điện, cấp ga và các công trình liên quan 
khác, nghiêm cấm thi công để đầu tư xây dựng, phát triển mạng lưới công trình ngầm 
của các ngành có liên quan trên các tuyến đường đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho đến 
khi thực hiện đầu tư đại tu đường bộ.  

2. Không cấp giấy phép để thi công các công trình trong một số ngày Lễ, Tết 
hàng năm như sau (Trừ trường hợp đặc biệt cần thiết để thi công các công trình phục 
vụ cho việc tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa, thể thao): 
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a) Lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam và ngày Quốc tế Lao động: cấm đào 
đường vào các ngày 29/4, 30/4 và 01/5; 

b) Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9: cấm đào đường ngày 01/9 và ngày 02/9; 
c) Tết Dương lịch: cấm đào đường ngày 31/12 và ngày 01/01; 
d) Tết Nguyên đán: cấm đào đường từ ngày 15 tháng chạp đến ngày mùng 8 

tháng giêng năm sau (theo âm lịch); 
đ) Giỗ tổ Hùng Vương: cấm đào đường ngày 10 tháng 3 (theo âm lịch). 
Trường hợp đang thi công dở dang thì phải hoàn trả tạm mặt bằng trước các ngày 

lễ, Tết nêu trên. 
3. Cấm đào đường trên các tuyến đường kể từ khi đã thi công xong phần mặt 

đường (thảm bêtông nhựa) cho đến hết thời hạn bảo hành công trình. 
4. Cấm đào đường trong thời gian từ 05 giờ 00 đến 22 giờ 00 hàng ngày trên 

các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố. Trong trường hợp đặc biệt, Thủ trưởng đơn 
vị cấp phép thi công có thể cho phép thời gian bắt đầu đào đường sớm hơn nhưng 
không được thực hiện trước 20 giờ 00 hoặc kết thúc trễ hơn 5 giờ 00 sáng hôm sau và 
phải hoàn tất công tác trả lại mặt đường trước 6 giờ 00 sáng hôm sau. Nội dung, thời 
gian thi công và hoàn trả nguyên trạng mặt bằng trong trường hợp này phải được ghi 
rõ trong giấy phép thi công. Riêng các trường hợp thi công để đấu nối ống nhánh và 
đồng hồ nước cho khách hàng vào ống cấp nước đang khai thác nằm dưới lòng đường 
cách bó vỉa hè không quá 50cm thì được phép thực hiện vào ban ngày. 

5. Đối với trường hợp thi công bằng biện pháp khoan khô qua đường sẽ được 
xem xét cụ thể từng trường hợp để cấp phép thi công vào ban ngày (nhằm tránh tiếng 
ồn vào ban đêm) và trên các tuyến đường đã thi công xong phần mặt đường (thảm 
bêtông nhựa). 

6. Trong quá trình thực hiện, nếu chủ đầu tư có một vụ vi phạm chưa hoàn trả 
kịp thời nguyên trạng mặt bằng hoặc chất lượng hoàn trả kém, bị xử lý và chưa khắc 
phục xong thì cơ quan cấp phép không được tiếp tục cấp phép thi công cho chủ đầu tư 
xin phép thi công đó cho đến khi khắc phục xong vi phạm đó.  

Điều 10. Các yêu cầu về kỹ thuật khi thực hiện công tác đào đường và hoàn 
trả mặt đường 

1. Cho phép thiết kế kỹ thuật phần hoàn trả mặt đường theo thiết kế định hình. 
Giao Sở GTVT xây dựng các yêu cầu về thiết kế kỹ thuật định hình khi thực hiện công 
tác hoàn trả mặt đường trên địa bàn thành phố. 

2. Đối với thiết kế kỹ thuật phần hoàn trả mặt đường của các công trình có yêu 
cầu đặc biệt và phức tạp, không áp dụng được thiết kế định hình thì chủ đầu tư phải lập 
hồ sơ thiết kế riêng cho phần hoàn trả mặt đường và được Sở Giao thông Vận tải phê 
duyệt trước khi cấp phép. 

3. Đối với việc đào đường để lắp đặt hệ thống cấp nước sinh hoạt, lắp đặt cáp 
mắc điện hạ thế ngầm cho khách hàng, các doanh nghiệp cấp nước, điện lực có trách 
nhiệm tiếp nhận hồ sơ và thay mặt khách hàng làm các thủ tục về cấp phép đào đường, 
không được yêu cầu khách hàng tự đi thỏa thuận, lấy ý kiến hoặc liên hệ để xin cấp 
phép đào đường và phải chịu trách nhiệm về bản vẽ thiết kế kỹ thuật của mình. Ngoài 
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các yêu cầu về thủ tục trong hồ sơ xin cấp phép đào đường, bản vẽ thiết kế kỹ thuật 
phải thể hiện và cập nhật đầy đủ hệ thống cấp, thoát nước chính, lưới điện trung hạ thế 
ngầm và đường ống nhánh cấp thoát nước, cáp điện hạ thế ngầm của các hộ kế cận với 
đầy đủ kích cỡ ống theo đúng kỹ thuật ngành cấp, thoát nước, điện lực (thể hiện rõ ràng 
hệ thống nào được khai thác trực tiếp). 

4. Khi thực hiện công tác hoàn trả mặt bằng đối với rãnh đào đường có chiều 
rộng nhỏ hơn 120cm thì khi hoàn trả lớp kết cấu đá dăm phải được thay bằng lớp bê 
tông xi măng đá 1x2, M.200. 

Điều 11. Đảm bảo tiến độ khi thi công và hoàn trả nguyên trạng mặt bằng 
1. Các tổ chức, cá nhân được cấp phép phải thi công đúng thời gian được cấp 

phép. Chỉ được xin điều chỉnh giấy phép thi công (gia hạn, bổ sung khối lượng) trong 
trường hợp do các nguyên nhân sau: thiên tai, bão lụt, do vướng mặt bằng chưa giải 
tỏa xong, các sự cố cần xử lý kỹ thuật (khi thi công vướng phải công trình ngầm khác) 
và phải lập lại tiến độ công việc còn lại để xin điều chỉnh giấy phép thi công. Trong 
khi chờ xin điều chỉnh giấy phép thi công, đơn vị thi công phải hoàn trả tạm mặt bằng 
để đảm bảo giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn cho công trình 
đang thi công dở dang và các công trình lân cận. Trường hợp không có lý do chính 
đáng thì không được điều chỉnh giấy phép thi công để không làm ảnh hưởng đến kế 
hoạch chung của các ngành, các đơn vị khác. 

2. Khi thi công, các đơn vị thi công phải thực hiện đúng kích thước, kết cấu hoàn 
trả nguyên trạng mặt đường được ghi trong giấy phép. Nếu có sự thay đổi mở rộng  
rãnh đào hơn 1/2 bề rộng qua mỗi bên hoặc vượt quá 30% diện tích đào so với thiết kế 
thì phải làm thủ tục điều chỉnh lại giấy phép. Đối với các thay đổi nhỏ hơn, cho phép 
đơn vị thi công được tự giải quyết trong quá trình thi công nhưng phải báo cáo bằng 
văn bản cho đơn vị cấp phép trước khi thực hiện. 

Điều 12. Cơ chế phối hợp trong việc cấp phép thi công 
1. UBND các quận (huyện) cấp giấy phép thi công trên các tuyến đường do quận 

(huyện) quản lý có trách nhiệm gửi về Sở GTVT để theo dõi tổng hợp; 
2. Trong quý I hàng năm, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đào đường phải gửi 

đăng ký về nhu cầu lắp đặt công trình ngầm (trừ việc lắp đặt nước sinh hoạt cho các hộ 
dân) cho Sở GTVT (trong đăng ký nêu rõ yêu cầu về vị trí đào, kỹ thuật đối với rãnh 
đào). Trên cơ sở đăng ký Sở GTVT sẽ tổng hợp và lập kế hoạch phối hợp cụ thể về 
việc đào đường và thông báo cho các tổ chức, cá nhân đã đăng ký và UBND các quận 
(huyện) để biết. 

3. Khi đã thống nhất kế hoạch, tiến độ thi công chung mà các tổ chức, cá nhân 
có nhu cầu lắp đặt công trình ngầm thực hiện chậm trễ, không đúng theo kế hoạch, cơ 
quan cấp phép thi công sẽ thu hồi giấy phép thi công hoặc không giải quyết cấp phép 
thi công theo Quy định này. 

4. Khi đầu tư phát triển mạng lưới công trình ngầm mới thì chủ đầu tư có trách 
nhiệm thông báo cho chính quyền địa phương và trên phương tiện thông tin đại chúng 
để nhân dân trong khu vực được biết và thiết kế chung cho toàn khu vực một lần. 
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5. Trường hợp không có công trình ngầm cả hai bên đường, cho phép đào băng 
ngang đường để lắp đặt hệ thống công trình ngầm để khai thác tiếp cho các hộ khác. 
Nếu đã có công trình ngầm băng ngang đường đủ điều kiện để khai thác tiếp, không 
được đào băng đường. Khoảng cách tối thiểu giữa hai rãnh đào băng đường là 50 mét. 
Các trường hợp đặc biệt cần đào băng đường nhỏ hơn khoảng cách trên phải được sự 
chấp thuận của Sở GTVT. 

Điều 13. Các yêu cầu khi thực hiện công tác thi công 
1. Đối với các công trình thi công đã được cấp giấy phép, trước khi khởi công, 

chủ đầu tư hoặc đơn vị thi công phải thông báo bằng văn bản cho đơn vị quản lý đường 
bộ theo phân cấp biết thời hạn thi công, ngày khởi công và hoàn thành, làm thủ tục 
nhận bàn giao mặt bằng. Riêng trường hợp thi công sửa chữa, cải tạo, nâng cấp đường 
theo các dự án đầu tư đã được UBND thành phố, UBND quận (huyện) phê duyệt thì 
chủ đầu tư dự án phải tổ chức bàn giao mặt bằng trước và sau khi thi công với đơn vị 
quản lý đường bộ theo phân cấp. 

2. Trong suốt quá trình thi công công trình, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải 
bố trí người hướng dẫn giao thông, lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu, rào chắn, 
đèn báo hiệu về ban đêm…theo đúng quy định và chịu hoàn toàn trách nhiệm về quản 
lý, xử lý sự cố trên đường trong phạm vi công trình. 

3. Đơn vị thi công phải niêm yết giấy phép thi công (bảng photocopy) tại Văn 
phòng Ban chỉ huy công trường (nếu có) và tại điểm đầu, điểm cuối công trường. Nếu 
đơn vị thi công không thực hiện việc niêm yết giấy phép theo quy định trên thì xem 
như đơn vị thi công không có giấy phép thi công. Đơn vị thi công phải cử người có 
trách nhiệm thường xuyên có mặt tại hiện trường để chỉ huy công trường, tiếp và giải 
quyết các vấn đề có liên quan đến công trình khi có đoàn kiểm tra của cơ quan chức 
năng đến làm việc tại công trường. 

Đối với việc thi công sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình đường bộ theo các 
dự án đầu tư đã được UBND thành phố, UBND quận (huyện) phê duyệt, đơn vị thi 
công phải có bảng niêm yết công khai qui mô công trình để địa phương, nhân dân được 
biết và theo dõi, kiểm tra. 

4. Đối với lòng đường, lề đường, vỉa hè có kết cấu mặt là thấm nhập nhựa, bê 
tông nhựa, bê tông xi măng, đơn vị thi công phải sử dụng thiết bị cắt mặt đường để 
thực hiện công tác cắt mép rãnh đào và trong quá trình thi công tuyệt đối tránh gây sụp 
lở xung quanh vách rãnh đào. Trong quá trình thi công nếu phát hiện có hiện tượng rạn 
nứt vách đào, phải ngưng thi công ngay và tìm biện pháp xử lý thích hợp, bảo đảm 
chống sạt lở rãnh đào. 
 5. Quy định đối với việc thi công để lắp đặt các hầm kiểm tra cáp điện lực, điện 
thoại, cấp nước thoát nước đặt ở lòng đường, tại các giao lộ như sau : 

Kết cấu hầm phải được sản xuất thành cấu kiện đúc sẵn. Thời gian thi công đào 
đường và lắp đặt cấu kiện đúc sẵn, hoàn trả tạm thời mặt đường bảo đảm vệ sinh môi 
trường, bảo đảm an toàn giao thông bình thường cho các loại phương tiện phải được 
hoàn tất trong vòng 48 giờ kể từ khi bắt đầu đào hầm. 
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6. Trong quá trình đào và hoàn trả mặt đường, do ảnh hưởng của việc thi công 
làm cho mặt đường kế cận rãnh đào bị rạn nứt, biến dạng thì chủ đầu tư và đơn vị thi 
công phải sửa chữa lại toàn bộ phần đường bị biến dạng này ngay sau khi phát hiện hư 
hỏng để trả lại hiện trạng đúng như mặt đường cũ khi chưa đào. 

7. Tại những vị trí đường hẹp hoặc có các hầm quá lớn yêu cầu vừa thi công vừa 
đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông, phải bố trí người hướng dẫn, điều khiển 
giao thông để đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt. Trường hợp không thể vừa 
thi công, vừa đảm bảo giao thông thì đơn vị thi công phải lập phương án tổ chức giao 
thông gửi Chủ đầu tư trình Sở GTVT phê duyệt trước khi cấp giấy phép thi công. 

8. Trong thời gian thi công hoặc ngừng thi công, để đảm bảo thông thoáng đường 
phố và mỹ quan đô thị, không được tập kết vật tư, thiết bị, xe máy thi công tại công 
trường (nếu chưa thực sự cần dùng đến). Nghiêm cấm việc tập kết vật tư, thiết bị, vật 
liệu xây dựng tại những đoạn chưa thi công. Không để vật liệu rời như cát, đá, xi măng, 
gạch... rơi vãi trên mặt đường gây nguy hiểm hoặc cản trở giao thông. Phải dự trù vật 
liệu đủ sử dụng theo tiến độ thi công, thi công đến đâu thì tập kết vật tư đến đó; trường 
hợp vật liệu không dùng hết thì phải vận chuyển đi nơi khác ngay (không được để lại 
qua đêm). 

9. Những công nhân tham gia thi công trên đường phải mặc áo bảo hộ lao động, 
ban đêm áo phải có dán giấy phản quang. 

10. Tất cả khối lượng đất đào lên phải được chuyển ngay lên phương tiện vận 
tải để vận chuyển ra khỏi công trường, không để đất đào dọc theo rãnh đào, đồng thời 
thu dọn sạch sẽ lòng, lề đường, vỉa hè trong phạm vi công trường để đảm bảo an toàn 
giao thông và vệ sinh môi trường. Phương tiện vận tải để tập kết vật tư, vật liệu xây 
dựng và vận chuyển đất đào ra khỏi công trường phải sạch sẽ, phải được rửa sạch bánh 
xe và phương tiện khi ra khỏi công trường. Trường hợp để vật tư trôi làm tắc nghẽn hệ 
thống thoát nước, đơn vị thi công đào đường phải tổ chức nạo vét trả lại nguyên trạng 
ban đầu và thông báo trước cho đơn vị quản lý hệ thống thoát nước theo phân cấp để 
kiểm tra, theo dõi. 

11. Trong quá trình thi công đào đường mà cần phải bơm nước ra khỏi hố đào 
để lắp đặt công trình, nước bơm từ hố đào lên phải có ống dẫn nước thải ra hệ thống 
thoát nước thành phố, không được để nước tràn lan ra mặt đường gây trơn trượt, mất 
vệ sinh. 

