
 

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

 
 

 

CÔNG BÁO 
Thành phố Đà Nẵng 

 
Số 06 + 07 Ngày 20 tháng 3 năm 2012 

 
 

 

MỤC LỤC 
 
 
 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên 
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
  UỶ BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                  
  Số: 39/2011/QĐ-UBND                         Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2011 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả 
lái xe), bao gồm cả ô tô bán tải vừa chở người vừa chở hàng  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
                                                                                        

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

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

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

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 
2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ 
về lệ phí trước bạ; 

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 các quy định của pháp luật về phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; 

Căn cứ Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011- 2016, kỳ họp thứ 3 về 
quy định, điều chỉnh, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 2252/STC-
QLNS ngày 30 tháng 12 năm 2011, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ 
ngồi (kể cả lái xe), bao gồm cả ô tô bán tải vừa chở người vừa chở hàng trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng là 15% trên giá tính lệ phí trước bạ. 

Giá tính lệ phí trước bạ là giá do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành phù hợp 
với quy định của Nhà nước và tình hình thực tế trên địa bàn thành phố trong từng thời 
kỳ.                   

Điều 2. Quản lý và sử dụng lệ phí thu được 
Tổ chức cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ có trách nhiệm 

kê khai và nộp lệ phí trước bạ đầy đủ, đúng hạn vào ngân sách nhà nước theo đúng quy 
định của Luật Quản lý Thuế và Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 
2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.    

Điều 3. Cục Thuế thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Tài 
chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc 
thực hiện Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, được áp 
dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và thay thế Quyết định số 07/2009/ QĐ-UBND 
ngày 25 tháng 02 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, quản lý 
và sử dụng lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi.  

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Cục 
trưởng Cục Thuế thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Thủ trưởng các 
cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, 
huyện và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  

                       TM.UỶBANNHÂN DÂN      
                                                             KT. CHỦ TỊCH              
                                                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH   
                                              
                                     Võ Duy Khương  
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ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Số:  40/2011/QĐ-UBND 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Đà Nẵng, ngày  31 tháng 12 năm 2011 
  

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh 

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 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 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP; 
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 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 97/2006/TT-BTC 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 19/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 3 quy 
định, điều chỉnh, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 2252/STC-
QLNS ngày 30 tháng 12 năm 2011, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Quyết định này quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 Điều 2. Đối tượng nộp phí vệ sinh 

Đối tượng nộp phí vệ sinh là các hộ gia đình, hộ sản xuất kinh doanh, cơ quan, 
đơn vị, tổ chức, cá nhân được cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải và xử lý 
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(đối với rác nguy hại), kể cả các hộ dân cư ở các đường phố chưa có tên hoặc đã có tên 
nhưng chưa phân loại. 

Điều 3. Mức thu phí vệ sinh và cơ quan thu 
1. Mức thu phí vệ sinh quy định tại Phụ lục đính kèm Quyết định này. 
2. Cơ quan thu phí: 
a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường Đô thị Đà Nẵng. 
b) Các đơn vị, tổ chức cá nhân khác có hoạt động cung ứng dịch vụ vệ sinh, thu 

gom, vận chuyển rác thải và xử lý đối với rác thải nguy hại. 
Điều 4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu phí vệ sinh 
1. Chế độ thu nộp: Thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế, Thông tư số 

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

2. Chế độ quản lý và sử dụng tiền phí vệ sinh thu được: Cơ quan thu phí được 
sử dụng số tiền phí thu được để trang trải chi phí phục vụ công tác thu phí; hoạt động 
thu gom, vận chuyển rác thải; xử lý (đối với rác thải nguy hại) và thực hiện nghĩa vụ 
nộp thuế theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế.  

Điều 5. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Tài 
chính và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc 
thực hiện Quyết định này. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, được áp 
dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và thay thế Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND 
ngày 31 tháng 12 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng định mức thu, quản lý và 
sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 7. 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 
Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Môi trường đô thị Đà Nẵng và thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 
nhân  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 
MỨC THU PHÍ VỆ SINH 

(Kèm theo Quyết định số 40 /2011/QĐ-UBND  ngày 31 tháng12 năm 2011  
của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

Mức thu Số 
TT Đối tượng  

Đơn vị tính Số tiền 
I Hộ gia đình không sản xuất, kinh doanh  
1 Hộ mặt đường, tầng trệt nhà tập thể cao tầng đồng/hộ/tháng 20.000 

2 Hộ trong kiệt, hẻm; Hộ chung cư, nhà tập thể 
cao tầng (trừ tầng trệt) đồng/hộ/tháng 15.000 

3 Hộ chung cư thu nhập thấp, phòng trọ, nhà tạm đồng/hộ/ tháng 10.000 
II Hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại nhà ở  
1 Đường phố loại 1,2 đồng/hộ/tháng 60.000 

2 Đường phố loại 3, 4, 5; Đường phố chưa phân 
loại; Đường phố chưa đặt tên đồng/hộ/tháng 45.000 

3 Kiệt, hẻm  đồng/hộ/tháng 30.000 

 III  
Trường học, nhà trẻ, cơ quan HCSN, KTX sinh viên, doanh trại lực lượng 
vũ trang 

1 Lượng rác thải dưới 01m3/ tháng đồng/đơn vị/tháng 100.000 
2 Lượng rác thải từ 1m3/ tháng trở lên  đồng/m3 rác 125.000 

IV Doanh nghiệp, cửa hàng, khách sạn, nhà 
hàng kinh doanh ăn uống đồng/m3 rác 160.000 

V Bệnh viện, cơ sở y tế  
1 Rác thải sinh hoạt tại trạm y tế phường, xã đồng/đơn vị/tháng 100.000 

2 Rác thải sinh hoạt tại Bệnh viện và các cơ sở y 
tế khác  đồng/m3 rác 160.000 

VI Nhà máy, cơ sở sản xuất 
  Rác thải sinh hoạt đồng/m3 rác 160.000 

VII Nhà ga, bến tàu, bến xe và khu vực khác đồng/m3 rác 160.000 
VIII Các hộ buôn bán nhỏ vỉa hè đồng/hộ/ngày 1.500 
IX Rác thải nguy hại 
1 Rác thải y tế nguy hại 

1.1 Bệnh viện; Trung tâm y tế quận, huyện. đồng/kg 10.000 
1.2 Trạm y tế xã đồng/đơn vị/tháng 200.000 
1.3 Trạm y tế phường đồng/đơn vị/tháng 300.000 
1.4 Cơ sở y tế tư nhân có thực hiện thủ thuật đồng/đơn vị/tháng 300.000 
1.5 Cơ sở y tế tư nhân không thực hiện thủ thuật đồng/đơn vị/tháng 200.000 
2 Rác thải công nghiệp nguy hại 

2.1 Xử lý bằng phương pháp đốt đồng/kg 6.000 
2.2 Xử lý bằng phương pháp đóng rắn đồng/kg 5.000 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Số:  01 /2012/QĐ-UBND 

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

    Đà Nẵng. ngày 24  tháng  02  năm 2012 

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến,bãi, 

 mặt nước để sản xuất,kinh doanh, đặt bảng quảng cáo  
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; 
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ  

quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí 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 Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định pháp luật về phí. lệ 
phí. chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; 

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; 

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 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 19/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Hội 
đồng nhân thành phố Đà Nẵng khoá VIII. nhiệm kỳ 2011-2016. kỳ họp thứ 3 về quy 
định. điều chỉnh, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 75/TTr-STC ngày 20 
tháng 01 năm 2012, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quyết định này quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề 
đường, bến, bãi, mặt nước để sản xuất, kinh doanh, đặt bảng quảng cáo  
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
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Điều 2. Đối tượng nộp phí 
1. Tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng 

tạm thời hoặc lâu dài lề đường, vỉa hè, bến, bãi, mặt nước phù hợp với quy hoạch của 
thành phố để sản xuất, kinh doanh, lắp đặt bảng quảng cáo, tập kết vật liệu, thi công 
công trình. 

2. Không thu phí đối với cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè (ngoài mục đích giao 
thông) cho việc đám cưới, đám tang.  

Điều 3. Mức thu và cơ quan thu phí  
1. Mức thu phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước để sản xuất, kinh doanh, 

đặt bảng quảng cáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định tại Phụ lục đính 
kèm. 

2. Cơ quan. đơn vị thu phí: 
a) Cơ quan thu phí sử dụng lề đường, vỉa hè, bến. Bãi, mặt nước vào mục đích 

sản xuất, kinh doanh. tập kết vật liệu, thi công công trình:  
- Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng thu đối với trường hợp cấp Giấy 

phép cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao 
thông tại các tuyến đường; bến, bãi, mặt nước theo phân cấp; 

- UBND các quận, huyện thu đối với trường hợp cấp Giấy phép cho các tổ chức, 
cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông tại các tuyến 
đường; bến, bãi,mặt nước theo phân cấp. 

b) Phí sử dụng vỉa hè, bến, bãi, mặt nước để đặt bảng quảng cáo (trừ khu vực 
các chợ): Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan được uỷ quyền là Trung tâm 
Quản lý quảng cáo thành phố Đà Nẵng thực hiện thu phí. 

c) Phí sử dụng mặt bằng tại các chợ để quảng cáo:  
- Đối với các chợ thuộc thành phố quản lý: Công ty Hội chợ triển lãm và quản 

lý các chợ  thành phố Đà Nẵng thu.  
- Các chợ thuộc quận, huyện quản lý: UBND các quận, huyện tổ chức thu. 

Điều 4. Chế độ thu. nộp. quản lý và sử dụng tiền thu phí 
1. Chế độ thu. nộp phí: Thực hiện theo quy định tại của Luật Quản lý thuế; 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; 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. 

2. Chế độ quản lý, sử dụng phí thu được: 
a) Đối với phí sử dụng lề đường, vỉa hè, bến. Bãi, mặt nước để sản xuất, kinh 

doanh hàng hoá, dịch vụ thường xuyên, tổ chức trông giữ xe đạp, xe máy, xe ôtô, neo 
đậu tàu thuyền: Cơ quan thu phí được trích 80% tổng số tiền phí thu được để chi phí 
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phục vụ công tác quản lý, chi phí cho công tác thu phí; phần còn lại 20% nộp vào ngân 
sách theo phân cấp. 

b) Đối với phí sử dụng lề đường, vỉa hè, bến, bãi, mặt nước để đặt bảng quảng 
cáo: Cơ quan thu phí được trích 30% tổng số tiền phí thu được để chi phí phục vụ công 
tác quản lý, chi phí cho công tác thu phí; phần còn lại 70% nộp vào ngân sách theo 
phân cấp. 

Điều 5. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Cục thuế thành phố Đà 
Nẵng và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc việc thực 
hiện Quyết định này. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký 
và thay thế Quyết định số 213/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2004 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, 
bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 7. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố. Giám đốc các Sở: Tài 
chính, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục thuế thành phố; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước 
Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc Trung tâm Quản lý quảng cáo 
thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Công ty Hội chợ triển lãm và quản lý các chợ  thành 
phố Đà Nẵng và 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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Phụ lục  
MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, BẾN, BÃI,MẶT NƯỚC ĐỂ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH, ĐẶT BẢNG QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Kèm theo Quyết định số  01 /2012/QĐ-UBND ngày 24  tháng 02  năm 2012 của 
UBND thành phố Đà Nẵng) 

STT Nội dung Đơn vị tính Mức thu phí 

I Phí sử dụng lề đường. vỉa hè 

1 Để sản xuất. kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thường xuyên (cả ban ngày và ban đêm) 

- Đường loại 1 Đồng/m2/tháng 50.000 
- Đường loại 2 Đồng/m2/tháng 34.000 
- Đường loại 3 Đồng/m2/tháng 25.000 
- Đường loại 4 Đồng/m2/tháng 17.000 
- Đường loại 5 Đồng/m2/tháng 8.000 

  
Trường hợp thời gian sử dụng không liên tục trong cả ngày (chỉ sử dụng một buổi), các 
đối tượng được phép sử dụng vỉa hè để đặt bảng hiệu, tập kết vật liệu xây dựng thì tính 
thu bằng 50% mức thu nêu trên (tính theo từng loại đường). 

