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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

 

NGHỊ QUYẾT 
Bổ sung danh mục dự án tại Phụ lục số I kèm theo Nghị quyết 
 số 149/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của HĐND 

 thành phố Đà Nẵng Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với  
các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội  

quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng   

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 11  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính 

phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản 
lý đối với thành phố Đà Nẵng;  

Xét Tờ trình số 4256/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của UBND thành 
phố về việc bổ sung danh mục dự án được hỗ trợ lãi suất tại Phụ lục I kèm theo Nghị 
quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân 
thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế -Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành 
phố; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Bổ sung nội dung "- Dự án hạ ngầm lưới điện trung, hạ thế trong khu đô 
thị và khu dân cư theo danh mục tuyến đường cụ thể do Ủy ban nhân dân thành phố 
phê duyệt" vào Điểm 2.2 Khoản 2 Phụ lục I Danh mục các dự án thuộc lĩnh vực dịch 
vụ kèm theo Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Số:237/2019/NQ-HĐND 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2019 
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đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

 Điều 2. Hiệu lực thi hành 

 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. 
 Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy 
định.  

 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.  

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm 
kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019./. 

 CHỦ TỊCH 
Nguyễn Nho Trung 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Số:238/2019/NQ-HĐND 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2019 
 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định chế độ hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm cho 

 cán bộ hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng 
 vũ trang và một số đối tượng đặc thù trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 11 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 
 Xét Tờ trình số 4258/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Uỷ ban nhân 
dân thành phố về việc ban hành quy định chế độ hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán hằng 
năm cho cán bộ hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ 
trang và một số đối tượng đặc thù trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra 
của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các 
vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định chế độ hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm cho cán bộ 
hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và một số 
đối tượng đặc thù trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng, mức chi và nguồn kinh phí hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng 

a) Đối tượng, mức chi do ngân sách cấp thành phố đảm bảo: Chi tiết theo phụ 
lục I đính kèm. 

b) Đối tượng, mức chi do ngân sách quận, huyện, phường, xã đảm bảo: Chi tiết 
theo phụ lục II đính kèm. 
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c) Quy định chế độ hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán cho các đối tượng kiêm 
nhiệm hoặc có tham gia công tác ở cấp dưới phường, xã 

- Đối tượng được hưởng trợ cấp tết tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 
này ở cấp thành phố, quận, huyện, phường, xã có tham gia công tác ở khu dân cư (Bí 
thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố…) thì được hưởng nguyên các suất trợ cấp theo tiêu 
chuẩn quy định cho từng chức danh; 

- Đối tượng được hưởng trợ cấp tết tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 
này kiêm nhiệm nhiều chức danh ở thành phố, quận, huyện, phường, xã; đối tượng 
công tác ở khu dân cư (cấp dưới phường, xã) kiêm nhiệm nhiều chức danh ở khu dân 
cư thì được hưởng 01 suất cao nhất theo quy định, các chức danh còn lại hưởng 50% 
theo mức quy định. 
 2. Lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí 
 a) Lập dự toán 
 Hằng năm, căn cứ vào đối tượng và mức chi quy định nêu trên, các cơ quan, đơn 
vị lập dự toán kinh phí hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán cùng với dự toán kinh phí chi 
thường xuyên hằng năm của cơ quan, đơn vị, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng 
hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định bố trí vào dự toán của đơn vị để thực 
hiện. Riêng đối tượng không có quan hệ với ngân sách được bố trí tại chi thường xuyên 
khác ngân sách. 
 b) Thanh quyết toán kinh phí 
 - Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị: 
Trên cơ sở dự toán được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị thực hiện chi hỗ trợ Tết cho 
các đối tượng trên cơ sở danh sách cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động 
(kể cả sinh viên khá giỏi) có tên trong bảng lương tháng Tết nguyên đán và quyết toán 
đúng quy định. Trường hợp kinh phí quyết toán tăng so với kinh phí đã được bố trí 
trong dự toán chi đầu năm của đơn vị: Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, cơ 
quan tài chính sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét bổ sung kinh phí cho các 
cơ quan, đơn vị để thực hiện. 
 - Đối với cán bộ hưu trí; đối tượng bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp: 
Bảo hiểm xã hội thành phố có trách nhiệm lập danh sách số lượng dự kiến được nhận 
lương hưu trợ cấp trong tháng Tết Nguyên đán, mức trợ cấp cụ thể gửi Sở Tài chính 
lập thủ tục tạm cấp kinh phí để thực hiện theo phê duyệt. Sau khi hoàn thành việc chi 
trả, Bảo hiểm xã hội thành phố có trách nhiệm tổng hợp danh sách đã cấp gửi Sở Tài 
chính để quyết toán theo quy định; 
 - Đối với các đối tượng còn lại (Bệnh nhân; học sinh; gia đình có quân nhân 
đang công tác ở đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1; Vận động viên; Đội xích lô du 
lịch...): trên cơ sở danh sách các đối tượng thực tế, các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm 
chi trả cho các đối tượng từ dự toán được giao đầu năm và quyết toán đúng quy định. 
 Điều 2. Hiệu lực thi hành 
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 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. 
 Điều 3. Tổ chức thực hiện 
 1. Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 
này. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách và tốc độ tăng 
chỉ số giá tiêu dùng, Ủy ban nhân dân thành phố được quyết định tăng mức chi tối đa 
15% so với mức thực hiện của năm trước sau khi xin ý kiến thống nhất của Thường 
trực Hội đồng nhân dân thành phố. 
 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng 
nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.  
 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm 
kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019./. 
 CHỦ TỊCH 

Nguyễn Nho Trung 
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Phụ lục I 

ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC CHI HỖ TRỢ TẾT NGUYÊN ĐÁN 
 DO NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ ĐẢM BẢO 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND ngày  11 tháng 7 năm 2019 
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

MỨC HỖ TRỢ 
TT ĐỐI TƯỢNG 

Đơn vị tính Mức 

1 
Cán bộ hưu trí. mất sức lao động. công nhân viên chức nghỉ 
việc do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đang hưởng lương 
hưu. trợ cấp do Bảo hiểm xã hội chi trả hàng tháng  

    

- 
Cán bộ hưu trí (kể cả cán bộ phường. xã nghỉ hưu theo Nghị 
định 09/1998/NĐ-CP). mất sức lao động đang hưởng bảo hiểm 
xã hội (kể cả mất sức lao động theo Quyết định số 91/2000/QĐ-
TTg và Quyết định số 613/QĐ-TTg) 

Nghìn đồng/người 1.200 

- 
Công nhân viên chức nghỉ việc do tai nạn lao động hoặc bệnh 
nghề nghiệp đang hưởng lương hưu. trợ cấp do Bảo hiểm xã 
hội chi trả hàng tháng 

Nghìn đồng/người 1.000 

2 

Sĩ quan. quân nhân chuyên nghiệp. hạ sĩ quan. binh sĩ và công 
nhân. viên chức quốc phòng thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành 
phố Đà Nẵng. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà 
Nẵng; Sĩ quan. hạ sĩ quan hưởng lương. hạ sĩ quan. chiến sĩ 
nghĩa vụ. công nhân công an thuộc Công an thành phố Đà Nẵng 
(Bao gồm cả cán bộ. chiến sỹ đang đi học tại các trường quân 
sự. công an. phòng cháy chữa cháy) 

Nghìn đồng/người 1.000 

3 Thăm gia đình có quân nhân đang công tác ở đảo Trường Sa và 
Nhà giàn DK1 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng) Nghìn đồng/gia đình 1.100 

4 
Cán bộ. công chức. viên chức và người lao động khối cơ quan 
Đảng. cơ quan nhà nước. đơn vị sự nghiệp. tổ chức chính trị xã 
hội. hội đoàn thể khối thành phố và các ban Quản lý dự án khối 
thành phố 

    

- Cơ quan Đảng. cơ quan nhà nước. tổ chức chính trị - xã hội 

- 
Tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp. tổ chức xã hội. tổ chức 
xã hội - nghề nghiệp được ngân sách hỗ trợ kinh phí trong dự 
toán chi ngân sách hằng năm 

- Liên đoàn lao động thành phố 

- Đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường 
xuyên 

- Làng trẻ em SOS thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Nghìn đồng/người 1.800 
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- Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 

- Trường Phổ thông Hermann Gmeiner thuộc Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội 

Nghìn đồng/người 1.450 

- Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự 
nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư 

- Các ban Quản lý dự án khối thành phố 

- Nhà văn hóa Lao động thuộc Liên đoàn Lao động thành phố 

Nghìn đồng/người 600 

5 

Hỗ trợ tiền ăn cho các bệnh nhân nặng ở lại các cơ sở y tế thuộc 
Sở Y tế ăn Tết (gồm: 07 Trung tâm y tế các quận. huyện; Bệnh 
viện Đà Nẵng. Bệnh viện Phụ sản nhi. Bệnh viện Tâm Thần. 
Bệnh viện Phổi. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Bệnh viện Da 
liễu. Bệnh viện phục hồi chức năng. Bệnh viện Mắt. Bệnh viên 
Y học cổ truyền) trong 4 ngày (30 tháng chạp và mồng 1. 2. 3 
tháng giêng Tết Nguyên đán) 

Nghìn 
đồng/ngày/người 60 

6 

Hỗ trợ quà Tết cho các em học sinh là người dân tộc thiểu số 
tại Trường THPT Phạm Phú Thứ và tại các trường mầm non. 
tiểu học. trung học cơ sở trên địa bàn huyện Hòa Vang; Học 
sinh học tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và 
Trường Chuyên biệt Tương lai 

Nghìn đồng/người 300 

7 Hỗ trợ vận động viên thuộc Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo 
vận động viên (thuộc Sở Văn hóa và Thể thao)     

- Vận động viên chuyên nghiệp Nghìn đồng/người 750 

- Vận động viên bán chuyên nghiệp Nghìn đồng/người 600 

8 Hỗ trợ đội xích lô du lịch của Trung tâm Xúc tiến du lịch (thuộc 
Sở Du lịch) Nghìn đồng/người 250 

9 Cán bộ. công chức. viên chức. người lao động thuộc UBND 
huyện Hoàng Sa Nghìn đồng/người 1.800 
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Phụ lục II 
 ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC CHI HỖ TRỢ TẾT NGUYÊN ĐÁN  

DO NGÂN SÁCH QUẬN. HUYỆN. PHƯỜNG. XÃ ĐẢM BẢO 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND ngày  11 tháng 7 năm 2019 

của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
 

 
STT 

 
ĐỐI TƯỢNG 

 
       MỨC HỖ TRỢ 

 

  Đơn vị tính Mức 
I QUẬN. HUYỆN   
1 Cán bộ. công chức. viên chức và người lao động khối cơ quan Đảng. cơ quan nhà nước. đơn vị sự 

nghiệp. tổ chức chính trị - xã hội. tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp. tổ chức xã hội. tổ chức xã 
hội - nghề nghiệp khối quận. huyện 

- Cơ quan Đảng. cơ quan nhà nước. tổ chức chính trị - xã hội Nghìn đồng/người 1.800 
- Tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp. tổ chức xã hội. tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách 

hỗ trợ kinh phí trong dự toán chi ngân sách hằng năm (Chủ tịch. Phó chủ tịch và các chức danh 
tương đương. biên chế và cán bộ chuyên trách được giao tại các đơn vị) 

- Đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường 
xuyên 

Nghìn đồng/người 1.800 

- Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên Nghìn đồng/người 1.450 
- Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự 

nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư 
Nghìn đồng/người 600 

2 Cán bộ phường. xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP 
ngày 20/6/1975. Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981. 

Nghìn đồng/người 1.200 

3 Sĩ quan. quân nhân chuyên nghiệp. hạ sĩ quan. binh sĩ. chiến sĩ 
nghĩa vụ và công nhân. viên chức thuộc khối an ninh - quốc 
phòng quận. huyện 

Nghìn đồng/người 1.000 

II PHƯỜNG. XÃ   
1 Cán bộ. công chức. người hoạt động không chuyên trách. lao 

động hợp đồng (kể cả sinh viên khá. giỏi). người lao động hợp 
đồng thuộc Đề án 89 

Nghìn đồng/người 1.800 

2 Tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp. tổ chức xã hội. tổ chức xã hội - nghề nghiệp  được ngân sách 
hỗ trợ kinh phí trong dự toán chi ngân sách hằng năm (Chủ tịch. Phó chủ tịch và các chức danh 
tương đương. biên chế và cán bộ chuyên trách được giao tại các đơn vị) 

3 Các chức danh dưới phường. xã (tổ dân phố. thôn) đương chức   
- Bí thư Chi bộ. Tổ trưởng Tổ dân phố. Thôn trưởng  Nghìn đồng/người 950 
- Phó Bí thư Chi bộ. Tổ phó tổ dân phố. Thôn phó; Trưởng Ban 

Công tác Mặt trận Tổ. Thôn; Công an viên ở thôn 
Nghìn đồng/người 850 

- Phó Ban Công tác Mặt trận Tổ. Thôn; Chi hội trưởng: Hội 
Liên hiệp phụ nữ. Hội nông dân. Hội Cựu chiến binh và Bí thư 
chi đoàn Thanh niên; Tổ trưởng Tổ dân cư thuộc các thôn trên 
địa bàn huyện Hòa Vang 

Nghìn đồng/người 750 

4 Sĩ quan. quân nhân chuyên nghiệp. hạ sĩ quan. binh sĩ. chiến sĩ nghĩa vụ và công nhân. viên chức 
thuộc khối an ninh - quốc phòng phường. xã và dưới phường. xã 
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- Công an phường. xã; Dân quân thường trực Nghìn đồng/người 1.000 
- Dân quân biển tập trung Nghìn đồng/người 350 
- Lực lượng bảo vệ dân phố; dân phòng Nghìn đồng/người 300 

III Hỗ trợ  cho người lao động được phân công thực hiện 
nhiệm vụ vệ sinh. thu gom rác thải trước. trong và sau Tết 
Nguyên đán (Hỗ trợ trong 4 ngày 29. 30 và ngày mồng 2. 3 
tết) 

Nghìn 
đồng/ngày/người 

200 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Số:239/2019/NQ-HĐND 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2019 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục 
 nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý và học phí 

 giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn 
 thành phố Đà Nẵng năm học 2019-2020 

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 11 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính 
phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 
2015-2016 đến năm học 2020-2021; 
 Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 
tháng 3 năm 2016 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, 
quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách 
miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 
- 2021; 
 Xét Tờ trình số 4343/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Uỷ ban nhân 
dân thành phố về việc quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý năm học 2019-2020; học 
phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
năm học 2019-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân 
thành phố; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ 
họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý; học phí giáo dục mầm non, 
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giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2019-2020 như 
sau: 

 1. Mức thu học phí, học phí học lại tại Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật theo 
Phụ lục I kèm theo. 

2. Mức thu học phí, học phí học lại tại Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng theo Phụ 
lục II kèm theo. 

3.  Mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công 
lập theo Phụ lục III kèm theo.  

Điều 2. Hiệu lực áp dụng  
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.  

2. Thời gian áp dụng: Năm học 2019-2020. 

 Điều 3. Tổ chức thực hiện  

1. Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 
đúng quy định của pháp luật.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

 Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 
2016-2021, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019./. 

           CHỦ TỊCH 
                Nguyễn Nho Trung 
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Phụ lục I 

MỨC THU HỌC PHÍ. HỌC PHÍ HỌC LẠI 
TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NĂM HỌC 2019-2020 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 239/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 
2019 

của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
   

  ĐVT: 1.000 đồng/tháng/sinh viên 
Số 
TT Khối ngành Mức thu 

1 Chuyên ngành nghệ thuật 

  Trung cấp 740 

  Cao đẳng 850 

2 Chuyên ngành văn hóa 

  Trung cấp 620 

  Cao đẳng 710 
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Phụ lục II 
 MỨC THU HỌC PHÍ. HỌC PHÍ HỌC LẠI 

TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2019 - 2020 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số:239/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 

của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
                                                        ĐVT: 1.000 đồng/tháng/sinh viên 
Số 
TT Khối ngành Mức thu 

1 Kinh tế 

  Trung cấp 620 

  Cao đẳng 710 

2 Du lịch; May và thiết kế thời trang; Kỹ thuật  

  Trung cấp 740 

  Cao đẳng 850 
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Phụ lục III 
MỨC THU HỌC PHÍ TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON. 

 GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM HỌC 2019-2020 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 239/2019/NQ-HĐND ngày  11 tháng 7 năm 2019 
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

                                                                             
                                                                                  ĐVT: Đồng/tháng/học sinh 

Mức thu  

Thành thị Nông thôn 

Cấp học 
Các 

quận: 
Hải 

Châu và 
Thanh 

Khê 

Các 
quận: 
Liên 

Chiểu. 
Sơn Trà 

và 
 Cẩm Lệ 

Quận 
Ngũ 

Hành 
Sơn 

Huyện 
Hòa Vang 

(không 
bao gồm 
các xã: 

Hòa Bắc. 
Hòa Phú. 
Hòa Ninh 
 và Hòa 
Liên) 

Các xã: 
 Hòa Bắc. 
Hòa Phú. 
Hòa Ninh 

và Hòa 
Liên 
thuộc 
huyện 

Hòa Vang 

Ghi chú 

Mầm non 95.000 70.000 50.000 35.000 15.000   

Trung học 
cơ sở 60.000 60.000 45.000 30.000 15.000 

Trung học 
phổ thông 70.000 60.000 45.000 30.000 15.000 

Kể cả giáo dục thường 
xuyên cấp THCS. THPT và 
Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số: 241/2019/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày  11  tháng 7  năm 2019 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định mức chi cụ thể cho công tác đào tạo, bồi dưỡng  

cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 11 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành 
cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;  

Xét Tờ trình số 4178/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - 
Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức chi cụ thể cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Phụ lục kèm theo.  

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. 

2. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện theo kế 
hoạch được giao năm 2019, các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định tại Quyết định 
15/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố quy 
định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đào tạo, bồi 
dưỡng đối với các bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các 
cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng và chứng từ chi tiêu thực tế để quyết toán 
kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và thực hiện trong phạm vi dự 
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toán ngân sách năm 2019 đã được cấp có thẩm quyền giao đến hết ngày 31 tháng 07 
năm 2019.  

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy 
định pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản 
khác của cấp có thẩm quyền thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thế. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 
2016 - 2021, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019./. 
 