12. Các đơn vị thi công công trình ngầm không được trộn vữa và bê tông xi măng 
trong phạm vi mặt đường, cho phép thực hiện trên vỉa hè, lề đường nhưng phải có tấm 
lót hoặc thùng trộn, tuyệt đối không được trộn trực tiếp trên mặt vỉa hè, lề đường. Sau 
khi hoàn tất công trình phải tiến hành làm vệ sinh và tẩy rửa mặt đường và lề đường, 
vỉa hè. Nghiêm cấm việc để các loại vật liệu lỏng như nhựa đường, bê tông, .v.v... chảy 
hoặc văng ra mặt đường gây trơn trượt, mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. 
Cấm đốt, nấu nhựa trên mặt đường, lề đường và vỉa hè trong nội thành, nội thị và trên 
các tuyến đường ngoại thành nhưng có hộ dân cư ngụ, buôn bán hai bên đường. 

Điều 14. Các yêu cầu khi thực hiện hoàn trả mặt bằng 
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1. Kết cấu sau khi hoàn trả mặt bằng phải có chất lượng bằng hoặc lớn hơn hiện 
trạng ban đầu. 

2. Cao độ mặt đường, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ và hành lang an toàn 
đường bộ sau khi hoàn trả phải bằng với cao độ hiện trạng ban đầu. 

3. Phải thực hiện việc hoàn trả hoàn chỉnh mặt bằng ngay sau khi hoàn tất lắp 
đặt công trình ngầm. Trường hợp cá biệt, khi không đủ thời gian thực hiện ngay việc 
hoàn trả nguyên trạng mặt bằng, cho phép hoàn trả tạm mặt bằng. Trường hợp hoàn trả 
tạm mặt bằng chỉ được duy trì tối đa trong vòng 20 ngày. 

4. Trường hợp qua kiểm tra, chủ đầu tư hoặc đơn vị trực tiếp quản lý đường bộ 
hay đơn vị thanh tra chuyên ngành phát hiện việc hoàn trả mặt bằng không đảm bảo 
chất lượng như: hiện tượng lún sụp, bong tróc...tại vị trí đã được hoàn trả nguyên trạng 
mặt bằng thì đơn vị được giao nhiệm vụ hoàn trả mặt bằng nguyên trạng phải tiến hành 
sửa chữa khắc phục trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của cơ quan có 
thẩm quyền. 

Điều 15. Giấy phép thi công trên đường bộ đang khai thác bao gồm 
1. Thi công lắp đặt các công trình ngầm, công trình trên mặt đường bộ đang khai 

thác. 
2. Thi công các công trình sửa chữa, cải tạo nâng cấp đường bộ. 
3. Thi công đấu nối đường ngang xây dựng mới vào đường bộ đang khai thác. 
4. Thi công lắp đặt cấp nước cho các hộ dân. 
5. Thi công các công trình liên quan khác. 
6. Xử lý sự cố đột xuất về kỹ thuật của các công trình ngầm như: thông tin liên 

lạc, cấp nước, thoát nước, cấp điện, cấp ga và các công trình liên quan khác. 
Điều 16. Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 
1. Công trình thiết yếu bao gồm: 
a) Công trình phục vụ quốc phòng, an ninh. 
b) Công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ. 
c) Công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng, dầu, khí. 
d) Công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; công trình phải bố trí trên cùng một mặt bằng 
với công trình đường bộ để bảo đảm tính đồng bộ và tiết kiệm. 

2. Trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, chủ đầu tư dự án công 
trình thiết yếu gửi hồ sơ đề nghị được chấp thuận việc xây dựng công trình trong phạm 
vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đến cơ quan quản lý đường bộ tuyến 
đường đó để được xem xét giải quyết. 

3. Hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu 
a) Thành phần hồ sơ gồm: 
- Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ. 
- Hồ sơ thiết kế, trong đó có bình đồ, trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn tuyến có 

xây dựng công trình (bản chính). Nếu hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết 
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kế bản vẽ thi công, đối với công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công 
trình đường bộ phức tạp khác, phải có Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (bản sao có 
xác nhận của Chủ công trình). 

Điều 17. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thi công 
 1. Đối với giấy phép thi công lắp đặt công trình, hồ sơ gồm có: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công của tổ chức, cá nhân thi công. 
b) Văn bản cam kết về việc tháo dỡ, di chuyển hoặc cải tạo công trình đã lắp đặt 

trả lại mặt bằng để Nhà nước xây dựng công trình công cộng hoặc nâng cấp mở rộng 
nền mặt đường; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm 
kinh phí liên quan. 

c) Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của cơ quan quản lý đường 
bộ có thẩm quyền (đối với thi công lắp đặt công trình thiết yếu). 

d) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công hoặc hồ sơ thiết kế kỹ thuật 
thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

đ) Biện pháp đảm bảo an toàn công trình giao thông đường bộ và các công trình 
hạ tầng kỹ thuật khác hiện có trên đường bộ. 

e) Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công có xác 
nhận của Ban Quản lý dự án (trường hợp các công trình đơn giản, không có thiết kế tổ 
chức thi công). 

g) Báo cáo đánh giá tác động môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường Đà 
Nẵng thẩm định (đối với công trình quy định lập báo cáo đánh giá tác động môi trường) 
hoặc Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường (đối với công trình không quy định lập 
báo cáo đánh giá tác động môi trường). 

h) Hồ sơ thiết kế - dự toán hoàn trả nguyên trạng mặt bằng do cơ quan cấp phép 
thẩm định và phê duyệt đối với các công trình có chiều dài mặt bằng hoàn trả lớn hơn 
10,5m. 

i) Hợp đồng xây lắp (Nếu chủ đầu tư là pháp nhân có chức năng thi công và tự 
thi công thì không cần thủ tục này). 

k) Nộp tiền đặt cọc bằng 100% kinh phí hoàn trả mặt bằng nguyên trạng theo 
đơn giá dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại cơ quan cấp giấy phép thi công; 
khoản tiền này được hoàn trả lại sau khi đơn vị đã thi công hoàn thành công trình, nộp 
hồ sơ hoàn công cho cơ quan cấp phép và tự tổ chức hoàn trả sau 7 ngày kể từ khi thi 
công lắp đặt cấu kiện công trình dưới mặt đường, trong phần đất bảo vệ, bảo trì đường 
bộ và hành lang an toàn đường bộ hoàn thành. Nếu sau thời gian 7 ngày, đơn vị được 
cấp giấy phép thi công chưa hoàn trả nguyên trạng mặt bằng hoặc đã hoàn trả nhưng 
không đảm bảo theo yêu cầu thì cơ quan cấp giấy phép thi công được quyền sử dụng 
tiền đặt cọc trên để chỉ định đơn vị thi công hoàn trả mặt bằng theo nguyên trạng ban 
đầu và không chi trả lại cho đơn vị được cấp giấy phép. 

Giao Sở GTVT xây dựng đơn giá hoàn trả mặt bằng mẫu để áp dụng cho các 
công trình có chiều dài mặt đường, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ và hành lang an 
toàn đường bộ phải hoàn trả nguyên trạng từ 10,5m trở xuống. 
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l) Riêng trường hợp các tuyến đường đang triển khai thi công để cải tạo, nâng 
cấp, sửa chữa hoặc đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao các tổ chức, cá nhân có nhu 
cầu thi công phải bổ sung thêm văn bản thống nhất của chủ đầu tư quản lý dự án cải 
tạo, nâng cấp, sửa chữa tuyến đường đó. 

2. Đối với giấy phép thi công các công trình sửa chữa, cải tạo nâng cấp đường 
bộ, hồ sơ gồm có: 
 a) Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công của tổ chức, cá nhân thi công; 

b) Quyết định công nhận đơn vị thi công và cho phép khởi công công trình của 
cơ quan có thẩm quyền; 

c) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công hoặc hồ sơ thiết kế kỹ thuật 
thi công phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản 
và được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

d) Biện pháp đảm bảo an toàn công trình giao thông đường bộ và các công trình 
hạ tầng kỹ thuật khác hiện có trên đường bộ; 

đ) Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công có xác 
nhận của Ban Quản lý dự án (trường hợp các công trình đơn giản, không có thiết kế tổ 
chức thi công); 

e) Báo cáo đánh giá tác động môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường Đà 
Nẵng thẩm định (đối với công trình quy định lập báo cáo đánh giá tác động môi trường) 
hoặc Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường (đối với công trình không quy định lập 
báo cáo đánh giá tác động môi trường); 

ê) Báo cáo thẩm định an toàn giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối 
với công trình cải tạo, nâng cấp đường bộ). 

3. Đối với giấy phép thi công mở đường ngang đấu nối vào đường chính đang 
khai thác, hồ sơ gồm có: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công của chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thi 
công; 

b) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công phải được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt; 

c) Hợp đồng xây lắp (Nếu chủ đầu tư là pháp nhân có chức năng thi công và tự 
thi công thì không cần thủ tục này); 

d) Các văn bản thống nhất về phương án thi công, biện pháp bảo đảm an toàn 
giao thông và thời gian thi công giữa chủ đầu tư hoặc đơn vị thi công và cơ quan quản 
lý đường bộ có thẩm quyền (Chủ đầu tư hoặc đơn vị thi công phải lập phương án thi 
công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và dự kiến thời gian thi công. Cơ quan 
cấp phép sau khi xem xét, nếu nhất trí thì có văn bản chấp thuận để làm căn cứ giám 
sát, kiểm tra); 

4. Thi công lắp đặt cấp nước cho các hộ dân, hồ sơ gồm có: 
a) Văn bản đề nghị của đơn vị cung cấp nước; 
b) Sơ đồ vị trí, mặt bằng thi công; 
c) Văn bản cam kết về việc tháo dỡ, di chuyển hoặc cải tạo công trình đã lắp đặt 

trả lại mặt bằng để Nhà nước xây dựng công trình công cộng hoặc nâng cấp mở rộng 
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nền mặt đường của đơn vị cung cấp nước; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu 
hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan. 

5. Thi công các công trình liên quan khác, hồ sơ gồm có: 
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công của tổ chức, cá nhân thi công; 
b) Văn bản cam kết về việc tháo dỡ,di chuyển hoặc cải tạo công trình đã lắp đặt 

trả lại mặt bằng để Nhà nước xây dựng công trình công cộng hoặc nâng cấp mở rộng 
nền mặt đường; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm 
kinh phí liên quan. 

c) Sơ đồ vị trí, mặt bằng thi công; 
6. Xử lý sự cố đột xuất về kỹ thuật của các công trình ngầm như: thông tin liên 

lạc, cấp nước, thoát nước, cấp điện, cấp ga và các công trình liên quan khác, hồ sơ gồm 
có: 

a) Văn bản thể hiện tình hình sự cố kỹ thuật của đơn vị quản lý công trình ngầm; 
b) Văn bản cam kết hoàn trả nguyên trạng mặt bằng của đơn vị quản lý công 

trình ngầm; 
c) Sơ đồ vị trí, mặt bằng thi công; 
Riêng trường hợp cấp nước, cơ quan cấp giấy phép giải quyết tối đa không quá 

04 giờ; các trường hợp còn lại tối đa không quá 08 giờ . 
Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng hào kỹ 

thuật, tuynen qua đường bộ 
1. Quyền: 
a) Tổ chức quản lý, khai thác và thu phí các công trình ngầm lắp đặt trong hào 

kỹ thuật, tuynen theo phương án được duyệt; 
b) Được toàn quyền sử dụng hào kỹ thuật, tuynen trong thời gian hoàn vốn theo 

phương án được duyệt. 
2. Nghĩa vụ: 
a) Liên hệ với đơn vị quản lý dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới 

đường bộ hoặc đơn vị quản lý đường bộ có thẩm quyền để có kế hoạch xây dựng hào 
kỹ thuật, tuynen theo tiêu chuẩn và quy mô phù hợp với đường bộ; 

b) Lập phương án quản lý, khai thác hào kỹ thuật, tuynen và lập thiết kế kỹ thuật 
thi công - dự toán hào kỹ thuật, tuynen gửi Sở GTVT thẩm định trình UBND thành 
phố phê duyệt; 

c) Lập phương án tổ chức quản lý thu phí và mức thu phí các công trình ngầm 
lắp đặt trong hào kỹ thuật, tuynen gửi Sở Tài chính Đà Nẵng thẩm định trình UBND 
thành phố phê duyệt; 

d) Báo cáo định kỳ hàng tháng bằng văn bản với cơ quan quản lý Nhà nước về 
đường bộ có thẩm quyền kết quả công tác quản lý, khai thác hào kỹ thuật, tuynen. 

Điều 19. Kiểm tra thực hiện đào và hoàn trả mặt đường, phần đất bảo vệ, 
bảo trì đường bộ và hành lang an toàn đường bộ  

1. Công tác kiểm tra việc thực hiện đào và hoàn trả mặt đường, phần đất bảo vệ, 
bảo trì đường bộ và hành lang an toàn đường bộ do các cơ quan có chức năng quản lý 
và bảo vệ công trình giao thông đường bộ thực hiện, nhằm nhắc nhở, xử lý các hành vi 
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gây tác động đến công trình giao thông đường bộ và vi phạm trật tự an toàn giao thông 
đường bộ, trật tự an toàn giao thông đô thị. Công tác kiểm tra được tiến hành định kỳ 
hoặc đột xuất trong suốt quá trình thực hiện công tác thi công và hoàn trả mặt bằng; 

2. Đơn vị quản lý trực tiếp hệ thống đường bộ theo phân cấp, Thanh tra Sở GTVT 
có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra thường xuyên việc chấp hành các quy định về thi 
công và hoàn trả mặt bằng của tổ chức, cá nhân được cấp phép trong suốt thời gian thi 
công; 

3. Chủ đầu tư, các đơn vị thi công và hoàn trả mặt bằng phải tuân thủ nghiêm 
ngặt sự kiểm tra và các quyết định xử lý của các cơ quan có chức năng quản lý và bảo 
vệ công trình giao thông đường bộ. 

 
Chương III 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
 
Điều 20. Tổ chức, cá nhân thi công công trình trên đường bộ đang khai thác 
1. Nộp đủ lệ phí cấp giấy phép và các khoản thu khác (nếu có) theo quy định; 
2. Thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép thi công; 
3. Trước khi khởi công xây dựng công trình phải thông báo cho UBND xã, 

phường nơi có tuyến đường thi công để thực hiện việc quản lý và kiểm tra trong quá 
trình thi công. 

Điều 21. Ban quản lý dự án (đại diện chủ đầu tư)  
1. Kiểm tra đơn vị thi công trong suốt quá trình thi công về tiến độ thi công (kể 

cả thời gian hoàn trả mặt bằng), công tác đảm bảo an toàn giao thông, bảo đảm vệ sinh 
môi trường; trường hợp đơn vị thi công thực hiện không đạt yêu cầu thì xem xét, xử lý 
theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp trên xử lý; 

2. Kiểm tra và đề xuất bằng văn bản cho cơ quan cấp giấy phép đối với các tổ 
chức, cá nhân có nhu cầu thi công tại các tuyến đường đang triển khai thi công để cải 
tạo, nâng cấp, sửa chữa hoặc đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao. 