2 Để trông giữ xe đạp, xe máy, xe ôtô: 
- Đường loại 1 Đồng/m2/tháng 17.000 
- Đường loại 2 Đồng/m2/tháng 14.000 
- Đường loại 3 Đồng/m2/tháng 10.000 
- Đường loại 4 Đồng/m2/tháng 7.000 
- Đường loại 5 Đồng/m2/tháng 3.000 
II Phí sử dụng bến. bãi. mặt nước  

1 

Phí sử dụng bến, bãi đỗ xe, bến, bãi ven 
sông tập kết vật liệu, neo đậu tàu, thuyền 
(không ở trong khu vực cầu cảng, bến 
cảng)  

Đồng/m2/tháng 10.000 

2 Phí sử dụng mặt nước: 

a) 

Trường hợp sử dụng mặt nước để kinh 
doanh như các điểm neo, đậu tàu, thuyền 
du lịch để đón, đưa khách, tàu thuyền vận 
chuyển, tập kết hàng hoá,vật liệu 

  

10.000 đồng/lượt/ 
phương tiện hoặc 

100.000 đồng/ 
tháng/phương tiện 

b) Không thu phí đối với trường hợp tàu. thuyền vào neo đậu để tránh bão (đối với các vị 
trí được phép neo đậu tránh bão theo quy định của thành phố). 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Số: 02/2012/QĐ-UBND 

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

           Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2012 

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi và cảng cá 

tại khu vực cảng cá, âu thuyền Thọ Quang thành phố Đà Nẵng  
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; 
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ  

quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí 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 Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ 
phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; 

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; 

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 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 96/2010/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2011, kỳ họp thứ 16 về 
quy định và điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quyết định này quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề 
đường, bến bãi và cảng cá tại khu vực cảng cá, âu thuyền Thọ Quang  thành phố Đà 
Nẵng. 
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Điều 2. Đối tượng nộp phí 
- Đối tượng nộp phí sử dụng lề đường, bến bãi tại khu vực âu thuyền Thọ Quang 

là các tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng tạm 
thời hoặc lâu dài lề đường, bến, bãi tại khu vực âu thuyền Thọ Quang để sản xuất, kinh 
doanh, tập kết vật liệu, neo đậu tàu thuyền. 

- Đối tượng nộp phí sử dụng cảng cá tại khu vực cảng cá, âu thuyền Thọ Quang 
là các tổ chức, cá nhân có hàng hoá, phương tiện sử dụng tại khu vực cảng cá, âu thuyền 
Thọ Quang. 

Điều 3. Mức thu và cơ quan thu phí  
1. Mức thu phí sử dụng lề đường, bến, bãi tại khu vực Âu thuyền Thọ Quang 

như sau: 
a) Trường hợp đối tượng được phép sử dụng, có nhu cầu sử dụng lề đường, bến, 

bãi với thời gian sử dụng:  
- 01 ngày: Mức thu phí là 1.000 đồng/m2/ngày; 
- 01 tháng: Mức thu phí là 10.000 đồng/m2/tháng. 
b) Không thu phí đối với tàu thuyền vào neo, đậu để tránh bão, lụt. 
2. Mức thu phí sử dụng cảng cá tại khu vực cảng cá, âu thuyền Thọ Quang thành 

phố Đà Nẵng theo quy định tại Phụ lục đính kèm. 
3. Đơn vị thu phí:  Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang thành phố Đà 

Nẵng. 

Điều 4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu phí 
1. Chế độ thu, nộp phí: Thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế; 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; 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. 

2. Chế độ quản lý, sử dụng tiền thu phí:  
Đơn vị thu phí được trích 90% tổng số tiền phí thu được trước khi nộp ngân sách 

để chi phí phục vụ công tác thu; phần còn lại  10% nộp vào ngân sách thành phố. 

Điều 5. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn, Cục thuế thành phố Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị có liên quan 
hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay 
thế Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2010 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 4 Điều 2 và khoản 3 Điều 4 Quyết 
định số 213/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng 
về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử  
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dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 7. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài 
chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục thuế thành phố; Giám 
đốc Kho Bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Trưởng Ban quản 
lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang Đà Nẵng và 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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Phụ lục  
MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG CẢNG CÁ TẠI KHU VỰC 

 CẢNG CÁ, ÂU THUYỀN THỌ QUANG 
(Kèm theo Quyết định số  02 /2012/QĐ-UBND ngày 24  tháng 02   năm 2012 

của UBND thành phố Đà Nẵng) 

    

TT Nội dung thu phí Đơn vị tính Mức thu 

I Đối với tàu thuyền các loại     

1 Đối với tàu cá cập cảng Đồng/lần cập cảng 
(không quá 12 giờ)   

1.1 Tàu nhỏ (có công suất từ 6CV đến 12CV) nt 5.000 
1.2 Tàu vừa (có công suất từ 13CV đến 30CV) nt 10.000 
1.3 Tàu trung (có công suất từ 31CV đến 90CV) nt 20.000 
1.4 Tàu lớn (có công suất từ 91CV trở lên) nt 30.000 

  
Nếu quá thời gian quy định nhưng không ra khỏi 
cảng thì phải nộp phí lưu bến, bãi, cầu cảng bằng 
30% mức thu phí/giờ 

    

2 Đối với tàu cá vào neo đậu bình thường   Không thu 

3 Đối với tàu vận tải cập cảng Đồng/tấn đăng ký/ 
lần   

3.1 Có trọng tải dưới 5 tấn Đồng/lần cập cảng 
(không quá 12 giờ) 5.000 

3.2 Có trọng tải từ 5 tấn đến 10 tấn nt 10.000 
3.3 Có trọng tải trên 10 tấn đến 100 tấn nt 40.000 
3.4 Có trọng tải trên 100 tấn nt 60.000 

4 Đối với xe cơ giới vận tải hàng hoá và xe chuyên 
chở hành khách 

Đồng/lần vào, ra 
không qua đêm   

4.1 Xe có trọng tải dưới 1 tấn nt 5.000 
4.2 Xe có trọng tải từ 1 tấn đến 2,5 tấn nt 10.000 
4.3 Xe có trọng tải từ 2,5 tấn đến 5 tấn nt 15.000 
4.4 Xe có trọng tải trên 5 tấn đến 10 tấn nt 20.000 
4.5 Xe có trọng tải trên 10 tấn nt 25.000 
5 Đối với xe vận tải thô sơ    

5.1 Tính cho 01 lần vào, ra cảng Đồng/lần vào, ra 1.000 
5.2 Tính theo tháng Đồng/tháng 15.000 

II Đối với hàng hoá qua cảng (bao gồm cả hàng 
thuỷ, hải sản, động vật sống) Đồng/tấn 5.000 
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STT 

 
Nội dung 

 
Đơn vị tính 

 
Mức thu phí 

III Phí sử dụng lề đường,vỉa hè, mặt nước để đặt bảng 
quảng cáo 

  

1 Sử dụng để đặt bảng, biển, pano quảng cáo   

a) Trên lề đường, vỉa hè:   

-          Đường loại 1 
 

đồng/m2/năm 130.000 

-         Đường loại 2 
 

đồng/m2/năm 90.000 

-         Đường loại  3 đồng/m2/năm 50.000 

-         Đường loại 4 đồng/m2/năm 35.000 
-         Đường loại 5 đồng/m2/năm 20.000 
b) Nơi giao nhau   
-         Đường loại 1 đồng/m2/năm 260.000 

-         Đường loại 2 đồng/m2/năm 170.000 
-         Đường loại  3 đồng/m2/năm 100.000 
-         Đường loại 4 đồng/m2/năm 70.000 
-         Đường loại 5 đồng/m2/năm 40.000 
c) Trên giải phân cách   

-          Đường loại 1 đồng/m2/năm 400.000 
-          Đường loại 2 đồng/m2/năm 400.000 

d) Vị trí đặc biệt   
- Nhà ga, sân bay, bến tàu,bến xe, bến cảng, ven bờ sông 

Hàn( trừ mặt hướng về phía đường Trần Hưng Đạo tính 
theo loại đường) 

đồng/m2/năm 400.000 

-   Các vị trí ven sông Cẩm Lệ đồng/m2/năm 100.000 
-   Các vị trí khu vực Nam hầm Hải Vân đồng/m2/năm 100.000 

-   Các vị trí nằm dọc quốc lộ 1A ( đoạn từ cầu vượt Hòa 
Cầm đến trạm thu phí ) 

đồng/m2/năm 100.000 

e)   Vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di 
động khác 

đồng/cái/lần 400.000 

2 Sử dụng để đặt băng rôn, phướn và các hình thức 
tương tự 

  

a Trên vỉa hè   
-          Đường loại 1 đồng/cái/lần 200.000 
-          Đường loại 2 đồng/cái/lần 140.000 
-          Đường loại  3 đồng/cái/lần 80.000 
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STT 

 
Nội dung 

 

 
Đơn vị tính 

 
Mức thu phí 

-            Đường loại 4 đồng/cái/lần 60.000 

-            Đường loại 5 đồng/cái/lần 50.000 

b) Trên vỉa hè nơi giao nhau đồng/cái/lần 300.000 

c)  Trên giải phân cách đồng/cái/lần 300.000 

IV Phí sử dụng mặt bằng tại các chợ để đặt bảng, biển, 
pano quảng cáo 

  

1           Mặt bên ngoài chợ đồng/m2/năm 200.000 

2          Mặ bên trong chợ đồng/m2/năm 100.000 

 
 
Ghi chú:    Trong mục III, qui định như sau: 
 

        - Đối với kiệt, hẻm có khoảng cách từ bảng,biển quảng cáo đến đường phố chính 
( tính từ tường trước mặt của nhà mặt tiền) trên 25m tính giảm 20% so với quảng cáo ở 
vỉa hè đường phố chính. 
        - Tại khoảng e khoản 1 mục III và điểm c khoản 2 mục III : Mức thu phí áp dụng 
cho mỗi lần quảng cáo. Tùy theo hoạt động quảng cáo có xác định hoặc không xác định 
thời hạn thì thờ hạn quảng cáo tối đa cũng không quá 15 ngày làm việc 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Số:  03 /2012/QĐ-UBND 

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

          Đà Nẵng, ngày  24  tháng  02  năm 2012 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí của các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý  
                   
                 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 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ 
qui định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí 
đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến 
năm học 2014 - 2015; 

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ 
phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; 

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; 

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 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 Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 
tháng 11 năm 2010 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-
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CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ 
chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Hội 
đồng nhân thành phố Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 3 về việc 
quy định, điều chỉnh, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 75/TTr-STC ngày 20 
tháng 01 năm 2012, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí của các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý.  

Điều 2. Đối tượng nộp học phí 

Đối tượng nộp học phí là học sinh trong chỉ tiêu đào tạo của thành phố tại các 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý, gồm: Trường 
Cao đẳng nghề Đà Nẵng; Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật Đà Nẵng. 