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Nho Trung 
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                                                           Phụ lục 
QUY ĐỊNH MỨC CHI CỤ THỂ CHO CÔNG TÁC 
 ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,  

VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 241/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 
 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)  

STT NỘI DUNG CHI MỨC CHI 

 
A MỨC CHI CỤ THỂ CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHO 

CBCCVC Ở TRONG NƯỚC 
 
I Đào tạo ở trong nước (Ngân sách thành phố đảm bảo cho các đối tượng CBCC được 

Chủ tịch UBND thành phố hoặc Giám đốc Sở Nội vụ cử đi đào tạo theo Kế hoạch đào 
tạo hằng năm từ nguồn NSNN) 

 
 
1 

Chi phí dịch vụ đào tạo và các khoản 
chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở 
đào tạo 

Theo hoá đơn của cơ sở đào tạo nơi CBCC được 
cử đi đào tạo hoặc theo hợp đồng cụ thể do cấp có 
thẩm quyền ký kết 

Căn cứ chứng từ, hóa đơn hợp lệ theo quy định. 
Mức thanh toán tiền tài liệu cao nhất cho một 
khoá đào tạo như sau: 

- Tiến sĩ: 8.000.000 đồng; 
- Bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa 
cấp II: 6.000.000 đồng; 
- Thạc sĩ, bác sĩ nội trú: 4.000.000 đồng; 
- Bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa 
cấp I: 3.000.000 đồng; 

 
 
 
 
 
2 Chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập 

bắt buộc 

- Bác sĩ: 2.000.000 đồng. 
 
 
 
 
3 

Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời 
gian đi học tập trung; chi hỗ trợ chi phí 
đi lại từ cơ quan đến nơi học tập; chi 
thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho cán 
bộ, công chức, viên chức trong những 
ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo 

  

 
- Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời 
gian đi học tập trung 50.000 đồng/ngày 

 

- Chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến 
nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; 
nghỉ tết); 

Thanh toán theo hóa đơn, chứng từ thực tế. Mỗi 
năm thanh toán không quá 02 kỳ 
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- Chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho 
cán bộ, công chức, viên chức trong 
những ngày đi tập trung học tại cơ sở 
đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo 
và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận 
không bố trí được chỗ nghỉ) 

- Tại các cơ sở đào tạo ở thành phố Hà Nội và 
thành phố Hồ Chí Minh: 1.000.000 
đồng/người/tháng; 
- Tại các Tỉnh, thành phố còn lại: 800.000 
đồng/người/tháng 

 
 
4 

Chi hỗ trợ các cán bộ, công chức là nữ, 
người dân tộc thiểu số được cử đi đào 
tạo  

Theo các chính sách, chế độ quy định của pháp 
luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc; kinh 
phí hỗ trợ cán bộ, công chức là nữ, là người dân 
tộc thiểu số 

 
B Bồi dưỡng ở trong nước   

 
I 

Kinh phí tổ chức các khoá bồi dưỡng (Ngân sách nhà nước các cấp đảm bảo theo Kế 
hoạch bồi dưỡng CBCC hằng năm được UBND các cấp phê duyệt) 

 
 
1 

Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên (đã 
bao gồm cả thù lao soạn giáo án bài 
giảng; 04 tiết/buổi) 

  

a Giảng viên trong nước   
 

- Giảng viên, báo cáo viên là Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Thường 
trực Thành ủy và các chức danh tương 
đương. 

2.000.000 đồng/người/buổi 

 

- Giảng viên, báo cáo viên là Thứ 
trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành 
ủy, Phó Chủ tịch HĐND và UBND 
thành phố và các chức danh tương 
đương; giáo sư; chuyên gia cao cấp; 
giảng viên cao cấp; chuyên viên cao 
cấp; tiến sĩ khoa học. 

1.800.000 đồng/người/buổi 
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- Giảng viên, báo cáo viên là Vụ trưởng 
và Phó Vụ trưởng thuộc Bộ, Viện 
trưởng và Phó Viện trưởng thuộc Bộ, 
Cục trưởng, Phó Cục trưởng và các 
chức danh tương đương; Giám đốc Sở, 
Phó Giám đốc Sở và tương đương; phó 
giáo sư; tiến sỹ; giảng viên chính. 

1.500.000 đồng/người/buổi 

 

- Giảng viên, báo cáo viên còn lại là 
CBCCVC công tác tại các cơ quan, đơn 
vị ở Trung ương và cấp tỉnh, Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch UBND quận huyện 
(ngoài 3 đối tượng nêu trên) 

1.000.000 đồng/người/buổi 

 
- Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ 
công chức công tác tại các cơ quan, đơn 
vị từ cấp huyện trở xuống 

500.000 đồng/người/buổi 

 

- Giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm 
vụ giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi 
dưỡng 

Số giờ giảng vượt định mức được thanh toán theo 
quy định hiện hành về trả lương dạy thêm giờ đối 
với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập 
theo quy định tại Thông tịch số 07/2013/TTLT-
BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối 
với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.  
Trường hợp các giảng viên này được mời tham 
gia giảng dạy tại các lớp học do các cơ sở đào tạo 
khác tổ chức thì vẫn được hưởng theo chế độ thù 
lao giảng viên theo quy định. 
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b 

Giảng viên nước ngoài 

Mức thù lao đối với giảng viên nước ngoài do cơ 
quan được giao tổ chức lớp bồi dưỡng quyết định 
trên cơ sở thỏa thuận, tùy theo chất lượng giảng 
viên và không vượt quá mức chi tối đa là 
3.000.000 đồng/người/buổi.  
Trường hợp mức chi thù lao cho giảng viên nước 
ngoài cao hơn mức 3.000.000 đồng/người/buổi, 
trên cơ sở đề xuất mức chi của các giảng viên, cơ 
quan được giao mở lớp lập dự toán gửi Sở Nội vụ, 
Phòng Nội vụ thẩmđịnh, báo cáo UBND cùng cấp 
đối với từng trường hợp cụ thể (phát sinh ngoài 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC hằng năm 
đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bố trí 
dự toán từ đầu năm) để làm cơ sở triển khai thực 
hiện. 

 
 
 
2 

Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên 
Tối đa không quá mức chi theo quy định hiện 
hành tại Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 
07 tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố 

 
 
 
 
3 

Chi phí thanh toán tiền phương tiện đi 
lại, tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên 

Trường hợp cơ quan, đơn vị không bố trí được 
phương tiện, không có điều kiện bố trí chỗ nghỉ 
cho giảng viên mà phải đi thuê thì được chi theo 
mức chi quy định hiện hành theo mức chi theo 
quy định hiện hành tại Nghị quyết số 
95/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 
của HĐND thành phố 

 
 
4 Chi dịch thuật 

Thực hiện mức chi dịch thuật hiện hành quy định 
tại Nghị quyết số 240/2019/NQ-HĐND ngày 11 
tháng 7 năm 2019 của HĐND thành phố  

 
 
5 Chi nước uống phục vụ lớp học 

Thực hiện tối đa không quá mức chi theo quy định 
hiện hành tại Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND 
ngày 07 tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố 
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6 Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi 

Áp dụng mức chi ra đề thi, coi thi, chấm thi tại 
Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT/BTC-
BGDDT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính - Bộ 
Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức 
chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng 
ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ 
thông, chuẩn bị tham gia các kỳ thi Olympic quốc 
tế và khu vực 
(Riêng đối với các giảng viên chuyên nghiệp làm 
nhiệm vụ giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, bồi 
dưỡng, thực hiện quy đổi thời gian ra giờ chuẩn 
theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BNV 
ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ về 
hướng dẫn một số điều của Nghị định số 
101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của 
Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức). 

 
 
 
7 Chi khen thưởng cho học viên đạt loại 

giỏi, loại xuất sắc 

Căn cứ khả năng nguồn kinh phí, căn cứ số lượng 
học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc của từng lớp, 
cơ sở đào tạo được quyết định chi khen thưởng 
cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc theo mức 
tối đa không quá 200.000 đồng/học viên 

 
 
 
 
 
 
8 

Chi hỗ trợ cho các đối tượng là những 
người hoạt động không chuyên trách ở 
cấp xã; những người hoạt động không 
chuyên trách ở tổ dân phố ở phường, thị 
trấn trong những ngày đi tập trung học 
tại cơ sở đào tạo các khoản: Chi phí đi 
lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt 
đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết); chi hỗ trợ 
tiền thuê chỗ nghỉ; 

100.000 đồng/người/ngày 

Các khoản chi phí theo thực tế phục vụ 
trực tiếp lớp học: 

- Chi thuê hội trường, phòng học; thuê 
thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy 
(đèn chiếu, máy vi tính, thiết bị khác...) 

 
 
 
 
9 

- Chi mua, in ấn giáo trình, tài liệu trực 
tiếp phục vụ lớp học (không bao gồm 
tài liệu tham khảo); chi in và cấp chứng 
chỉ 

Thanh toán thực tế theo chứng từ, hoá đơn theo 
quy định 



 CÔNG BÁO/Số 09 + 10 + 11 + 12/Ngày 12-8-2019 25 

- Chi tiền thuốc y tế thông thường cho 
học viên 

Chi phí cho việc tổ chức cho học viên 
đi khảo sát, thực tế 

Căn cứ sự cần thiết, quy định của khóa học, cơ 
quan được giao tổ chức lớp bồi dưỡng lập dự toán 
gửi Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thẩm định, báo cáo 
UBND cùng cấp đối với từng trường hợp cụ thể 
để làm cơ sở triển khai thực hiện 

- Chi trả tiền phương tiện đưa, đón học 
viên đi khảo sát, thực tế Theo hợp đồng, chứng từ chi thực tế 

 
 
 

10 

- Hỗ trợ một phần tiền ăn, tiền nghỉ cho 
học viên trong những ngày đi thực tế 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo, bồi 
dưỡng quyết định mức hỗ trợ phù hợp với mức 
chi công tác phí, tối đa không quá mức chi quy 
định tại tại Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND 
ngày 07 tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố 
và phải bảo đảm trong phạm vi dự toán kinh phí 
đào tạo, bồi dưỡng được giao.  

 
 
 
 
 

11 Chi biên soạn chương trình, tài liệu bồi 
dưỡng mới; chi chỉnh sửa, bổ sung cập 
nhật chương trình, tài liệu bồi dưỡng 

Thực hiện theo mức chi theo quy định tại Thông 
tư số 76/2018/TT-BTC Bộ trưởng Bộ Tài chính 
ban hành Thông tư hướng dẫn nội dung, mức chi 
xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo 
trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục 
nghề nghiệp; Thông tư liên tịch số 
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 
năm 2015 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học 
và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, 
phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân 
sách nhà nước. 

 
 
 
 

12 

Chi hoạt động quản lý trực tiếp các lớp 
bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo, bồi 
dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được 
giao nhiệm vụ mở lớp đào tạo, bồi 
dưỡng 

Trích 5% trên tổng kinh phí của mỗi lớp học và 
được tính trong phạm vi nguồn kinh phí đào tạo, 
bồi dưỡng được phân bổ để chi phí cho các nội 
dung chi cho công tác phí cho cán bộ quản lý lớp 
của cơ sở đào tạo (nếu có); chi làm thêm giờ của 
cán bộ quản lý lớp (nếu có) và các khoản chi khác 
để phục vụ quản lý, điều hành lớp học (nếu có). 

 
II Chi các hoạt động phục vụ trực tiếp 

công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng 

NSNN bố trí từ nguồn kinh phí  sự nghiệp đào 
tạo hằng năm để thực hiện công tác quản lý 
đào tạo, bồi dưỡng theo phân cấp 
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1 Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội 

nghị; chi đi công tác để kiểm tra, đánh 
giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng 

Tối đa không quá mức chi theo quy định hiện 
hành tại Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 
07 tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố 

 
 
 
2 Chi điều tra, khảo sát xây dựng kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

Áp dụng mức chi quy định tại Thông tư số 
109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài 
chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra 
thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia 

 
 
3 

Chi văn phòng phẩm, các khoản chi 
khác liên quan trực tiếp đến công tác 
quản lý đào tạo, bồi dưỡng 

Căn cứ chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ theo quy 
định hiện hành. 

III Chi hỗ trợ cho học viên tham gia bồi 
dưỡng   

 
 
1 Chi hỗ trợ cho học viên lớp bồi 

dưỡng  

Các lớp: Trung cấp, Cao cấp lý luận chính trị; 
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và Trung 
cấp hành chính được cấp có thẩm quyền cử đi học 
theo phân cấp 

 
a Học phí bồi dưỡng Cao cấp lý luận 

chính trị (hệ tại chức - không tập trung) 
Theo hoá đơn của cơ sở đào tạo đối với hệ tại 
chức 

 
b Tài liệu   
 

- Cao cấp lý luận chính trị (kể cả hệ tập 
trung) 

Theo hoá đơn của cơ sở đào tạo; Tối 1.500.000 
đồng/khóa bồi dưỡng 

 
- Trung cấp lý luận chính trị, Trung cấp 
lý luận chính trị - hành chính và Trung 
cấp hành chính 

Theo hoá đơn của cơ sở đào tạo; 500.000 
đồng/khóa bồi dưỡng 

 
 
 
2 

Chi hỗ trợ cho học viên: một phần tiền 
ăn cho học viên trong thời gian đi học 
tập trung; chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ 
quan đến nơi học tập; chi thanh toán 
tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên trong 
những ngày đi học tập trung tại cơ sở 
bồi dưỡng  

Các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên 
chức đi học sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường 
xuyên và nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ 
cho CBCC được cử đi bồi dưỡng theo quy chế chi 
tiêu nội bộ (Trừ các đối tượng được hưởng trợ cấp 
hàng tháng theo Quy định tại Công văn số 38/HD-
TW ngày 30/3/2005 của Ban Tổ chức Trung 
ương). 

 
a 

Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời 
gian đi học tập trung    

 
- Trong thành phố 50.000 đồng/ngày 
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- Ngoài thành phố 
Tối đa không quá mức chi theo quy định hiện 
hành tại Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 
07 tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố 

 
 
 
 
b 

Chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến 
nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; 
nghỉ tết); chi thanh toán tiền thuê chỗ 
nghỉ cho cán bộ, công chức, viên chức 
trong những ngày đi tập trung học tại 
cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở 
đào tạo và đơn vị tổ chức đào tạo xác 
nhận không bố trí được chỗ nghỉ) 

Tối đa không quá mức chi theo quy định hiện 
hành tại Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 
07 tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố 

 
 

C 
MỨC CHI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 
CHO CBCC Ở NƯỚC NGOÀI 

Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chi theo 
Đề án đã được cấp có thẩm quyền quyết định và 
sử dụng từ nguồn ngân sách đào tạo, bồi dưỡng 
hàng năm của địa phương để thực hiện.  

 
 
 
1 

Chi phí dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, phí 
triển khai nhiệm vụ nghiên cứu và các 
chi phí khác liên quan đến khóa đào 
tạo, bồi dưỡng bắt buộc (nếu có) phải 
trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở 
nước ngoài 

Theo thông báo hoặc hoá đơn học phí của cơ sở 
đào tạo, bồi dưỡng nơi CBCC được cử đi đào tạo, 
bồi dưỡng hoặc chứng từ, hoá đơn hợp pháp do 
cơ sở dịch vụ ở nước ngoài ban hành hoặc theo 
hợp đồng cụ thể do cấp có thẩm quyền ký kết 

 
 
2 Chi phí cho công tác phiên dịch, biên 

dịch tài liệu 

Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 
240/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 
của HĐND thành phố 

 
 
3 Chi phí mua bảo hiểm y tế trong thời 

gian học tập ở nước ngoài 

Theo thông báo hoặc hoá đơn Bảo hiểm y tế bắt 
buộc của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nơi CBCC 
được cử đi đào tạo và không vượt mức Bảo hiểm 
y tế tối thiểu áp dụng chung cho lưu học sinh nước 
ngoài ở nước sở tại 

 
 
 
 
4 

Chi phí cho công tác tổ chức lớp học: 
Khảo sát, đàm phán, xây dựng chương 
trình học tập với các cơ sở đào tạo ở 
nước ngoài; chi phí phải trả cho tổ chức 
trong nước hoặc văn phòng đại diện 
trong nước của các tổ chức đào tạo 
nước ngoài thực hiện đưa cán bộ tham 
dự các khóa học (nếu có) 

Chi theo thực tế phát sinh có đầy đủ chứng từ, hoá 
đơn hợp pháp 
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5 

Chi phí ăn, tiêu vặt, ở, đi lại, lệ phí sân 
bay và những khoản thanh toán chung 
cho cả đoàn 

 
 
6 

Chi làm thủ tục xuất, nhập cảnh (hộ 
chiếu, thị thực (visa) 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài 
chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, 
công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước 
ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí 

 
 

D 
MỨC CHI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 
VIÊN CHỨC 

Căn cứ nguồn lực tài chính bố trí cho công tác đào 
tạo, bồi dưỡng viên chức tại cơ quan, đơn vị; căn 
cứ nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC quy 
định tại phần A, B và C; thủ trưởng đơn vị sự 
nghiệp công lập quyết định mức chi đào tạo, bồi 
dưỡng đối với viên chức phù hợp với quy định 
của pháp luật về cơ chế tài chính của đơn vị mình. 

 
E ĐỀ ÁN/DỰ ÁN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CBCC (BAO GỒM CẢ NHIỆM VỤ ĐÀO 

TẠO, BỒI DƯỠNG CBCC Ở NƯỚC NGOÀI) 
 

  

- Đối với các Đề án/Dự án đào tạo, bồi dưỡng 
được Trung ương giao bổ sung có mục tiêu cho 
địa phương thì UBND tỉnh phải phân bổ không 
thấp hơn mức của Trung ương quy định cho từng 
Đề án/Dự án; 
- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan xây dựng Đề án/Dự án đào tạo, bồi dưỡng 
CBCCVC (bao gồm cả nhiệm vụ đào tạo, bồi 
dưỡng CBCCVC ở nước ngoài) đặc thù của địa 
phương, theo đơn vị thực hiện, theo nguồn ngân 
sách, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, trình 
HĐND thành phố phê duyệt. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số:242/2019/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2019 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện  

hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 11 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước 
để thực hiện hoạt động sáng kiến; 

Xét Tờ trình số 4179/TTr-UBND ngày 25 tháng 6  năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực 
hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban 
Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các vị đại 
biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Nội dung và mức chi của Hội đồng sáng kiến 
1. Chủ tịch Hội đồng: 500.000 đồng/buổi họp. 
2. Phó Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng và các thành viên Hội đồng (gồm 

các chuyên gia hoặc những người có chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung 
sáng kiến): 200.000 đồng/người/buổi họp. 