Điều 22. Cơ quan cấp giấy phép 
1. Thẩm quyền cấp giấy phép: 

 a) Giám đốc Sở GTVT có thẩm quyền cấp các loại giấy phép nêu tại Quy định 
này đối với các tuyến đường thuộc Sở quản lý; 

b) UBND quận, huyện cấp các loại giấy phép nêu Quy định này đối với các 
tuyến đường phân cấp cho UBND quận, huyện quản lý; 

2. Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép: 
a) Đảm bảo đúng trình tự, thủ tục cấp phép theo Đề án Cải cách thủ tục hành 

chính theo mô hình "một cửa" của cơ quan, đơn vị đã được UBND thành phố phê duyệt; 
b) Trường hợp không giải quyết được phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức cá 

nhân và chủ đầu tư thi công công trình; 
c) Tổ chức thu tiền hoàn trả mặt bằng và triển khai công tác hoàn trả mặt bằng 

theo nguyên trạng ban đầu trong trường hợp đơn vị được cấp giấy phép không thi công 
hoàn trả mặt bằng theo đúng thời gian quy định. 
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Điều 23. Cơ quan được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý đường bộ: 
1. Tổ chức bàn giao mặt bằng và nhận lại mặt bằng sau khi đơn vị được cấp giấy 

phép thi công xong công trình.  
2. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn giao thông, 

vệ sinh môi trường, tiến độ thi công của tổ chức, cá nhân thi công trong suốt quá trình 
thi công và báo cáo định kỳ bằng văn bản về cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thi 
công. 

Điều 24. Các đơn vị quản lý đường bộ và lực lượng Thanh tra Sở Giao thông 
Vận tải  

Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, các đơn vị quản lý đường bộ 
và lực lượng Thanh tra Sở GTVT có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra các tổ chức, cá 
nhân thi công trong suốt thời gian thi công. 

Điều 25. UBND phường (xã) nơi có công trình thi công  
Kiểm tra, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các 

cá nhân và đơn vị vi phạm Quy định này, đồng thời khi các cơ quan quản lý và bảo vệ 
công trình giao thông đường bộ, quản lý về trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật 
tự an toàn giao thông đô thị yêu cầu cùng phối hợp kiểm tra xử lý vi phạm thì chính 
quyền địa phương có trách nhiệm hỗ trợ, cử cán bộ có thẩm quyền cùng phối hợp kiểm 
tra và xác nhận vào biên bản vi phạm hành chính. 

Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 Điều 26.   
1. Trường hợp tổ chức, cá nhân thi công vi phạm các quy định ghi trong giấy 

phép thi công và các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ thì cơ 
quan quản lý đường bộ và Thanh tra Sở GTVT xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Nếu tổ chức, cá nhân thi công tái phạm thì cơ quan quản lý đường bộ và Thanh 
tra Sở GTVT có quyền đình chỉ thi công, thu hồi giấy phép thi công và trong thời gian 
24 giờ phải báo cáo về cơ quan cấp giấy phép thi công để xem xét giải quyết. Tổ chức, 
cá nhân thi công tự chịu trách nhiệm về việc chậm trễ và mọi phí tổn do bị ngừng thi 
công. 

Điều 27. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các quy 
định về thi công công trình trên đường bộ đang khai thác được khen thưởng theo quy 
định hiện hành của Nhà nước. 
 Điều 28. 

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về thi công công trình trên 
đường bộ đang khai thác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính 
hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định; 

2. Cán bộ, công chức, nhân viên nhà nước có hành vi vi phạm trong khi thực 
hiện nhiệm vụ, công vụ được giao có liên quan đến Quy định này thì tùy theo tính chất, 
mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định; 

3. Người nào do vi phạm mà gây thiệt hại về vật chất cho Nhà nước, tổ chức, cá 
nhân thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 
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Điều 29. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các ngành, địa phương, 
tổ chức và cá nhân phản ảnh về Sở GTVT để nghiên cứu, tổng hợp trình UBND thành 
phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
  CHỦ TỊCH 

  Văn Hữu Chiến 
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QUYẾT ĐỊNH 
 

Sửa đổi Điều 4 và Khoản 2, Điều 5 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 11 
tháng 01 năm 2011 của UBND thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng 

lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 
 Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2011; 
 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; 

Căn cứ 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 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính 
phủ quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất;  

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;   

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của 
Bộ Tài chính; 

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 10 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất;  

UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

 
Số:06 /2013/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  31  tháng 01   năm 2013 
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Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh đơn vị thu lệ phí và tỷ lệ  
trích, nộp một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 90/TTr-STC ngày 24 
tháng 01 năm 2013, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi Điều 4 và Khoản 2, Điều 5 của Quyết định số 03/2011/QĐ-
UBND ngày 11 tháng 01 năm 2011 của UBND thành phố quy định về mức thu, quản 
lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, như sau: 

1. Sửa đổi Điều 4 như sau: 
“Điều 4. Cơ quan thu lệ phí 
Cơ quan thu lệ phí là Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp thành phố 

Đà Nẵng.” 
2. Sửa đổi Khoản 2, Điều 5 như sau: 
“2. Chế độ quản lý và sử dụng lệ phí 
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp thành phố Đà Nẵng được trích 

để lại 90% tổng số tiền lệ phí thu được để chi phí hoạt động thường xuyên của bộ máy 
và chi phí phục vụ công tác thu, số còn lại 10% nộp vào ngân sách thành phố.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được áp dụng từ ngày 
01 tháng 01 năm 2013. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài 
nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước 
thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ 
quan, tổ chức 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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   UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
Số:07/2013/QĐ-UBND                      Đà Nẵng, ngày   31  tháng   01  năm 2013 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan  

Bảo tàng Điêu khắc Chăm  
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 
 Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;  

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

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

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật về phí, lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 10 tháng 6 năm 2006 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 Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 5 về 
việc điều chỉnh đơn vị thu lệ phí và tỷ lệ trích, nộp một số loại phí, lệ phí trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng; 
 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 90/TTr-STC ngày 24 
tháng 01 năm 2013, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Đối tượng nộp phí tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm là các tổ chức, 

cá nhân (kể cả trong và ngoài nước) đến tham quan Bảo tàng. 
Trẻ em (dưới 16 tuổi) được miễn nộp phí. 
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 Điều 2. Mức thu phí tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm cụ thể như sau:  

STT Đối tượng Mức thu 
1 Người lớn 30.000 đồng/lượt người 
2 Học sinh, sinh viên (từ 16 tuổi trở lên) 5.000 đồng/lượt người 

Điều 3: Bảo tàng Điêu khắc Chăm có trách nhiệm tổ chức thu phí tham quan 
Bảo tàng, thực hiện niêm yết công khai mức thu phí tại địa điểm tham quan và sử dụng 
chứng từ thu phí theo quy định hiện hành.  

Điều 4. Quản lý và sử dụng tiền thu phí 
Bảo tàng Điêu khắc Chăm thành phố Đà Nẵng được trích để lại 70%  tổng số 

tiền phí tham quan thu được để chi phí phục vụ công tác thu phí, các hoạt động nghiệp 
vụ thường xuyên của đơn vị, trong đó sử dụng ít nhất 10% tổng số tiền thu phí được 
trích để lại nêu trên để chi cho công tác bảo quản, phục chế hiện vật, mua sắm trang 
thiết bị và có trách nhiệm nộp 30% tổng số tiền phí tham quan còn lại vào ngân sách 
thành phố. 
 Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được áp dụng từ ngày 
01 tháng 01 năm 2013 và bãi bỏ Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 27/3/2006 về 
quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan công trình văn hoá: Bảo tàng Điêu 
khắc Chăm và Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 13/5/2010 về sửa đổi Điều 3, 
Điều 4 của Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 27/3/2006 của UBND thành phố 
Đà Nẵng. 
 Điều 6. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn 
hoá, Thể thao và Du lịch; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà 
nước Đà Nẵng; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng cơ quan, tổ 
chức, cá nhân 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 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 08/2013/QĐ-UBND             Đà Nẵng, ngày  05  tháng  02  năm 2013 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù  
đối với Đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 
 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản 
hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước hiện hành; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 
21/12/2011 của Liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch  hướng dẫn 
chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, 
huyện, thị xã; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 5 về 
nhiệm vụ năm 2013; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng; 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên 
truyền lưu động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 
kèm theo Quyết định này. 

 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
- Các đội tuyên truyền lưu động cấp thành phố, quận huyện. 
- Các tuyên truyền viên trong và ngoài biên chế của các Đội tuyên truyền lưu 

động cấp thành phố, quận, huyện. 
 
Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện:  
1. Nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước bố trí cân đối trong dự toán chi thư

ờng xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp. 
2. Nguồn thu hợp pháp được để lại theo quy định 
 Điều 4. Tổ chức thực hiện 
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1. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực 
hiện Quyết định này. 

2. Căn cứ vào mức chi tối đa quy định tại Quyết định này, thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị có liên quan quyết định cụ thể mức chi đặc thù cho phù hợp với khả năng 
nguồn kinh phí của đơn vị. 

 
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. 
 
Điều 6.  Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các 

Sở: Tài chính, Văn hoá Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Đà Nẵng; Chủ tịch 
UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
             KT. CHỦ TỊCH 
                                                     PHÓ CHỦ TỊCH 
 
                                                                  Võ Duy Khương 
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PHỤ LỤC 01 

Định mức hoạt động đối với Đội tuyên truyền lưu động  
 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Kèm theo Quyết định số: 08 /2013/QĐ-UBND ngày  05  tháng 02   năm 2013 
của UBND thành phố Đà Nẵng) 

    

Định mức  

STT Nội dung chi 
Cấp thành phố  Cấp quận, huyện 

1 Số buổi hoạt động trong năm Từ 100 đến 120 buổi Từ 80 đến 100 buổi 

2 

Tổ chức liên hoan, hội thảo, 
hội thi Đội Thông tin lưu 
động 1 cuộc 1 cuộc 

3 

Biên tập các chương trình 
tuyên truyền, hướng dẫn 
nghiệp vụ, phát hành tranh cổ 
động, các tài liệu tuyên truyền 
khác Từ 6 đến 10 tài liệu Từ 6 đến 10 tài liệu 

4 
Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 
thông tin cơ sở  1 lớp  1 lớp 

5 
Biên tập, dàn dựng chương 
trình mới Từ 3 đến 5 chương trình Từ 3 đến 5 chương trình 
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PHỤ LỤC 02 

Mức chi đặc thù (bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn) đối với Đội tuyên 
truyền lưu động  trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Kèm theo Quyết định số: 08 2013/QĐ-UBND ngày   05 tháng  1  năm 2013  
của UBND thành phố Đà Nẵng) 

    

STT Nội dung chi Đơn vị tính 
 

Mức chi  
tối đa 

1 Bồi dưỡng tập luyện chương trình mới (Tối đa 
cho chương trình mới là 10 buổi) đồng/người/buổi 40.000 

2 Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu 
động      

  Vai chính  đồng/người/buổi 65.000 

  Vai khác đồng/người/buổi 50.000 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 09/2013/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày  05 tháng  02  năm 2013 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Quy định mức chi đối với các giải thi đấu  
thể thao, hội thi thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

năm 2003; 
 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản 
hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước hiện hành; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30 tháng 
12  năm 2011 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về việc Quy 
định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 5 về 
nhiệm vụ năm 2013; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 
 

Điều 1. Quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao, hội thi thể thao trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:  

1. Mức chi đối với các giải thi đấu thể thao, tổ chức đồng diễn, diễu hành đối với 
các đại hội thể dục thể thao cấp thành phố theo Phụ lục chi tiết đính kèm. Mức chi này 
là mức chi tối đa, trong quá trình thực hiện, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định cụ 
thể cho phù hợp với khả năng nguồn kinh phí của đơn vị. 

2. Mức chi đối với các Hội thi thể thao, các giải thể thao khác cấp thành phố tối 
đa không quá 70% mức quy định tại Khoản 1 nêu trên. 

3. Mức chi đối với các giải thi đấu thể thao, hội thi thể thao và các giải thể thao 
khác cấp quận huyện tối đa không quá 70% mức quy định tại Khoản 1, Khoản 2 nêu 
trên. 

4. Mức chi đối với các giải thi đấu thể thao, hội thi thể thao và các giải thể thao 
khác cấp phường xã: Giao cho UBND cấp quận huyện quyết định trên cơ sở căn cứ 
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khả năng cân đối ngân sách của cấp mình nhưng tối đa không quá 50% mức chi quy 
định tại Khoản 1, Khoản 2 nêu trên. 

5. Ngoài các chế độ quy định trên, các chế độ khác được thực hiện theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Liên 
Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về việc Quy định chế độ chi tiêu tài 
chính đối với các giải thi đấu thể thao; 

 
Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng:  
1. Phạm vi điều chỉnh: Các giải thi đấu thể thao, hội thi thể thao trên địa bàn 

thành phố gồm: 
- Đại hội thể dục thể thao; 

 - Giải thi đấu thể thao từng môn thể thao; 
 - Hội thi thể thao quần chúng; 
 - Giải thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật; 

- Các giải thể thao khác; 
- Các Hội thi thể thao khác. 
2. Đối tượng áp dụng 

 -  Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các Tiểu ban Đại hội thể dục thể thao, 
hội thi thể thao; 

- Thành viên Ban tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn từng giải thi đấu;  
 - Trọng tài, giám sát điều hành, thư ký các giải thi đấu; 
 - Vận động viên, huấn luyện viên; 
 - Công an, y tế, phiên dịch, bảo vệ, nhân viên phục vụ và các lực lượng khác liên 
quan hoặc phục vụ tại các điểm tổ chức thi đấu. 

 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện. 
Nguồn kinh phí thực hiện gồm: ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi thư

ờng xuyên hàng năm, nguồn thu tài trợ quảng cáo; nguồn thu bán vé và nguồn thu hợp 
pháp được để lại theo quy định của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp. 

 

Điều 4. Tổ chức thực hiện. 
1. Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị và các địa phương có liên quan triển khai, hướng dẫn, kiểm tra 
việc thực hiện Quyết định này. 

2. Căn cứ vào mức chi tối đa quy định tại Quyết định này, thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị có liên quan quyết định cụ thể mức chi đặc thù cho phù hợp với khả năng 
nguồn kinh phí của đơn vị. 