Điều 3. Mức thu học phí và đơn vị thu học phí 

1. Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng: Mức thu học phí thực hiện theo quy định tại 
Phụ lục 1 đính kèm Quyết định này. 

2. Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật Đà Nẵng: Mức thu học phí  thực hiện 
theo quy định tại Phụ lục 2 đính kèm Quyết định này.  

Điều 4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền học phí 

Các cơ sở giáo dục công lập sử dụng học phí thu được theo quy định của Chính 
phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên 
chế, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và theo quy định hiện hành về công 
tác thu, quản lý, sử dụng nguồn thu học phí tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-
BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Điều 5. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Cục thuế thành phố Đà 
Nẵng, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng 
dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Trường 
Cao đẳng nghề được áp dụng thu học phí theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Quyết định 
này từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2014. Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật 
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được áp dụng thu học phí theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Quyết định này từ năm học 
2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015. 

Điều 7. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài 
chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Hiệu trưởng các Trường: Cao Đẳng nghề Đà 
Nẵng, Trung học Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng; Cục trưởng Cục thuế thành phố; Giám 
đốc Kho Bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện và thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
        KT. CHỦ TỊCH 

           PHÓ CHỦ TỊCH  
 

             Võ Duy Khương 
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Phụ lục 1 
MỨC THU HỌC PHÍ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
(Kèm theo Quyết định số   03 /2012/QĐ-UBND  ngày 24  tháng 02  năm 2012 

 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
        

  ĐVT: 1.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên 
        

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 
TT Tên mã nghề 

TCN CĐN TCN CĐN TCN CĐN 

1 Kinh doanh và quản lý, dịch vụ xã hội 250 270 260 290 280 300 

- Kế toán 250 270 260 290 280 300 

- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 250 270 260 290 280 300 

2 Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch 
vụ cá nhân 230 275 240 290 255 305 

- Hướng dẫn du lịch 230 275 240 290 255 305 

- Nghiệp vụ lưu trú dịch vụ nhà hàng 230 275 240 290 255 305 

3 Nghệ thuật 230 280 240 295 260 310 

- May và thiết kế thời trang 230 280 240 295 260 310 

4 Máy tính và công nghệ thông tin; 
công nghệ kỹ thuật 270 340 285 360 300 380 

- Quản trị mạng máy tính 270 340 285 360 300 380 

- Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính 270 340 285 360 300 380 

- Lập trình máy tính 270 340 285 360 300 380 

- Công nghệ ôtô 270 340 285 360 300 380 

- Hàn 270 340 285 360 300 380 

- 

Điện công nghiệp, Điện dân dụng; Kỹ 
thuật lắp đặt điện và điều khiển trong 
công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều 
hoà không khí; Điện tử dân dụng; Điện 
tử công nghiệp; Cơ điện tử; Cơ điện lạnh 
thuỷ sản 

270 340 285 360 300 380 
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Phụ lục 2 
MỨC THU HỌC PHÍ TRƯỜNG TRUNG HỌC VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT 

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
(Kèm theo Quyết định số  03 /2012/QĐ-UBND ngày 24  tháng 02  năm 2012  

của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

                                                                                    Đơn vị tính: 1.000đồng/tháng/học sinh 

TT Tên mã nghề Năm học  
2011-2012  

Năm học 
 2012-2013 

Năm học 
 2013-2014 

Năm học 
 2014-2015 

1 Nghệ thuật, khách sạn, du lịch         

- Sư phạm âm nhạc 250 300 350 400 

- Sư phạm mỹ thuật 250 300 350 400 

- Múa  250 300 350 400 

- Thanh nhạc 250 300 350 400 

- Đồ họa, hội hoạ 250 300 350 400 

- Thiết kế thời trang  250 300 350 400 

- Nhạc cụ phương tây: Piano, 
Violon, Organ,… 250 300 350 400 

- Nhạc cụ dân tộc: Nhị, Bầu, 
Sáo... 250 300 350 400 

- 
Văn hoá du lịch, Quản lý văn 
hoá (sân khấu, âm nhạc, mỹ 
thuật,…) 

250 300 350 400 

2 Khoa học Xã hội         

- Thư viện  240 280 320 360 

- Bảo tàng  240 280 320 360 

- Việt Nam học 240 280 320 360 

- Phát hành xuất bản phẩm  240 280 320 360 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Số: 04 /2012/QĐ-UBND 

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

             Đà Nẵng, ngày 24  tháng  02  năm 2012 
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép 

kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; 
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ  

quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí 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 Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính 
phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;  

Căn cứ Chỉ thị 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ 
phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; 

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; 

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 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 Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Bộ 
Giao thông vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 66/2011/TT-BTC ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 
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Căn cứ Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Hội 
đồng nhân thành phố Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 3 về quy 
định, điều chỉnh, bổ sung 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 75/TTr-STC ngày 20 
tháng 01 năm 2012, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Quyết định này quy định về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy 
phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Điều 2. Đối tượng nộp lệ phí 
Đối tượng nộp lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là các tổ 

chức, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh 
vận tải hành khách bằng xe ô tô, kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định tại Nghị định số 91/2009/ NĐ-CP, bao gồm:  

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định;  
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt;  
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;  
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và vận chuyển khách du lịch 

bằng xe ô tô;  
- Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe công-ten-nơ. 
Điều 3. Mức thu và cơ quan thu lệ phí 
1. Mức thu:   
a) Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (lần đầu): 200.000 

đồng/giấy phép (Hai trăm ngàn đồng trên một giấy phép) 
b) Mức thu lệ phí trong trường hợp cấp đổi, cấp lại (do mất, hỏng hoặc có thay 

đổi điều kiện kinh doanh liên quan đến nội dung trong Giấy phép): 50.000 đồng/lần 
cấp (Năm mươi ngàn đồng trên một lần cấp). 

2. Cơ quan thu: Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng. 
Điều 4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu lệ phí 
1. Cơ quan thu lệ phí thực hiện chế độ thu, nộp lệ phí theo quy định của Luật 

Quản lý thuế; Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 
45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
63/2002/TT-BTC. 
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2. Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 90% tổng số tiền lệ phí thu được để chi 
phí phục vụ công tác thu, số còn lại 10% nộp vào ngân sách thành phố.  

Điều 5. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Cục thuế thành phố Đà 
Nẵng, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan theo dõi và kiểm tra việc thực 
hiện Quyết định này. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.  
Điều 7. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục thuế thành phố; Giám đốc Kho Bạc Nhà 
nước Đà Nẵng và 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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UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Số:  05 /2012/QĐ-UBND 

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

Đà Nẵng, ngày 24  tháng  02  năm 2012 

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

báo cáo đánh giá tác động môi trường 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 Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003 ; 

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

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ  
quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí 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 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ 
quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết 
bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Chỉ thị 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ 
phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; 

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; 

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 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 Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 
2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh 
phí sự nghiệp môi trường;  
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Căn cứ Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Hội 
đồng nhân thành phố Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 3  

quy định, điều chỉnh, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 75/TTr-STC ngày 20 
tháng 01 năm 2012, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quyết định này quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định 
báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Điều 2. Đối tượng nộp phí  

 Các tổ chức, cá nhân là chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá 
tác động môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của 
UBND thành phố Đà Nẵng phải nộp phí theo quy định tại Quyết định này. 

Điều 3. Mức thu và cơ quan thu 

1. Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng là 5.000.000 đồng/trường hợp (Năm triệu đồng trên một trường 
hợp).  

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

Điều 4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu phí 

1. Chế độ quản lý và sử dụng phí: Thực hiện theo quy định của Luật Quản lý 
thuế; Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002, Thông tư số 
45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính và Thông tư số 
45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ 
Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường. 

2. Cơ quan thu phí được trích để lại 80% số tiền phí thu được để chi phí phục vụ 
công tác thu, 20% còn lại nộp vào ngân sách các cấp tương ứng. Số phí được trích để 
lại cuối năm sử dụng không hết thì được chuyển sang năm sau theo quy định. 

Điều 5. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Cục thuế thành phố Đà 
Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi và 
kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay 
thế Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo tác 
động môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
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Điều 7. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân 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 Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
  KT. CHỦ TỊCH 

   PHÓ CHỦ TỊCH 

      Võ Duy Khương 
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 UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Số: 06 /2012/QĐ-UBND 

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

Đà Nẵng, ngày 24  tháng 02  năm 2012 

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký 

 giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm  
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 Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; 
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ  

quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí 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 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ 
về đăng ký giao dịch bảo đảm; 

Căn cứ Chỉ thị 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ 
phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; 

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; 

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 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 Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18 tháng 5 năm 
2011 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm 
và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên; 

Căn cứ Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Hội 
đồng nhân thành phố Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 3 về việc 
quy định, điều chỉnh, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 75/TTr-STC ngày 20 
tháng 01 năm 2011, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quyết định này quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký 
giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng. 

Điều 2. Đối tượng nộp phí, lệ phí 
1. Đối với lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm: Các tổ chức, cá nhân có yêu cầu 

đăng ký giao dịch bảo đảm đối với hợp đồng và các giao dịch bảo đảm bằng tài sản 
khác theo quy định của pháp luật (gọi chung là đăng ký giao dịch bảo đảm) thuộc đối 
tượng phải nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định. 

2. Đối với phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm: Tổ chức, cá nhân có yêu 
cầu cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm; cung cấp bản sao văn bản chứng nhận 
đăng ký giao dịch bảo đảm  thuộc đối tượng phải nộp phí cung cấp thông tin về giao 
dịch bảo đảm theo quy định. 

Điều 3. Mức thu và cơ quan thu 
1. Mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch 

bảo đảm theo quy định tại Phụ lục đính kèm Quyết định này. 
2. Cơ quan thu phí, lệ phí: 
a) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 

thành phố Đà Nẵng thu khi thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm 
theo phân cấp; 

b) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi 
trường của các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thu khi thực hiện đăng ký, 
cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm theo phân cấp. 

Điều 4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí  
1. Chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thực hiện theo đúng quy định 

của Luật Quản lý thuế; Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002, 
Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính và Thông 
tư số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2011 của liên Bộ Tài chính, Bộ 
Tư pháp.  

2. Cơ quan thu phí, lệ phí được trích để lại 70% số phí, lệ phí thu được để chi 
phí phục vụ công tác thu, 30% còn lại nộp vào ngân sách các cấp tương ứng. Số phí, lệ 
phí được trích để lại cuối năm sử dụng không hết thì được chuyển sang năm sau theo 
quy định. 
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Điều 5. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Cục thuế thành phố Đà 
Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, 
theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký 
và thay thế Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2010 của UBND 
thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo 
đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 7. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân 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 Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

               TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
           KT. CHỦ TỊCH 

             PHÓ CHỦ TỊCH  
 

             Võ Duy Khương 
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Phụ lục  
MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM, PHÍ CUNG CẤP 

THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM 
(Kèm theo Quyết định số 06 /2012/QĐ-UBND ngày 24  tháng 02  năm 2012 của UBND 

thành phố Đà Nẵng) 

   

I. Mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 
  ĐVT: đồng/trường hợp 
STT Nội dung thu Mức thu 

1 Đăng ký giao dịch bảo đảm 80.000 

2 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm 70.000 

3 Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký 60.000 

4 Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm 20.000 
   

II Mức thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm  

  ĐVT: đồng/trường hợp 

STT Nội dung thu Mức thu 

1 
Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (bao gồm cả trường 
hợp cung cấp văn bản chứng nhận hoặc bản sao văn bản chứng 
nhận về giao dịch bảo đảm, các thông tin về tài sản bảo đảm) 

30.000 
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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: 07 /2012/QĐ-UBND        Đà Nẵng, ngày  28 tháng 02  năm 2012 
  

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, 

 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 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 Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 8 năm 
2011 của Liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử 
dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống 
hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại Công 
văn số 273/HĐND-VP ngày 12 tháng 01 năm 2012 về việc thông báo ý kiến chỉ đạo 
của Chủ tịch HĐND thành phố đối với việc quy định mức chi đặc thù bảo đảm cho 
công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình 
173/TTr-STC ngày 23 tháng 02 năm 2012, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, 
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Theo phụ 
lục đính kèm). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng; 
2. Tổ chức pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố quản 

lý; 
3. Phòng Tư pháp thuộc UBND các quận, huyện; 
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4. Các cơ quan, tổ chức khác khi được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm 
vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu, kế hoạch. 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn ngân sách được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và nguồn 
thu hợp pháp được để lại theo quy định của các cơ quan, đơn vị. 