3. Các thành phần khác tham gia Hội đồng theo quyết định của người đứng đầu 
cơ sở xét công nhận sáng kiến: 100.000 đồng/người/buổi họp. 

4. Chi tiền tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ họp Hội đồng: Thanh toán theo hóa 
đơn thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt.  

Điều 2. Nội dung và mức chi phổ biến sáng kiến 
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1. Tổ chức dịch vụ môi giới chuyển giao sáng kiến và các hình thức giao dịch 
về sáng kiến (hội chợ, triển lãm) hỗ trợ việc chuyển giao sáng kiến được tạo ra do Nhà 
nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật, hoặc sáng kiến của cá nhân, tổ 
chức không có đủ năng lực để áp dụng 

a) Tổ chức dịch vụ môi giới chuyển giao sáng kiến: Thực hiện theo các quy định 
hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp 
đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt. 

b) Thực hiện các hình thức giao dịch về sáng kiến (hội chợ, triển lãm): 
- Ngân sách nhà nước hỗ trợ các khoản chi phí thuê mặt bằng (điện nước, vệ 

sinh, an ninh, bảo vệ); chi phí vận chuyển và thiết kế, dàn dựng gian hàng; chi phí hoạt 
động chung của Ban tổ chức (trang trí tổng thể, lễ khai mạc, bế mạc, in ấn tài liệu và 
các chi phí khác liên quan). 

- Thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân 
sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán 
được phê duyệt. Mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/1 đơn vị tham gia. 

2. Tổ chức hội nghị, hội thảo để hỗ trợ việc triển khai áp dụng sáng kiến lần đầu, 
công bố, phổ biến, áp dụng rộng rãi các sáng kiến (gồm: sáng kiến có khả năng áp dụng 
rộng rãi và mang lại lợi ích to lớn cho xã hội, sáng kiến là giải pháp quản lý và giải 
pháp tác nghiệp trong lĩnh vực hành chính, sự nghiệp của Nhà nước và các sáng kiến 
tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật): Thực hiện theo 
quy định tại Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc 
hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Nội dung và mức chi khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng 
tạo 

1. Tổ chức các hội thi sáng tạo, triển lãm kết quả lao động sáng tạo, tuần lễ sáng 
kiến quốc gia, tổng kết và khen thưởng hoạt động sáng kiến hằng năm và các hoạt động 
khác để tôn vinh tổ chức, cá nhân điển hình, biểu dương các sáng kiến có thể áp dụng 
rộng rãi và mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội: Thực hiện theo quy định tại Nghị 
quyết số 216/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân 
thành phố Đà Nẵng quy định mức chi tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng 
tạo thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các văn bản quy định 
khác có liên quan. 

2. Thông tin, tuyên truyền về các tổ chức, cá nhân điển hình trong phong trào thi 
đua sáng tạo: Thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu 
ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự 
toán được phê duyệt. 

3. Ưu tiên xem xét, cấp kinh phí cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong việc tạo ra và áp dụng sáng kiến thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 



 CÔNG BÁO/Số 09 + 10 + 11 + 12/Ngày 12-8-2019 31 

để nghiên cứu phát triển, hoàn thiện, áp dụng sáng kiến: Thực hiện theo quy định 
tại Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 
thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng và các văn bản quy định khác có liên quan. 

4. Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sáng kiến ở các ngành, các cấp: Thực 
hiện theo quy định tại Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức 
các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. 
2. Mức chi quy định tại quy định Điều 1 Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành 

khi văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định về chế độ tiền 
lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần 
thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với 
cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp 
có hiệu lực thi hành. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng 

quy định pháp luật.  
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản dẫn chiếu nêu trên được 

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thế đó. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 
2016-2021, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019./. 

 CHỦ TỊCH 
Nguyễn Nho Trung 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số: 243/2019/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2019 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán 

của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  
công lập thuộc thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 11 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính 
phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập 
và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; 

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính 
phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế 
quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi 
thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 
và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số 
trường hợp; 

Xét Tờ trình số 4272/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc thông qua Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn 
hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh 
toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành 
phố Đà Nẵng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm 
vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập 
thuộc thành phố Đà Nẵng. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng quản 
lý.  

b) Người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế 
nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không 
thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.  

c) Cơ quan, tổ chức khác có liên quan. 

3. Giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

a) Giá dịch vụ khám bệnh áp dụng theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết 
này. 

b) Giá dịch vụ ngày giường bệnh áp dụng theo Phụ lục II ban hành kèm theo 
Nghị quyết này. 

c) Giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện áp 
dụng theo Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2019 và thay thế 
Nghị quyết số 99/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân 
thành phố Đà Nẵng.  

2. Đối với người bệnh đang điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước 
thời điểm các mức giá dịch vụ này có hiệu lực thực hiện được tiếp tục áp dụng mức giá 
theo Nghị quyết số 99/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 cho đến khi ra viện 
hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú. Trường hợp mức giá quy định tại Nghị quyết này 
thấp hơn mức giá quy định tại Nghị quyết số 99/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 
2017  thì áp dụng mức giá quy định tại Nghị quyết này. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 
đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, nếu cần thiết có sự thay đổi, 
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Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, điều chỉnh, 
bổ sung cho phù hợp. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố giám sát việc khiển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm 
kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 11 tháng 7 năm  2019./.  

 CHỦ TỊCH 
Nguyễn Nho Trung 
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NGHỊ QUYẾT 
 Quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo 

 và hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 11  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;  
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm 
y tế; 

Căn cứ Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội 
về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; 

Xét Tờ trình số 4453/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, hộ thoát nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số; Báo cáo thẩm tra của Ban 
Văn hoá - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu 
Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ:  

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo 
trên địa bàn thành phố  

1. Đối tượng áp dụng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Số:244/2019/NQ-HĐND 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2019 
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a) Người thuộc hộ nghèo theo chuẩn Trung ương. 

b) Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn thành phố. 

c) Người thuộc hộ thoát nghèo chuẩn thành phố. 

2. Chính sách hỗ trợ 

a) Hỗ trợ về bảo hiểm y tế 

- Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ thoát nghèo theo 
chuẩn thành phố trong vòng 2 năm kể từ thời điểm thoát nghèo (kể cả người thuộc hộ 
thoát nghèo nhưng rơi vào hộ cận nghèo), với mã đối tượng gia đình (GD4)1; 

- Hỗ trợ 90% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo theo 
chuẩn thành phố. 

b) Hỗ trợ về giáo dục 

- Hỗ trợ 100% học phí đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông có 
cha mẹ hoặc người giám hộ theo quy định của pháp luật trực tiếp nuôi dưỡng thuộc hộ 
nghèo theo chuẩn thành phố và tiếp tục hỗ trợ thêm 02 năm kể từ thời điểm thoát nghèo 
(kể cả người thuộc hộ thoát nghèo nhưng rơi vào hộ cận nghèo);  

 - Hỗ trợ 90% học phí đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông 
có cha mẹ hoặc người giám hộ theo quy định của pháp luật trực tiếp nuôi dưỡng thuộc 
hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố.  

Mức hỗ trợ: Theo mức học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công 
lập do Hội đồng nhân dân thành phố quy định. 

c) Về bảo trợ xã hội hằng tháng 

- Hỗ trợ mức 300.000 đồng/người/tháng đối với người đang được hưởng các 
chính sách bảo trợ xã hội hiện hành thuộc hộ thoát nghèo theo chuẩn Trung ương trong 
vòng 2 năm kể từ thời điểm thoát nghèo và hỗ trợ mức 500.000 đồng/người/tháng đối 
với người già yếu, người khuyết tật, trẻ mồ côi ốm đau thường xuyên chưa đủ điều kiện 
hưởng chính sách bảo trợ xã hội hằng tháng thuộc hộ thoát nghèo theo chuẩn Trung 
ương trong vòng 2 năm kể từ thời điểm thoát nghèo; 

- Hỗ trợ với mức 500.000 đồng/người/tháng đối với người mắc bệnh ung thư, 
suy thận mãn chạy thận nhân tạo có giấy chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền 
thuộc hộ thoát nghèo theo chuẩn thành phố trong vòng 2 năm kể từ thời điểm thoát 
nghèo. 

 
1 Mức hưởng 80% chi phí khám, chữa bệnh theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 14 của Nghị định số 146/2018/NĐ-
CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ. 



 CÔNG BÁO/Số 09 + 10 + 11 + 12/Ngày 12-8-2019 37 

Điều 2: Quy định chính sách hỗ trợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống tại 
các xã Hòa Ninh, Hòa Phú và Hòa Bắc trên địa bàn huyện Hòa Vang 

1. Đối tượng áp dụng 

Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống tại các xã Hòa Ninh, Hòa Phú 
và Hòa Bắc trên địa bàn huyện Hòa Vang. 

2. Chính sách hỗ trợ 

a) Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ đồng bào dân tộc 
thiểu số, với mã đối tượng gia đình (GD4). 

b) Hỗ trợ 100% học phí đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông thuộc 
hộ đồng bào dân tộc thiểu số.   

Mức hỗ trợ: Theo mức học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công 
lập do Hội đồng nhân dân thành phố quy định. 

Điều 3. Quy trình, thủ tục thực hiện 

1. Thủ tục hỗ trợ bảo hiểm y tế (viết tắt là BHYT) cho đối tượng theo quy định 
tại Điểm a Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này. 

a) Hồ sơ đề nghị 

- Danh sách đối tượng tham gia BHYT; 

- Quyết định phê duyệt danh sách mua thẻ BHYT; 

- Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân xã, phường. 

b) Trình tự và thời gian thực hiện 

- Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, Ủy ban nhân dân các xã, phường lập danh 
sách thành viên tham gia BHYT cho người thuộc hộ thoát nghèo trong vòng 02 năm 
kể từ thời điểm thoát nghèo và người thuộc hộ cận nghèo kèm quyết định phê duyệt 
danh sách mua thẻ BHYT gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội quận, huyện; 

- Trong hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan 
Bảo hiểm xã hội quận, huyện chuyển thẻ BHYT cho Ủy ban nhân dân các xã, phường 
để cấp cho đối tượng trước ngày 01 tháng 01 hàng năm; 

- Định kỳ hàng quý và trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, Phòng Kế hoạch - Tài 
chính phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện tổ chức 
thanh toán kinh phí hỗ trợ mua BHYT. 

2. Thủ tục hỗ trợ về bảo hiểm y tế cho đối tượng theo quy định tại Điểm a Khoản 
2 Điều 2 Nghị quyết này. 
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Hồ sơ đề nghị, trình tự và thời gian thực hiện: Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 
này. Tại thời điểm lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho người thuộc hộ thoát 
nghèo, hộ cận nghèo; Ủy ban nhân dân xã Hòa Ninh, Hòa Phú, Hòa Bắc lập danh sách 
người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số được ngân sách hỗ trợ đóng BHYT kèm 
quyết định phê duyệt danh sách mua thẻ BHYT gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội, Phòng 
Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hòa Vang.   

3. Thủ tục hỗ trợ về giáo dục cho đối tượng theo quy định tại Điểm b Khoản 2 
Điều 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này. 

a) Hồ sơ đề nghị 

- Đơn đề nghị hỗ trợ học phí (đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông 
học tại cơ sở giáo dục công lập) hoặc đơn đề nghị cấp bù tiền hỗ trợ học phí có xác 
nhận của cơ sở giáo dục (đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông học tại cơ 
sở giáo dục ngoài công lập); 

- Bản sao chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn thành 
phố do Ủy ban nhân dân xã, phường cấp hoặc xác nhận hộ thoát nghèo, người thuộc 
hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định. 

b) Trình tự và thời gian thực hiện 

- Đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông học tại cơ sở giáo dục công 
lập  

+ Trong vòng 45 ngày kể từ ngày khai giảng năm học, cha mẹ (hoặc người giám 
hộ) gửi hồ sơ đến cơ sở giáo dục; 

+ Trường mầm non và trung học cơ sở có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và lập danh 
sách trẻ em, học sinh được hỗ trợ học phí gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo để thẩm định, 
tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp bố trí dự toán kinh phí thực hiện; 

+ Trường trung học phổ thông có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và lập danh sách 
học sinh được hỗ trợ học phí gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để thẩm định, tổng hợp gửi 
cơ quan tài chính cùng cấp bố trí dự toán kinh phí thực hiện. 

- Đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông học tại cơ sở giáo dục ngoài 
công lập 

+ Trong vòng 45 ngày kể từ ngày khai giảng năm học, cha mẹ (hoặc người giám 
hộ) gửi hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với trẻ em học mầm non và học sinh 
trung học cơ sở hoặc gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo đối với học sinh  trung học phổ 
thông; 
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+ Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí cấp bù 
học phí trực tiếp bằng tiền mặt (hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả) cho cha mẹ 
(hoặc người giám hộ) trẻ em học mầm non và học sinh trung học cơ sở; 

+ Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí cấp bù 
học phí trực tiếp bằng tiền mặt (hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả) cho cha mẹ 
(hoặc người giám hộ) học sinh trung học phổ thông; 

+ Thời gian chi trả tiền cấp bù học phí: Thực hiện 2 lần trong năm; lần 1 (chi trả 
4 tháng) vào tháng 10 hoặc tháng 11 và lần 2 (chi trả 5 tháng) vào tháng 3 hoặc tháng 
4. 

d) Đối với thủ tục hỗ trợ về bảo trợ xã hội hằng tháng cho đối tượng theo quy 
định tại Điểm c Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này. 

- Hồ sơ đề nghị 

+ Danh sách đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo quy định; 

+ Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh đối tượng hưởng liên quan; 

+ Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân xã, phường. 

- Trình tự thực hiện 

+ Ủy ban nhân dân xã, phường rà soát, lập danh sách người đủ điều kiện hưởng 
chính sách theo quy định của Điểm c Khoản 2 Điều 1, có văn bản đề nghị gửi Phòng 
Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện; 

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện tiếp nhận, kiểm tra, 
thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành quyết định hỗ trợ cho 
từng đối tượng. 

- Thời điểm chi trả: Từ ngày 05 đến ngày 10 của hằng tháng. 

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách  

Ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp hiện hành và các nguồn kinh phí 
hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

1. Đối với các chính sách quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 1 và Khoản 2 Điều 
2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. 

2. Đối với chính sách quy định tại Điểm a và Điểm c Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 
này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

3. Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 195/2018/NQ-HĐND ngày 
19/12/2018 của HĐND thành phố về thông qua nâng chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp 
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cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, áp dụng trong 02 năm (2019-2020) trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. 

4. Điểm b Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 195/2018/NQ-HĐND ngày 
19/12/2018 của HĐND thành phố về thông qua nâng chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo 
tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, áp dụng trong 02 năm (2019-2020) trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy 
định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm 
kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019./. 

 

. CHỦ TỊCH 
 

            Nguyễn Nho Trung 
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NGHỊ QUYẾT 
Quy định chính sách hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đối với một số đối tượng người có 

công với cách mạng và chính sách hỗ trợ người có công với  
cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo  

không còn sức lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 11 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2011 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh số 
04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ 
về Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có 
công với cách mạng; 

Xét Tờ trình số 4329/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân 
thành phố về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chăm sóc 
sức khỏe đối với một số đối tượng người có công với cách mạng và chính sách hỗ trợ 
người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo 
không còn sức lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban 
Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu 
Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

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

Số:245/2019/NQ-HĐND 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2019 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đối với một số đối 
tượng người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

1. Đối tượng áp dụng 
a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945. 
b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi 

nghĩa tháng Tám năm 1945. 
c) Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 
d) Thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên. 
đ) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng 

lao động từ 81% trở lên. 
2. Mức hỗ trợ 
a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945, Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng: 1.500.000 đồng/người/tháng. 
b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi 

nghĩa tháng Tám năm 1945, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị 
nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ thương tật, bệnh tật, suy giảm khả năng lao động từ 
81% trở lên: 1.000.000 đồng/người/tháng. 

3. Nguyên tắc hỗ trợ 
a) Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chăm sóc sức khỏe theo quy định tại 

Khoản 1 Điều này thì không được hưởng trợ cấp khó khăn đột xuất theo quy định tại 
Điểm b Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc quyết định chính sách trợ cấp 
thường xuyên, đột xuất đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có 
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

b) Người có công với cách mạng đang được phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng 
dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng thì không được hỗ trợ chăm sóc 
sức khỏe theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết này. 

4. Hồ sơ thủ tục, quy trình, thời gian và thẩm quyền xét duyệt 
a) Hồ sơ, quy trình và thẩm quyền xét duyệt 
- Ủy ban nhân dân xã, phường căn cứ vào danh sách chi trả trợ cấp hàng tháng 

của đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều này kiểm tra, lập danh sách và có văn 
bản đề nghị hỗ trợ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện; 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện tiếp nhận, kiểm tra, tổng 
hợp, lập danh sách và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có văn bản đề 
nghị hỗ trợ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, kiểm tra và ban hành Quyết 
định hỗ trợ cho từng đối tượng. 
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b) Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc, trong đó: 
- Tại Ủy ban nhân dân xã, phường: 05 ngày; 
- Tại Ủy ban nhân dân quận, huyện: 03 ngày; 
- Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 07 ngày; 
5. Thời hạn áp dụng chính sách hỗ trợ 
Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này được hưởng chính sách từ ngày 

01 tháng 8 năm 2019 cho đến tháng đối tượng từ trần hoặc thôi hưởng chế độ ưu đãi 
người có công với cách mạng tại thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân 
người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo không còn sức lao động trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng  

1. Đối tượng áp dụng 
Người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng (gọi 

chung là người có công) thuộc hộ nghèo không còn sức lao động theo chuẩn thành phố. 
2. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng. 
3. Nguyên tắc hỗ trợ 
Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 Khoản 2 

Điều này thì không được tiếp tục hưởng chính sách trợ cấp được quy định tại các Nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân thành phố sau đây: 

a) Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 thông qua 
chính sách trợ cấp hàng tháng đối với người có công cách mạng đang hưởng mức trợ 
cấp thấp. 

b) Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 quyết định chính 
sách trợ cấp thường xuyên, đột xuất đối với người có công với cách mạng mắc bệnh 
hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

c) Nghị quyết 195/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 về việc thông 
qua nâng mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, 
áp dụng trong 2 năm (2019-2020) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các quy định 
khác về sửa đổi, bổ sung chính sách giảm nghèo của thành phố; thay thế chuẩn nghèo 
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng áp dụng cho từng giai đoạn. 