 
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. 
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Điều 6. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các 
Sở: Tài chính, Văn hoá Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Đà Nẵng; Chủ tịch 
UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 
        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
         KT. CHỦ TỊCH 
                                       PHÓ CHỦ TỊCH 
 
                                                   Võ Duy Khương 
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PHỤ LỤC 

Một số mức chi đối với các giải thi đấu thể thao, hội thi thể thao trong nước 
 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Kèm theo Quyết định số:  09 /2013/QĐ-UBND ngày  05  tháng  12  năm 2013  
của UBND thành phố Đà Nẵng) 

    

STT Nội dung chi Đơn vị tính 
 

Mức chi 
 tối đa 

I Giải thể thao cấp thành phố     

1 Tiền ăn     

  
Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và 
các Tiểu ban Đại hội thể dục thể thao, hội 
thi thể thao 

đồng/người/ngày 100.000 

  Thành viên Ban tổ chức và các Tiểu ban 
chuyên môn từng giải thi đấu đồng/người/ngày 100.000 

  Trọng tài, giám sát điều hành, thư ký các 
giải thi đấu đồng/người/ngày 100.000 

2 Bồi dưỡng làm nhiệm vụ      

  Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Trưởng, Phó 
các Tiểu ban chuyên môn  đồng/người/ngày 80.000 

  Thành viên các tiểu ban chuyên môn  đồng/người/ngày 60.000 

  Giám sát, trọng tài chính  đồng/người/buổi 60.000 

  Thư ký, trọng tài khác đồng/người/buổi 50.000 

  Công an, y tế  đồng/người/buổi 45.000 

  Lực lượng làm nhiệm vụ trật tự, bảo vệ, 
nhân viên, phục vụ đồng/người/buổi 45.000 

III 
Tổ chức đồng diễn, diễu hành đối 
với các Đại hội TDTT cấp thành 
phố 
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  Bồi dưỡng đối tượng tham gia đồng diễn, 
diễu hành, xếp hình, xếp chữ     

-  Người tập     

+ Tập luyện  đồng/người/buổi 30.000 

+ Tổng duyệt (tối đa 2 buổi) đồng/người/buổi 40.000 

+ Chính thức  đồng/người/buổi 70.000 

-  Giáo viên quản lý, hướng dẫn đồng/người/buổi 60.000 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

                               _________________________________________________________ 

Số:10/2013/QĐ-UBND                Đà Nẵng, ngày 05  tháng 02   năm 2013 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua  
công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước 

   

 
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 Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của 
Bộ Tài chính – Thanh tra Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã 
thực nộp vào ngân sách nhà nước; 
 Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 5 về 
nhiệm vụ năm 2013;   

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

 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quyết định này quy định về đối tượng áp dụng và mức trích từ các khoản 
thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước. 

 1. Đối với Thanh tra thành phố: 

 + Mức trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với 
số nộp đến 10 tỷ đồng/năm. 

 + Mức trích bổ sung thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà 
nước đối với số nộp từ trên 10 tỷ đồng/năm đến 20 tỷ đồng/năm. 
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 + Mức trích bổ sung thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà 
nước đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm. 

 2. Đối với Thanh tra các Sở, ngành, quận, huyện: 

 + Mức trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với 
số nộp đến 1 tỷ đồng/năm. 

 + Mức trích bổ sung thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà 
nước đối với số nộp từ trên 1 tỷ đồng/năm đến 2 tỷ đồng/năm. 
 + Mức trích bổ sung thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà 
nước đối với số nộp từ trên 2 tỷ đồng/năm. 
 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng kể từ ngày 01 
tháng 01 năm 2013.  

 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở ban ngành, Chánh 

Thanh tra thành phố, Chủ tịch UBND các quận huyện; Thủ trưởng các cơ quan, 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 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Số:  802 /QĐ-UBND 

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

 
      Đà Nẵng, ngày 25  tháng   01  năm 2013         

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v ban hành Chương trình công tác năm 2013 của UBND thành phố  

________________________________________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2006 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về Quy chế làm việc của UBND thành phố; 
Căn cứ Công văn số 20-CTr/TU ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Thành ủy Đà 

Nẵng về Chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy 
năm 2013;  

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành Chương trình công tác năm 2013 của UBND thành phố kèm 
theo Quyết định này. 

Điều 2. Giao Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện că
n cứ vào Chương trình công tác tại Điều 1, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực 
hiện. Các đề án trình UBND thành phố theo Chương trình công tác phải được lãnh đạo 
phụ trách cho ý kiến thông qua, trước khi trình tại các phiên họp UBND thành phố. 

Điều 3. Giao Văn phòng UBND thành phố xếp lịch họp UBND thành phố hàng 
tháng để thông qua các đề án quy định tại Điều 1, theo dõi tình hình thực hiện Chương 
trình công tác và báo cáo UBND thành phố vào cuối năm 2013. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 

         Điều 5. Thành viên UBND thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch 
UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

                                                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                                                CHỦ TỊCH 

 
                                                                           Văn Hữu Chiến 
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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2013 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 802/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2013) 

 
Tháng 01 năm 2013: UBND thành phố họp thông qua các một số nội dung, 

chương trình cụ thể như sau: 
 
1. Ban hành Quyết định “Về một số Giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát 

triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013”. 
- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính và Văn phòng UBND TP 
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến 
 
2. Chương trình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới chính 

sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền 
tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện 
đại hóa”   

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 - Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan. 
 - Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến. 
   
 3. Chương trình thực hiện Kết luận số 50-KL/TW về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, 
đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” 

- Cơ quan chủ trì:  Sở Tài chính. 
 - Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan. 
 -  Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch TT UBND TP Võ Duy Khương. 
  

4. Chương trình thực hiện Kết luận số 51-KL/TW về Đề án “Đổi mới căn bản, 
toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 
điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”  

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo 
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan 
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh 

  
 5. Chương trình thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW “về phát triển khoa học và 
công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” 
 - Cơ quan chủ trì:   Sở Khoa học và công nghệ. 
 - Cơ quan phối hợp:  Các đơn vị liên quan. 
 - Lãnh đạo phụ trách:  Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh. 

Tháng 02 năm 2013: UBND thành phố họp để thông qua các nội dung, chương 
trình, cụ thể như sau: 

 
1. Chương trình Xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài thành phố Đà Nẵng giai 
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đoạn 2013 – 2015 
- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Xúc tiến đầu tư  
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan 
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết 

 
2. Báo cáo công khai dự toán ngân sách năm 2013 và công khai quyết toán ngân 

sách năm 2011. 
- Cơ quan chủ quản: Sở Tài chính 
- Cơ quan phối hợp: Kho bạc nhà nước, Cục thuế, Hải quan 
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch TT UBND TP Võ Duy Khương. 
 
3. Quyết định ban hành chế độ, chính sách, phụ cấp hàng tháng của những người 

hoạt động không chuyên trách dưới phường, xã. 
- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ 
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan liên quan. 
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch TT UBND TP Võ Duy Khương 
 
4. Chỉ thị của UBND TP về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học 

và công nghệ trên địa bàn quận, huyện 
- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ 
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan 
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh 
 
5. Quy chế quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên 

địa bàn thành phố. 
- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông Vận tải. 
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan. 
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn. 
 
Tháng 3 năm 2013: UBND thành phố họp để thông qua các nội dung, chương 

trình cụ thể như sau: 
 
 1. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh 
thành phố 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 9 tháng cuối năm 2013. 
 - Cơ quan chủ trì:   Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 - Cơ quan phối hợp:  Các đơn vị liên quan. 
 - Lãnh đạo phụ trách:  Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến. 
 
 2. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm và biện pháp 
quản lý, điều hành ngân sách 9 tháng cuối năm 2013. 
 - Cơ quan chủ trì:    Sở Tài chính. 
 - Cơ quan phối hợp:  Các đơn vị liên quan. 
 - Lãnh đạo phụ trách:  Phó Chủ tịch TT UBND TP Võ Duy Khương. 
  



 CÔNG BÁO/Số 05 + 06 + 07/Ngày 20-3-2013 51 

3. Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) 
“Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan 
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh 
 
4. Kế hoạch triển khai Luật giám định tư pháp 
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp 
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan 
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến 
 
5. Chương trình hành động Vì trẻ em thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2020. 
- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động- Thương binh và xã hội 
- Cơ quan phối hợp: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo 
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh. 
 
6. Đề án phân bổ dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2020. 
- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ 
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan liên quan. 
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến 
 
7. Mô hình hệ thống vé và cơ chế trợ giá cho hành khách đi xe buýt trên địa bàn 

thành phố. 
- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông Vận tải. 
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan. 
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn. 
 

 Tháng 4 năm 2013: UBND thành phố họp để thông qua các nội dung sau: 
1. Đề án thực hiện “Chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí 

hậu; đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên môi trường”.  
- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan. 
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn. 
 
2. Chương trình góp ý “ Về dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992”. 
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

 - Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan. 
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến.   

  
 3. Kế hoạch tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với đối tượng 
là thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng. 
 - Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp 
 - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan. 
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 - Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh 
   

4. Chương trình trợ giúp người khuyết tật thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-
2020. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động- Thương binh và xã hội 
- Cơ quan phối hợp: các đơn vị liên quan 
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh. 
  

 5. Quy định về chính sách ưu đãi đối với cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao động làm việc tại BQL Khu công nghệ Cao. 
 - Cơ quan chủ trì: BQL Khu công nghệ Cao 
 - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan 
 - Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết. 
 
 6. Định mức kinh tế- kỹ thuật trong khai thác xe buýt với điều kiện vận hành của 
thành phố Đà Nẵng. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông Vận tải. 
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan. 
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn. 

  
 7. Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về 
Chiến lược bảo vệ Tổ quốc (Lưu ý: Việc cụ thể hóa thực hiện nội dung này gắn với 
việc thực hiện Chuyên đề về Quốc phòng- an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 
theo Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố). 
 - Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố   
 - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan 
 - Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến. 
 
  Tháng 5 năm 2013: UBND thành phố họp để thông qua các nội dung, chương 
trình cụ thể như sau: 
 

1. Báo cáo Đề án Đặt đổi tên đường và các công trình công cộng trên địa bàn 
thành phố. 
 - Cơ quan chủ trì:   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
 - Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan. 
 - Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh. 

 
2. Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 20-10-2003 

của Ban thường vụ Thành ủy “Về việc tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, lối 
sống; kiên quyết chống các hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, 
cửa quyền, nhũng nhiễu, hách dịch đối với nhân dân của cán bộ, công chức các cấp” 
và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 14-4-2004 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tiếp 
tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực”. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ 
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- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan 
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến. 
 
3. Hoàn chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và 

tầm nhìn 2050. 
- Cơ quan chủ trì:            Sở Xây dựng. 

 - Cơ quan phối hợp:  Các đơn vị liên quan. 
 - Lãnh đạo phụ trách:  Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến. 

 
4. Chương trình hành động người cao tuổi thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-

2020. 
- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động- Thương binh và xã hội 
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan liên quan 
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh. 
 
5. Ban hành quyết định sửa đổi Quyết định số: 25/2011/QĐ-UBND ngày 

22/11/2011 về Quy định chính sách hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp đối với lao động 
thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động- Thương binh và xã hội 
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan liên quan 
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh. 
 
6. Kế hoạch xây dựng chương trình hành động về quản lý tổng hợp tài nguyên 

môi trường và hải đảo. 
- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan 
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn 
 
7. Quyết định sửa đổi Cơ chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của 

Thành phố Đà Nẵng 
- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và công nghệ 
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan 
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh 
 
Tháng 6 năm 2013: UBND thành phố họp để thông qua các nội dung, chương 

trình cụ thể như sau: 
 
 1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh 
thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
2013.  
 - Cơ quan chủ trì:    Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 - Cơ quan phối hợp:  Các đơn vị liên quan. 
 - Lãnh đạo phụ trách:  Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến. 
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 2. Báo cáo 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 2013. 
 - Cơ quan chủ trì:    Sở Tài chính. 
 - Cơ quan phối hợp:  Các đơn vị liên quan. 
 - Lãnh đạo phụ trách:  Phó Chủ tịch TT UBND TP Võ Duy Khương. 
 
 3. Báo cáo tình hình thực hiện và rà soát kế hoạch đầu tư XDCB 6 tháng đầu 
năm 2013. 
 - Cơ quan chủ trì:    Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 - Cơ quan phối hợp:  Các đơn vị liên quan. 
 - Lãnh đạo phụ trách:  Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến. 
 
 4. Đề án Nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ (kể cả mộ liệt sỹ) trên địa bàn thành phố 
giai đoạn 2013-2015 

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động- Thương binh và xã hội 
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan liên quan 
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh. 

 
5. Đề án Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề đến 

năm 2020. 
- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động- Thương binh và xã hội 
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan liên quan 
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh. 
 
6. Quyết định thay thế Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 ban 

hành Quy định về tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người 
tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP Đà Nẵng. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ 
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan liên quan. 
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến 
 
7. Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc trong Khu công nghệ Cao 
- Cơ quan chủ trì: BQL Khu công nghệ Cao 
- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan. 
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn. 
 
Tháng 7 năm 2013: UBND thành phố thông qua các nội dung, chương trình cụ 

thể như sau: 
 
1. Xây dựng phương án tổ chức Diễn tập cơ chế khu vực phòng thủ cấp thành 

phố theo Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) 
- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố 
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan 
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến  
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 2. Đề án Nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của các đơn vị sự nghiệp 
thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 
 - Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và công nghệ 
 - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan 
 - Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh  
 
 3. Quy định về phí và lệ phí cho những dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 trên địa 
bàn thành phố. 
 - Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông 
 - Cơ quan phối hợp: các cơ quan liên quan 
 - Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch TT UBND TP Võ Duy Khương   
 
 4. Quy định quản lý nhà nước về xuất bản trên địa bàn thành phố. 
 - Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông 
 - Cơ quan phối hợp: các cơ quan liên quan 
 - Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh   
  

5. Quyết định thay thế Quyết định số: 52/2008/QĐ-UBND ngày 02/12/2008 ban 
hành Quyết định về quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành 
phố. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ 
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan liên quan. 
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh. 

 
 Tháng 8 năm 2013: UBND thành phố thông qua các nội dung, chương trình cụ 
thể như sau: 
 
 1. Đề án Phát triển dịch vụ du lịch trên sông Cổ Cò (Đà Nẵng- Hội An) 
 - Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế- xã hội  
 - Cơ quan phối hợp: các cơ quan liên quan 
 - Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết. 
  

2. Kế hoạch đào tạo lao động dịch vụ chất lượng cao (thực hiện Đề án Phát triển 
dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020). 

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội 
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan liên quan 
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh. 

  
3. Kế hoạch ứng cứu sự cố tràn dầu, tràn hóa chất trên biển Đà Nẵng 
- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan 
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn 
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 4. Quyết định thay thế Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 về 
ban hành Quy định quản lý cáp thông tin trên địa bàn thành phố. 
 - Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông 
 - Cơ quan phối hợp: các cơ quan liên quan 
 - Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết   
  

5. Quyết định thay thế Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 19/12/2009 về 
ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet, thông tin điện tử trên 
internet và trò chơi trực tuyến (game online) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 - Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông 
 - Cơ quan phối hợp: các cơ quan liên quan 
 - Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết. 
 
 6. Quyết định thay thế Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 về 
việc đón tiếp các đòan khách quốc tế trên địa bàn thành phố. 
 - Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ  
 - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan 
 - Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết   
 
 Tháng 9 năm 2013: UBND thành phố thông qua các nội dung, chương trình cụ 
thể như sau: 
 
 1. Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012. 
 - Cơ quan chủ trì:  Sở Tài chính. 
 - Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan. 
  - Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch TT UBND TP Võ Duy Khương. 
 
 2. Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố Đà Nẵng quý 
III và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2013. 
 - Cơ quan chủ trì:   Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 - Cơ quan phối hợp:  Các đơn vị liên quan. 
 -  Lãnh đạo phụ trách:  Phó Chủ tịch TT UBND TP Võ Duy Khương. 
 
 3. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm và biện pháp 
quản lý, điều hành ngân sách 3 tháng cuối năm 2013. 
 - Cơ quan chủ trì:    Sở Tài chính. 
 - Cơ quan phối hợp:  Các đơn vị liên quan. 
 - Lãnh đạo phụ trách:  Phó Chủ tịch TT UBND TP Võ Duy Khương. 
 

4. Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị 
quyết Đại hội XX Đảng bộ Thành phố và Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 
33-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX). 
 - Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
 - Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Văn phòng UBND TP và các cơ quan có liên 
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quan. 
 - Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến  
 
 5. Chương trình Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu thành phố Đà Nẵng. 
 - Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương 
 - Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan 
 - Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết  
 
 6. Chương trình Phát triển sản phẩm công nghiệp phụ trợ trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng. 
 - Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương 
 - Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan 
 - Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết  
 

Tháng 10 năm 2013: UBND thành phố thông qua các nội dung, chương trình 
cụ thể như sau: 

   
1. Đề án Đặt đổi tên đường và các công trình công cộng trên địa bàn thành phố. 

 - Cơ quan chủ trì:    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
 - Cơ quan phối hợp:  Các đơn vị liên quan. 
 - Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh. 
  

2. Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng . 

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
- Cơ quan phối hợp: UBND huyện Hòa Vang và các ngành liên quan 
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết 
 
3. Đề án thu hút hoạt động dạy nghề. 
- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động- Thương binh và xã hội 
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan liên quan 
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh. 
 
4. Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng đá xây dựng trên địa bàn thành phố, 

giai đoạn 2013-2015. 
- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan 
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn 
 
5. Quy hoạch lưu vực sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  
- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan 
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn 
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Tháng 11 năm 2013: UBND thành phố thông qua các nội dung, chương trình 
cụ thể như sau: 
 
 1. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2013, xây dựng và phân 
bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2014.  
 - Cơ quan chủ trì:   Sở Tài chính. 
 - Cơ quan phối hợp:  Các đơn vị liên quan. 
 - Lãnh đạo phụ trách:     Phó Chủ tịch TT UBND TP Võ Duy Khương. 
 
 2. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2013 và kế hoạch sử 
dụng đất năm 2014. 
 - Cơ quan chủ trì:  Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 - Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan. 
 - Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn. 
  
 3. Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh thành phố năm 2013 và 
kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2014. 
 - Cơ quan chủ trì:   Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 - Cơ quan phối hợp:  Các đơn vị liên quan. 
 - Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến. 
  
 4. Báo cáo tình hình thực hiện và rà soát vốn đầu tư XDCB năm 2013 và kế 
hoạch cân đối vốn XDCB năm 2014. 
 - Cơ quan chủ trì:   Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 - Cơ quan phối hợp:  Các đơn vị liên quan. 
 - Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến. 
 

5. Kế hoạch biên chế năm 2014. 
 - Cơ quan chủ trì:   Sở Nội vụ. 
 - Cơ quan phối hợp:  Các đơn vị liên quan. 
 - Lãnh đạo phụ trách:  Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến. 
 
 6. Đề án phí, lệ phí. 
 - Cơ quan chủ trì:            Sở Tài chính. 

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan. 
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch TT UBND TP Võ Duy Khương. 
  
7. Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để công bố thực 

hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. 
 - Cơ quan chủ trì:   Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 - Cơ quan phối hợp:  Các đơn vị liên quan. 
 - Lãnh đạo phụ trách:  Phó Chủ tịch TT UBND TP Võ Duy Khương. 

 
8. Kế hoạch phân vùng sử dụng vùng biển Đà Nẵng 
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- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan 
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn 
 
 
Tháng 12 năm 2013: UBND thành phố thông qua các nội dung, chương trình 

cụ thể như sau: 
 
 1. Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của UBND thành phố năm 2013. 
 - Cơ quan chủ trì:   Văn phòng UBND thành phố. 
 - Cơ quan phối hợp:  Các đơn vị liên quan. 
 - Lãnh đạo phụ trách:  Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến. 
 
 2. Chương trình công tác năm 2014 của UBND thành phố 
 - Cơ quan chủ trì:   Văn phòng UBND thành phố. 
 - Cơ quan phối hợp:  Các đơn vị liên quan. 
 - Lãnh đạo phụ trách:  Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến. 
  
 3. Danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các Sở, ban, ngành, UBND các 
quận, huyện thực hiện trong năm 2014. 
 - Cơ quan chủ trì:   Văn phòng UBND thành phố. 
 - Cơ quan phối hợp:  Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện. 
 - Lãnh đạo phụ trách:  Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến. 
 
 4. Báo cáo về một số biện pháp điều hành dự toán thu chi ngân sách Nhà nước 
năm 2014. 
 - Cơ quan chủ trì:   Sở Tài chính. 
 - Cơ quan phối hợp:  Các đơn vị liên quan và VP UBND TP. 
 - Lãnh đạo phụ trách:      Phó Chủ tịch TT UBND TP Võ Duy Khương. 
 
 5. Một số Giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội năm 
2014. 
 - Cơ quan chủ trì : Sở Kế hoạch và Đầu tư 
 - Cơ quan phối hợp : Các ngành liên quan va VP UBND TP 
 - Lãnh đạo phụ trách : Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_________________________ 

         Số: 888 /QĐ-UBND 

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

____________________________________________________ 
 

               Đà Nẵng,  ngày 28  tháng  01 năm 2013 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các Sở, ban ngành 

và UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2013 
_____________________________________________________________________ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Quyết định số 107/2004/QĐ-UB ngày 11 tháng 6 năm 2004 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về Quy chế làm việc của UBND thành phố; 
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm 
(ngoài những nhiệm vụ thường xuyên) giao cho các Sở, ban ngành và UBND các quận, 
huyện thực hiện trong năm 2013. 

Điều 2. Việc hoàn thành các nhiệm vụ giao cho các Sở, ban ngành và UBND 
các quận, huyện ban hành kèm theo Quyết định này là một trong những tiêu chí quan 
trọng để UBND thành phố xem xét, đánh giá kết quả thi đua của các Sở, ban ngành và 
UBND các quận, huyện trong năm 2013. 

Điều 3. Giao Giám đốc các Sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, 
căn cứ vào danh mục nhiệm vụ kèm theo Quyết định này, có kế hoạch cụ thể để triển 
khai thực hiện và báo cáo kết quả với UBND thành phố trong tháng 12 năm 2013. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Thường trực Hội đồng Thi đua 

Khen thưởng thành phố, Giám đốc các Sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các quận, 
huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 
 
 

          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
       CHỦ TỊCH 

 
         Văn Hữu Chiến 
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Danh mục 3 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các Sở, ban, ngành và UBND các 
quận, huyện thực hiện trong năm 2013 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  888   /QĐ-UBND 
ngày 28  tháng  01  năm 2013  của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 
1. Sở Công Thương:   
1.1. Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển 

sản xuất, mở rộng thị trường, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; Thực hiện có hiệu quả 
một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch. 

1.2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Đề án phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng 
đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020” trong lĩnh vực Công Thương.  

1.3. Xây dựng các chương trình bình ổn giá, hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng 
thị trường; Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam” để kích cầu tiêu dùng hàng nội địa và đảm bảo phục vụ nhu cầu các hàng hóa 
thiết yếu đến người dân các khu vực vùng ven; Nâng cao năng lực quản lý nhà nước 
trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tập trung kiểm tra, kiểm soát thị 
trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất 
lượng, không rõ nguồn gốc... 

 
2. Sở Nông nghiệp và PTNT:  
2.1. Tham mưu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới đúng lộ trình theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 9125/QĐ-UBND 
ngày 6/11/2012 của UBND thành phố về kế hoạch xây dựng NTM trên địa bàn TP Đà 
Nẵng giai đoạn 2012-2020 và Chỉ thí số 18-CT/TU ngày 19 tháng 3 năm 2012 của Ban 
Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình 
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2.2. Tham mưu thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương và thành 
phố để hỗ trợ cho ngư dân phát triển khai thác hải sản bền vững, góp phần bảo vệ chủ 
quyền quốc gia. 

2.3. Củng cố bộ máy và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm 
tra vệ sinh an toàn thực phẩm ngành nông nghiệp. 

 
3. Sở Giao thông vận tải:  

 3.1. Hoàn thành công tác chuẩn bị dự án, các thủ tục đàm phán, tiến hành ký kết 
Hiệp định tài trợ và triển khai Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng. 

3.2. Hoàn thành việc xây dựng khung thể chế xã hội hóa dịch vụ vận tải hành 
khách công cộng bằng xe buýt (xây dựng Quy chế quản lý hoạt động vận tải hành 
khách công cộng bằng xe buýt; Định mức kinh tế kỹ thuật trong khai thác xe buýt tại 
Đà Nẵng; Quy chế đấu thầu cung ứng dịch vụ vận tải khách công cộng; Quy trình kiểm 
tra, giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng cung ứng dịch vụ vận tải khác 
công cộng bằng xe buýt; Lập phương án thu phí đậu xe trên địa bàn thành phố và đề 
xuất cơ chế trợ giá cho hành khách đi xe buýt). 

3.3. Xây dựng phương án và thí điểm xử phạt vi phạm hành chính trong trật tự 
ATGT đường bộ thông qua sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hỗ trợ. 
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4. Sở Xây dựng:        
4.1. Thực hiện thí điểm việc cấp giấy phép xây dựng qua mạng đối với các công 

trình xây dựng ở một số tuyến đường trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau: 
*Quận Hải Châu: Đường Như Nguyệt, Đường 30/4. 
*Quận Thanh Khê: Đường Nguyễn Tất Thành, Đường Hàm Nghi. 
*Quận Cẩm Lệ: Đường Nguyễn Hữu Thọ (nối dài), Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. 
*Quận Sơn Trà: Đường Phạm Văn Đồng, Đường Hoàng Sa. 
*Quận Ngũ Hành Sơn: Đường Trường Sa, Đường Minh Mạng. 
*Quận Liên Chiểu: Đường Nguyễn Sinh Sắc, Đường Kinh Dương Vương. 
*Huyện Hòa Vang: Đường Phạm Hùng. 
4.2. Triển khai Đề án Xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng 

giai đoạn 2013-2015, cụ thể như sau: 
4.2.1. Chỉ đạo Công ty Công viên - Cây xanh phối hợp với UBND các quận, 

huyện, và hỗ trợ một phần cây giống, vật tư, và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc 
cây xanh cho các quận, huyện để tổ chức "Tết trồng cây". 
 4.2.2. Chỉ đạo Công ty Công viên – Cây xanh phối hợp với UBND các quận tổ 
chức tuyên truyền công tác xã hội hoá phát triển cây xanh đô thị thông qua các hình 
thức nói chuyện chuyên đề, in tờ rơi, treo panô, loa phát thanh và thông qua các phương 
tiện thông tin đại chúng như báo, đài, mạng internet… 

4.2.3. Phối hợp với UBND các quận tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân 
thực hiện tốt công tác bảo vệ cây xanh ở vườn hoa, vườn dạo…, trong các khu dân cư 
tập trung do Nhà nước đầu tư xây dựng. 

4.2.4. Phối hợp với UBND các quận Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, 
Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn thực hiện thí điểm công tác xã hội hoá phát triển cây xanh 
đường phố trên một vài tuyến phố chính, cụ thể: 

 Vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí hoặc tự bỏ kinh phí 
xây bồn hoa, đúc chậu cây, trồng cây xanh trong bồn hoa theo mẫu được UBND thành 
phố phê duyệt; trồng cỏ, hoa vào hố trồng cây bóng mát trên vỉa hè, trước mặt tiền; 
thường xuyên tưới nước, nhổ cỏ tạp, vệ sinh hố trồng cây,…để cây xanh, thảm cỏ phát 
triển tốt, tạo mỹ quan trên tuyến đường. Lưu ý: ưu tiên gắn bảng tên (hoặc logo) của 
các tổ chức, hoặc bảng ghi nhận đóng góp của các tổ chức, cá nhân trên bồn hoa, chậu 
cây. 

4.2.5. Khảo sát, đề xuất xây dựng một vài vườn ươm vệ tinh ở những khu vực 
đồ án quy hoạch đã được phê duyệt nhưng chưa có dự án và kế hoạch triển khai cụ thể. 

4.2.6. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Bảo vệ thiên nhiên và 
môi trường thành phố Đà Nẵng thực hiện các dự án về bảo vệ môi trường.  

4.2.7. Kịp thời chấn chỉnh những sai sót, cũng như phát hiện khen thưởng trong 
công tác Xã hội hóa cây xanh. 

4.3. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà chung cư, tiếp tục triển khai thực 
hiện chương trình Nhà ở xã hội theo kế hoạch của UBND thành phố,cụ thể như sau: 

4.3.1. Quản lý các nhà chung cư theo Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 
20/9/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà 
chung cư do Nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
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4.3.2. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng nhà 
chung cư theo nội dung Công văn số 7280/UBND-QLĐTh ngày 14/9/2012. 

4,3,3. Tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu chung cư 
theo định kỳ. 

4.3.4. Tăng cường công tác bảo vệ các khu chung cư. 
4.3.5. Đôn đốc tiếp tục triển khai thực hiện chương trình Nhà ở xã hội theo kế 

hoạch của UBND thành phố. 
 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường:  
 5.1. Ứng dụng kết quả Đề án “Điều tra, đánh giá nguồn nước ngầm bị ô nhiễm, 
cạn kiệt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” vào công tác quản lý nhà nước; tăng cường 
kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên 
địa bàn thành phố. 
 5.2. Tiếp tục triển khai thực hiện mở rộng Đề án “Thu gom rác theo giờ”, nhằm 
hạn chế thời gian đặt thùng rác trên các tuyến đường phố chính trong khu vực nội thị.  
 5.3. Thực hiện thành công Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng 
ký quyền sử dụng đất thành một cấp theo mô hình dữ liệu tập trung, kết nối được dữ 
liệu giữa Văn phòng đăng ký một cấp với các chi nhánh trực thuộc. 
  

6.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  
6.1. Tổ chức thành công các sự kiện lớn trong năm 2013: Cuộc thi trình diễn 

pháo hoa quốc tế năm 2013; Trại Điêu khắc đá quốc tế và Cuộc thi  Dù bay  quốc tế. 
6.2. Tham mưu, đề xuất tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp thành phố. Chuẩn 

bị tốt lực lượng vận động viên để tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 
2014 tại Nam Định. 
         6.3. Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển 
dịch vụ Đà Nẵng năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 về lĩnh vực Du lịch. Nâng cao chất 
lượng sản phẩm du lịch; Phát triển du lịch thể thao giải trí Biển. 

 
7. Sở Ngoại vụ:  
7.1.  Phối hợp tổ chức thành công Cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 

2013; 
7.2. Vận động các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ viện trợ cho thành 

phố đạt  90-100 tỷ đồng, trong đó Sở Ngoại vụ vận động đạt 15 - 20 tỷ đồng, tập trung 
vào các chương trình trọng điểm của thành phố như nhà ở, việc làm, y tế, giáo dục…  

7.3. Tổ chức 01 hội thảo xúc tiến đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng tại 
Tokyo, Nhật Bản. 

 
8. Sở Kế hoạch và Đầu tư:  
8.1. Phối hợp với các Sở, ban ngành chuẩn bị có chất lượng và đảm bảo tiến độ 

báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội XI của Đảng và Đại 
hội XX Đảng bộ thành phố. 

8.2. Thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi tổng hợp báo cáo định kỳ Đề án “Phát triển 
dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”. 
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8.3. Triển khai thực hiện thí điểm đăng ký doanh nghiệp trực tuyến trên Cổng 
thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. 

 
9. Sở Tài chính:  
9.1. Tham mưu biện pháp điều hành ngân sách chặt chẽ, hiệu quả đảm bảo cân 

đối ngân sách linh hoạt theo tiến độ thu ngân sách với thực hiện nhiệm vụ chi, trong đó 
ưu tiên kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách an sinh xã hội; đảm bảo 
nguồn lực cho đầu tư phát triển và mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của thành phố. 