Các cơ quan, đơn vị áp dụng có trách nhiệm thực hiện việc chi tiêu theo đúng 
mức chi quy định tại Quyết định này và thực hiện thanh quyết toán theo quy định của 
chế độ kế toán hiện hành. 

Điều 4. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ 
quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. 
Điều 6. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các 

Sở: Tài chính, Tư pháp; 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. UỶ BAN NHÂN DÂN 
     KT. CHỦ TỊCH 
     PHÓ CHỦ TỊCH 

 
       Võ Duy Khương 
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PHỤ LỤC 
QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐẶC THÙ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA, 

XỬ LÝ,  
RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
(Kèm theo Quyết định số: 07 /2012/QĐ-UBND ngày 28  tháng 02  năm 2012 

 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

 
STT 

 
Nội dung chi 

 

 
Đơn vị tính 

 
Mức chi 

 
Ghi 
chú 

 
 
 
1 

Chi cho các thành viên tham gia họp, hội thảo, tọa đàm 
để trao đổi nghiệp vụ kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống 
hóa văn bản; họp xử lý kết quả kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản theo yêu cầu, kế hoạch (bao gồm 
cả xử lý văn bản tại cơ quan được kiểm tra); họp bàn 
về kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật tại cơ quan kiểm tra 

   

a Chủ  trì cuộc họp                                                                               đồng/người  150.000         
b Các thành viên tham dự   đồng/người      100.000  
2 Chi lấy ý kiến chuyên gia đối với văn bản thuộc chuyên 

ngành, lĩnh vực chuyên môn phức tạp 
 đồng/01 báo 
cáo  ( 01 văn 
bản) 

 
600.000 

 

3 Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác 
kiểm tra văn bản 

 
 đồng/01 văn 
bản 

 
100.00 

 

4 Chi thù lao cộng tác viên kiểm tra văn bản    
a Mức chi chung  đồng/01văn 

bản 
140.000  

b Đối với văn bản thuộc chuyên ngành lĩnh vực 
chuyên môn phức tạp 

 
 đồng/01 văn 
bản 

 
300.000 

 

5 Chi soạn thảo, Viết báo cáo    
a Báo cáo đánh giá về văn bản trái pháp luật   đồng/01báo 

cáo 
200.00  

 
 
b 

Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 
văn bản theo chuyên đề, địa bàn, theo ngành, 
lĩnh vực 

   
đồng/01 báo 
cáo 

 
1000.000 

 

 Trường hợp phải thuê các chuyên gia bên 
ngoài cơ quan 

đồng/01 báo 
cáo 

 
1500.000 

 

 
 
 
6 

 
Chi công bố kết quả xử lý văn bản trái pháp 
luật, kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 
văn bản trên các phương tiện thông tin đại 
chúng 

 Mức chi được 
thực hiện theo 
chứng từ chi 
hợp pháp 
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7 

Chi xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ cho 
công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn 
bản 

   

 
 
 
 
a 

                                                                             
Chi rà soát, xác định văn bản có hiệu lực pháp lý cao 
hơn đang có hiệu lực tại thời điểm kiểm tra văn bản để 
lập hệ cơ sở dữ liệu, làm cơ sở pháp lý phục vụ công 
tác kiểm tra văn bản; rà soát, hệ thống hóa văn bản 
theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 62 Nghị định số 
24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ  

  
 
 
 
 
đồng/01văn 
bản 

               
 
 
 
     

100.000 

 

 
 
b 

Chi thu thập, phân loại,xử lý thông tin,tư 
liệu,tài liệu,dữ liệu,văn bản, trang bị sách, báo, 
tạp chí…phục vụ xây dựng cơ sỡ dữ liệu, kiểm 
tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật 

   

 
- Đối với việc thu thập những thông tin, tư liệu, tài liệu, 

dữ liệu, sách báo, tạp chí 

 Được thiện 
theo chứng từ 
chi hợp pháp 

 

 
 
 
- 

Đối với việc phân loại, xử lý thông tin, tư liệu, tài liệu, 
văn bản mà không có mức giá xác định sẵn (Khoản chi 
này không áp dụng đối với việc thu thập các văn bản 
quy phạm pháp luật đã được cập nhật trong các hệ cơ 
sở dữ liệu điện tử của cơ quan, đơn vị hoặc đăng trên 
Công báo) 

đồng/01tài 
liệu  (01 văn 
bản ) 

                                          
 
 

70.000 

 

 
8 

Chi cho các hoạt động in ấn, chuẩn bị tài liệu, thu thập 
các văn bản thuộc đối tượng kiểm tra, rà soát, hệ thống 
hóa văn bản  

 Được thiện 
theo chứng từ 
chi hợp pháp 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
 
 
Đối với các khoản chi khác: Làm đêm, làm 
thêm giờ, chi phí ị ấn, chuẩn bị tài liệu và văn 
phòng phẩm… 

 Căn cứ vào 
hóa đơn, 
chứng từ chi 
tiêu hợp pháp 
theo quy định 
hiện hành và 
được cấp có 
thẩm quyền 
phê duyệt dự 
toán trước khi 
thực hiện làm 
căn cứ quyết 
toán kinh phí. 
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UỶ BAN NHÂN DẬN  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Số 08 /2012/QĐ-UBND 

 

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

 
       Đà Nẵng, ngày  02 tháng 03 năm 2012 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp  
đổi mới công nghệ 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 Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 1999 của Chính 
phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư 
vào hoạt động khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính 
phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
 Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020; 
 Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21 tháng 2 
năm 2011 Liên bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài 
chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí; 
 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, 

QUYẾT ĐỊNH : 
 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hướng dẫn triển 
khai Quy định nêu tại Điều 1. 
 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.  
 Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở: Khoa học và 
Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và phát triển 
Nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UNBD thành phố và Thủ trưởng 
các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
                    Văn Hữu Chiến  
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 
 

QUY ĐỊNH 
Một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  
(Ban hành kèm theo Quyết định số   08 /2012/QĐ-UBND  

ngày  02  tháng  3  năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, mục đích 
 1.  Phạm vi điều chỉnh 
 Văn bản này quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng. 
 Đổi mới công nghệ bao gồm cả công nghệ cao theo quy định của Luật Công 
nghệ cao. 
 2. Mục đích 
 a) Tăng cường hoạt động chuyển giao công nghệ, nâng cao khả năng tiếp nhận 
công nghệ, làm chủ công nghệ được chuyển giao của các doanh nghiệp; 
 b) Gắn hoạt động nghiên cứu triển khai với việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới 
công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh của sản 
phẩm. 
 Điều 2. Giải thích từ ngữ 
 1. Chuyển giao công nghệ: Là quá trình đưa công nghệ từ bên giao công nghệ 
(bên có công nghệ) sang bên nhận công nghệ để bên nhận công nghệ có năng lực 
công nghệ như bên giao công nghệ và tuân thủ theo quy định hiện hành của nhà nước 
về chuyển giao công nghệ. 
 2.  Sản phẩm mới: Là sản phẩm có tính năng, công dụng mới so với sản phẩm 
cùng loại hiện có trên thị trường hoặc sản phẩm sử dụng loại vật liệu mới. 
 3. Đổi mới công nghệ: Là thay thế một phần đáng kể (cốt lõi, cơ bản) hoặc 
toàn bộ công nghệ đang sử dụng bằng một công nghệ khác. 
 4. Cải tiến công nghệ: Là quá trình hoàn thiện, nâng cao khả năng công nghệ 
đang sử dụng để mang lại hiệu quả hơn hoặc làm cho công nghệ phù hợp với thực tế 
sản xuất và mang lại hiệu quả.  
  

Điều 3. Đối tượng được hỗ trợ 
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 1.  Các doanh nghiệp, trong đó chú trọng các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác 
xã trên địa bàn thành phố thực hiện đổi mới, cải tiến công nghệ hội đủ các điều kiện 
quy định tại Điều 5 Quy định này. 
 2. Các tổ chức, cơ sở đào tạo, nghiên cứu và cá nhân có chuyển giao cho các 
doanh nghiệp kết quả nghiên cứu ứng dụng và triển khai ứng dụng công nghệ, cải 
tiến công nghệ, giải mã công nghệ, ươm tạo công nghệ để chuyển giao cho các doanh 
nghiệp. 

3. Một công nghệ được chuyển giao từ các tổ chức, các cơ sở đào tạo, cá nhân 
đến các doanh nghiệp, nếu đã được hỗ trợ theo khoản 2 thì không hỗ trợ cho doanh 
nghiệp theo khoản 1 Điều này. 

4. Không hỗ trợ đối với các dự án đã và đang thực hiện bằng nguồn vốn của 
nhà nước hoặc đã nhận từ nguồn khác của nhà nước. 
 Điều 4. Lĩnh vực hỗ trợ   
 1. Các loại hình công nghệ được hỗ trợ  

a) Công nghệ tạo sản phẩm mới, sản phẩm công nghệ cao;  
b) Công nghệ nhằm nâng giá trị gia tăng, cải tiến nâng cao chất lượng sản 

phẩm; 
c) Thực hiện cải tiến công nghệ, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao 

động; 
d) Sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng; 
đ) Tiếp nhận công nghệ tiên tiến (công nghệ thông tin, sinh học, môi trường, 

công nghệ vật liệu mới, các phương pháp gia công hiện đại…); 
e)  Nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, sử dụng các công cụ quản lý tiên 

tiến (ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, ISO 27000…); 
 g) Xây dựng các mô hình triển khai, ứng dụng công nghệ phục vụ nông nghiệp, 
nông thôn (giống cây, con; trang thiết bị công nghệ; chuyển giao công nghệ…). 