4. Hồ sơ thủ tục, quy trình, thời gian và thẩm quyền xét duyệt 
a) Hồ sơ 
Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình người có công gửi Ủy ban nhân dân 

xã, phường nơi có hộ khẩu thường trú. 
b) Quy trình, thẩm quyền xét duyệt 
- Ủy ban nhân dân xã, phường có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, chống 

trùng với các đối tượng đã được hưởng các chính sách hỗ trợ tại Khoản 3 Điều này, 
tổng hợp trình Hội đồng chính sách xã, phường xét duyệt, lập danh sách (kèm theo hồ 
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sơ, biên bản xét duyệt) và có văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội quận, huyện; 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện tiếp nhận, kiểm tra, 
chống trùng với các đối tượng đã được hưởng các chính sách hỗ trợ tại Khoản 3 Điều 
này, tổng hợp, lập danh sách (kèm theo hồ sơ) và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận, huyện có văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và ban hành 
quyết định hỗ trợ cho từng đối tượng. 

c) Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc, trong đó: 
- Tại Ủy ban nhân dân xã, phường: 07 ngày; 
- Tại Ủy ban nhân dân quận, huyện: 03 ngày; 
- Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 05 ngày; 
Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách thành phố. 
Điều 4. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. 
Điều 5: Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 

đúng quy định pháp luật.  
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa IX, nhiệm 

kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019./. 

 CHỦ TỊCH 
       Nguyễn Nho Trung 
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NGHỊ QUYẾT 
Quy định về mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 11 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6  năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;  
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;  

Căn cứ Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 
người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen 
thưởng người cao tuổi; 

Xét Tờ trình số 4288/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định về mức chúc thọ, mừng 
thọ người cao tuổi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn 
hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng  

1. Người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
thành phố gửi Thiếp chúc thọ và tặng quà gồm 05 mét vải lụa và 1.500.000 đồng tiền 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số:246/2019/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2019 
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mặt. 
2. Người cao tuổi thọ từ 101 tuổi trở lên, hàng năm được Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố gửi Thiếp chúc thọ và tặng quà 1.500.000 đồng tiền mặt. 
3. Người cao tuổi thọ 95 tuổi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố gửi 

Thiếp chúc thọ và tặng quà 1.000.000 đồng tiền mặt. 
4. Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố gửi 

Thiếp chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 800.000 đồng tiền 
mặt. 

5. Người cao tuổi ở tuổi 80, 85 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tặng 
quà 800.000 đồng tiền mặt. 

 

6. Người cao tuổi ở tuổi 70, 75 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tặng 
quà 600.000 đồng tiền mặt. 

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện 
Ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định. 
Điều 3. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 
Điều 4. Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy 

định của pháp luật. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 

2016 - 2021, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019./. 

 CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Nho Trung 
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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: 29/2019/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng 

đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định quy định về thu tiền sử dụng đất; 
Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính 

phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, 
thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 
việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất 
hoặc cho thuê đất; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 
về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính 
về đất đai của người sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; 

Thực hiện Thông báo số 24/TB-VP ngày 18/01/2019 của Văn phòng UBND 
thành phố về kết luận của UBND thành phố tại phiên họp thường kỳ UBND thành phố 
ngày 11/01/2019; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
411/TTr-STNMT ngày 23 tháng 5 năm 2019 về đề nghị ban hành Quy định về đấu giá 
quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đấu giá quyền sử dụng đất 
để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2019. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài 
chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; Giám 
đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất 
thành phố; Thủ trưởng các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị và 
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Huỳnh Đức Thơ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 
QUY ĐỊNH 

Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2019 
của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này áp dụng cho việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền 

sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là đấu 
giá quyền sử dụng đất). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến 

việc triển khai thực hiện, tổ chức đấu giá và tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để 
giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, bao gồm: 

1. Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho 
thuê đất; 

2. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: Trung tâm Phát triển 
quỹ đất hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng được Ủy ban nhân dân cấp thẩm quyền 
giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất; 

3. Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất: Trung tâm Dịch vụ đấu giá 
tài sản thành phố Đà Nẵng; các doanh nghiệp có chức năng đấu giá tài sản theo quy 
định của Luật Đấu giá tài sản và Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp 
đặc biệt quy định tại Điều 6 của quy định này (sau đây gọi tắt là đơn vị thực hiện cuộc 
đấu giá); 

4. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (sau 
đây gọi tắt là người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất); 

5. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đấu giá quyền 
sử dụng đất. 

Điều 3. Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất 
Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 

117 của Luật Đất đai. 
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Điều 4. Quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất 
Quỹ đất được sử dụng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 của 

Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về tổ chức 
thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê 
đất (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP); đồng thời, 
thửa đất, khu đất được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất phải đảm bảo các điều kiện 
về kế hoạch sử dụng đất, đã được giải phóng mặt bằng và có phương án đấu giá quyền 
sử dụng đất, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, giá khởi điểm được cơ quan thẩm 
quyền phê duyệt. 

Điều 5. Điều kiện được tham gia đấu giá 
1. Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải thuộc đối tượng được Nhà 

nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai. 
2. Đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án kinh 

doanh bất động sản: người tham gia đấu giá là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã có vốn 
pháp định đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật. 

3. Người tham gia cuộc đấu giá quyền sử dụng đất phải có Đơn đăng ký tham 
gia đấu giá (theo mẫu); trong đó, có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích và 
nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo đúng thời hạn quy định. 

4. Đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì 
phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 
58 của Luật Đất đai và Điều 14 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 
2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (sau đây gọi tắt là Nghị 
định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ), bao gồm: 

a) Có báo cáo tổng quát dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch, tiến độ và tổng 
mức đầu tư dự án; 

b) Có đủ điều kiện về vốn, kỹ thuật và năng lực tài chính, như sau: 
- Có hồ sơ, giấy tờ chứng minh vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án 

không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha; 
không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở 
lên; 

- Có cam kết của tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc tổ chức, cá nhân khác về việc 
cho vay vốn để thực hiện dự án hoặc các văn bản khác chứng minh khả năng huy động 
vốn để thực hiện dự án đầu tư; 

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự 
án đầu tư. 

c) Ký quỹ sau khi trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về đầu tư; 
d) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử 

dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác được công 
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bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý 
đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng. 

5. Việc tổ chức thẩm định điều kiện thực hiện dự án đầu tư: 
a) Trước thời hạn kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ 05 (năm) ngày làm việc, đơn vị 

thực hiện cuộc đấu giá có trách nhiệm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường về ngày 
kết thúc nhận hồ sơ, để gửi giấy mời cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan họp 
thẩm định điều kiện thực hiện dự án đầu tư. Về thành phần, thời gian và địa điểm họp 
do Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định; 

b) Sau thời điểm kết thúc nhận hồ sơ không quá 1/2 (nữa) ngày làm việc, đơn vị 
thực hiện cuộc đấu giá phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá cung cấp các 
hồ sơ có liên quan theo quy định tại khoản 3 và điểm a, b khoản 4 Điều này đến Sở Tài 
nguyên và Môi trường (thông qua Chi cục Quản lý đất đai); 

c) Trong thời gian không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, 
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan, 
đơn vị có liên quan thẩm định điều kiện để thực hiện dự án đầu tư của người tham gia 
đấu giá quyền sử dụng đất; 

d) Sau khi có kết quả thẩm định (lập bằng Biên bản), Sở Tài nguyên và Môi 
trường gửi kết quả cho đơn vị thực hiện cuộc đấu giá để thông báo cho người đấu giá 
quyền sử dụng đất biết về kết quả thẩm định điều kiện để thực hiện dự án đầu tư trước 
thời điểm mở phiên đấu giá. 

6. Đối với thửa đất, khu đất tại các phường ven biển mà đối tượng tham gia đấu 
giá bao gồm cả đối tượng có liên quan đến vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước 
ngoài thì ngay sau khi phương án đấu giá quyền sử dụng đất được phê duyệt, Sở Tài 
nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản xin ý kiến Bộ 
Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao. 

Điều 6. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt 
1. Trường hợp sau khi thông báo công khai việc lựa chọn mà không có tổ chức 

đấu giá tài sản nào đăng ký hoặc không lựa chọn được tổ chức đấu giá tài sản thì thành 
lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các 
văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng theo quy 
định tại khoản 1 Điều này cho từng trường hợp cụ thể và về thành phần tham gia Hội 
đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-
BTNMT-BTP. 

Điều 7. Thẩm quyền quyết định quỹ đất đưa ra đấu giá 
1. Ủy ban nhân dân thành phố quyết định quỹ đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng 

đất, trừ quỹ đất quy định tại khoản 2 Điều này. 
2. Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định quỹ đất đưa ra đấu giá, bao gồm: 
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a) Giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân 
đối với quỹ đất hiện do đơn vị mình đang quản lý; 

b) Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường theo quy 
định tại khoản 3 Điều 132 của Luật Đất đai (trên cơ sở đề nghị Ủy ban nhân dân xã, 
phường và phòng Tài nguyên và Môi trường). 

Chương II 
CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 8. Lập và phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất 
1. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt và đề xuất của các 

cơ quan, đơn vị về việc đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan tài nguyên và môi trường 
báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo các đơn vị đang được giao quản lý quỹ đất 
lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất, gửi cơ quan tài nguyên và môi trường thẩm 
định, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt. 

2. Phương án đấu giá quyền sử dụng đất, gồm những nội dung chính sau đây: 
a) Danh mục thửa đất, khu đất, loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, thông 

tin quy hoạch, tài sản gắn liền với các thửa đất, khu đất đấu giá (nếu có), bản đồ hiện 
trạng vị trí và các hồ sơ pháp lý khác liên quan thửa đất, khu đất đấu giá; 

b) Mục đích, hình thức giao đất hoặc cho thuê đất, thời hạn sử dụng của các thửa 
đất, khu đất khi đấu giá quyền sử dụng đất; 

c) Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; 
d) Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; tiền mua hồ sơ đấu giá và 

khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá; 
đ) Hình thức đấu giá được áp dụng khi thực hiện cuộc đấu giá; 
e) Kinh phí, nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá; 
g) Dự kiến giá trị thu được và đề xuất việc sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá 

quyền sử dụng đất; 
h) Phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phải bảo đảm các tiêu 

chí được quy định tại khoản 4 Điều 56 của Luật đấu giá tài sản hoặc đề xuất thành lập 
Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt (đối với trường hợp quy 
định tại Điều 6 của Quy định này); 

i) Đề xuất đơn vị được giao tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất 
trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao; 

k) Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tài chính; 
l) Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo thông báo của cơ quan thuế và theo 

đúng Quy định này. Trường hợp không thực hiện nộp tiền đúng theo thông báo của cơ 
quan thuế thì bị hủy kết quả đấu giá. 
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3. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, nội dung 
phương án đấu giá có thêm các nội dung về: Hình thức đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy 
mô dự án, dự kiến tổng mức đầu tư của dự án, nguồn vốn, tiến độ thực hiện dự án. Dự 
án đầu tư do đơn vị được giao lập phương án đấu giá tại khoản 1 Điều này thực hiện 
và đưa vào nội dung phương án đấu giá quyền sử dụng đất. 

Điều 9. Chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất 
1. Căn cứ phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt, đơn vị được 

giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ 
của các thửa đất, khu đất đấu giá, gửi đến cơ quan tài nguyên và môi trường để thẩm 
định trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất, bao gồm: 
a) Tờ trình và dự thảo quyết định đấu giá quyền sử dụng đất; 
b) Giấy tờ liên quan đến hiện trạng quản lý, sử dụng thửa đất, khu đất đấu giá và 

hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất, khu đất (nếu có); 
c) Thông tin về vị trí, diện tích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch 

xây dựng chi tiết (nếu có) liên quan đến thửa đất, khu đất đấu giá được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền phê duyệt, hình thức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất và các giấy 
tờ khác liên quan đến công tác đấu giá; 

d) Bản vẽ hiện trạng vị trí thửa đất, khu đất đấu giá do đơn vị có chức năng đo 
đạc bản đồ lập; 

đ) Bản vẽ hiện trạng nhà, vật kiến trúc trên đất và biên bản đánh giá tỷ lệ chất 
lượng còn lại của nhà, vật kiến trúc trên đất do các đơn vị có chức năng lập (nếu có 
công trình xây dựng trên đất) được đơn vị quản lý tài sản hoặc đơn vị tổ chức đấu giá 
ký xác nhận; 

e) Tên, địa chỉ của đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử 
dụng thửa đất, khu đất. 

Điều 10. Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất 
1. Căn cứ hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất do đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu 

giá chuẩn bị và ý kiến thẩm định của cơ quan tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân 
dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất. 

2. Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất có những nội dung chính sau đây: 
a) Căn cứ pháp lý để ban hành; 
b) Danh mục, vị trí, diện tích thửa đất, khu đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền 

với đất (nếu có), mục đích sử dụng, hình thức và thời hạn sử dụng đất; 
c) Các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi 

tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác có liên 
quan đến việc quản lý, sử dụng thửa đất, khu đất đấu giá; 
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d) Tên, địa chỉ của đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử 
dụng đất. 

Điều 11. Xác định và phê duyệt giá khởi điểm đấu giá 
1. Căn cứ Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, việc tổ chức thực hiện xác định 

giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại khoản 1 
Điều 2 và khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 
2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về 
thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Về trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thực 
hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 2 và khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 
123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt 
nước. 

Hồ sơ trình phê duyệt giá khởi điểm thực hiện theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP, bao gồm: 

a) Tờ trình về phương án giá khởi điểm của thửa đất, khu đất được đấu giá, giá 
trị hạ tầng kỹ thuật, tài sản trên đất (nếu có); 

b) Dự thảo phương án giá khởi điểm; 
c) Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá khởi điểm; 
d) Văn bản thẩm định phương án giá khởi điểm. 
2. Quyết định phê duyệt giá khởi điểm, có các nội dung chính sau đây: 
a) Thửa đất, khu đất đấu giá quyền sử dụng đất; 
b) Vị trí, đặc điểm, diện tích của thửa đất, khu đất; 
c) Mục đích sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất; 
d) Hình thức sử dụng đất; 
đ) Giá khởi điểm; 
e) Các nội dung có liên quan khác (nếu có). 
3. Giá khởi điểm của thửa đất, khu đất đấu giá đã được phê duyệt là căn cứ để 

thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất. 
Điều 12. Lựa chọn đơn vị tổ chức cuộc đấu giá 
1. Sau khi có Quyết định của cơ quan thẩm quyền về đấu giá quyền sử dụng đất, 

đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất thông báo công khai trên trang 
thông tin điện tử của mình và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản 
về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản. Nội dung thông báo theo quy 
định tại khoản 2 Điều 56 của Luật đấu giá tài sản. 

2. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ hồ sơ của đơn 
vị tham gia thực hiện cuộc đấu giá tài sản, các tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 56 
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của Luật đấu giá tài sản để lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản và chịu trách 
nhiệm về việc lựa chọn của mình. 

3. Trường hợp hết thời gian mời tham gia để lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu 
giá tài sản mà chỉ có một đơn vị đăng ký tham gia thì đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu 
giá quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định chỉ định 
đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản đã đăng ký tham gia (trường hợp đơn vị đó đủ 
điều kiện theo quy định của pháp luật). 

4. Hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản và 
nội dung của hợp đồng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản 
và quy định tại khoản 3 Điều 10 của Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-
BTP. 

Điều 13. Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất 
1. Trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc 

đấu giá, đơn vị thực hiện cuộc đấu giá hoặc Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong 
trường hợp đặc biệt chuyển kết quả đấu giá, biên bản cuộc đấu giá, danh sách người 
trúng đấu giá cho đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá. 

Trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận bàn giao hồ 
sơ và Biên bản kết quả cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, đơn vị tổ chức thực hiện việc 
đấu giá lập hồ sơ, gửi cơ quan tài nguyên và môi trường để trình Ủy ban nhân dân cấp 
có thẩm quyền đã quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, ban hành quyết định công 
nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. 

2. Hồ sơ trình ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử 
dụng đất và nội dung công nhận kết quả đấu giá, bao gồm: 

a) Dự thảo quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, có 
các nội dung chính sau đây: 

- Tên, địa chỉ của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất; 
- Vị trí, diện tích, mục đích sử dụng, hình thức, thời hạn sử dụng đất và hạ tầng 

kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất, khu đất (nếu có); 
- Số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất; 
- Thời gian phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; 
- Trách nhiệm và thời hạn thực hiện việc kê khai nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 

đất của người trúng đấu giá; 
- Trách nhiệm và thời hạn thực hiện nghĩa vụ tài chính và hậu quả pháp lý của 

việc vi phạm thời hạn thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; 
- Trách nhiệm và thời hạn thực hiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền hủy quyết 

định công nhận kết quả đấu giá trong trường hợp người trúng đấu giá không thực hiện 
nộp tiền đúng theo thông báo của cơ quan thuế; 
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- Đơn vị thực hiện ký hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp đấu giá theo hình 
thức thuê đất) và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho 
người trúng đấu giá; 

- Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan (nếu có). 
b) Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất; 
c) Hồ sơ thửa đất, khu đất đấu giá; 
d) Hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất; 
đ) Báo cáo về việc tổ chức thực hiện cuộc đấu giá và Biên bản kết quả cuộc đấu 

giá quyền sử dụng đất. 
3. Trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận Tờ trình và 

hồ sơ từ đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá, cơ quan tài nguyên và môi trường trình 
Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu 
giá. 

4. Trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận tờ trình và 
hồ sơ từ cơ quan tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban 
hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. 

5. Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá được gửi cho cơ quan tài nguyên 
và môi trường, cơ quan thuế, cơ quan tư pháp, cơ quan văn phòng đăng ký đất đai, đơn 
vị tổ chức thực hiện việc đấu giá, người trúng đấu giá và các cơ quan, đơn vị, cá nhân 
có liên quan. 

Điều 14. Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai 
và việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định phê duyệt kết 
quả trúng đấu giá 

1. Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền, người trúng đấu giá phải thực hiện việc kê khai và nộp Quyết định phê 
duyệt kết quả trúng đấu giá tại cơ quan văn phòng đăng ký đất đai. Thời hạn nộp hồ sơ 
tối đa không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả 
trúng đấu giá. 

Quá thời hạn trên, người trúng đấu giá không thực hiện việc kê khai và nộp quyết 
định phê duyệt kết quả trúng đấu giá, cơ quan văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm 
chuyển thông tin cho cơ quan thuế để ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất và các khoản nghĩa vụ tài chính khác (nếu có). 

2. Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trong 
trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một 
lần cho cả thời gian thuê được thực hiện theo quy định tại Điều 15 của Thông tư liên 
tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự thủ tục 
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tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng 
(sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT). 

3. Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trong 
trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được 
thực hiện theo quy định tại Điều 16 của Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-
BTNMT. 

4. Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ do cơ quan văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến, cơ quan thuế có trách nhiệm 
thông báo cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thuê đất về nghĩa vụ tài 
chính. Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bao gồm các nội dung sau: 

a) Số tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp và phương thức, địa điểm, thời 
gian phải nộp theo kết quả trúng đấu giá đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền 
quyết định công nhận; 

b) Tên, địa chỉ và số tài khoản tại kho bạc nhà nước để nộp tiền sử dụng đất hoặc 
tiền thuê đất trúng đấu giá; 

c) Thời hạn yêu cầu nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá; 
d) Thời hạn chuyển giao chứng từ đã nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất 

trúng đấu giá cho cơ quan tài nguyên và môi trường; 
5. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất, cho thuê đất 

trả tiền một lần, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng 
đất hoặc tiền thuê đất vào kho bạc nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho cơ 
quan tài nguyên và môi trường để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất (đối với trường 
hợp thuê đất), cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. 

a) Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày ký thông báo của cơ quan thuế, 
người trúng đấu giá nộp 50% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo nội dung thông báo. 
Quá thời hạn nêu trên mà người trúng đấu giá chưa nộp đủ số tiền này thì phải nộp tiền 
chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật quản lý thuế và 
các văn bản hướng dẫn thi hành. 

b) Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày tiếp theo, người trúng đấu giá phải nộp 
50% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn lại theo thông báo của cơ quan thuế. 

c) Sau thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày ký thông báo của cơ quan thuế, 
người trúng đấu giá quyền sử dụng đất không nộp đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (kể 
cả tiền chậm nộp), sẽ bị hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá và thu tiền đặt 
cọc nộp ngân sách. Việc hủy kết quả đấu giá quy định tại khoản 1 Điều 72 của Luật 
đấu giá tài sản và đã được ghi trong quy chế cuộc đấu giá, quyết định công nhận kết 
quả trúng đấu giá. 

d) Trường hợp quy định khác về nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất do 
UBND thành phố quyết định và được đưa vào phương án đấu giá, Quyết định công 
nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và quy chế cuộc đấu giá. 
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6. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền hàng 
năm, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất nộp tiền thuê đất được chia làm 2 kỳ: Kỳ 
thứ nhất nộp tối thiểu 50% trước ngày 31 tháng 5 và kỳ thứ hai nộp hết số tiền còn lại 
trước ngày 31 tháng 10 hàng năm. Trường hợp thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính 
về tiền thuê đất phải nộp của năm đầu tiên từ ngày 31 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 
12 của năm thì cơ quan thuế ra thông báo nộp tiền thuê đất cho thời gian còn lại của 
năm và thời hạn nộp tiền của năm đầu tiên là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ký thông 
báo. Quá thời hạn nộp tiền thuê đất của mỗi kỳ nộp tiền ghi trên thông báo của cơ quan 
thuế, người thuê đất phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy 
định của pháp luật về quản lý thuế. 

7. Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền tại Kho bạc nhà nước (hoặc cơ 
quan được Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu) theo đúng thời hạn tại thông báo do cơ 
quan thuế ban hành và chấp hành việc hủy kết quả đấu giá theo quy định của pháp luật 
và theo quy định tại phương án đấu giá. 

8. Trường hợp quy định khác về nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do Ủy ban 
nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định phù hợp với tính chất, điều kiện cụ thể của 
từng trường hợp giao đất, cho thuê đất, trong đó phải thể hiện rõ thời hạn thực hiện 
nghĩa vụ tài chính và hậu quả pháp lý của việc vi phạm thời hạn thực hiện nghĩa vụ tài 
chính đối với Nhà nước. 

Điều 15. Lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bàn giao đất 
trên thực địa cho người trúng đấu giá 

1. Căn cứ chứng từ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có thẩm quyền 
thực hiện các thủ tục về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. 

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường hoặc chỉ đạo đơn vị tổ chức thực hiện việc 
đấu giá tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
cho người trúng đấu giá theo quy định đối với các trường hợp quy định tại điểm d 
khoản 5 Điều 68 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ; ký hợp đồng thuê 
đất (đối với trường hợp đấu giá theo hình thức thuê đất); chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ 
sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định. 

Điều 16. Đấu giá quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất 
Trường hợp thửa đất, khu đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất có tài sản gắn 

liền với đất thì xử lý như sau: 
1. Nếu tài sản gắn liền với đất sau khi đánh giá lại vẫn còn giá trị sử dụng và phù 

hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Đơn vị tổ chức việc đấu giá 
quyền sử dụng đất ngoài việc thực hiện quy trình xác định giá khởi điểm để đấu giá 
theo quy định tại Điều 11 của Quy định này phải bổ sung thêm phần giá trị tài sản gắn 
liền với đất để đấu giá chung với quyền sử dụng đất đối với thửa đất, khu đất đó. Người 
trúng đấu giá sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng theo đúng quy định hiện 
hành; 
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2. Nếu tài sản gắn liền với đất sau khi đánh giá lại không còn giá trị sử dụng 
hoặc còn giá trị sử dụng nhưng không phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt thì đơn vị tổ chức đấu giá có văn bản đề xuất với cơ quan tài chính hoặc cơ 
quan có chức năng kiểm tra, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bán 
thanh lý tài sản, xử lý tài sản theo quy định được phân cấp. Sau khi hoàn tất việc bán 
thanh lý tài sản, xử lý tài sản, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá tiến hành thực hiện 
việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Quy định này. 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 17. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức đấu giá 
1. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch 

và Đầu tư; Cục Thuế thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tham mưu cho 
Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy 
định của pháp luật. 

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm: 
a) Hướng dẫn về nghiệp vụ đấu giá, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về tổ 

chức, hoạt động đấu giá trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền; 
b) Hàng năm, định kỳ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, 

đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Tư pháp 
về tổ chức và hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương theo quy định. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 
a) Tổ chức thẩm định phương án đấu giá, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, 

dự thảo quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, quyết định hủy quyết định công 
nhận kết quả trúng đấu giá trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; 

b) Tiếp nhận, xử lý hồ sơ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối 
với trường hợp đấu giá quyền sử dụng để giao đất hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất 
một lần đối với các khu đất, thửa đất có giá trị trên 30 (ba mươi) tỷ đồng trình Hội đồng 
thẩm định giá đất thành phố; 

c) Tổ chức thẩm định các điều kiện về năng lực tài chính và các điều kiện khác 
của người tham gia đấu giá trong trường hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao 
đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư; 

d) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá 
đảm bảo đúng thời hạn quy định, đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt; 

đ) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật; 
e) Phối hợp với Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố; 
g) Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao. 
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4. Sở Tài chính có trách nhiệm: 
a) Thực hiện việc kiểm tra, thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất 

xem xét tại phiên họp của Hội đồng thẩm định giá đất; 
b) Tiếp nhận, xử lý hồ sơ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối 

với các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất 
một lần đối với các khu đất, thửa đất có giá trị dưới 30 (ba mươi) tỷ đồng và trường 
hợp đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền hàng năm; 

c) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trong việc thực hiện cơ chế tài 
chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố theo quy định 
của pháp luật. 

5. Cơ quan thuế có trách nhiệm: 
a) Phát hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; 
b) Theo dõi, tổ chức thực hiện việc thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. 
6. Sở Xây dựng có trách nhiệm: 
a) Xác nhận quy hoạch xây dựng đô thị đối với các khu đất, thửa đất đấu giá; 
b) Hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, 

đảm bảo theo đúng quy hoạch xây dựng, quy hoạch kiến trúc đã được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt; 

c) Xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền. 
7. Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm: 
a) Phê duyệt phương án đấu giá, quyết định đấu giá, quyết định công nhận kết 

quả trúng đấu giá, quyết định hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền 
sử dụng đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 của Quy định này; 

b) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định; 
c) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. 
8. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm: 
a) Tiếp nhận quỹ đất được giao, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rà 

soát quỹ đất đủ điều kiện đấu giá, lập danh mục quỹ đất đấu giá báo cáo cơ quan tài 
nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở tổ 
chức việc đấu giá quyền sử dụng đất; 

b) Xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuộc phạm vi được giao 
quản lý, chi phí đấu giá, thù lao dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định hiện 
hành và phối hợp với đơn vị liên quan; gửi phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho 
cơ quan tài nguyên và môi trường thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền 
phê duyệt; 

c) Xây dựng quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, gửi cơ quan tài nguyên và 
môi trường thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
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d) Lập hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để xác định giá khởi điểm đấu 
giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc 
gửi Sở Tài chính để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đối với trường hợp 
quy định tại điểm b khoản 4 Điều này; 

đ) Ký hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đối với các thửa đất, khu đất 
được giao quản lý; 

e) Phối hợp với cơ quan tài nguyên và môi trường lập hồ sơ trúng đấu giá trình 
Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá, bàn giao trên đất thực 
địa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá theo quy định 
của pháp luật về đất đai; 

g) Tham dự các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đối với quỹ đất thuộc thẩm 
quyền quản lý. 

9. Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 
đất đai tại các quận, huyện có trách nhiệm: 

a) Lập phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo mẫu 
quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin ghi trên phiếu (Mẫu 
số 01/LCHS ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT); 

b) Lập thủ tục trình cơ quan tài nguyên và môi trường xác lập thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định; cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, 
hồ sơ địa chính theo quy định; 

c) Phối hợp với cơ quan tài nguyên và môi trường trao Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất. 

Điều 18. Tổ chức thực hiện 
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có những vấn đề chưa phù 

hợp với điều kiện thực tế của thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp ý kiến 
của các địa phương, các sở, ngành, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan tham mưu cho 
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
Huỳnh Đức Thơ 
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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về quản lý nơi đỗ xe trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 
      Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
 
      Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 
 
      Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy 
định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 
 
       Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của 
Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 
 
      Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 
24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ; 
 
     Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị; 
 
     Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BXD ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị (Phần 1. Tầu điện 
ngầm; Phần 2. Ga ra ô tô) - QCVN 08:2009/BXD; 
 
     Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ 
hỗ trợ vận tải đường bộ; 
 
     Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2204/TTr-SGTVT ngày 
28 tháng 5 năm 2019. 

 

     ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
   
    Số: 30/2019/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       
            Đà Nẵng, ngày  26   tháng  6  năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH: 
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        Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý nơi đỗ xe trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 
         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 7 năm 2019 và 
thay thế Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 03/6/2009 của UBND thành phố Đà 
Nẵng ban hành Quy định về quản lý và khai thác nơi đỗ xe trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng. 
 
         Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố, 
Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài 
chính, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 
 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

         KT.CHỦ TỊCH 
         PHÓ CHỦ TỊCH 
        Đặng Việt Dũng 
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  ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

        
QUY ĐỊNH 

                 Về quản lý nơi đỗ xe trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30 /2019/QĐ-UBND 

ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

  
 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
 Văn bản này quy định về quản lý nơi đỗ xe trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 
 Điều 2. Đối tượng áp dụng  
 
    1. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan 
đến hoạt động quản lý nơi đỗ xe trên địa bàn thành phố, bao gồm: 
 
 a) Bãi đỗ xe theo quy hoạch được duyệt do ngân sách thành phố đầu tư hoặc do 
nhà đầu tư tự đầu tư; 
 
          b) Bãi đỗ xe có thời hạn do các tổ chức, cá nhân tự đầu tư; 
 
          c) Các điểm đỗ xe tạm thời, cố định dưới lòng đường. 
 
     2. Các trường hợp sau đây không thuộc đối tượng áp dụng Quy định này, gồm:  
 
          a) Bãi đỗ xe thuộc các ngành công an, quốc phòng sử dụng cho mục đích an 
ninh, quốc phòng; 
 
          b) Bãi đỗ xe chỉ phục vụ hoạt động nội bộ của các tổ chức, đơn vị như trong 
khuôn viên các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, khu chế xuất, khu công 
nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch, trung tâm thương mại, chung cư, bệnh viện, chợ, trường 
học; 
 
         c) Bãi đỗ xe thuộc các trạm dừng, nghỉ đường bộ. 
 
        Điều 3. Giải thích từ ngữ 
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       Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
 
        1. Dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông (xe không 
được tắt máy và người lái xe không được rời tay lái) trong một khoảng thời gian cần 
thiết đủ để cho người lên, xuống phương tiện đó xếp dỡ hàng hoá hoặc thực hiện công 
việc khác. 
 
       2. Đỗ xe là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn thời 
gian. 
 
       3. Bãi đỗ xe là công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ dùng để đỗ 
phương tiện giao thông đường bộ. Bãi đỗ xe có thể xây dựng trên mặt đất, hoặc dưới 
mặt đất; một phần dưới mặt đất, một phần trên mặt đất. 
 
       4. Bãi đỗ xe có thời hạn là các bãi đỗ xe do các tổ chức, cá nhân sử dụng mặt bằng 
hiện có (không được quy hoạch làm bãi đỗ xe) để thực hiện dịch vụ trông giữ xe trong 
một thời gian nhất định.  
 
       5. Điểm đỗ xe cố định là địa điểm được cơ quan có thẩm quyền cho phép trông 
giữ phương tiện giao thông dưới lòng đường.  
 
       6. Điểm đỗ xe tạm thời là địa điểm được cơ quan có thẩm quyền cho phép trông 
giữ phương tiện giao thông trong một thời gian cụ thể để phục vụ hội nghị, thể thao và 
các hoạt động khác. 
 

Chương II 
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 
      Điều 4. Các quy định đối với bãi đỗ xe theo quy hoạch được duyệt  
 
         1. Bãi đỗ xe được đầu tư, xây dựng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành 
về quản lý đầu tư, xây dựng và đúng mục đích sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt.  
 
         2. Đường ra, vào bãi đỗ xe phải được bố trí đảm bảo an toàn và không gây ùn tắc 
giao thông. Điểm đấu nối của đường ra, vào bãi đỗ xe với đường quốc lộ phải được 
thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của 
Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-GP ngày 
24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ. 
 
         3. Bãi đỗ xe phải đảm bảo các yêu cầu theo các quy định hiện hành về an toàn 
kết cấu xây dựng; an ninh, trật tự, an toàn giao thông; đáp ứng yêu cầu phòng chống 
cháy nổ và vệ sinh môi trường.  
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        Điều 5. Các quy định đối với bãi đỗ xe có thời hạn  
 
          1. Vị trí và đường ra, vào bãi đỗ xe không được ảnh hưởng đến an toàn giao 
thông và không gây ùn tắc giao thông.  
 
          2. Bãi đỗ xe phải đảm bảo các yêu cầu về an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu phòng 
chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.  
 
        Điều 6. Quy định về quản lý hoạt động, kinh doanh bãi đỗ xe 
 
        Quy định về quản lý, hoạt động kinh doanh bãi đỗ xe được thực hiện theo khoản 
2, khoản 3 và khoản 4 Điều 56 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của 
Bộ Giao thông vận tải. 
 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
          Điều 7. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm 
 
           1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với hoạt động của 
các bãi đỗ xe đã có quy hoạch được duyệt đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố. 
Thông báo thời gian bãi đỗ xe đã có quy hoạch được duyệt bắt đầu đưa vào hoạt động 
trên Cổng thông tin chính quyền điện tử thành phố, website của Sở Giao thông vận tải 
và đề nghị UBND các quận, huyện niêm yết công khai tại địa phương nơi có bãi đỗ xe 
để người dân được biết. 
 
           2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành công tác an toàn giao thông định kỳ, đột 
xuất và kiểm tra xử lý các vi phạm đối với đơn vị quản lý, kinh doanh các bãi đỗ xe đã 
có quy hoạch được duyệt. 
 
           3. Hướng dẫn các đơn vị quản lý, kinh doanh bãi đỗ xe theo quy hoạch được 
duyệt trên địa bàn thành phố báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động, tình hình an ninh 
trật tự, việc duy trì, đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất, việc thực hiện các quy định của nhà 
nước và các nội dung cần thiết khác. 
 
           Điều 8. Sở Tài chính có trách nhiệm 
 
            1. Chủ trì, thẩm định phương án giá dịch vụ trông giữ xe tại các bãi đỗ xe trên 
cơ sở đề nghị của Sở Công Thương, các doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ 
trông giữ xe. 
 
            2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện 
thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các bãi đỗ xe đảm bảo theo quy định hiện  
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hành.  
 
           Điều 9. Sở Xây dựng có trách nhiệm 
 
           1. Tham mưu UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong 
công tác quy hoạch bãi đỗ xe. 
 
           2. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột 
xuất các đơn vị khai thác kinh doanh bãi đỗ xe đã có quy hoạch được duyệt trên địa 
bàn thành phố. 
 
 Điều 10. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm  
 
          1. Hướng dẫn về bảo vệ môi trường cho các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng. 
 
          2. Thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác bảo vệ môi trường của các đơn 
vị khai thác kinh doanh bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố.  
 
          Điều 11. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm 
 
          Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xúc tiến đầu tư bãi đỗ xe đã có quy 
hoạch được duyệt trên địa bàn. 
 