9.2. Tập trung thẩm định kịp thời giá đất các dự án trên địa bàn thành phố nhằm 
huy động kịp thời nguồn thu chuyển quyền sử dụng đất vào ngân sách. Đồng thời nâng 
cao chất lượng công tác thẩm định giá trị đền bù, giá trị mua sắm từ nguồn ngân sách 
thành phố.  

9.3. Đẩy nhanh tốc độ quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình hoàn 
thành. Tăng cường công tác quản lý tài chính, ngân sách, tài sản tại các cơ quan, đơn 
vị đảm bảo hiệu quả, sử dụng đúng mục đích và đúng quy định.  
 

10. Sở Y tế:  
10.1. Tăng cường thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao y đức, làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao tỷ lệ hài lòng của người bệnh đến khám chữa bệnh tại 
các bệnh viện công lập trên 90%.  

10.2. Tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, phấn đấu thực hiện 
trên 30% trạm y tế xã phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020. 

10.3. Đưa Bệnh viện đa khoa huyện Hòa Vang đi vào hoạt động có hiệu quả. 
 
11. Sở Giáo dục và Đào tạo:  
11.1. Bồi dưỡng, chuẩn hóa giáo viên tiếng Anh các trường THCS, THPT theo 

khung tham chiếu Châu Âu. 
11.2. Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ 

trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. 
11.3. Triển khai hoàn thành đúng tiến độ chương trình xây dựng nông thôn mới 

tại huyện Hòa Vang theo kế hoạch đề ra. 
 
12. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:  
12.1. Thực hiện giải quyết tốt các chính sách đối với người có công theo quy 

định tại Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công 
với cách mạng. 

12.2. Thực hiện có hiệu quả công tác giảm hộ nghèo, giảm hộ đặc biệt nghèo 
theo chuẩn mới của thành phố. 

12.3. Đẩy mạnh hoạt động hệ thống thông tin thị trường lao động; điều tra đổi 
sổ thông tin thị trường về cung ứng lao động để phù hợp với tổ dân phố mới theo sự 
phân chia lại của thành phố hiện nay. 

 
13. Sở Khoa học và Công nghệ:  
13. 1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa 
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bàn quận, huyện thành phố Đà Nẵng. 
13. 2. Đổi mới cơ chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Đà 

Nẵng. 
13. 3. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra về lĩnh vực đo lường, chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa trên thị trường. 
 
14. Sở  Thông tin và Truyền thông: 
14.1. Hỗ trợ, phối hợp với nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện đầu tư xây 

dựng dự án Khu CNTT tập trung số 1. Xúc tiến mạnh mẽ công tác chuẩn bị đầu tư cho 
Khu CNTT tập trung số 2 và Khu Công viên phần mềm số 2. 

14.2. Hoàn thành đề án khai thác hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, 
tập trung nguồn lực khai thác hiệu quả Mạng đô thị và Trung tâm Dữ liệu thành phố, 
phục vụ cho việc triển khai các ứng dụng CNTT, xây dựng nền tảng Chính quyền điện 
tử thành phố. 

14.3. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động quản lý 
dịch vụ/đại lý Internet, thông tin đối ngoại, đổi mới công tác định hướng tuyên truyền 
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố.  

15. Đài Phát thanh Truyền hình: 
  
 15.1. Nâng cao chất lượng chương trình trên sóng phát thanh, truyền hình, trang 
thông tin điện tử, đảm bảo thông tin nhanh nhạy, trung thực, sinh động, đúng tôn chỉ 
mục đích. 

15.2. Chuyển đổi công nghệ sản xuất chương trình truyền hình, phát thanh theo 
hướng hiện đại, đảm bảo sử dụng công nghệ kỹ thuật số từ 90% trở lên. 

15.3. Tăng 15% doanh thu quảng cáo dịch vụ so với năm 2012. 
 
          16. Công an thành phố:  

16.1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của 
Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố về công 
tác đảm bảo an ninh quốc gia. Đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nội bộ, an ninh tư 
tưởng văn hóa, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, an ninh xã hội...kịp thời phát hiện, 
ngăn chặn, giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, không để kéo 
dài, diễn biến phức tạp, không để xảy ra “điểm nóng”, bị động, bất ngờ trong mọi tình 
huống. 

16.2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về 
“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình 
hình mới”. Thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, 
đấu tranh nhắm kiềm chế các loại tội, nhất là tội phạm cướp giật, trộm cắp, bảo kê, đòi 
nợ thuê, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, xâm phạm tình dục trẻ 
em, mua bán người, tội phạm và tệ nạn ma túy. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 
88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về “Tăng cường thực hiện các giải pháp 
trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm kiềm chế và làm giảm tai nạn giao 
thông. 

16.3. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09 - CT/TW ngày 01/12/2011 của 
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Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Phối hợp cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện 
có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường toàn diện 
cho Công an cấp huyện” nhằm xây dựng lực lượng CATP trong sạch, vững mạnh, đảm 
bảo đủ sức hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 

 
17. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố: 
17.1. Tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả chỉ thị 07/CT-TW của Ban Bí thư, 

Nghị định số 152/2001-NĐ/CP, Chị thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 
Chương trình hành động số 35-CTr/TU, Kế hoạch số 57 của UBND thành phố về tăng 
cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 28-TW của Bộ Chính trị về xây dựng tỉnh 
(thành phố) thành khu vực phòng thủ vứng chắc trong tình hình mới. Kết luận số 41-
KL/TW, Chị thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với lực lượng dự bị động viên, Dân quân Tự vệ (DQTV) trong tình hình mới. 

17.2. Triển khai thực hiện quy chế phối hợp hoạt động theo Quyết định số 
17/2012/QĐ-TTg và Quy chế phối hợp kinh tế xã hội với Quốc phòng theo Quyết định 
số 13/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phối hợp với các đơn vị Bộ, Quân khu 
đứng chân trên địa bàn nắm chắc tình hình, chủ động đối phó với mọi tình huống xảy 
ra không để bị động bất ngờ. 

17.3. Phối hợp khảo sát nắm tình hình các dự án kinh tế, trung tâm dịch vụ du 
lịch, nhất là các dự án 100% vốn nước ngoài, dự án liên kết với nước ngoài trên tuyến 
ven biển, thực lực nhân lực tàu thuyền của ngư dân đề xuất cơ chế quản lý, công tác 
bảo đảm, sẵn sàng huy động tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo theo Nghị 
định số 30/NĐ-CP của Chính phủ và chế độ chính sách thực hiện Luật DQTV. 

 
18. Bộ Chỉ huy Biên phòng:  
18.1. Nắm, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp trên và lãnh đạo thành phố có xử 

lý kịp thời tình hình trên biển và khu vực biên giới. Đấu tranh kiên quyết các loại tội 
phạm, giữ vững an ninh trật tự địa bàn biên phòng. 

18.2. Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tích cực tham gia xây dựng, 
củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; phát huy vai trò toàn dân 
tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới 

18.3. Xây dựng các Đồn, Trạm, Hải đội Biên phòng vững mạnh toàn diện. 
 
19. Sở Nội vụ:  
19.1. Nghiên cứu soạn thảo Đề án Xây dựng mô hình một cửa điện tử tập trung 

tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng. 
19.2. Tham mưu tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện chính sách tiếp nhận, bố trí 

công tác cho đối tượng thu hút nguồn nhân lực. Tham mưu ban hành Quy định về việc 
tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với đối tượng thu hút theo vị trí việc 
làm. 

19.3. Xây dựng Đề án mẫu hướng dẫn các đơn vị mô tả vị trí việc làm theo Nghị 
định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí 
việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. 
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20. Thanh tra thành phố:  
20.1. Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc 

cho thuê đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị, tổ chức thuê đất của Nhà 
nước trên địa bàn thành phố. 

20.2. Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong việc thực hiện nghĩa 
vụ ngân sách tại các Công ty cổ phần (trong kế hoạch thanh tra năm 2013 được Chủ 
tịch UBND thành phố phê duyệt kèm theo Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 
20/12/2012). 

20.3. Tham mưu, đề xuất giải quyết đạt từ 90% trở lên đơn khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị do Chủ tịch UBND thành phố giao. 

 
21. Sở Tư pháp:  
21.1. Triển khai Đề án nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan, công chức 

làm công tác soạn thảo, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại thành phố Đà Nẵng. 
21.2. Trình UBND thành phố ban hành Kế hoạch Tăng cường công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật đối với đối tượng là thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật tại một 
số địa bàn trọng điểm trên địa bàn thành phố. 

21.3. Theo dõi, kiểm tra tình hình xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực 
đất đai, môi trường, xây dựng tại một số Sở, ngành và UBND các quận, huyện trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng 

 
22. Văn phòng UBND thành phố:  
 22.1. Tổng rà soát, sắp xếp, hoàn thiện, củng cố và nâng cao chất lượng bộ máy 

hoạt động của Văn phòng UBND thành phố theo Thông tư liên tịch số 02 của Liên bộ 
Nội vụ và Văn phòng Chính phủ. 

22.2. Tham mưu UBND thành phố đôn đốc hoàn thành việc thành lập Trung tâm 
Hỗ trợ du khách (trong đó có 02 quầy thông tin du lịch miễn phí tại sân bay quốc tế Đà 
Nẵng), tạo điều kiện hỗ trợ khách du lịch đến thành phố. 

22.3. Tham mưu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cuộc họp 
của UBND thành phố; thành lập Trung tâm Thông tin điện tử (Cổng Thông tin điện tử 
thành phố ) trực thuộc Văn phòng UBND thành phố; đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả 
hoạt động của Trung tâm trong việc phuc vụ công tác thông tin tuyên truyền các chủ 
trương, chính sách của Đảng bộ và chính quyền thành phố. 

 
23. UBND quận Hải Châu:  
23.1. Thực hiện tốt công tác quản lý người nhập cư trên địa bàn quận 
23.2. Triển khai thực hiện có hiệu quả “Tổ dân phố không rác” ở 13 phường theo 

kế hoạch triển khai xây dựng “Khu dân cư thân thiện với môi trường” trên địa bàn quận 
Hải Châu. 

23.3. Phấn đấu giảm 28% hộ nghèo theo chuẩn 800.000 đồng/tháng/người của 
thành phố. 

 
24. UBND quận Thanh Khê:  
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24.1. Tăng cường công tác quản lý nhập cư và quản lý tạm trú, tạm vắng trên địa 

bàn quận Thanh Khê. 
24.2. Tập trung các giải pháp, huy động nhiều nguồn lực để xóa 100% hộ đặc 

biệt nghèo nhóm 1 (130 hộ), thoát nghèo bền vững. 
24.3. Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của nhân dân trong 

việc tiếp nhận giải quyết các dịch vụ hành chính công tại quận; đẩy mạnh công tác ứng 
dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động của các phòng chuyên môn và 
UBND phường 

 
25. UBND quận Liên Chiểu:  
25.1.  Tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác giải tỏa đền bù, tái định cư trên 

địa bàn quận.  
 25.2. Kiểm soát, quản lý nhập cư trên địa bàn quận. 
 25.3. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn 
vị, đặc biệt là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ CBCC,VC. 
 

26. UBND quận Sơn Trà:  
26.1. Kiểm soát, quản lý nhập cư trên địa bàn quận 
26.2. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, triển khai đồng bộ các giải pháp 

đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn quận, góp phần xây dựng môi trường xanh - 
sạch- đẹp.  
  26.3. Tập trung giải quyết thoát nghèo bền vững, làm tốt công tác chính sách cho 
các đối tượng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 

 
27. UBND quận Ngũ Hành Sơn:  
27.1. Tiếp tục tập trung thực hiện công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư các 

dự án trên địa bàn quận đảm bảo bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư đúng kế hoạch đề 
ra.  

27.2. Không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà trái phép. 
27.3. Tập trung giải quyết thoát nghèo bền vững, làm tốt công tác chính sách cho 

các đối tượng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 
 
28. UBND quận Cẩm Lệ:  

      28.1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bố trí 
tái định cư khu đô thị sinh thái Hòa Xuân. Cùng với các chủ đầu tư, các ngành chức 
năng của thành phố đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạ tầng đô thị, các công trình xã hội 
tại các khu tái định cư vùng dự án phường Hòa Xuân. 
 28.2. Tập trung huy động các nguồn lực giải quyết tốt công tác giảm nghèo, lao 
động việc làm, trợ giúp xã hội; đồng thời xử lý hiệu quả các vấn đề vệ sinh môi trường, 
quản lý trật tự đô thị trên địa bàn. 
 28.3. Tăng cường chỉ đạo và phát huy vai trò của các cấp, các ngành, địa phương 
trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính. Xây dựng thêm từ 1 đến 2 phường điện tử.  
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29. UBND huyện Hoà Vang:   
29.1. Tập trung triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 19/3/2012 của 

Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng và Thông báo kết luận số 99-TB/TU ngày 
06/4/2012 của Thường Trực Ban Thường vụ Thành uỷ tại Hội nghị triển khai Chỉ thị 
18 của Ban Thường vụ Thành uỷ về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương 
trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố”.  
 29.2.  Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; triển khai có hiệu quả 
chương trình chính quyền điện tử do thành phố triển khai, tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa 
bàn huyện. 
 29.3. Tập trung quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Tăng cường công 
tác quản lý quy hoạch, chống lấn chiếm đât đai, xây dựng nhà trái phép tại các khu vực 
công bố quy hoạch trên địa bàn huyện. 

 
 30. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng: 

30.1. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin về Dự án đầu tư tại các Khu 
công nghiệp, phục vụ cho việc quản lý, tra cứu, xử lý công việc và tổng hợp, báo cáo.  
 30.2. Rà soát các dự án chậm triển khai, không triển khai, thu hồi giấy chứng 
nhận đầu tư để cấp mới cho các dự án có nhu cầu; tăng cường  kiểm tra, xử lý nghiêm 
những hành vi gây ô nhiễm môi trường trong các khu công nghiệp.  
 30.3. Kiểm tra, rà soát việc tạm trú, lưu trú của người nước ngoài trong các KCN 
và triển khai việc quản lý tạm trú, lưu trú của chuyên gia nước ngoài theo Quyết định 
số 49/2012/QĐ-UBND ngày 16/11/2012 của UBND thành phố. 

 
31.Trung tâm Xúc tiến đầu tư:  
31.1.Ứng dụng hiệu quả phần mềm trực tuyến quản lý dự án đầu tư trực tiếp 

nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng.  
31.2. Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào thành phố Đà Nẵng. 
31.3. Xây dựng mới tài liệu hướng dẫn thủ tục đầu tư vào thành phố Đà Nẵng.  

 
32. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng: 

32.1. Hoàn thành 02 đề tài nghiên cứu: 
- Giải pháp thu ngân sách bền vững trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 

2020. 
- Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến phát triển kinh tế của Đà 

Nẵng. 
32.2. Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng duyên hải miền Trung tại Đà Nẵng. 
32.3. Hoàn thành  nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 

“Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”, cụ 
thể: 

 Xây dựng và triển khai nhiệm vụ: “Phát triển hệ thống phân phối, mạng lưới bán 
lẻ hướng đến phục vụ trực tiếp người tiêu dùng tại các khu vực dân cư, địa phương 
trọng điểm (ký túc xá sinh viên, khu lưu trú công nhân,…) và vùng nông thôn ngoại 
thành”. 
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33. Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: 

33.1.  Đảm bảo chỉ tiêu đào tạo một số ngành trọng điểm theo Kế hoạch số 
50/KH-BCĐ2473 ngày 19/7/2012 về việc triển khai Đề án Phát triển nguồn nhân lực 
chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội thành phố đến năm 2015. 