2. Các lĩnh vực đổi mới công nghệ được ưu tiên hỗ trợ: 
a) Điện, điện tử, tự động hoá; 
b) Công nghệ thông tin; 
c) Công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, nông thôn, y dược;  
d) Vật liệu mới, vật liệu composit, vật liệu nhẹ; 
đ) Cơ khí chế tạo (trong đó chú trọng gia công khuôn mẫu); 
e) Công nghiệp hỗ trợ: dệt may, da giày, cao su…; 
g) Công nghệ xử lý môi trường; 
h) Các công nghệ thuộc lĩnh vực kinh tế biển (đánh bắt, nuôi trồng thủy hải 

sản…); 
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i) Các lĩnh vực đặc biệt khác (ví dụ công nghệ phục vụ phòng chống dịch, kiểm 
soát thực vật xâm lấn, công nghệ khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai…). 
 Điều 5. Điều kiện được hỗ trợ 
 1. Đối với các doanh nghiệp (quy định tại khoản 1 Điều 3): 
 a) Các điều kiện bắt buộc: 
 - Thực hiện đổi mới, cải tiến công nghệ thuộc các lĩnh vực quy định tại Điều 4 
đã được triển khai tại doanh nghiệp và mang lại hiệu quả; 
 - Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành của nhà nước; 
 - Doanh nghiệp có trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh 
nghiệp. 
 b) Các điều kiện xem xét ưu tiên: 
 - Các doanh nghiệp có quy mô từ 20 lao động trở lên; có doanh thu bình quân 
trong 3 năm, mỗi năm từ 10 tỷ đồng trở lên;  
 - Tham gia sản xuất sản phẩm chủ lực của thành phố; sản xuất hàng xuất khẩu, 
các mặt hàng thành phố ưu tiên phát triển;  
 - Các doanh nghiệp đã đạt Giải thưởng Chất lượng Việt Nam; 
 - Không vi phạm các quy định của pháp luật về môi trường; 
 - Thực hiện tốt các hoạt động xã hội; 
 - Các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các chế độ báo cáo về hoạt động tổ chức 
triển khai đổi mới công nghệ, thống kê khoa học và công nghệ của doanh nghiệp theo 
quy định hiện hành của nhà nước. 
 2. Đối với các hợp tác xã (quy định tại khoản 1 Điều 3) 
 a) Điều kiện bắt buộc: 
 - Thực hiện đổi mới, cải tiến công nghệ thuộc các lĩnh vực quy định tại Điều 4 
đã được triển khai tại doanh nghiệp và mang lại hiệu quả; 
 - Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành của nhà nước. 
 b) Các điều kiện xem xét ưu tiên: 
 - Thực hiện sản xuất các mặt hàng phục vụ xuất khẩu, các mặt hàng đặc trưng 
của thành phố ưu tiên phát triển; 
 - Hiện đại hóa các ngành sản xuất thủ công, mỹ nghệ; 
 - Ứng dụng các công nghệ mới tăng năng suất, chất lượng giống, cây, con phục 
vụ dân sinh. 
 3. Đối với các tổ chức, cá nhân (quy định tại khoản 2 Điều 3) 
 Điều kiện bắt buộc: 
 - Là chủ sở hữu hoặc có quyền chuyển giao đối với công nghệ sẽ chuyển giao; 
 - Có năng lực thực hiện nghiên cứu, cải tiến, giải mã, ươm tạo công nghệ; 
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 - Có địa chỉ chuyển giao công nghệ.   

Chương II 
NỘI DUNG HỖ TRỢ 

 Điều 6.  Đào tạo, huấn luyện 
 Tổ chức đào tạo, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật ở các 
doanh nghiệp các kiến thức quản lý công nghệ, cụ thể: 

1. Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công nghệ và 
chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các văn 
bản hướng dẫn thi hành.  

2. Kỹ năng lựa chọn công nghệ, đàm phán, xây dựng và ký kết hợp đồng 
chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, năng suất, chất lượng và các vấn đề có 
liên quan. 

3. Kỹ năng quản trị doanh nghiệp, quản trị dự án, tài chính, nhân sự… cho đội 
ngũ cán bộ quản lý của các doanh nghiệp. 

4. Quản lý sản xuất, các phương pháp quản lý hiện đại, tiên tiến, các công cụ 
phục vụ quản lý, phương pháp triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu ở cơ sở sản 
xuất. 

5. Phương pháp đánh giá công nghệ. 
 6. Hướng dẫn xây dựng bộ phận nghiên cứu và triển khai khi các doanh nghiệp 
có yêu cầu. 
 Điều 7. Hỗ trợ trong hoạt động nghiên cứu và triển khai, chuyển giao công 
nghệ cho các doanh nghiệp 
 1. Các dự án nghiên cứu triển khai 
 a)  Tiếp nhận công nghệ chuyển giao để tiến hành sản xuất thử; hoàn thiện đổi 
mới quy trình công nghệ; giải mã công nghệ; thiết lập quy trình công nghệ tối ưu; đổi 
mới dây chuyền công nghệ; làm mới thiết bị máy móc, dụng cụ kiểm tra, đo lường. 
 b) Thiết kế, chế tạo, mô phỏng các thiết bị công nghệ theo công nghệ nhận 
chuyển giao phục vụ đổi mới công nghệ; chi phí mua tài liệu công nghệ nước ngoài 
mà trong nước chưa có. 
 c) Thiết kế, chế tạo các thiết bị phục vụ cho các lĩnh vực và loại hình công 
nghệ ưu tiên đổi mới. 
 d) Cải tiến công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm năng lượng, 
tiết kiệm chi phí, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. 
 đ) Xây dựng các mô hình ứng dụng, triển khai công nghệ phục vụ nông nghiệp, 
nông thôn. 
 e) Hỗ trợ triển khai các sáng kiến cải tiến, giải pháp hữu ích do doanh nghiệp 
tạo ra. 
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 2. Mức hỗ trợ thực hiện dự án 
 a) Hỗ trợ đến 30% giá trị hợp đồng mua các bí quyết công nghệ, giải pháp kỹ 
thuật, quy trình công nghệ, thiết kế kỹ thuật thuộc các lĩnh vực và loại hình công 
nghệ ưu tiên đổi mới. 
 b) Hỗ trợ đến 50% chi phí cho nghiên cứu, thiết kế mô phỏng các thiết bị công 
nghệ theo công nghệ nhận chuyển giao phục vụ đổi mới công nghệ, thiết kế các thiết 
bị phục vụ cho các lĩnh vực và loại hình công nghệ ưu tiên đổi mới. 
 c) Hỗ trợ  đến 50% giá trị các dự án cải tiến công nghệ nâng cao năng suất, 
chất lượng, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường. 
 d) Hỗ trợ  đến 50% kinh phí xây dựng các mô hình ứng dụng, triển khai công 
nghệ phục vụ nông nghiệp, nông thôn. 
 đ) Hỗ trợ  đến 50% chi phí thực hiện cải tiến, giải pháp hữu ích của doanh 
nghiệp. 
 e) Chuyển giao không thu phí các kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án sử 
dụng ngân sách của nhà nước cho các doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ. 
 g) Kinh phí hỗ trợ cho các dự án quy định tại mục a, b, c, d, đ khoản 2 Điều 
này không quá 2 (hai) dự án/doanh nghiệp và không vượt quá 300 triệu đồng/doanh 
nghiệp trong một năm.    
 Điều 8. Tư vấn chuyển giao công nghệ, thông tin 
 1. Hỗ trợ thông tin giới thiệu tổ chức tư vấn, nhà cung cấp, chuyên gia, tư vấn 
lựa chọn công nghệ, lập dự án đổi mới công nghệ, đàm phán, lập hợp đồng chuyển 
giao công nghệ, ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ, tiếp nhận công nghệ. Giới 
thiệu các công nghệ mới, các kết quả nghiên cứu cho các doanh nghiệp để các doanh 
nghiệp lựa chọn các giải pháp công nghệ. 
 2. Hỗ trợ đến 70% kinh phí đánh giá công nghệ tại các doanh nghiệp, thẩm 
định và đánh giá công nghệ chuyển giao cho doanh nghiệp, tối đa không quá 10 triệu 
đồng/doanh nghiêp trong một năm.    
 3. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được tham gia sàn giao dịch công nghệ ảo 
(techmark online) miễn phí trong thời gian 3 năm kể từ ngày đăng ký tham gia.  
 Điều 9. Hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ  

1. Hỗ trợ 30 triệu đồng/doanh nghiệp kinh phí xây dựng, đánh giá chứng nhận 
hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn (ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, ISO 
2700 và các tiêu chuẩn khác). Trong 1 năm hỗ trợ tối đa 50 doanh nghiệp. 

2. Hỗ trợ 10 triệu đồng/doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. 
3. Hỗ trợ 20 triệu đồng/doanh nghiệp xây dựng hệ thống chỉ tiêu đo lường 

năng suất của doanh nghiệp. 



44 CÔNG BÁO/Số 06 + 07/Ngày 20-3-2012  

44 

4. Hỗ trợ 15 triệu đồng/sản phẩm để đánh giá chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn 
và giá chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm xuất khẩu. Hỗ trợ không quá 2 sản 
phẩm/năm cho một doanh nghiệp. 

5. Hỗ trợ với mức 10 triệu đồng để đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ phát minh 
hoặc sáng chế hoặc giải pháp hữu ích của doanh nghiệp.     

6. Hỗ trợ đăng ký sở hữu công nghiệp với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/nhãn hiệu, 
kiểu dáng công nghiệp và một doanh nghiệp hỗ trợ không quá 3 nhãn hiệu hoặc kiểu 
dáng công nghiệp/năm.  