          Điều 12. Sở Văn hóa Thể thao có trách nhiệm 
 
        Tham gia góp ý, thẩm định đối với các bãi đỗ xe nằm trong khu vực ảnh hưởng 
đến các di tích, di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố 
đã được cơ quan có thẩm quyền xếp hạng, ra quyết định bảo vệ. 
 
           Điều 13. Sở Du lịch có trách nhiệm 
 
           Có kế hoạch tuyên truyền đến các đơn vị lữ hành, các đơn vị sử dụng xe ô tô 
khách vận chuyển khách du lịch có nhu cầu vào đỗ tại bãi đỗ xe theo quy định nhằm 
đảm bảo văn minh, vệ sinh môi trường và trật tự đô thị. 
 
           Điều 14. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng có 
trách nhiệm 
 
          Có kế hoạch tuyên truyền đến các chủ phương tiện xe cơ giới có nhu cầu vào đỗ 
tại bãi đỗ xe theo quy định nhằm đảm bảo văn minh, vệ sinh môi trường và trật tự đô 
thị. 
 
           Điều 15. Công an thành phố có trách nhiệm 
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          1. Thống nhất phương án phòng cháy, chữa cháy và phương án bảo đảm trật tự, 
an toàn giao thông tại các bãi đỗ xe. 
 
          2. Tổ chức kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm hành 
chính trong việc quản lý bãi đỗ xe.  
 
          3. Thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các nội dung liên quan đến phương án 
phòng cháy, chữa cháy; phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông các đơn vị khai 
thác kinh doanh bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố. 
 
          Điều 16. Cục thuế thành phố Đà Nẵng 
 
          1. Hướng dẫn các tổ chức/cá nhân quản lý, kinh doanh bãi đỗ xe sử dụng hóa 
đơn, chứng từ (vé trông giữ xe) theo đúng quy định; thực hiện việc đăng ký, kê khai, 
nộp các khoản thuế và phí theo quy định hiện hành. 
 
          2. Phối hợp với Sở Tài chính theo dõi, kiểm tra việc thực hiện thu giá dịch vụ 
trông giữ xe tại các bãi đỗ xe đảm bảo theo quy định hiện hành. 
 
         Điều 17. UBND các quận, huyện có trách nhiệm 
 
          1. Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước các bãi đỗ xe có thời hạn và các điểm đỗ 
xe tạm thời, cố định dưới lòng đường. Thông báo thời gian bãi đỗ xe có thời hạn bắt 
đầu đưa vào hoạt động trên Cổng thông tin chính quyền điện tử thành phố, website của 
UBND các quận, huyện và niêm yết công khai tại địa phương nơi có bãi đỗ xe để người 
dân được biết. 
 
          2. Theo dõi hoạt động trông giữ xe của các tổ chức/cá nhân quản lý, kinh doanh 
bãi đỗ xe có thời hạn trên địa bàn. Hướng dẫn các tổ chức/cá nhân quản lý, kinh doanh 
bãi đỗ xe có thời hạn thực hiện đấu nối giao thông vào đường giao thông công cộng 
theo đúng quy định; lấy ý kiến Sở Giao thông Vận tải trong trường hợp đường ra, vào 
bãi đỗ xe có đấu nối vào đường giao thông công cộng được phân cấp cho Sở GTVT 
quản lý. 
 
          3. Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường các bãi đỗ xe. 
 
          4. Thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác vệ sinh môi trường của các đơn 
vị khai thác kinh doanh bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố. Kiến nghị xử lý các hành vi 
vi phạm về vệ sinh môi trường tại các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố. 
 
         5. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý: 
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          a) Theo dõi, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác các bãi đỗ xe có thời hạn 
thực hiện các yêu cầu đối với bãi đỗ xe theo quy định tại Điều 5, Điều 18 Quy định 
này.  
 
          b) Tăng cường hoạt động kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi 
vi phạm hành chính trong việc quản lý các bãi đỗ xe.  
 
          c) Kịp thời phối hợp với các tổ chức, cá nhân khai thác các bãi đỗ xe xử lý các 
sự cố phát sinh trong quá trình hoạt động tại các bãi đỗ xe. 
 
         d) Phối hợp trong việc hướng dẫn giao thông, tổ chức phân luồng, không để xảy 
ra ùn tắc giao thông tại các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố. 
 
         6. Định kỳ hàng quý (trước ngày 20 tháng cuối quý) báo cáo tình hình quản lý 
các bãi đỗ xe có thời hạn trên địa bàn (theo mẫu tại Phụ lục 2) về Sở GTVT để biết. 
 
          Điều 18. Tổ chức/cá nhân quản lý, kinh doanh bãi đỗ xe có trách nhiệm 
 
        1. Định kỳ hàng quý (trước ngày 20 tháng cuối quý), tổ chức/cá nhân quản lý kinh 
doanh bãi đỗ xe theo quy hoạch được duyệt báo cáo tình hình quản lý các bãi đỗ xe 
(theo mẫu tại Phụ lục 1) về Sở GTVT để biết. 
         2. Định kỳ hàng quý (trước ngày 15 tháng cuối quý), tổ chức/cá nhân quản lý 
kinh doanh bãi đỗ xe có thời hạn báo cáo tình hình hoạt động bãi đỗ xe có thời hạn trên 
địa bàn (theo mẫu tại Phụ lục 2) về UBND các quận, huyện để theo dõi, tổng hợp báo 
cáo Sở GTVT. 
 
        3. Chịu trách nhiệm duy trì tình trạng hoạt động của bãi đỗ xe đảm bảo an toàn, 
thuận tiện. Khi tiến hành cải tạo cơ sở vật chất dẫn đến thay đổi sơ đồ mặt bằng tổng 
thể hoặc một số tiêu chí kỹ thuật phải báo cáo với Sở Giao thông vận tải (đối với các 
bãi đỗ xe đã có quy hoạch được duyệt) hoặc UBND các quận huyện (đối với các bãi 
đỗ xe có thời hạn). 
 
        4. Phải thực hiện việc đăng ký, kê khai, niêm yết giá dịch vụ kinh doanh tại bãi 
đỗ xe theo các quy định hiện hành. 
 
        5. Phải xây dựng và niêm yết Nội quy hoạt động của bãi đỗ xe do mình quản lý, 
đảm bảo nội dung đúng theo quy định của pháp luật; niêm yết tên và số điện thoại cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để chủ xe phản ánh, khiếu nại khi cần thiết. 
Trong đó, Tổ chức/cá nhân quản lý kinh doanh bãi đỗ xe có quyền từ chối phục vụ đối 
với người gửi xe hoặc chủ phương tiện nếu không chấp hành nội quy; phải giao vé cho 
khách đến gửi xe hoặc làm hợp đồng trông giữ xe với chủ phương tiện (nếu có); Không 
được để các chủ phương tiện kinh doanh vận tải sử dụng bãi đỗ xe để đón, trả khách; 
có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người gửi xe hoặc chủ phương tiện nếu để xảy 
ra mất, hư hỏng phương tiện nhận trông giữ. 
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         6. Chịu sự thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về hoạt động 
kinh doanh bãi đỗ xe của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
7. Phát hiện và nhanh chóng báo ngay về các cơ quan chức năng khi xảy ra tình trạng 
ùn tắc giao thông; mất vệ sinh môi trường; cháy, nổ tại bãi đỗ xe. Đồng thời, phối hợp 
với các ngành chức năng trong quá trình xử lý những sự cố xảy ra tại bãi đỗ xe. 
 

Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 
Điều 19. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND 

các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức 
triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định này. 

Điều 20. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc; các 
ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân phản ảnh bằng văn bản về Sở Giao thông Vận 
tải để nghiên cứu, tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù 
hợp./. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                         KT.CHỦ TỊCH 

                                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH 
                                                                                      Đặng Việt Dũng 
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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: 31/2019/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 27 tháng 6 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng 

trên địa bàn thành phố đà nẵng 
   

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Chính 
phủ Quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo 
vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ 
và phòng, chống cháy rừng; 

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính 
phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính 
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành một số chính sách về bảo vệ và phát triển rừng; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 144/2002/TTLT-BNNPTNT-BCA-BQP ngày 
13/12/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng 
hướng dẫn việc phối hợp giữa các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội trong công 
tác bảo vệ rừng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 1183/TTr-SNN ngày 15 tháng 5 năm 2019. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
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   Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 
    Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 7  năm 2019 và thay 
thế Quyết định số 26/2015/QĐ-UB ngày 17 tháng 9 năm 2015 của UBND thành phố 
Đà Nẵng ban hành Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng. 

 

   Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; 
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; các tổ chức, hộ 
gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                           CHỦ TỊCH 

                                                             Huỳnh Đức Thơ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

 
QUY ĐỊNH 

Về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  31/2019/QĐ-UBND 

 ngày  27 tháng 6 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh: 
a) Quy định này quy định một số nội dung liên quan đến công tác phòng cháy, 

chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
b) Các nội dung khác có liên quan đến phòng cháy, chữa cháy rừng không quy 

định trong văn bản này thì áp dụng theo các quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-
CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy 
và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và các quy 
trình kỹ thuật, văn bản pháp luật hiện hành. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, 
hộ gia đình, cá nhân trong nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài; cộng đồng dân cư 
thôn, làng, tổ dân phố, tổ dân cư có liên quan đến việc quản lý, bảo vệ, phát triển, sử 
dụng rừng và hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng tại thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Phương châm và yêu cầu trong phòng cháy, chữa cháy rừng 
1. Phương châm: Phòng cháy rừng là chính, chữa cháy rừng phải khẩn trương, 

kịp thời, triệt để và an toàn. 
2. Yêu cầu trong phòng cháy, chữa cháy rừng: 
a) Hạn chế đến mức thấp nhất và loại bỏ nguồn lửa gây cháy rừng, khả năng bén 

lửa của vật liệu cháy, dập tắt kịp thời đám cháy khi mới phát sinh; chấm dứt nhanh sự 
lan tràn của đám cháy, đảm bảo an toàn cho lực lượng và phương tiện chữa cháy rừng. 

b) Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn phải chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong phạm vi 
địa phương mình. 

c) Chủ rừng phải thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; chịu 
trách nhiệm nếu để rừng do mình quản lý bị cháy. 
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d) Cơ quan Kiểm lâm có trách nhiệm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cùng cấp 
chỉ đạo, thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng như: ban hành các quy định 
về đảm bảo an toàn trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong phạm vi quản lý 
của cấp mình, hướng dẫn các chủ rừng trong việc phòng cháy, chữa cháy rừng. 

đ) Lực lượng Công an, Quân đội các cấp có trách nhiệm phối hợp với lực lượng 
Kiểm lâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. 

e) Cơ quan Kiểm lâm các cấp có trách nhiệm tổ chức dự báo cháy rừng và thông 
tin kịp thời các cấp dự báo cháy rừng đến Uỷ ban nhân dân cùng cấp nơi có rừng trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng trong suốt mùa cháy rừng. 

 
Chương II 

QUY ĐỊNH VỀ CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG VÀ 
BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG 

 
Điều 3. Thông tin cấp dự báo cháy rừng 
1. Chi cục Kiểm lâm là cơ quan chuyên ngành có trách nhiệm: 
a) Theo dõi, xác định và thông tin cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn thành phố 

liên tục hằng ngày trong suốt mùa khô từ tháng 02 đến tháng 9 trong năm trên các 
phương tiện thông tin đại chúng khi dự báo đến cấp III trở lên. 

b) Triển khai, tổ chức các hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng theo từng cấp 
dự báo theo quy định. 

c) Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm thực hiện thông tin cấp dự báo cháy rừng đến Ủy 
ban nhân dân xã, phường, các chủ rừng, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn rừng 
ngay sau khi bản tin dự báo cháy rừng được phát hành và có hiệu lực. 

2. Cơ quan, đơn vị phát thanh, truyền hình thành phố, quận, huyện phối hợp với 
Cơ quan Kiểm lâm thành phố và quận, huyện tổ chức thông tin cấp dự báo cháy rừng 
và biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng kịp thời trên sóng phát thanh, truyền hình 
thành phố và địa phương khi cấp dự báo cháy rừng đến cấp III trở lên. 

Điều 4. Cấp dự báo cháy rừng và biện pháp phòng cháy rừng  
Cấp dự báo cháy rừng thực hiện theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Lâm nghiệp, cụ thể như sau:  

Cấp dự báo cháy rừng tại thành phố Đà Nẵng gồm 5 cấp, từ cấp I đến cấp V; ký 
hiệu biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng là 1/2 hình tròn có đường kính vành ngoài 
2,5m; vành trong 1,8m, nền trắng, xung quanh viền màu đỏ có mũi tên (quay được) chỉ 
cấp dự báo từ cấp I đến cấp V. 

1. Khi dự báo ở cấp I: Cấp thấp, ít có khả năng cháy rừng, khả năng xảy ra cháy 
rừng thấp, trên biển báo mũi tên chỉ số I.  
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Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu 
phát triển lâm nghiệp bền vững (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) cấp xã và các chủ rừng 
phối hợp với lực lượng Kiểm lâm triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; 
phải tổ chức kiểm tra hướng dẫn khoanh vùng sản xuất nương rẫy, tuyên truyền giáo 
dục trong cộng đồng dân cư về phòng cháy, chữa cháy rừng và hướng dẫn người dân 
phát, đốt nương rẫy đúng kỹ thuật. 

2. Khi dự báo đến cấp II: Cấp trung bình, khả năng cháy rừng ở mức trung bình, 
trên biển báo mũi tên chỉ số II. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo cấp xã và các chủ rừng 
tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bố trí người canh phòng, lực lượng và phương tiện 
thường trực sẵn sàng dập tắt lửa khi mới xảy ra cháy rừng, hướng dẫn người dân phát 
đốt nương rẫy đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng. 

3. Khi dự báo đến cấp III: Cấp cao, thời tiết khô hanh kéo dài, dễ xảy ra cháy 
rừng và khả năng cháy lan trên diện rộng, trên biển báo mũi tên chỉ số III. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Ban Chỉ đạo cấp huyện, Ban Chỉ 
đạo cấp xã, chủ rừng, Hạt Kiểm lâm tăng cường đôn đốc các chủ rừng thực hiện các 
biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, cấm đốt nương rẫy. Các chủ rừng phải thường 
xuyên canh phòng, nhất là đối với những vùng rừng trọng điểm dễ cháy bao gồm rừng 
tự nhiên và rừng trồng như: Thông, bạch đàn, keo lá tràm, tre, nứa và các loại rừng dễ 
cháy khác. 

Lực lượng trực phòng cháy, chữa cháy rừng phải trực 10/24 giờ trong ngày (từ 
10h đến 20h hàng ngày). 

Các chủ rừng phải thường xuyên kiểm tra công tác trực phòng cháy, chữa cháy 
rừng và các hoạt động có thể gây ra cháy rừng trong lâm phận. 

Dự báo viên nắm chắc tình hình khí tượng, thuỷ văn để dự báo và thông báo kịp 
thời trên các phương tiện thông tin đại chúng về cấp cháy và tình hình cháy rừng ở địa 
phương. 

4. Khi dự báo cháy rừng đến cấp IV: Cấp nguy hiểm, thời tiết hanh khô kéo dài 
có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn, tốc độ lan tràn lửa nhanh. Trên biển báo mũi tên chỉ 
số IV. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo cấp huyện trực tiếp chỉ đạo các xã, 
phường về phòng cháy, chữa cháy rừng. 

Lực lượng Kiểm lâm và chủ rừng phải kiểm tra nghiêm ngặt trên các vùng rừng 
trọng điểm cháy ở các huyện, quận, xã, phường. 

Lực lượng canh phòng phải thường xuyên trên chòi canh, các vùng rừng trọng 
điểm cháy bảo đảm 12/24 giờ trong ngày, các giờ cao điểm (từ 9h đến 21h), phát hiện 
kịp thời điểm cháy, báo động, thông tin kịp thời khi có cháy rừng xảy ra để Ban Chỉ 
đạo cùng cấp huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay, không được để lửa lan 
tràn rộng. 
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5. Khi dự báo đến cấp V: Cấp cực kỳ nguy hiểm, thời tiết khô, hanh, nắng hạn 
kéo dài, thảm thực vật khô kiệt, nguy cơ cháy rừng rất lớn và lan tràn nhanh trên tất cả 
các loại rừng. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ đạo cấp thành phố trực tiếp chỉ 
đạo, kiểm tra, chủ động và sẵn sàng ứng cứu chữa cháy rừng. Thông tin cảnh báo 
thường xuyên liên tục, kịp thời cấp dự báo cháy rừng ở vùng rừng trọng điểm dễ cháy. 
Tăng cường kiểm tra chặt chẽ người và phương tiện vào rừng. Nghiêm cấm tuyệt đối 
việc đốt lửa trong rừng và ven rừng. 

Lực lượng canh phòng trên các chòi canh và các vùng rừng trọng điểm cháy bảo 
đảm 24/24 giờ trong ngày. 

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp với lực 
lượng Kiểm lâm tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt trên các vùng rừng trọng điểm cháy 
trong ngày, tăng cường kiểm tra người và phương tiện vào rừng; thông báo thường 
xuyên nội quy dùng lửa trong rừng và ven rừng. 

Khi xảy ra cháy rừng phải huy động lực lượng và phương tiện dập tắt ngay. Tất 
cả các vụ cháy rừng đều phải lập biên bản và có biện pháp xử lý nghiêm minh. 

Trong mùa cháy rừng hàng năm (từ tháng 02 đến hết tháng 9) dự báo viên phải 
nắm chắc tình hình thời tiết, khí hậu thuỷ văn để dự báo, thông tin thường xuyên, liên 
tục hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt khi dự báo đến cấp 
IV và cấp V dự báo viên phải dự báo và đảm bảo thông tin trong suốt thời kỳ cao điểm 
dễ cháy rừng và báo cáo kịp thời về việc phòng cháy, chữa cháy rừng lên cấp trên. 