33.2. Tham mưu việc bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức để đảm bảo 
nguồn ứng viên tham gia Đề án 922 bậc sau đại học. 

33.3. Khai thác học bổng cho học viên Đề án học ở nước ngoài, với chỉ tiêu 30% 
học viên được miễn giảm học phí. 

 
34. Ban Quản lý Khu công nghệ cao 
34.1. Tập trung triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai thi 

công các hạng mục được phê duyệt đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. 
 34.2. Xây dựng và trình UBND thành phố phê duyệt “ Đề án Cải cách hành chính 
theo mô hình một cửa” tại Ban Quản lý KCNC. 
 34.3. Xây dựng và đưa vào hoạt động phiên bản tiếng Anh Cổng Thông tin điện 
tử Khu công nghệ cao (Website dhtp) phục vụ công tác xúc tiến đầu tư. 

 
 35. Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy  

35.1. Xây dựng Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, trình Bộ 
Công an, UBND thành phố phê duyệt; phối hợp với Sở xây dựng, Viện quy hoạch, 
Công ty cấp nước xây dựng quy hoạch các đội chữa cháy khu vực, bến bãi lấy nước 
chữa cháy, hệ thống trụ nước chữa cháy. 

35.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCCC, xây dựng phong trào “Toàn dân 
tham gia công tác PCCC” trong đó chú trọng xây dựng các “Cụm dân cư an toàn về 
PCCC”, “Cụm cơ quan doanh nghiệp an toàn về PCCC”; tham mưu UBND thành phố 
chỉ đạo thành lập đội PCCC chuyên trách ở các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu 
công nghệ cao. 

35.3. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, 
tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, gắn với phòng ngừa xã hội 
nhằm đấu tranh có hiệu quả với các nguy cơ cháy lớn. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

 

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

 
Số: 1307/QĐ-UBND        Đà Nẵng, ngày  18  tháng 02   năm 2013 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật  
năm 2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

 

 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
  
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 
Căn cứ Luật 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 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật năm 2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố 
có trách nhiệm dự thảo và trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định ban 
hành các văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình này. 
 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, 
Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc 
Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
  

 
 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

       CHỦ TỊCH 
 
                     Văn Hữu Chiến 
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                 ỦY BAN NHÂN DÂN                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
CHƯƠNG TRÌNH 

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 
của UBND thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1307 /QĐ-UBND 
ngày 18  tháng  02  năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

ST
T 

Hình thức 
văn bản Trích yếu nội dung Cơ quan soạn 

thảo 

Thời 
điểm ban 
hành 

 
Ghi chú 

1 Quyết định 
Thay thế Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 
29/11/2010 ban hành Quy định về quản lý cáp 
thông tin trên địa bàn thành phố ĐN 

Sở Thông tin và 
Truyền thông 

Quý 
II/2013 

 

2 Quyết định  

Thay thế Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 
19/12/2009 về việc ban hành Quy định quản lý, 
cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin điện 
tử trên Internet và trò chơi trực tuyến trên địa bàn 
thành phố 

Sở Thông tin và 
Truyền thông 

Quý 
II/2013 

 

3 Quyết định Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất và 
cho thuê đất trên địa bàn thành phố  

Sở Tài nguyên và 
Môi trường 

Quý 
IV/2013 
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4 Quyết định  Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng 

Sở Tài nguyên và 
Môi trường 

Quý 
IV/2013 

 

5 Quyết định  

Thay thế Quyết định 111/2006/QĐ-UBND ngày 
27/12/2006 của UBND thành phố về ban hành quy 
định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn 
thành phố 

Sở Tài nguyên và 
Môi trường 

Quý 
III/2013 

 

6 Quyết định Quy định về quản lý hoạt động tài nguyên nước trên 
địa bàn thành phố 

Sở Tài nguyên và 
Môi trường 

Quý 
IV/2013 

 

7 Quyết định  Quy chế bảo vệ tài nguyên và môi trường biển tại 
huyện đảo Hoàng Sa 

Sở Tài nguyên và 
Môi trường 

Quý 
I/2013 

 

8 Quyết định  Ban hành Quy trình cho thuê mặt nước biển, giá cho 
thuê. 

Sở Tài nguyên và 
Môi trường 

Quý 
III/2013 

Phối hợp 
Sở Tài 
chính 

9 Quyết định 

Thay thế Quyết định số 17/2010/QĐ-UB ngày 
18/6/2010 ban hành quy định về việc tiếp nhận, bố 
trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những 
người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn 
vị thuộc thành phố  

Sở Nội vụ Quý 
II/2013 

 

10 Quyết định 

Thay thế Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 
02/12/2008 của UBND thành phố ban hành Quy 
định về quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn 
giáo trên địa bàn thành phố 

Sở Nội vụ Quý 
II/2013 
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11 Quyết định  
Ban hành chế độ, chính sách, phụ cấp hàng tháng 
của những người hoạt động không chuyên trách 
dưới phường, xã 

Sở Nội vụ Quý 
I/2013 

 

12 Quyết định 
Ban hành Quyết định về chức danh, số lượng, một 
số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức 
phường, xã 

Sở Nội vụ Quý 
II/2013 

 

13 Quyết định Ban hành quy định cơ chế quản lý các nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng 

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

Quý 
I/2013 

 

14 Quyết định 

Sửa đổi, bổ sung Quy định định mức xây dựng và 
phân bổ sự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án 
khoa học và Công nghệ có sử dụng ngân sách nhà 
nước của thành phố ĐN 

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

Quý 
III/2013 

 

15 Quyết định Quy định về đón tiếp khách nước ngoài tại Đà Nẵng  Sở Ngoại vụ Quý 
IV/2013 

 

16 Quyết định Ban hành Quy định việc quản lý, bảo trì đường 
huyện, đường xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Sở Giao thông vận 
tải 

Quý 
III/2013 

 

17 Quyết định  
Ban hành Quy chế quản lý hoạt động vận tải hành 
khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành 
phố 

Sở Giao thông vận 
tải 

Quý 
I/2013 

 

18 Quyết định 
Ban hành Quy chế đấu thầu cung ứng dịch vụ vận 
tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng 

Sở Giao thông vận 
tải 

Quý 
II/2013 

 

19 Quyết định Ban hành Quy trình kiểm tra giám sát, nghiệm thu, 
thanh quyết toán hợp đồng cung ứng dịch vụ vận tải 

Sở Giao thông vận 
tải 

Quý 
II/2013 
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hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng. 

20 Quyết định 

Thay thế Quyết định số 101/2006/QĐ-UBND ngày 
06/11/2006 của UBND thành phố ban hành Quy 
định một số vấn đề về hoạt động quảng cáo và viết, 
đặt biển hiệu  trên địa bàn thành phố 

Văn hóa – Thể 
thao và Du lịch 

Quý 
IV/2013 

 

21 Quyết định 
Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đối với cán 
bộ, công chức, viên chức và người lao động làm 
việc tại Ban Quản lý khu Công nghệ cao 

Ban Quản lý khu 
Công nghệ cao 

Quý 
II/2013 

 

22 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu 
Công nghệ cao 

Ban Quản lý khu 
Công nghệ cao 

Quý 
II/2013 

 

23 Quyết định 
Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện 
qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách 
nhà nước 

Sở Tài chính Quý 
I/2013 

 

24 Quyết định  
Quy định mức hoạt động đặc thù và mức chi đặc 
thù đối với đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn 
thành phố 

Sở Tài chính Quý 
I/2013 

 

25 Quyết định  Quy định mức chi đối với các giải đấu thể thao, hội 
thi thể thao trên địa bàn thành phố Sở Tài chính Quý 

I/2013 
 

26 Quyết định 

Điều chỉnh tên cơ quan thu, tỷ lệ trích để lại và nộp 
ngân sách đối với lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất trên địa bàn thành phố  

Sở Tài chính Quý 
I/2013 

 

27 Quyết định 
Ban hành giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà 
Nẵng 

Sở Tài chính Quý 
I/2013 

Phối hợp 
Sở Y tế 
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28 Quyết định 
Điều chỉnh tỷ lệ nộp ngân sách và trích để lại đối 
với phí tham quan công trình văn hoá: Bảo tàng 
Điêu khắc Chăm 

Sở Tài chính Quý 
I/2013 

 

29 Quyết định Ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ 
Quốc phòng - An ninh trên địa bàn thành phố Sở Tài chính Quý 

I/2013 
 

30 Quyết định 
Quy định một số định mức chi đảm bảo công tác cải 
cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng 

Sở Tài chính Quý 
III/2013 

 

31 Quyết định 
Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí giáo 
dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2013-2014 

Sở Tài chính Quý 
III/2013 

 

32 Quyết định Quy định phân cấp quản lý nhà nước về giá trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng Sở Tài chính Quý 

III/2013 
 

33 Quyết định Quy định về phí và lệ phí cho những dịch vụ công 
trực tuyến mức 3,4 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Sở Tài chính Quý 

II/2013 

Phối hợp 
Sở Thông 

tin và 
truyền 
thông 

34 Quyết định  

Thay thế Quyết định số 176/2005/QĐ-UBND ngày 
10/12/2005 của UBND thành phố quy định về phí 
bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn 
thành phố 

Sở Tài chính Quý 
IV/2013 

Phối hợp 
Sở Tài 

nguyên và 
Môi 

trường. 

35 Quyết định Mức chi phụ cấp cho đội trưởng, đội phó, thành 
viên đội công tác xã hội tình nguyện 

Sở Lao động – 
Thương binh và 

Xã hội 

Quý 
I/2013 
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36 Quyết định Chính sách phụ cấp lương đối với đội ngũ cán bộ 
công tác tại Trung tâm giáo dục, dạy nghề 05-06 

Sở Lao động – 
Thương binh và 

Xã hội 

Quý 
I/2013 

 

37 Quyết định 
Quy chế cai nghiện và quản lý sau cai nghiện trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng (thay thế QĐ 
40/2010/QĐ-UBND) 

Sở Lao động – 
Thương binh và 
Xã hội 

Quý 
II/2013 

 

38 Quyết định 
Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ người có công 
với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành 
phố ĐN (sửa đổi Quyết định 61/2008/QĐ-UBND) 

Sở Lao động – 
Thương binh và 
Xã hội 

Quý 
II/2013 

 

39 Quyết định 

Ban hành Quy định về trợ cấp thường xuyên, đột 
xuất đối với người có công  với cách mạng mắc 
bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng 

Sở Lao động – 
Thương binh và 
Xã hội 

Quý 
II/2013 

 

40 Quyết định 

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
95/2005/QĐ-UB ngày 29/7/2005 về quy định mức 
chi tập trung giải quyết các đối tượng xã hội trên 
địa bàn thành phố 

Sở Lao động – 
Thương binh và 
Xã hội 

Quý 
III/2013 

 

41 Quyết định 

Bãi bỏ Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ngày 
04/01/2006 của UBND thành phố ban hành Quy 
chế tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của 
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 

Sở Tư pháp Quý 
I/2013 

 

42 Quyết định 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2010/QĐ-
UBND ngày 08/3/2010 của UBND thành phố quy 
định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch trên 
địa bàn thành phố  

Sở Tư pháp Quý 
I/2013 

 

43 Quyết định 
Thay thế Quyết định 26/2011/QĐ-UBND ngày 
09/9/2011 sửa đổi bổ sung khoản 3, điều 14 và 
khoản 3 Điều 15 Quy định về xây dựng và ban hành 

Sở Tư pháp Quý 
II/2013 

 



78 CÔNG BÁO/Số 05 + 06 + 07/Ngày 20-3-2013  

văn bản QPPL của UBND thành phố ban hành kèm 
theo Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 
06/02/2007. 

44 Quyết định  Ban hành danh mục thuốc sử dụng tại các cơ sở 
khám, chữa bệnh Sở Y tế Quý 

II/2013 
 

45 Quyết định Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm Sở Giáo dục Đào 
tạo 

Quý 
I/2013 

 

46 Quyết định 
Ban hành Quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù 
đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng 

Sở Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch 

Quý 
I/2013 

 

47 Quyết định  Ban hành Quy định về quản lý các sự kiện trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng 

Sở Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch 

Quý 
II/2013 

 

48 Quyết định Ban hành Quy định về quản lý karaoke, vũ trường, 
bar trên địa bàn thành phố 

Sở Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch 

Quý 
II/2013 

 

49 Quyết định 
Ban hành quy định về quản lý Đề án phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao (Thay thế Quyết 
định số 27) 

Trung tâm Phát 
triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao 

Quý 
I/2013 

 

50 Quyết định  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 
04/2010/QĐ-UBND ngày 12/02/2010 Quy định 
một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư và xây 
dựng trên địa bàn thành phố 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 

Quý 
II/2013 

Phối hợp 
Sở Xây 
dựng 

                                                                                       
                                                                                                                                      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                                                                            CHỦ TỊCH 
 
                                                                                                                                                        Văn Hữu Chiến 
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   ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

 Số:1666 /QĐ-UBND 

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

 
          Đà Nẵng, ngày  05  tháng  3   năm 2013 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Hội đồng Phối hợp phổ biến,  

giáo dục pháp luật thành phố Đà Nẵng 
 

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 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 219/STP-PB&TDTHPL 
ngày 19 tháng 02 năm 2013, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 Điều 1. Thành lập Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố 

Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm các thành viên sau đây: 
1. Ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng; 
2. Ông Nguyễn Bá Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội 

đồng; 
Các thành viên: gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành sau đây:  
3. Sở Nội vụ; 
4. Sở Tài chính; 
5. Sở Giáo dục và Đào tạo; 
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
8. Sở Giao thông vận tải; 
9. Sở Tài nguyên và Môi trường; 
10. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 
11. Sở Thông tin và Truyền thông; 
12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
13. Sở Công Thương; 
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14. Sở Khoa học và Công nghệ; 
15. Sở Y tế; 
16. Sở Xây dựng; 
17. Thanh tra thành phố; 
18. Công an thành phố; 
19. Liên đoàn lao động thành phố; 
20. Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố; 
21. Hội Nông dân thành phố; 
22. Thành Đoàn Đà Nẵng; 
23. Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố; 
24. Báo Đà Nẵng; 
25. Bảo hiểm xã hội thành phố; 
26. Hội Luật gia thành phố. 
Mời lãnh đạo các cơ quan sau đây tham gia Hội đồng: 
27. Tòa án nhân dân thành phố; 
28. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; 
29. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; 
30. Ban Tuyên giáo Thành ủy; 
31. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 
32. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố. 
Các cơ quan thành viên Hội đồng có trách nhiệm cử một lãnh đạo và đăng ký 

họ, tên về Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng để Chủ tịch Hội đồng phân công 
nhiệm vụ công tác. 