7. Hỗ trợ 20 triệu đồng/nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp đăng ký sở hữu ở 
nước ngoài. 

8. Tổng mức hỗ trợ quy định tại khoản 1 đến khoản 7 Điều này cho một đơn vị 
không quá 70 triệu đồng/năm. 
 Điều 10. Hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực, các chương trình, dự án 
 1.  Các sở, ban, ngành của thành phố có trách nhiệm hỗ trợ các doanh nghiệp 
tiếp cận, tham gia các Chương trình, dự án của các tổ chức trong và ngoài nước, 
Chương trình, dự án của quốc gia về hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, 
chuyển giao công nghệ. 
 2. Hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong và ngoài nước 
để thực hiện các dự án đầu tư đổi mới công nghệ. 
 3. Việc hỗ trợ bao gồm tạo các điều kiện tiếp cận, xây dựng dự án, các thủ tục 
để nhận hỗ trợ. 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Điều 11. Nguồn kinh phí thực hiện 
 1. Kinh phí thực hiện hỗ trợ đổi mới công nghệ:  
 a) Kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ hàng năm cấp cho Sở Khoa học và 
Công nghệ chiếm tỷ trọng 30 đến 40% tổng kinh phí hỗ trợ;  
 b) Nguồn tài trợ từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố chiếm tỷ 
trọng 60 đến 70 % tổng kinh phí tài trợ; 
 c) Hỗ trợ từ  Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thông qua việc cho vay để 
đổi mới công nghệ với mức lãi suất ưu đãi;  
 d) Các doanh nghiệp tự bỏ vốn đầu tư để đổi mới công nghệ; 
 đ) Huy động các nguồn khác theo quy định của pháp luật để hỗ trợ. 
 2. Kinh phí hỗ trợ cho đào tạo, huấn luyện: Kinh phí sự nghiệp khoa học và 
công nghệ; kinh phí thực hiện các đề tài, dự án, chương trình trong và ngoài nước; 
doanh nghiệp đóng góp một phần. 
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 3. Kinh phí phục vụ cho hoạt động thẩm định, theo dõi, đánh giá và nghiệm thu 
dự án thực hiện như sau: 
 a) Dự án nhận hỗ trợ từ nguồn quy định tại mục a khoản 1 điều này được trích 
từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ; 
 b) Dự án nhận hỗ trợ từ nguồn của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (mục 
b, c khoản 1 điều này) thực hiện theo quy định của Quỹ phát triển khoa học và công 
nghệ. 
 Điều 12. Hồ sơ, thủ tục xét hỗ trợ 
 1. Xét hỗ trợ các dự án đổi mới, cải tiến công nghệ (quy định tại Điều 7)  
 a) Hồ sơ bao gồm (theo Phụ lục): 
 - Đơn đề nghị; 
 - Dự án hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi; 
 - Giấy phép đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao); 
 - Hợp đồng chuyển giao công nghệ (bản sao, nếu có); 
 - Hợp đồng mua thiết bị công nghệ (bản sao, nếu có); 
 - Các hồ sơ có liên quan đến chất lượng sản phẩm và liên quan đến các điều 
kiện ưu tiên  (bản sao, nếu có); 
 - Báo cáo kết quả triển khai đổi mới công nghệ đã được triển khai thực hiện tại  
doanh nghiệp bao gồm cả các báo cáo về hiệu quả kinh tế và các hiệu quả khác từ đổi 
mới công nghệ (khi đã triển khai thực hiện dự án đổi mới công nghệ). 
 b) Thủ tục: 
 - Sở Khoa học và Công nghệ nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ và tiến hành thẩm định 
hồ sơ; 
 - Sở lập Hội đồng khoa học đánh giá đề án. Căn cứ kết quả đánh giá của Hội 
đồng khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND phê duyệt về nội dung của 
dự án và mức hỗ trợ; 
 - Sở Khoa học và Công ghệ thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 
quyết định của UBND thành phố; 
 - Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, giám sát quá trình tổ chức thực hiện. lập 
Hội đồng khoa học đánh giá kết quả thực hiện dự án. Căn cứ nội dung, khối lượng, 
chất lượng thực hiện dự án, tiến hành làm thủ tục giải ngân theo thực tế thực hiện.  
 2. Thủ tục đề nghị hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu 
trí tuệ (quy định tại Điều 9) 
 a) Hồ sơ: 
 - Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu); 
 - Bản sao Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn; 
Chứng nhận hợp quy; Văn bằng đăng ký sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp, nhãn 
hiệu hàng hoá (có kèm bản gốc để đối chiếu). 
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 b) Thủ tục: Sở Khoa học và Công nghệ xem xét và làm thủ tục hỗ trợ theo mức 
quy định tại Điều 9 của Quy định này. 
 3. Các mẫu đơn, dự án, biên bản Hội đồng thẩm định, thông báo của Sở Khoa 
học và Công nghệ theo mẫu tại Phụ lục 1 của Quy định này. 
 Điều 13. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ 
 1. Tổng hợp và xem xét đánh giá sơ bộ nhu cầu của các doanh nghiệp về đổi 
mới, cải tiến công nghệ. 
 2. Phối hợp với các sở ban ngành, các đơn vị được lựa chọn tham gia công tác 
đào tạo, huấn luyện. 
 3. Tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 12.  
 4. Lập Hội đồng khoa học để đánh giá thẩm định các dự án đổi mới, cải tiến 
công nghệ của doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu, cá nhân. 
 5. Thông báo kết quả thẩm định mức hỗ trợ  cho doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân và thực hiện giám sát quá trình triển khai. 
 6. Tổng hợp kết quả đánh giá, thẩm định của Hội đồng khoa học trình Ủy ban 
nhân dân thành phố phê duyệt. 
 7. Lập Hội đồng để đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án của các doanh 
nghiệp, tổ chức và thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Chương II của Quy 
định này. 
 8. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết thực hiện Quy định này.  
 Điều 14. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành 
 1. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và 
Truyền thông phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc hỗ trợ các doanh 
nghiệp hình thành ý tưởng, thực hiện triển khai các đề tài, dự án đổi mới công nghệ 
thuộc phạm vi lĩnh vực của ngành mình. 
 2. Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công 
nghệ tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học và 
công nghệ hàng năm cho hỗ trợ đổi mới công nghệ trên cơ sở cân đối nguồn ngân 
sách của địa phương. 
 3. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố cân đối nguồn vốn thực 
hiện hỗ trợ các doanh nghiệp theo đúng đối tượng, nội dung, phương thức đã được 
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. 
 Điều 15. Trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân  
 1. Lập nhu cầu đổi mới công nghệ đăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ, lập 
dự án đổi mới công nghệ (theo mẫu quy định); 

2. Tổ chức tiến hành triển khai dự án theo đúng nội dung, khối lượng, thời gian 
và kinh phí được thẩm định phê duyệt; 
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 3. Trong quá trình triển khai dự án các tổ chức phải thực hiện chế độ báo cáo 
theo quy định.  
 Điều 16. Điều khoản thi hành 
 1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các 
thủ tục xét hỗ trợ và giải ngân. 
 2.Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ 
quan, đơn vị có trách nhiệm phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để kịp thời tổng 
hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
 

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
     CHỦ TỊCH 

 
      Văn Hữu Chiến 

 



 CÔNG BÁO/Số 06 + 07/Ngày 20-3-2012 48 

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

  Số: 09 /2012/QĐ-UBND                    Đà Nẵng, ngày 03 tháng 03 năm 2012 

QUYẾT ĐỊNH  
Ban hành Quy chế khen thưởng  

trong hoạt động khoa học và công nghệ 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 Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000; 
Căn cứ Thông tư số 52/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài 

chính Hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế khen thưởng trong hoạt 
động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng. 
 Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng chịu trách 
nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức triển khai, hướng 
dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế. 
 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 
 Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở: Khoa 
học và Công nghệ, Nội vụ (Ban Thi đua Khen thưởng), Thủ trưởng các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và 
thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
                                                                                  TM. 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 CHẾ 

Xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ 
 thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09 /2012/QĐ-UBND 
 Ngày 03 tháng 03 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy chế này quy định về phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, hình thức 

khen thưởng và mức thưởng; hồ sơ, thủ tục và quy trình xét khen thưởng trong hoạt 
động khoa học và công nghệ của UBND thành phố Đà Nẵng.  

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
1. Hoạt động khoa học và công nghệ quy định trong quy chế này bao gồm: hoạt 

động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ 
thuật, hợp lý hoá sản xuất; hoạt động hợp tác về khoa học và công nghệ; hoạt động 
chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; 

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ bao gồm hoạt động 
nghiên cứu khoa học và hoạt động phát triển công nghệ: 

a) Nghiên cứu khoa học là hoạt động phát hiện, tìm hiểu các hiện tượng, sự vật, 
quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo các giải pháp nhằm ứng dụng vào thực 
tiễn; 

b). Phát triển công nghệ là hoạt động nhằm tạo ra và hoàn thiện công nghệ mới, 
sản phẩm mới. Phát triển công nghệ bao gồm triển khai thực nghiệm và sản xuất thử 
nghiệm: 

- Triển khai thực nghiệm là hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học để 
làm thực nghiệm nhằm tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới; 

- Sản xuất thử nghiệm là hoạt động ứng dụng kết quả triển khai thực nghiệm để 
sản xuất thử ở quy mô nhỏ nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới trước khi 
đưa vào sản xuất và đời sống. 

c) Công trình khoa học và công nghệ là sản phẩm của quá trình lao động sáng 
tạo trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 

3. Hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất là các hoạt động 
tạo ra sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và sáng chế: 
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a) Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất là giải pháp kỹ thuật, giải 
pháp quản lý hoặc giải pháp tổ chức sản xuất mới, có khả năng áp dụng và mang lại lợi 
ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị nhận đăng ký; 

b) Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải 
quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. 

4. Hoạt động hợp tác về khoa học và công nghệ là hoạt động phối kết hợp với 
các tổ chức nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài nước để triển khai các nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ của thành phố. 

5. Hoạt động chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ là hoạt động ứng dụng các kết quả nghiên cứu, giải pháp công nghệ, kỹ thuật 
tiên tiến vào thực tế sản xuất, đời sống, công tác quản lý. 

6. Tác giả công trình; tác giả sáng kiến, sáng chế là người bằng lao động của 
mình trực tiếp sáng tạo ra công trình, sáng kiến, sáng chế. 

7. Đồng tác giả công trình, sáng kiến, sáng chế là hai hoặc nhiều người bằng lao 
động của mình cùng trực tiếp sáng tạo ra công trình, sáng kiến, sáng chế. Những người 
chỉ giúp đỡ, hỗ trợ về kỹ thuật, vật chất, kinh phí cho tác giả, đồng tác giả mà không 
trực tiếp tham gia sáng tạo ra công trình, sáng kiến, sáng chế thì không phải là tác giả, 
đồng tác giả của công trình, sáng kiến, sáng chế. 

Điều 3. Đối tượng áp dụng 
Cá nhân là công dân Việt Nam và người nước ngoài có thành tích xuất sắc trong 

các hoạt động khoa học và công nghệ sau đây trên địa bàn thành phố: 
1. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; 
2. Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; 
3. Hợp tác về khoa học và công nghệ; 
4. Chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 
Điều 4. Nguyên tắc xét thưởng 
1. Chính xác, công khai, dân chủ, công bằng, kịp thời; 
2. Dựa vào thành tích đạt được để khen thưởng, không căn cứ vào mức khen 

thưởng trước đó; 
3. Mỗi thành tích chỉ được xét khen thưởng một lần theo Quy chế này; 
4. Kết hợp chặt chẽ việc động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật 

chất; 
5. Đảm bảo thủ tục hồ sơ, qui trình xét duyệt và thời gian đề nghị xét khen thưởng 

theo qui định. 
Chương II 

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN XÉT KHEN THƯỞNG, 
HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ MỨC THƯỞNG 
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Điều 5. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
1. Điều kiện được đề nghị xét khen thưởng 
Công trình đề nghị xét khen thưởng phải đáp ứng đủ 02 điều kiện sau đây: 
a) Công trình đề nghị xét khen thưởng phải được công bố hoặc ứng dụng trong 

thực tiễn ít nhất là 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét thưởng; 
b) Không có tranh chấp về quyền tác giả; không có khiếu kiện, tố cáo về nội 

dung và kết quả công trình tại thời điểm xét thưởng. 
2. Tiêu chuẩn xét khen thưởng 
Công trình được xét thưởng phải đáp ứng đủ 02 tiêu chuẩn sau đây: 
a) Các công trình khoa học và công nghệ cấp thành phố hoặc các công trình khoa 

học và công nghệ cấp nhà nước thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được Hội 
đồng Khoa học và Công nghệ cấp tương ứng nghiệm thu đạt loại Giỏi trở lên (Hội đồng 
Khoa học và Công nghệ cấp thành phố nghiệm thu công trình cấp thành phố; Hội đồng 
Khoa học và Công nghệ cấp nhà nước nghiệm thu công trình cấp nhà nước); 

b) Kết quả nghiên cứu mang lại hiệu quả thiết thực trong thực tiễn công tác quản 
lý, sản xuất, đời sống, xã hội và môi trường, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát 
triển kinh tế-xã hội, khoa học và công nghệ của thành phố. 