Điều 5. Bảng tra cấp dự báo cháy rừng 
Bảng tra cấp dự báo cháy rừng áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG TẠI ĐÀ NẴNG 

I II III IV V THÁNG 

THEO CHỈ SỐ H 

2 0 - 3 4 - 11 12 - 23 24 - 41 > 41 

3 0 - 2 3 - 10 11 - 25 26 - 39 > 39 

4 0 - 2 3 - 9 10 - 20 21 - 38 > 38 

5 0 - 2 3 - 8 9 - 12 13 - 26 > 26 

6 0 - 2 3 - 7 8 - 11 12 - 19 > 19 

7 0 - 2 3 - 6 7 - 10 11 - 18 > 18 

8 0 - 3 4 - 5 6 - 9 10 - 17 > 17 

9 0 - 3 4 - 11 12 - 23 24 - 41 > 41 

THEO CHỈ SỐ P 0-400 401-3400 3401-7800 7801-14000 > 14000 
 

Trong đó: 
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a) Chỉ số H là chỉ số ngày khô hạn liên tục không mưa hoặc mưa có lượng mưa 
dưới 5mm của TS. Phạm Ngọc Hưng. 

b) Chỉ số P là chỉ tiêu tổng hợp về khả năng xuất hiện cháy rừng của V.G 
Nesterop. Chỉ tiêu P được tính theo công thức: P = k*∑ ti13*di13 

Pi= k * ti13*di13, trong đó: 
- Pi là chỉ tiêu tổng hợp P của ngày thứ i tính theo công thức có ka điều chỉnh 

khi lượng mưa a ở mức 5mm; 
- k = 0 khi lượng mưa ngày thứ i (Ri) lớn hơn hoặc bằng 5; 
- k = (5-Ri)/5 khi lượng mưa ngày thứ i lớn hơn 0 và nhỏ hơn 5; 
- ti13 nhiệt độ không khí lúc 13 giờ (0C) ngày thứ i; 
- di13: độ chênh lệch bão hoà độ ẩm không khí lúc 13 giờ (mb) ngày thứ i; 
Điều 6. Tổ chức lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp 
1. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng cấp thành phố 
a) Chi cục Kiểm lâm (Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng) 

và Lực lượng Công an thành phố (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn 
cứu hộ) là lực lượng chính; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng thành phố; các đơn vị quân đội trung ương đóng chân trên địa bàn thành phố, 
các lực lượng khác là lực lượng phối hợp tham gia chữa cháy khi có lệnh huy động của 
cơ quan có thẩm quyền. 

b) Khi nhận được tin báo cháy rừng và đề nghị hỗ trợ của Ban Chỉ đạo cấp huyện 
thì Ban Chỉ đạo cấp thành phố huy động, chỉ đạo lực lượng chính về phòng cháy, chữa 
cháy rừng cấp thành phố tổ chức triển khai phối hợp với các lực lượng chữa cháy trên 
địa bàn cơ động nhanh đến hiện trường, ứng cứu chữa cháy kịp thời; chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan liên quan kiểm tra, bắt giữ, điều tra, truy tìm thủ phạm gây cháy rừng. 

c) Trong trường hợp cháy rừng lớn trên diện rộng vượt quá khả năng kiểm soát 
của thành phố: Bằng phương tiện thông tin nhanh nhất, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp thành 
phố (hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng ban thường trực) báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước 
Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững (Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn) đề nghị hỗ trợ tăng cường lực lượng, phương tiện cho địa phương tham gia 
chữa cháy rừng. 

2. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng cấp huyện 
a) Hạt Kiểm lâm cấp huyện, Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thuộc 

Công an quận, huyện là lực lượng chính; Công an, Cơ quan Quân sự cấp huyện, các 
lực lượng khác là lực lượng phối hợp tham gia chữa cháy khi có lệnh huy động của cơ 
quan có thẩm quyền. 

b) Khi nhận được tin báo cháy rừng hoặc đề nghị hỗ trợ của Ban Chỉ đạo cấp xã, 
Ban Chỉ đạo cấp huyện tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện huy động, chỉ 
đạo lực lượng chính về phòng cháy, chữa cháy rừng cấp huyện có trách nhiệm tổ chức 
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triển khai phối hợp với các lực lượng chữa cháy trên địa bàn cơ động nhanh đến hiện 
trường, ứng cứu chữa cháy kịp thời; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm 
tra, bắt giữ, điều tra, truy tìm thủ phạm gây cháy rừng. 

c) Trong trường hợp cháy rừng lớn trên diện rộng vượt quá khả năng kiểm soát 
của quận, huyện: Bằng phương tiện thông tin nhanh nhất, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp 
huyện (hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng ban thường trực) báo cáo Ban Chỉ đạo cấp 
thành phố đề nghị hỗ trợ tăng cường lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng. 

3. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã 
a) Kiểm lâm địa bàn là lực lượng tham mưu giúp Ban Chỉ đạo cấp xã xây dựng 

phương án, kế hoạch và tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn. 
Lực lượng chính trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã là kiểm lâm địa 
bàn, lực lượng Công an cấp xã, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng hợp đồng bảo vệ 
rừng và các tổ, đội bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng của thôn, làng, tổ dân 
phố; các lực lượng khác là lực lượng phối hợp tham gia chữa cháy khi có lệnh huy 
động của cơ quan có thẩm quyền. 

b) Khi nhận được tin báo cháy rừng hoặc đề nghị nghị hỗ trợ chữa cháy rừng của 
chủ rừng, Ban Chỉ đạo cấp xã có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 
xã thực hiện chỉ huy, tổ chức điều động lực lượng, phương tiện, dụng cụ tại địa phương 
tham gia chữa cháy.  

c) Trong trường hợp cháy rừng lớn trên diện rộng vượt quá khả năng kiểm soát 
của xã, phường: Bằng phương tiện thông tin nhanh nhất, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp xã 
báo cho Ban Chỉ đạo cấp huyện qua cơ quan thường trực đề nghị hỗ trợ tăng cường lực 
lượng, phương tiện phối hợp chữa cháy rừng. 

4. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng của chủ rừng 
a) Tất cả các đơn vị chủ rừng phải thành lập các tổ, đội bảo vệ rừng và phòng 

cháy, chữa cháy rừng của đơn vị và bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện và các điều 
kiện để duy trì hoạt động của tổ, đội phòng cháy, chữa cháy rừng trực thuộc đơn vị 
quản lý. 

b) Khi xảy ra cháy rừng, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm chỉ huy, tổ chức điều 
động lực lượng, phương tiện, dụng cụ tại đơn vị tham gia chữa cháy rừng. Trong trường 
hợp cháy lớn vượt quá khả năng kiểm soát của đơn vị: Bằng phương tiện thông tin 
nhanh nhất, chủ rừng phải báo cáo và phối hợp với Ban Chỉ đạo cấp xã tổ chức huy 
động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng; đồng thời Ban Chỉ đạo cấp xã 
báo cáo Ban Chỉ đạo cấp huyện qua cơ quan thường trực để theo dõi chỉ đạo. 

5. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, đơn vị vũ trang đóng trong rừng 
hoặc có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong rừng, ven rừng phải phối hợp với nhau 
để thành lập các đội tình nguyện phòng cháy, chữa cháy rừng và phải có trách nhiệm 
phối hợp với Ban Chỉ đạo của địa phương và chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn 
phòng cháy, chữa cháy rừng của Ban Chỉ đạo. 

Điều 7. Hệ thống thông tin liên lạc 
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1. Ban Chỉ đạo các cấp phải duy trì đều đặn, thông suốt hệ thống thông tin (số 
điện thoại của Trưởng Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, thủ trưởng đơn 
vị) từ Ban Chỉ đạo cấp thành phố đến Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã, các Hạt Kiểm lâm, 
Trạm Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng, các chủ rừng. 

2. Ban Chỉ đạo các cấp phân công, phân nhiệm cụ thể cơ quan thường trực Ban 
Chỉ đạo tiếp nhận và xử lý thông tin về phòng cháy, chữa cháy rừng ở cấp mình để duy 
trì thông tin liên hệ và kịp thời xử lý khi có tình huống cháy rừng xảy ra. 

Điều 8. Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy rừng  
1. Hàng năm, lực lượng bảo vệ rừng của cơ sở, các tổ, đội quần chúng phòng 

cháy, chữa cháy rừng phải được đào tạo, huấn luyện. Tùy theo từng cấp, từng đối tượng 
để có phương pháp đào tạo, huấn luyện thích hợp. Một số nội dung chính cần thiết 
trong đào tạo, huấn luyện như sau: 

a) Các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng cháy, 
chữa cháy rừng. 

b) Kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy rừng và các ứng dụng công nghệ mới trong 
phòng cháy, chữa cháy rừng; khắc phục hậu quả của cháy rừng (trong đó có cả nghiệp 
vụ điều tra, pháp chế). 

c) Năng lực chỉ huy, kỹ thuật cứu nạn, cứu hộ trong phòng cháy, chữa cháy rừng. 
d) Kỹ năng công tác cộng đồng và tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng 

cháy, chữa cháy rừng. 
2. Cơ quan Kiểm lâm có trách nhiệm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy rừng chuyên ngành; lực lượng chuyên trách 
bảo vệ rừng của chủ rừng và lực lượng bảo vệ rừng của cơ sở. 

3. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an thành 
phố có trách nhiệm hướng dẫn và phối hợp với cơ quan Kiểm lâm thực hiện những quy 
định tại khoản 2 Điều này. 

4. Việc huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 
cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy rừng thực hiện theo quy định của pháp luật về 
phòng cháy và chữa cháy. 

Điều 9. Quản lý sản xuất nương rẫy 
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức quản lý hoạt động sản xuất nương rẫy 

trên địa bàn; chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Uỷ 
ban nhân dân cấp xã tham mưu quy vùng sản xuất nương rẫy cho Nhân dân phù hợp 
với quy hoạch Lâm nghiệp của thành phố. Chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn 
Nhân dân thực hiện đúng khu vực phân vùng, xác định rõ ranh giới, có mốc, bảng niêm 
yết ngoài thực địa. Hàng năm Hạt Kiểm lâm tăng cường kiểm tra, hướng dẫn Nhân dân 
sản xuất nương rẫy đúng quy định trên những vùng đất đã được khoanh vùng, không 
để xảy ra tình trạng phá rừng trái phép làm nương rẫy. 
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2. Trong những vùng được phép sản xuất nương rẫy, Hạt Kiểm lâm cùng với các 
đơn vị liên quan, Uỷ ban nhân dân xã, phường hướng dẫn Nhân dân kỹ thuật đốt dọn 
nương rẫy, đốt xử lý thực bì để trồng rừng, khai thác rừng trồng đúng quy định. 

3. Uỷ ban nhân dân xã, phường tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy 
và chữa cháy rừng đối với các hộ dân có nương rẫy gần rừng, đặc biệt là rừng trồng. 
Tuyên truyền cho người dân biết những quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng. 

4. Một số quy định cụ thể trong đốt dọn nương rẫy, xử lý thực bì: 
a) Chỉ được đốt dọn trong vùng được phép làm nương rẫy, khi làm rẫy phải phát 

dọn toàn bộ thực bì, phơi khô và vun thành dải rộng 2-3 m, khoảng cách các dải là 5m 
- 6 m; dải sát bìa rừng cách xa rừng 6m - 8 m. 

b) Khi đốt thực bì phải đốt lúc gió nhẹ, đốt vào chiều tối hoặc sáng sớm (trước 
9 giờ 00 buổi sáng và sau 16 giờ 00 buổi chiều), đốt lần lượt từng dải, thứ tự từ trên 
sườn đồi xuống chân đồi. 

c) Trước khi đốt rẫy, xử lý thực bì, người sử dụng lửa phải báo với UBND xã, 
phường. Chỉ được phép đốt sau khi được sự kiểm tra đảm bảo an toàn trong phòng 
cháy, chữa cháy rừng và đồng ý cho phép đốt của UBND xã, phường sở tại. Trong thời 
hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin xin đốt xử lý thực bì của người 
dân, UBND xã, phường chỉ đạo các bộ phận chức năng tại địa phương tiến hành kiểm 
tra đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng và trả lời cho người dân. Xử lý nghiêm 
theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp cố ý sử dụng lửa đốt xử lý thực 
bì, đốt rẫy khi chưa có sự kiểm tra và đồng ý cho phép của UBND xã, phường. 

- Khi đốt rẫy phải có người canh gác và chuẩn bị đảm bảo dụng cụ chữa cháy 
rừng, khoảng 10m - 15m có một người gác trên dải để đề phòng và dập tắt ngay các 
đám lửa cháy lan, không để lửa cháy lan vào rừng, đốt xong phải kiểm tra toàn bộ 
nương rẫy, khi lửa tắt hẳn mới ra về. 

- Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khô hanh kéo dài, có thông tin dự báo cháy 
rừng từ cấp III trở lên, chính quyền địa phương không xem xét cho phép dùng lửa đốt 
xử lý thực bì, đốt nương rẫy. 

d) Một số phương pháp xử lý thực bì không sử dụng lửa: Áp dụng ở những nơi 
địa hình có độ dốc lớn hoặc khi sử dụng lửa có thể gây ra nguy cơ cháy rừng cao: 

- Phương pháp xử lý thực bì bằng cách để mục theo băng: 
Thực bì sau khi phát để khô rụng hết lá, băm nhỏ dọn thành băng theo đường 

đồng mức, sao cho không ảnh hưởng đến việc làm đất trên băng trồng cây sau này. 
- Phương pháp xử lý thực bì bằng biện pháp băm nhỏ rãi đều để mục: 
Thực bì sau khi phát dọn để trồng rừng và sản xuất nương rẫy, để khô rụng lá 

sau đó được băm nhỏ rãi đều trên toàn diện tích trồng. 
- Phương pháp xử lý bằng biện pháp thu gom: 
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Thực bì sau khi phát dọn để trồng rừng và sản xuất nương rẫy, để khô rụng hết 
lá. Cành nhánh sau đó được thu gom thành từng đống vận chuyển đi nơi khác. 
 

Chương III 
QUY ĐỊNH VỀ CHỮA CHÁY RỪNG 

 
Điều 10. Trách nhiệm chữa cháy rừng, tham gia chữa cháy rừng 
1. Chữa cháy rừng là trách nhiệm của toàn dân. 
2. Chủ rừng, Đội Phòng cháy, chữa cháy rừng nơi gần nhất, các lực lượng Kiểm 

lâm, Công an, Quân đội, chính quyền địa phương sở tại, cơ quan liên quan có nhiệm 
vụ chữa cháy, tham gia chữa cháy rừng theo quy định. 

a) Lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng khi nhận tin báo cháy trong địa bàn 
quản lý hoặc nhận lệnh điều động phải lập tức đến chữa cháy; trường hợp nhận thông 
tin báo cháy ngoài địa bàn quản lý, phải báo ngay cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy 
rừng nơi xảy ra cháy, đồng thời phải báo cáo cấp trên của mình. 

b) Các cơ quan y tế, điện lực, cấp nước và các cơ quan liên quan khi nhận được 
yêu cầu của người chỉ huy chữa cháy rừng phải nhanh chóng điều động người và 
phương tiện đến nơi xảy ra cháy để phục vụ chữa cháy rừng. 

c) Lực lượng Công an, dân quân tự vệ có trách nhiệm tổ chức giữ gìn trật tự, bảo 
vệ khu vực chữa cháy và tham gia chữa cháy rừng. 

Điều 11. Phối hợp trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng  
1. Khi xảy ra cháy rừng, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn 

cứu hộ phối hợp với lực lượng Kiểm lâm chủ trì và phối hợp với lực lượng Quân đội 
tham mưu cho Ban Chỉ đạo cùng cấp trong việc điều động, sử dụng lực lượng tham gia 
chữa cháy rừng; tổ chức dập lửa, khắc phục hậu quả sau cháy rừng theo phương án 
phòng cháy, chữa cháy rừng đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành. Tổ chức kiểm 
tra, xác minh và điều tra, xử lý các vụ cháy rừng theo quy định của pháp luật. 

2. Trong quá trình chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng, Ban Chỉ đạo các cấp bằng 
phương tiện thông tin nhanh nhất phải thường xuyên báo cáo kịp thời tình hình cháy 
rừng cho Ban Chỉ đạo cấp trên trực tiếp biết để theo dõi chỉ đạo. Trong trường hợp đám 
cháy vượt quá khả năng cứu chữa của cấp mình phải nhanh chóng báo cáo và đề nghị 
Ban Chỉ đạo cấp trên hỗ trợ chi viện lực lượng và phương tiện chữa cháy. 

3. Ban Chỉ đạo các cấp ngay khi nhận được thông tin, báo cáo đề nghị chi viện 
chữa cháy rừng của Ban Chỉ đạo cấp dưới, phải kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND 
cùng cấp huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương chữa cháy rừng. 

4. Các lực lượng chính và lực lượng phối hợp tham gia chữa cháy ngay khi nhận 
được lệnh huy động của cơ quan có thẩm quyền phải nhanh chóng cơ động đến nơi xảy 
ra cháy rừng và tích cực phối hợp tham gia chữa cháy rừng.  

Điều 12. Nguyên tắc chữa cháy rừng 
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Thực hiện theo phương châm “bốn tại chỗ” gồm: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại 
chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. 

1. Người chỉ huy chữa cháy rừng tiếp nhận, xử lý thông tin, kết hợp việc quan 
sát diễn biến của đám cháy để quyết định truyền đạt mệnh lệnh. Lực lượng chữa cháy 
tập trung cao độ và thực hiện nghiêm túc các giải pháp kỹ thuật, tổ chức để đạt được 
hiệu quả chữa cháy. 

2. Lực lượng và phương tiện chữa cháy được chia thành: Lực lượng, phương 
tiện thủ công; lực lượng, phương tiện cơ giới. 

a) Lực lượng, phương tiện thủ công gồm: Kiểm lâm, Công an, Quân đội, lực 
lượng bảo vệ rừng của các chủ rừng, tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, dân quân địa 
phương và các lực lượng huy động khác cùng với dụng cụ thủ công như dao, rựa, cuốc, 
xẻng, thùng tưới nước, cành cây... 

b) Lực lượng, phương tiện cơ giới gồm: Con người với các thiết bị cơ giới như 
xe chữa cháy, máy bơm, máy thổi gió, cưa xăng, máy ủi, máy cày, hóa chất chữa cháy 
rừng và các phương tiện khác. 

c) Lực lượng chữa cháy được tổ chức thành các tổ, có tổ trưởng và tổ phó. Tổ 
trưởng phải là người nắm vững kỹ thuật, đặc điểm rừng trong khu vực và là người 
quyết đoán, người nhanh nhẹn, mệnh lệnh dứt khoát, rõ ràng, chính xác. 