Điều 2. Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố có nhiệm vụ:  
1. Tư vấn, đề xuất với Chủ tịch UBND thành phố ban hành các đề án, chương 

trình, kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; 
2. Hướng dẫn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các quận, huyện 

tổ chức Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11 hàng 
năm) và triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn trên 
cơ sở hướng dẫn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ; 

3. Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật và thực hiện chính sách hỗ trợ đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá 
nhân tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật 
chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố;  
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4. Đề nghị các cơ quan thành viên, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 
luật các quận, huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn thành phố cung cấp 
thông tin về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật; 

5. Định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu báo cáo Hội đồng 
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ và Chủ tịch UBND thành phố về 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;   

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chủ tịch UBND thành phố giao. 
Điều 3. Sở Tư pháp là Cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật thành phố. Tổ thư ký giúp việc cho Thường trực Hội đồng là Phòng 
Phổ biến, giáo dục và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc Sở Tư pháp 
và do Giám đốc Sở Tư pháp trực tiếp chỉ đạo, phân công. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các Quyết 
định trước đây về việc thành lập, bổ sung thành viên Hội đồng Phối hợp công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật thành phố Đà Nẵng. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng 
các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có 
liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

                                                                                                                                      CHỦ TỊCH                                        
                                                                                                           

                                                                            Văn Hữu Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

 

 Số: 03 /CT-UBND Đà Nẵng, ngày  04   tháng 3   năm 2013 

CHỈ THỊ 
Tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất,  

sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

Việc phát triển vật liệu xây không nung để sử dụng thay thế gạch đất sét nung 
truyền thống, hạn chế sử dụng đất sét và than (nguồn tài nguyên không tái tạo), góp 
phần bảo vệ an ninh lương thực, tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải CO2 bảo 
vệ môi trường là một xu hướng phát triển tất yếu. Bản thân vật liệu xây không nung có 
khả năng cách âm, cách nhiệt, chịu nhiệt tốt, bền, tiết kiệm thời gian thi công, một số 
loại gạch nhẹ có tỷ trọng thấp qua đó giảm tải trọng công trình và tiết kiệm chi phí xây 
dựng,… 

Hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tình hình tiêu thụ gạch đất sét nung 
vẫn diễn ra phổ biến tại các công trình xây dựng. Vì vậy việc tiêu thụ vật liệu xây không 
nung, đặc biệt là gạch bê tông nhẹ gặp nhiều khó khăn, những lợi ích của việc sản xuất 
và sử dụng vật liệu xây không nung không được phát huy và không khuyến khích được 
việc đầu tư phát triển vật liệu xây không nung. 

Nhằm tăng cường việc phát triển vật liệu xây không nung, thay thế gạch đất sét 
nung theo định hướng Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 
tại Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; 
thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ 
v/v tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất 
sét nung và Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Bộ Xây 
dựng v/v quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng, Ủy 
ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, 
các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng, Chủ đầu 
tư các dự án xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện nghiêm các nội dung 
sau: 

1. Đối với người quyết định đầu tư và chủ đầu tư các dự án xây dựng 
a) Khi lập dự án đầu tư xây dựng, lập thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời 

thầu, đánh giá lựa chọn nhà thầu thi công phải chú ý việc ưu tiên sử dụng vật liệu xây 
không nung theo hướng: 

- Các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước bắt buộc phải sử dụng 
100% vật liệu xây không nung. 
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- Các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên không phân biệt nguồn vốn, từ nay 
đến năm 2015 phải sử dụng tối thiểu 30% và sau năm 2015 phải sử dụng tối thiểu 50% 
vật liệu xây không nung loại nhẹ (khối lượng thể tích không lớn hơn 1000kg/m3) trong 
tổng số vật liệu xây (tính theo thể tích khối xây). 

- Khuyến khích sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng 
không phân biệt nguồn vốn, không phân biệt số tầng. 

- Không lựa chọn sử dụng gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải 
tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí) trong các công trình xây 
dựng. 

b) Tổ chức kiểm tra sự phù hợp về chất lượng theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu 
chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình và yêu cầu thiết kế đối với sản phẩm, hàng hóa 
vật liệu xây dựng nói chung và vật liệu xây không nung nói riêng trước khi sử dụng 
vào công trình xây dựng theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 
31/7/2009 của Bộ Xây dựng. Kết quả xác nhận sự phù hợp về chất lượng phải thể hiện 
bằng văn bản. 

c) Định kỳ hằng năm báo cáo Sở Xây dựng về tình hình sử dụng vật liệu xây 
không nung tại các dự án xây dựng do mình đầu tư, bao gồm: Loại vật liệu xây không 
nung, số lượng sử dụng và tỷ lệ sử dụng (%) trên tổng số vật liệu xây của công trình. 

2. Sở Xây dựng 
a) Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung cụ thể của Chương 

trình phát triển vật liệu xây không nung phù hợp với điều kiện của địa phương. 
b) Chủ trì, phối hợp với các hội, hiệp hội nghề nghiệp, cơ quan truyền thông tại 

địa phương để tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về sản xuất và các tính năng 
ưu việt, hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường… khi sử dụng vật liệu xây không nung, 
đặc biệt là gạch bê tông nhẹ. 

c) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất vật 
liệu xây không nung để trình duyệt theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng. 

d) Xây dựng và công bố đơn giá xây dựng công trình sử dụng vật liệu xây không 
nung trên cơ sở định mức Bộ Xây dựng đã ban hành để các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn 
tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa 
bàn thành phố. 

e) Tổ chức hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ tỷ lệ sử dụng 
vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước và các 
công trình nhà cao tầng trên địa bàn thành phố theo quy định tại khoản 1 Chỉ thị này. 

f) Phối hợp với Sở Công thương xây dựng các chương trình xúc tiến đầu tư sản 
xuất vật liệu xây không nung; chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung. 

g) Định kỳ hàng năm rà soát, đánh giá tình hình đầu tư sản xuất và sử dụng vật 
liệu xây không nung tại địa phương; báo cáo Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành 
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phố; đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong việc tham gia 
thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàn thành phố. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường 
a) Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm quản lý chặt chẽ việc sử dụng 

đất nông nghiệp làm gạch đất sét nung. 
b) Hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng chất thải công nghiệp làm nguyên liệu, 

nhiên liệu, phụ gia để sản xuất vật liệu xây không nung đảm bảo quy định về môi 
trường trong quá trình vận chuyển, lưu giữ và sản xuất. 

c) Rà soát, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân 
quyết định nâng mức phí bảo vệ môi trường đối với việc khai thác đất sét làm gạch 
nung lên mức tối đa. 

d) Tăng cường kiểm tra việc quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên (đất sét, 
than…) để sản xuất gạch, kiểm tra về môi trường tại các cơ sở sản xuất gạch đất sét 
nung theo đúng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trên quan điểm 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

e) Cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng định kỳ hàng năm trước ngày 10 tháng 
12 hoặc đột xuất khi có yêu cầu về các nội dung được giao nhiệm vụ tại Chỉ thị này để 
tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Xây dựng. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng, hoàn 

chỉnh các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư nhằm khuyến khích phát triển và tạo điều 
kiện cho các dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung; các dự án sản xuất 
vật liệu xây không nung. 

b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất vật liệu xây không nung; chế tạo 
thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung về các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư. 

c) Phối hợp với các ngành trong công tác tuyên truyền về sản xuất, sử dụng vật liệu 
xây không nung đến các doanh nghiệp, các chủ đầu tư. 

d) Trong công tác tham mưu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp, khuyến khích và ưu tiên lựa chọn dự án 
đầu tư có sử dụng vật liệu xây không nung. 

e) Cung cấp thông tin doanh nghiệp có ngành nghề sản xuất vật liệu xây không 
nung cho Sở Xây dựng định kỳ hàng năm trước ngày 10 tháng 12 hoặc đột xuất khi có 
yêu cầu để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Xây dựng. 

5. Sở Tài chính 
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tổ chức quản lý về 

giá các loại vật liệu xây không nung trên thị trường, không để tình trạng các sản phẩm 
này trở thành độc quyền của một số nhà cung cấp, đẩy giá tăng cao bất hợp lý. 
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b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu xây dựng, hoàn chỉnh các 
chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư nhằm khuyến khích phát triển và tạo điều kiện cho các 
dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung; các dự án sản xuất vật liệu xây 
không nung. 

c) Hướng dẫn thực hiện các chính sách thuế liên quan và mức thuế suất của thuế 
tài nguyên đối với đất sét sản xuất gạch theo quy định của Bộ Tài chính. 

d) Cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng định kỳ hàng năm trước ngày 10 tháng 
12 hoặc đột xuất khi có yêu cầu về các nội dung được giao nhiệm vụ tại Chỉ thị này để 
tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Xây dựng. 

6. Sở Khoa học và Công nghệ 
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức các hoạt động về khoa học công 

nghệ, giới thiệu các công nghệ sản xuất vật liệu xây không nung tiên tiến, hiện đại đến 
các nhà đầu tư; hướng dẫn nhà đầu tư lựa chọn dây chuyền, công nghệ đảm bảo về môi 
trường, phù hợp với quy mô sản xuất, ưu tiên lựa chọn thiết bị, máy móc trong nước 
đã sản xuất được; thẩm định về dây chuyền công nghệ các dự án đầu tư sản xuất vật 
liệu xây không nung trên địa bàn thành phố. 

b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây không 
nung đổi mới công nghệ, đầu tư công nghệ mới, chuyển giao công nghệ, các dự án ứng 
dụng các kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật liệu xây không nung, chế tạo 
thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung được hưởng các ưu đãi của Quỹ phát triển 
khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ thành phố, Quỹ 
đổi mới công nghệ quốc gia, áp dụng ưu đãi về chuyển giao công nghệ theo Luật 
Chuyển giao công nghệ. 

c) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất và nhập khẩu vật liệu xây không 
nung thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định. 

d) Ưu tiên bố trí vốn cho các đề án nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu xây 
không nung và sản xuất thiết bị cho sản xuất vật liệu xây không nung. Không sử dụng 
vốn khoa học hàng năm vào việc hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung sử 
dụng công nghệ nung bằng lò thủ công cải tiến, lò vòng. 

e) Cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng định kỳ hàng năm trước ngày 10 tháng 
12 hoặc đột xuất khi có yêu cầu để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và 
Bộ Xây dựng về các nội dung: 

- Tình hình quản lý về công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng nói chung và vật 
liệu xây không nung nói riêng, tỷ lệ nội địa hóa trong các dây chuyền sản xuất. 

- Các thông tin về chính sách ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ 
có thể áp dụng trên địa bàn thành phố. 

- Tình hình tham gia Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố của các 
tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. 

7. Cục thuế thành phố 
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Hướng dẫn và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân sản xuất vật liệu xây không 
nung; chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung chính sách ưu đãi về thuế: nhập 
khẩu, thu nhập doanh nghiệp; ưu đãi như đối với các dự án thuộc chương trình cơ khí 
trọng điểm đối với các dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và 
sản xuất gạch xi măng - cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên 
theo khoản 4, Điều 1, Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2012của Thủ tướng Chính 
phủ. 

8. Sở Công thương 
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng xây dựng các chương trình xúc tiến đầu tư 

sản xuất vật liệu xây không nung; chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung. 
b) Không sử dụng kinh phí khuyến công hàng năm vào việc hỗ trợ cho các cơ 

sở sản xuất gạch đất sét nung sử dụng công nghệ nung bằng lò thủ công cải tiến, lò 
vòng. 

c) Tham gia thẩm định, ý kiến về dây chuyền công nghệ các dự án đầu tư sản 
xuất vật liệu xây không nung trên địa bàn thành phố. 

d) Cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng định kỳ hàng năm trước ngày 10 tháng 
12 hoặc đột xuất khi có yêu cầu về các hoạt động và chương trình xúc tiến đầu tư liên 
quan đến sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 
nhân dân thành phố và Bộ Xây dựng. 

9. Sở Thông tin Truyền thông 
a) Chủ động, bằng nhiều hình thức tích cực tuyên truyền, phổ biến và cung cấp 

thông tin về khuyến khích sản xuất và ưu tiên sử dụng vật liệu xây không nung, đặc 
biệt là đối với các công trình vốn nhà nước và công trình cao tầng (từ 9 tầng trở lên) 
theo quy định. 

b) Cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng định kỳ hàng năm trước ngày 10 tháng 
12 hoặc đột xuất khi có yêu cầu về các hoạt động tuyên truyền liên quan đến sản xuất 
và sử dụng vật liệu xây không nung để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố 
và Bộ Xây dựng. 

10. Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố 
a) Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đảm bảo điều kiện về 

công nghệ, môi trường và quy mô được đầu tư các nhà máy sản xuất vật liệu xây không 
nung trong các khu công nghiệp của thành phố. 

b) Cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng định kỳ 06 tháng, năm trước ngày 10 
tháng 6 và 10 tháng 12 hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình đầu tư, sản xuất vật 
liệu xây không nung, trình độ công nghệ của các doanh nghiệp hoạt động trong các khu 
công nghiệp để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố. 

11. Ủy ban nhân dân các quận, huyện 
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a) Tăng cường kiểm tra, không cho phép các loại sản phẩm, hàng hóa gạch đất 
sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch 
lưu thông trên thị trường và sử dụng trong các công trình xây dựng trên địa bàn do 
mình quản lý; không cho phép đầu tư xây mới hoặc tái sản xuất (đối với các cơ sở đã 
chấm dứt hoạt động) các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công 
cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch. 

b) Phát hiện kịp thời và báo cáo ngay cho Sở Xây dựng về các chủ đầu tư và dự 
án thuộc đối tượng tại khoản 1 Chỉ thị này không tuân thủ đúng quy định về tỷ lệ sử 
dụng vật liệu xây không nung để Sở Xây dựng đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xử 
lý. 

12. Các Hội, Hiệp hội xây dựng và vật liệu xây dựng 
a) Tích cực tuyên truyền, phổ biến, vận động các doanh nghiệp sử dụng vật liệu 

xây không nung thay thế gạch đất sét nung trong các công trình xây dựng, đặc biệt là 
các vật liệu xây không nungloại nhẹ. 

b) Huy động tiềm lực của các doanh nghiệp để đầu tư sản xuất vật liệu xây không 
nung với công nghệ hiện đại, các loại vật liệu xây không nung mới và ứng dụng các 
loại vật liệu này vào công trình xây dựng. 

13. Các cơ quan thông tin truyền thông 
a) Chủ động, tích cực tuyên truyền các nội dung về khuyến khích sản xuất và sử 

dụng vật liệu xây không nung, đặc biệt là các đối tượng bắt buộc sử dụng tại khoản 1 
Chỉ thị này. 

b) Xây dựng và thực hiện một số chương trình nhằm giới thiệu, tuyên truyền 
rộng rãi đến người tiêu dùng về những ưu điểm của vật liệu xây không nung, qua đó 
đẩy mạnh việc phổ biến và sử dụng loại sản phẩm này. 

14. Ban Thi đua khen thưởng thành phố 
Theo dõi kết quả thực hiện và chấp hành Chỉ thị này của các tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn thành phố; xem đây là một trong những tiêu chí xem xét khen thưởng, 
đánh giá thi đua cuối năm đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức Hội nghề 
nghiệp, doanh nghiệp. 

 
Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các Sở, ban, ngành cơ quan, đơn vị liên quan 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực 
hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị có văn bản gửi Sở Xây dựng để được 
hướng dẫn hoặc tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết./. 
            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

        CHỦ TỊCH 
 

      Văn Hữu Chiến 
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