3. Cơ cấu giải thưởng, hình thức khen thưởng và mức thưởng  
a) Cơ cấu giải thưởng gồm: giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích. 
b) Hình thức khen thưởng: Giấy chứng nhận giải thưởng của Chủ tịch UBND 

thành phố. 
c) Mức tiền thưởng cho tác giả (hoặc đồng tác giả) công trình khoa học và công 

nghệ tương ứng với cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau: 
- Giải nhất:              20 lần mức lương tối thiểu chung; 
- Giải nhì:                  15 lần mức lương tối thiểu chung; 
- Giải ba:                   10 lần mức lương tối thiểu chung; 
- Giải khuyến khích:   5 lần mức lương tối thiểu chung. 
Điều 6. Hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất 
1. Đối với hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất đạt giải cấp 

thành phố: 
a) Tiêu chuẩn xét khen thưởng: Các giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải 

pháp tổ chức sản xuất đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố. 
b) Cơ cấu giải thưởng, hình thức khen thưởng và mức thưởng:  
- Cơ cấu giải thưởng gồm: giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích; 
- Hình thức khen thưởng: Giấy chứng nhận giải thưởng của Chủ tịch UBND 

thành phố; 
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- Mức tiền thưởng cho tác giả (hoặc đồng tác giả) của các giải pháp, sáng kiến 
tương ứng với cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau: 

+ Giải nhất:      15 lần mức lương tối thiểu chung; 
+ Giải nhì:      10 lần mức lương tối thiểu chung; 
+ Giải ba:        8 lần mức lương tối thiểu chung; 
+ Giải khuyến khích:   4 lần mức lương tối thiểu chung. 
2. Đối với hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất đạt giải 

quốc gia:  
a) Tiêu chuẩn xét khen thưởng: Bên cạnh các giải thưởng đã nhận được ở cấp 

khen thưởng, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen và thưởng thêm cho tác giả 
(hoặc đồng tác giả) đạt được một trong các thành tích sau: 

- Có sáng chế được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng; 
- Có giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá 

sản xuất đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc; 
- Có công trình đạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học – Công nghệ Việt Nam (giải 

VIFOTEC).  
b) Điều kiện được thành phố khen thưởng nội dung này phải đáp ứng một trong 

các điều kiện sau: 
- Tác giả (hoặc đồng tác giả) công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền 

quản lý của UBND thành phố Đà Nẵng; 
- Sáng kiến, giải pháp, công trình được áp dụng mang lại hiệu quả rõ rệt cho sự 

phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng. 
- Tác giả (hoặc đồng tác giả) có quá trình sinh sống, học tập, công tác lâu dài, 

gắn bó với thành phố Đà Nẵng (Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất cụ thể); 
c) Hình thức khen thưởng và mức thưởng: 
- Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố kèm theo tiền thưởng là 15 lần 

mức lương tối thiểu chung cho tác giả (hoặc đồng tác giả) có sáng chế được Cục Sở hữu 
trí tuệ cấp văn bằng; 

- Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố kèm theo tiền thưởng cho tác 
giả (hoặc đồng tác giả) có các giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tổ chức 
sản xuất đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc như sau: 

+ Giải nhất:   10 lần mức lương tối thiểu chung; 
+ Giải nhì:     8 lần mức lương tối thiểu chung; 
+ Giải ba:       5 lần mức lương tối thiểu chung; 
+ Giải khuyến khích:  3 lần mức lương tối thiểu chung. 
- Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố kèm theo tiền thưởng cho tác 

giả (hoặc đồng tác giả) có công trình đạt giải thưởng Sáng tạo Khoa học-Công nghệ 
Việt Nam (giải VIFOTEC) như sau: 
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+ Giải nhất:     15 lần mức lương tối thiểu chung; 
+ Giải nhì:     10 lần mức lương tối thiểu chung; 
+ Giải ba:       8 lần mức lương tối thiểu chung; 
+ Giải khuyến khích:  4 lần mức lương tối thiểu chung. 
Điều 7. Hoạt động chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ 
1. Tiêu chuẩn xét khen thưởng: Các hoạt động chuyển giao, ứng dụng kết quả 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào thực tiễn mang lại hiệu quả rõ rệt trên 
địa bàn thành phố (Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố xem xét và đề xuất 
trong từng trường hợp cụ thể). Hiệu quả ứng dụng phải được đánh giá ít nhất trong thời 
gian 1 năm kể từ khi chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ đến thời điểm nộp hồ sơ xét thưởng. Hiệu quả hoạt động chuyển giao, ứng 
dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được đánh giá qua các nội 
dung sau đây: 

a) Tăng năng suất, chất lượng sản phẩm rõ rệt so với trước khi ứng dụng; 
b) Tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, góp phần xoá đói giảm 

nghèo và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường tại địa phương; 
c) Mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn rõ rệt so với trước khi ứng dụng. 
2. Hình thức khen thưởng và mức thưởng: Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND 

thành phố kèm theo tiền thưởng là 8 lần mức lương tối thiểu chung cho các cá nhân chủ 
trì thực hiện các hoạt động chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ vào thực tiễn đáp ứng quy định tại khoản 1, Điều này. 

Điều 8. Hoạt động Hợp tác về khoa học và công nghệ 
1. Tiêu chuẩn xét khen thưởng 
Các cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây: 
a) Có thành tích trong công tác thu hút các chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực 

kinh tế, công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố (Hội đồng Khoa học 
và Công nghệ thành phố xem xét và đề xuất trong từng trường hợp cụ thể); 

b) Có thành tích trong công tác thu hút các dự án lớn đầu tư vào lĩnh vực khoa 
học và công nghệ (giá trị của dự án do Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố đề 
xuất trong từng trường hợp cụ thể).  

2. Hình thức khen thưởng và mức thưởng: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND 
thành phố kèm theo tiền thưởng là 8 lần mức lương tối thiểu chung cho các cá nhân đạt 
tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, Điều này. 

Chương III 
HỒ SƠ XÉT KHEN THƯỞNG 

Điều 9. Hồ sơ chung 
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1. Tờ trình đề nghị khen thưởng của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình 
Chủ tịch UBND thành phố (qua Ban Thi đua Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ); 

2. Văn bản đề nghị xét khen thưởng của đơn vị có cá nhân được xét khen thưởng. 
Đối với cá nhân không được đơn vị phụ trách đề nghị xét khen thưởng hoặc không 
thuộc một tổ chức nào thì tự làm văn bản đề nghị và có xác nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú. Đối với cá nhân là người nước ngoài (hoặc người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài) tự làm văn bản đề nghị ghi rõ họ tên, quốc tịch và lý do đề nghị xét 
khen thưởng; Trong trường hợp cơ quan, đơn vị, cá nhân không tự đề nghị nhưng có 
văn bản đề cử của một tổ chức, cá nhân khác thì cũng được xem xét đề nghị khen 
thưởng; 

3. Báo cáo thành tích của cá nhân được đề nghị khen thưởng. 
Điều 10. Hồ sơ đặc thù theo từng đối tượng 
1. Đối với Giải thưởng hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: 
a) Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ nghiệm thu công trình khoa 

học và công nghệ ở cấp quản lý tương ứng; 
b) Xác nhận của cơ quan quản lý tương ứng về tiến độ thực hiện và giá trị ứng 

dụng của công trình (Sở Khoa học và Công nghệ xác nhận đối với công trình khoa học 
và công nghệ cấp thành phố; Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận đối với công trình 
khoa học và công nghệ cấp nhà nước); 

c) Báo cáo đánh giá kết quả ứng dụng vào thực tiễn của công trình có chữ ký của 
tác giả và xác nhận của đơn vị triển khai ứng dụng.  

2. Đối với hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất: 
a) Đối với các giải thưởng cấp thành phố: Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng của cơ 

quan có thẩm quyền tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố; 
b) Đối với sáng chế được cấp văn bằng: Văn bằng của Cục Sở hữu trí tuệ cấp 

cho sáng chế (bản phô tô có công chứng); 
c) Đối với các giải thưởng cấp quốc gia và giải VIFOTEC: Chứng nhận đoạt giải 

tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc hoặc chứng nhận đoạt giải VIFOTEC (bản phô 
tô có công chứng). 

3. Đối với hoạt động chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ cần có văn bản xác nhận hiệu quả của tổ chức, cá nhân được 
chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; 

4. Đối với hoạt động Hợp tác về khoa học và công nghệ cần có văn bản xác nhận 
của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng. 

Đối với các trường hợp đặc biệt quy định tại khoản 3 Điều 11 và khoản 5 Điều 
13 thực hiện theo thủ tục đơn giản. 
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Chương IV 
QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG 

 
Điều 11. Trách nhiệm trình hồ sơ xét khen thưởng  
1. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng, tổng hợp và 

xin ý kiến Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố để xét chọn hồ sơ trình Chủ 
tịch UBND thành phố khen thưởng; 

2. Đối với trường hợp khen thưởng cho người nước ngoài (bao gồm cả người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài) đáp ứng các tiêu chuẩn đề ra trong Chương II của Quy 
chế này, trước khi xin ý kiến Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố, Sở Khoa 
học và Công nghệ xin ý kiến các ngành liên quan; 

3. Đối với những trường hợp đặc biệt chưa được quy định tại Quy chế này nhưng 
các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các hoạt động khoa học và công nghệ 
được các tổ chức quốc tế có uy tín công nhận, tùy theo từng trường hợp cụ thể Giám 
đốc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét trình Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng; 

4. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ, xem 
xét các vấn đề liên quan đến cá nhân được đề nghị khen thưởng, tổ chức họp Hội đồng 
Khoa học và Công nghệ thành phố (có mời đại diện Ban Thi đua -Khen thưởng thuộc 
Sở Nội vụ thành phố và Văn phòng UBND thành phố) để xét chọn hồ sơ trước khi trình 
Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng. 

Điều 12. Trách nhiệm của Hội đồng khoa học và Công nghệ thành phố 
Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố có trách nhiệm xem xét các hồ sơ 

do Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị và xét chọn hồ sơ để trình Chủ tịch UBND 
thành phố khen thưởng. 

Điều 13. Thời gian và quy trình thực hiện việc xét khen thưởng 
1. Việc xét thưởng được tiến hành 2 năm một lần vào quý IV của năm thứ hai; 
2. Sở Khoa học và Công nghệ bắt đầu nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng từ ngày 

01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 của năm xét khen thưởng; 
3. Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, thẩm định hồ sơ trình Hội đồng Khoa 

học và Công nghệ thành phố xét chọn trước ngày 30 tháng 8 của năm xét khen thưởng; 
hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch UBND thành phố (qua Ban Thi đua Khen thưởng thuộc 
Sở Nội vụ thành phố) trước ngày 30 tháng 9 của năm xét khen thưởng; 

4. Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ban Thi đua Khen thưởng 
thuộc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng thẩm tra hồ sơ và trình Chủ tịch UBND thành phố 
trong quý IV của năm xét khen thưởng; 

5. Đối với những trường hợp khen thưởng đột xuất, Giám đốc Sở Khoa học và 
Công nghệ xem xét trình Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng từng trường hợp cụ 
thể. 
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Điều 14. Kinh phí khen thưởng 
Kinh phí khen thưởng các hoạt động khoa học và công nghệ thành phố được chi từ 

các nguồn: 
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ thành phố: Chi cho khen thưởng 

trong hoạt động Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Hoạt động sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất (Thực hiện theo Công văn số 1812/BKHCN-KHTC 
ngày 27/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về nguồn kinh phí khen thưởng trong 
hoạt động khoa học và công nghệ); 

2. Quỹ thi đua khen thưởng của thành phố: Chi cho khen thưởng trong hoạt động 
Hợp tác về khoa học và công nghệ; Hoạt động chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ. 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 
Điều 15. Xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo 
Xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo trong việc khen thưởng các hoạt 

động khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 
Điều 16. Hướng dẫn thi hành 
Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện Quy 

chế này và báo cáo tình hình cho UBND thành phố. 
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, các tổ chức, 

cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về UBND thành phố (qua Sở Khoa học và Công 
nghệ) để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH  

 
Văn Hữu Chiến  
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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:10/2012/QĐ-UBND                              Đà Nẵng, ngày 06  tháng 3  năm 2012 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức chi hỗ trợ công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện và 
 quản lý sau cai nghiện ma tuý 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 Thông tư số 60/2008/TT-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài 
chính về hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của 
Uỷ ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý 
mại dâm ở các cấp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài 
chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định mức chi hỗ trợ công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện và 
quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (theo Phụ lục đính kèm).  

Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội được bố trí trong 
dự toán chi ngân sách hằng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.   

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay 
thế Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2009 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc Quy định mức chi cho công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện 
và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở: Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nội vụ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng và Thủ 
trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

 
 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

    Văn Hữu Chiến 
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PHỤ LỤC 
 

Mức chi hỗ trợ công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma tuý 
và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10 /2012/QĐ-UBND 
Ngày 06  tháng 3  năm 2012  của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 
 

TT Nội dung hỗ trợ Mức chi 

1 Cán bộ chuyên trách không hưởng lương họp giao ban, 
tập huấn         75.000 đồng/ người/lần 

2 

Thành viên Hội đồng tư vấn dự họp xét duyệt đưa 
người nghiện ma tuý, người nghiện ma tuý nhiễm 
HIV/AIDS, người bán dâm vào Trung tâm Giáo dục - 
Dạy nghề 05-06 (Trung tâm) 

       50.000 đồng/ người/lần 

3 
Cán bộ chuyên trách xã, phường đến Trung tâm làm 
thủ tục nhận đối tượng hết thời hạn cai nghiện ma tuý 
về lại địa phương giáo dục, quản lý 

        50.000 đồng/ người/lần 

4 

Chi hỗ trợ cho việc bắt, lập hồ sơ chuyển giao đối tượng 
là người bán dâm vào Trung tâm chữa bệnh, người 
nghiện ma tuý bỏ trốn khỏi Trung tâm vào lại Trung tâm 
cai nghiện 

        300.000 đồng/đối tượng 

5 Hỗ trợ công an quản lý học viên điều trị tại các bệnh 
viện (thời gian thanh toán không quá 05 ngày) 100.000 đồng/ người/ngày đêm 

6 

Hỗ trợ tiền ăn cho công an tăng cường làm nhiệm vụ 
tại Trung tâm (trừ sĩ quan công an tăng cường làm 
nhiệm vụ tại Trung tâm đã được hỗ trợ theo quy định 
tại Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 
của UBND thành phố) 

        30.000 đồng/ ngày/người 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN                

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc 

lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 17 /CT-UBND     Đà Nẵng, ngày  28  tháng  12  năm 2011 
 
 

CHỈ THỊ 
Về việc quán triệt, triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ  

quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 
 

Thành phố Đà Nẵng hiện có 274.738 thanh niên (từ 16 đến 30 tuổi), chiếm 29,6% 
dân số và 66,6% lực lượng lao động toàn thành phố1. Đây là thành phần xã hội rất quan 
trọng, là lực lượng lao động chủ yếu trên nhiều lĩnh vực và giữ vai trò quyết định đối 
với chất lượng nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong những 
năm qua, thanh niên thành phố Đà Nẵng đã tiếp nối truyền thống quê hương, nêu cao 
lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu vươn lên trong học tập, 
lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng, tích cực tham gia vào các hoạt động phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 
một bộ phận thanh niên nhận thức lệch lạc về giá trị cuộc sống, thiếu trách nhiệm với 
xã hội, tình trạng phạm pháp và các tệ nạn xã hội, vi phạm đạo đức trong thanh niên 
ngày càng tăng; pháp luật và các cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về công tác thanh 
niên chưa được quan tâm đúng mức. 

 Để khắc phục tình trạng nêu trên và triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ 
quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Thông 
báo số 327-TB/TW ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Chính trị về Đề án tổ chức bộ 
máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên và Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 
10 tháng 2 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ 
chức bộ máy và biên chế quản lý nhà nước về công tác thanh niên, Chủ tịch UBND 
thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện: 
a) Xác định rõ nhiệm vụ xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tích cực để phát 

triển thanh niên là trách nhiệm của cơ quan nhà nước và của người đứng đầu, được 
thực hiện thông qua cơ chế, chính sách và pháp luật của nhà nước. Phân định rõ trách 
nhiệm quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với trách nhiệm đoàn kết, tập hợp và tổ 
chức phong trào của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức quần 
chúng của thanh niên;    
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b) Tuyên truyền, phổ biến và phân công trách nhiệm của từng cơ quan, bộ phận 
trực thuộc trong việc tham mưu các cơ chế, chính sách và hoạt động quản lý nhà nước 
về công tác thanh niên thuộc phạm vi, lĩnh vực, thẩm quyền quản lý.  

c) Tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng và tác động của các cơ chế, chính sách 
quản lý liên quan đến thanh niên của ngành, địa phương mình; xác định những nội 
dung tác động trực tiếp đến thanh niên để làm cơ sở triển khai các giải pháp mới về 
công tác thanh niên trong thời gian đến.   

d) Trong chương trình công tác hằng năm, các ngành, địa phương, đơn vị đăng 
ký với UBND thành phố về nhiệm vụ công tác thanh niên thuộc phạm vi quản lý của 
ngành, địa phương mình để thực hiện;  

đ) Trước mắt từ nay đến ngày 05 tháng 01 năm 2012: 
- Nghiên cứu, đề xuất 01 (một) nhiệm vụ về công tác thanh niên thuộc phạm vi 

quản lý của ngành, địa phương mình để UBND thành phố xem xét, ban hành Kế hoạch 
công tác thanh niên năm 2012 (gửi thông qua Sở Nội vụ); 

- Đối với các ngành, địa phương, đơn vị đã được giao nhiệm vụ tại Chương trình 
hành động số 31-CTr/TU ngày 25 tháng 10 năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy 
về việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh 
niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tại Quyết định số 8412/QĐ-
UBND ngày 06 tháng 11 năm 2009 của UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện 
Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ thì chủ động phối 
hợp Sở Nội vụ rà soát các nhiệm vụ chưa hoàn thành để đưa vào Kế hoạch công tác 
thanh niên năm 2012 của UBND thành phố;  

2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ: 
a) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công 

chức tham mưu về công tác thanh niên của các ngành, địa phương; 
b) Phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy, các ngành, địa 

phương, Thành đoàn, các tổ chức quần chúng của thanh niên và các cơ quan, đơn vị có 
liên quan xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, 
trình UBND thành phố ban hành để thực hiện;  

c) Định kỳ vào tháng 12 hằng năm, tham mưu UBND thành phố ban hành Kế 
hoạch công tác thanh niên; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực 
hiện của các ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan; tổng hợp báo cáo 
kết quả thực hiện về UBND thành phố theo quy định.   

3. Về công tác tuyên truyền: 
Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Báo Công an 

thành phố Đà Nẵng và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tích cực tuyên 
truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Trung ương và thành phố về công tác 
thanh niên; đổi mới các chương trình, chuyên mục truyền thông về thanh niên, kịp thời 
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biểu dương gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm mới đồng thời phản ánh 
những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác thanh niên. 

4. Về công tác phối hợp: 
Đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy, Thành đoàn, Hội Liên 

hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên thành phố, các tổ chức thanh niên, các trường đại học, 
cao đẳng và các cơ quan có liên quan tích cực phối hợp Sở Nội vụ và các ngành, địa 
phương trong quá trình tuyên truyền, vận động và tổ chức hoạt động thanh niên; Đối 
với các dự án, chương trình, kế hoạch hoạt động liên tịch, hoạt động phối hợp với 
UBND thành phố Đà Nẵng về công tác thanh niên, đề nghị làm việc, thông tin qua Sở 
Nội vụ để thống nhất đầu mối về cơ quan tham mưu quản lý nhà nước. 

5. Tổ chức thực hiện:  
a) Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn, đôn đốc triển khai và báo cáo 

tình hình thực hiện Chỉ thị này với Chủ tịch UBND thành phố; 
b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành, địa phương có 

liên quan hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán kinh phí 
ngân sách thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên hằng năm và 
các hoạt động nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách mới trong hoạt động quản lý 
nhà nước về công tác thanh niên trong năm 2012. 

c) Đề nghị Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố và 
các tổ chức quần chúng của thanh niên tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị này đến các tổ 
chức cơ sở của thanh niên; định kỳ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tình hình tổ 
chức và hoạt động về Sở Nội vụ theo quy định. 

Nhận được Chỉ thị này, đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND 
các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
                                              KT. CHỦ TỊCH 
                                                                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH 
 
                                                                                             Võ Duy Khương   
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   ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 
  Số: 01 /CT-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
        Đà Nẵng, ngày 30  tháng 01 năm 2012 

 
CHỈ THỊ 

Về việc thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012 
  

Năm 2011, thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của  thành 
phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn đã tổ chức triển khai thực hiện và bước 
đầu đạt kết quả tốt, góp phần từng bước kiểm chế, đẩy lùi tội phạm tham nhũng. Tuy 
nhiên, trong quá trình thực hiện, vẫn còn một số tồn tại như : việc triển khai các quy 
định của Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn còn 
chậm và chưa triệt để; chế độ thông tin báo cáo chưa thực hiện theo đúng thời gian quy 
định; một số lĩnh vực chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ xảy ra 
các hành vi tiêu cực, tham nhũng. 

 

Để triển khai có kết quả công tác phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch số 
04/KH-BCĐ ngày 10 tháng 01 năm 2012 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống 
tham nhũng thành phố, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu : 

 
1. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố: 
a) Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch công 

tác phòng chống tham nhũng năm 2012, trong đó cần đặc biệt chú ý thực hiện tốt các 
biện pháp phòng ngừa, tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Phương 
châm phòng, chống tham nhũng của năm 2012 là phòng sâu, rộng, chống mạnh mẽ. 

 

b) Thực hiện tốt các chỉ đạo của Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống tham 
nhũng thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công khai minh bạch tài sản, 
xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí theo 
quy định của pháp luật. 

 

c) Gương mẫu, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; có chương 
trình, kế hoạch cụ thể và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; bảo đảm công 
khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị mình; xử lý kịp thời, kiên 
quyết đối với các hành vi tham nhũng được phát hiện, không xử lý nội bộ. 

 

d) Tiếp nhận, xử lý kịp thời đơn thư tố cáo tham nhũng theo quy định của pháp 
luật; nghiêm cấm việc bao che, không xử lý hoặc xử lý không cương quyết các tố cáo 
về tham nhũng. 

 

đ) Thông tin, báo cáo kịp thời về UBND thành phố (qua Văn phòng Ban Chỉ đạo 
Phòng, chống tham nhũng thành phố và Thanh tra thành phố) tình hình triển khai thực 
hiện thanh tra, kiểm tra tại đơn vị và những vụ việc vi phạm do các cơ quan chức năng 
phát hiện để kịp thời có biện pháp phối hợp, xử lý theo quy định. 
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2. Các sở, ban, ngành có trách nhiệm thường xuyên rà soát các thể chế, chính 
sách, quy định của pháp luật liên quan đến những lĩnh vực quản lý nhà nước dễ xảy ra 
các hành vi tham nhũng để trình UBND thành phố và các cơ quan nhà nước ở Trung 
ương sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với công tác phòng ngừa tham nhũng, 
tiêu cực. 

 

3. Thanh tra thành phố thực hiện tốt trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về 
phòng, chống tham nhũng. Tăng cường lực lượng, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt 
động về phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng 
việc xử lý sau thanh tra; kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với cán bộ, 
công chức, viên chức có hành vi vi phạm khi thực thi nhiệm vụ, công vụ; tiến hành 
thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện 
pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch đã được Chủ tịch UBND thành 
phố phê duyệt. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý tố cáo tham nhũng theo quy 
định của pháp luật.  

 

4. Sở Tư pháp thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng 
chống tham nhũng thành phố rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng; đề xuất UBND thành phố sửa đổi, bổ sung các quy định có 
liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng cho phù hợp với giai đoạn hiện nay. 

   

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND 
quận, huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, 
các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện và việc thực hiện Chỉ 
thị này là một trong những chỉ tiêu khi xét thi đua khen thưởng của đơn vị./. 
 

              CHỦ TỊCH 
 
           Văn Hữu Chiến 
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