3. Hậu cần chữa cháy cần chuẩn bị: Phương tiện cơ giới, dụng cụ thủ công và 
bảo hộ lao động (quần áo, giày, mũ, đèn pin, bình nước cá nhân, thuốc, bông băng cấp 
cứu...) để phục vụ cho lực lượng chữa cháy tại chỗ và lực lượng được huy động tại địa 
phương, đảm bảo cung cấp nước uống và thực phẩm cho lực lượng chữa cháy. 

Điều 13. Biện pháp giới hạn đám cháy, chữa cháy rừng 
1. Khi xảy ra cháy rừng trong điều kiện thời tiết hạn kiệt, vật liệu trong rừng 

khô, độ ẩm vật liệu từ 20% trở xuống: 
a) Tạo ngay băng trắng đón đầu ngọn lửa theo một cự ly sao cho phù hợp, thi 

công xong trước khi ngọn lửa tràn đến. Trên băng, phải dọn và vun hết vật liệu cháy 
vào giữa băng và cho đốt hết vật liệu đó trên băng. 

b) Cự ly của hai tuyến dọn sạch vật liệu cháy quy định như sau: 
- Nếu ít gió thì khoảng cách giữa hai tuyến dọn sạch vật liệu cháy là 20m - 30m. 
- Nếu gió to thì khoảng cách giữa hai tuyến dọn sạch vật liệu cháy là 30m - 50m. 
2. Trong trường hợp có nguồn vật liệu lớn, chịu ảnh hưởng của nhiệt độ cao, 

nắng nóng kéo dài, gió thổi mạnh, cả những cây còn sống cũng bị khô héo, khi chữa 
cháy phải làm đai cản lửa dự phòng để ngăn lửa làm giảm tốc độ lan tràn với hướng 
gió chính trong thời gian cháy. 

3. Một số quy định khi xây dựng đường băng cản lửa: 
a) Lợi dụng tối đa các đặc điểm tự nhiên như: Sông, suối, đường phân lô, phân 

khoảnh, đường giao thông nội bộ, đường vận động... 
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b) Đối với rừng đặc dụng, rừng cảnh quan không được xây dựng đường băng 
trắng cản lửa. 

c) Đối với rừng trồng có độ dốc trên 25° không được làm đường băng trắng. 
d) Đối với rừng trồng có độ dốc dưới 25° chỉ được xây dựng băng trắng trong 1 

- 2 năm đầu khi chưa có điều kiện xây dựng các băng xanh cản lửa. 
đ) Xây dựng các đai cây xanh phòng cháy xung quanh hoặc dọc theo các đường 

băng cản lửa. 
e) Các đường băng cản lửa phải được khép kín. 
4. Một số biện pháp chữa cháy rừng: 
a) Khi xảy ra cháy rừng phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện và thiết bị, 

dụng cụ để chữa cháy. 
b) Đối với rừng có thể đưa phương tiện cơ giới vào chữa cháy thì phải huy động 

tối đa phương tiện cơ giới để chữa cháy; 
c) Đối với rừng mà phương tiện cơ giới chữa cháy không thể tiếp cận được thì 

phải huy động tối đa lực lượng và các phương tiện khác để chữa cháy. 
d) Tạo đường băng cản lửa, khoanh vùng cô lập đám cháy.  
đ) Áp dụng "biện pháp đốt trước có kiểm soát" để chữa cháy khi có đủ điều kiện 

cho phép. 
e) Đào kênh, mương, rãnh để chống cháy ngầm và chữa cháy. 
g) Các biện pháp chữa cháy khác. 
Điều 14. An toàn lao động khi chữa cháy rừng 
Khi chữa cháy rừng phải thực hiện đảm bảo an toàn cho lực lượng và phương 

tiện, thiết bị tham gia chữa cháy; lực lượng chữa cháy phải chuẩn bị đủ nước uống, 
bông, băng, thuốc bỏng, cáng và các dụng cụ cấp cứu khác. Trường hợp bị thương phải 
sơ cứu và đưa đi cấp cứu. Nếu bị thương nặng hoặc tử vong phải lập biên bản để có cơ 
sở giải quyết chính sách, chế độ. 

 
Chương IV 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  
TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG 

 
Điều 15. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
1. Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban 

nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm cho công tác phòng cháy, 
chữa cháy rừng phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của thành phố. 

2. Hướng dẫn việc lập và chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt các đề án, dự 
án về phòng cháy, chữa cháy rừng theo thẩm quyền. 
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3. Hướng dẫn, kiểm tra: việc thực hiện các quy định về trách nhiệm của Uỷ ban 
nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã trong phòng cháy, chữa cháy rừng ở địa 
phương; việc phối hợp và huy động lực lượng, phương tiện của các tổ chức, cá nhân 
trên địa bàn trong phòng cháy, chữa cháy rừng. 

4. Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo định kỳ và đột xuất về công tác 
phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 16. Sở Tài chính 
Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, bố trí kinh phí thực hiện công tác 
phòng cháy, chữa cháy rừng hàng năm để các đơn vị thực hiện kịp thời và có hiệu quả. 

Điều 17. Sở Kế hoạch và Đầu tư  
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính xây dựng 

các cơ chế, chính sách về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; lồng ghép, cân đối 
ngân sách hàng năm cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định, phù hợp 
với khả năng ngân sách của địa phương. 

Điều 18. Sở Y tế 
Khi nhận được tin báo cháy rừng, Sở Y tế có trách nhiệm bố trí xe cấp cứu và 

lực lượng y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc đảm bảo y tế 
tại địa điểm xảy ra cháy rừng. 

Điều 19. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công 
an thành phố 

1. Phối hợp với cơ quan Kiểm lâm, đơn vị Quân đội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, 
cấp xã và các đơn vị có liên quan thực hiện biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu 
tranh với hành vi gây cháy rừng; xác định nguyên nhân các vụ cháy rừng theo quy định 
của pháp luật. 

2. Phối hợp với lực lượng Kiểm lâm hướng dẫn việc xây dựng, thực tập Phương 
án phòng cháy, chữa cháy rừng , tham gia thẩm duyệt dự án, thiết kế và Phương án 
phòng cháy, chữa cháy rừng; huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, hướng dẫn 
mua sắm, trang bị các phương tiện chuyên dùng về phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm 
tra hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng của các chủ rừng; tham gia cứu chữa các vụ 
cháy rừng và chỉ huy việc chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật. 

3. Phát hiện, tiếp nhận điều tra, xử lý các vụ vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy, 
chữa cháy rừng; định kỳ hoặc đột xuất thông báo với cơ quan Kiểm lâm những thông 
tin có liên quan trực tiếp đến chức năng quản lý và bảo vệ rừng của cơ quan Kiểm lâm 
về tình hình tội phạm và kết quả điều tra, xử lý các vụ án. 

4. Phối hợp với cơ quan Kiểm lâm bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ 
điều tra hình sự cho cán bộ Kiểm lâm làm công tác điều tra, xử lý các vụ vi phạm pháp 
luật về phòng cháy, chữa cháy rừng. 
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5. Thực hiện theo quy định tại Mục B, Phần II của Thông tư liên tịch số 
144/2002/TTLT-BNNPTNT-BCA-BQP ngày 13/12/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc phối hợp giữa các lực 
lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội trong công tác bảo vệ rừng. 

Điều 20. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
thành phố 

1. Thực hiện theo quy định tại Mục C, Phần II của Thông tư liên tịch số 
144/2002/TTLT-BNNPTNT-BCA-BQP ngày 13/12/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc phối hợp giữa các lực 
lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội trong công tác bảo vệ rừng.  

2. Giáo dục cán bộ, chiến sĩ nắm vững và chấp hành nghiêm pháp luật về phòng 
cháy, chữa cháy rừng. Các đơn vị đóng quân trong rừng, gần rừng phối hợp với lực 
lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy 
rừng; chấp hành nghiêm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng ở nơi đóng quân. 

3. Chỉ đạo các đơn vị đóng quân trong rừng, gần rừng phải có Phương án phòng 
cháy, chữa cháy rừng, tham gia tuần tra và sẵn sàng ứng cứu khi có trường hợp xảy ra 
cháy rừng theo lệnh huy động của Ban Chỉ đạo ở nơi đóng quân. 

4. Phối hợp với cơ quan Kiểm lâm kiểm tra, xử lý kịp thời đối với những đơn vị, 
chiến sĩ vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng. 

Điều 21. Chi cục Kiểm lâm 
1. Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và trình Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn 
thành phố. 

2. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy, chữa 
cháy rừng của chủ rừng.  

3. Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện 
các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định. 

4. Đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy 
rừng và các hoạt động liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. 

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân phòng cháy, chữa cháy rừng. Hướng dẫn 
Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. 

6. Thông báo cấp dự báo cháy rừng đến các cơ quan, đơn vị có liên quan khi cấp 
dự báo cháy rừng từ cấp III trở lên trong các tháng mùa khô trên địa bàn toàn thành 
phố. 

7. Quản lý hoạt động của các đơn vị phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc phạm vi 
quản lý của mình; chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành; lực lượng chuyên trách bảo vệ 
rừng của chủ rừng và lực lượng bảo vệ rừng ở cơ sở. 
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Điều 22. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, quận 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, quận có rừng và đất lâm nghiệp theo thẩm 

quyền và phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm: 
1. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường có rừng và đất lâm nghiệp 

thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật. 
2. Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện; Ban 

hành phương án phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc phạm vi và trách nhiệm quản lý 
của mình. 

3. Chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng 
cháy, chữa cháy rừng; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa 
cháy rừng theo quy định của pháp luật. 

4. Chỉ đạo tuyên truyền giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy 
rừng cho Nhân dân, xây dựng phong trào quần chúng tham gia hoạt động phòng cháy, 
chữa cháy rừng. 

5. Đầu tư ngân sách cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng; trang bị phương 
tiện phòng cháy, chữa cháy rừng cho chính quyền cấp xã, phường có rừng. 

6. Trực tiếp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trên địa bàn. 
7. Chỉ đạo tổ chức chữa cháy rừng, điều tra nguyên nhân gây cháy rừng và khắc 

phục hậu quả vụ cháy rừng. 
8. Tổ chức giao ban định kỳ, thống kê, báo cáo Cơ quan thường trực Ban Chỉ 

đạo thành phố (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về tình hình phòng cháy, chữa 
cháy rừng trong phạm vi địa phương quản lý. 

Điều 23. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường có rừng và đất lâm nghiệp theo thẩm 

quyền và phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm: 
1. Ban hành phương án phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc phạm vi và trách 

nhiệm quản lý của mình. 
2. Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xã, phường; các 

tổ, đội bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở. 
3. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước về phòng 

cháy, chữa cháy rừng trong phạm vi địa phương mình. 
4. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và 

xử lý kịp thời những hành vi vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy rừng. 
5. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, giáo dục về phòng cháy, chữa cháy rừng một 

cách thường xuyên, liên tục sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân nơi có rừng về ý 
nghĩa, tầm quan trọng của việc phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức quán triệt cho 
Nhân dân học tập các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ rừng; 
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hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, huy động 
các lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn. 

6. Tổ chức giao ban định kỳ, thống kê, báo cáo Cơ quan thường trực Ban Chỉ 
đạo cấp huyện về tình hình phòng cháy, chữa cháy rừng trong phạm vi địa phương 
quản lý. 

Điều 24. Các cơ quan thông tin đại chúng 
1. Tổ chức tuyên truyền quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; phổ biến kiến 

thức về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo các cấp và các cơ quan liên quan 

tổ chức tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy rừng; chủ động và phối hợp với Chi 
cục Kiểm lâm thông báo kịp thời các bản tin cấp dự báo cháy rừng trong suốt các tháng 
mùa khô. 
 

Chương V 
CHÍNH SÁCH VÀ KINH PHÍ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG 

 
Điều 25. Chính sách đối với người tham gia chữa cháy rừng 
1. Đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa 

cháy rừng theo lệnh triệu tập, huy động của người có thẩm quyền hoặc tự nguyện tham 
gia chữa cháy rừng mà không phải là lực lượng của chủ rừng (bao gồm cả lực lượng 
Công an, Quân đội, Kiểm lâm, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ...) 
được bồi dưỡng bằng tiền, cụ thể: 

a) Nếu thời gian chữa cháy dưới 02 giờ được bồi dưỡng một khoản tiền bằng 0,5 
đơn giá ngày công lao động lâm sinh. 

b) Nếu thời gian chữa cháy từ 02 giờ đến dưới 04 giờ được bồi dưỡng một khoản 
tiền bằng 0,75 đơn giá ngày công lao động lâm sinh. 

c) Nếu thời gian chữa cháy từ 04 giờ trở lên hoặc chữa cháy nhiều ngày thì cứ 
04 giờ được bồi dưỡng một khoản tiền bằng 01 ngày công lao động lâm sinh. Nếu tham 
gia chữa cháy vào ban đêm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng thì được tính gấp 2 lần theo cách 
tính trên. 

Đơn giá ngày công lao động lâm sinh được tính theo quy định của UBND thành 
phố tại Quyết định số 2935/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2010 về việc ban hành 
đơn giá ngày công lao động lâm sinh trên địa bàn thành phố. 

2. Người tham gia chữa cháy rừng mà hy sinh, bị thương, bị tổn hại sức khỏe thì 
được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Kinh phí bồi thường thiệt 
hại được cấp từ ngân sách nhà nước. 

3. Phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được huy 
động để phục vụ chữa cháy rừng được hoàn trả sau khi chữa cháy; trường hợp phương 
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tiện, tài sản bị mất mát, hư hỏng, nhà, công trình bị phá dỡ, diện tích rừng bị chặt hạ 
thì được bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Điều 26. Kinh phí phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng 
1. Kinh phí cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng được quản lý và sử dụng 

theo quy định pháp luật. 
2. Kinh phí bảo đảm các hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng của lực lượng 

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, lực lượng Kiểm lâm, các đơn vị 
kiêm nhiệm của Quân đội, các chủ rừng là cơ quan, tổ chức thụ hưởng ngân sách nhà 
nước và các địa phương được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước. 

3. Các chủ rừng không thụ hưởng ngân sách nhà nước tự bảo đảm kinh phí cho 
hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định pháp luật. 

Chương VI 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
Điều 27. Khen thưởng, xử lý vi phạm 
1. Khen thưởng: Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng 

cháy, chữa cháy rừng hoặc có công phát hiện, ngăn chặn những hành vi phá hoại, khắc 
phục và hạn chế những thiệt hại do cháy rừng gây ra sẽ được khen thưởng theo quy 
định. 

2. Xử lý vi phạm: Tổ chức, cá nhân nếu vi phạm quy định này thì tùy theo tính 
chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật. 

Điều 28. Điều khoản thi hành 
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với các Sở, 

ngành liên quan, UBND các huyện, quận hướng dẫn triển khai, tổ chức kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện quy định này. 

2. Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 
giao tại Quy định này, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy 
rừng. 

3. Trường hợp những quy định của pháp luật được dẫn chiếu áp dụng trong Quy 
định này bị điều chỉnh hiệu lực thì áp dụng theo quy định mới đang có hiệu lực. 

4. Các địa phương, các ngành liên quan, các chủ rừng nếu để rừng bị cháy do 
không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quy định này thì tùy theo mức độ thiệt hại 
sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./. 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
Huỳnh Đức Thơ 
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QUYẾT ĐỊNH 
    Về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 
của UBND thành phố Đà Nẵng quy định mức chi trả dịch vụ môi trường rừng 
đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ môi trường 

rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật  ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Lâm nghiệp  ngày15 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật  

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính 
phủ Quy định chi tiết một số điều của  Luật Lâm nghiệp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 1444/TTr-SNN ngày 06 tháng 6 năm 2019; trên cơ sở kết quả ý kiến của Ủy viên Ủy 
ban nhân dân thành phố theo Công văn số 165/VP-KTTC ngày 13 tháng 6 năm 2019 
của Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành 
phố 
                                                         QUYẾT ĐỊNH: 
      Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của 
UBND thành phố Đà Nẵng quy định mức chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với tổ 
chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ môi trường rừng trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng 
     Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2019. 
     Điều 3. Chánh Văn phòng  Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân thành ph, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 
                                                                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                                                                CHỦ TỊCH  
                                                                                              Huỳnh Đức Thơ

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 
  Số:32/2019/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 04 tháng 7 năm 2019 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số: 33/2019/QĐ-UBND     Đà Nẵng, ngày  17  tháng  7 năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Bộ Đơn giá đo đạc địa chính 

 áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  
 

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 
6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 117/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 
tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên 
chức và lực lượng vũ trang;    

Căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về 
việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 
trang; 

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo 
đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

 Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ 
Trưởng Bộ Tài chính về việc quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh 
tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 550/TTr-
STNMT ngày 08 tháng 7 năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá đo đạc địa chính áp dụng 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

 
Điều 2. Quyết định này áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức 

và cá nhân có liên quan thực hiện các dự án, nhiệm vụ hoạt động đo đạc bản đồ trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. 
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Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án, nhiệm vụ hoạt động đo 
đạc bản đồ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ngoài nguồn ngân sách nhà nước áp dụng 
đơn giá ban hành theo Quyết định này.  

Điều 3. Trường hợp có sự thay đổi do Nhà nước ban hành chính sách chế độ tiền 
lương, định mức kinh tế kỹ thuật hoặc giá cả vật tư, vật liệu trên thị trường biến động 
ảnh hưởng tới bộ đơn giá trên 10% thì đơn giá được tính toán điều chỉnh lại cho phù 
hợp. 

Khi mức lương cơ sở có sự thay đổi, chi phí nhân công hiện hành sẽ tự điều 
chỉnh bằng chi phí nhân công trong Bộ đơn giá theo mức lương cơ sở 1.490.000đ/tháng 
nhân với hệ số K. Hệ số điều chỉnh K được tính : K = mức lương cơ sở theo quy định 
hiện hành /1.490.000 đồng. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2019. 
Quyết định này thay thế Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Bộ đơn giá đo đạc địa chính. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND 
thành phố Đà Nẵng; Giám đốc: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư 
pháp, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
Đặng Việt Dũng 
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UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số:34/2019/QĐ-UBND        Đà Nẵng, ngày 26 tháng 7 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và Quy trình xét duyệt  

hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, 
 mua tàu cá trên biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 
Căn cứ Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; 
công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; 
đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 1336/TTr-SNN ngày 28 tháng 5 năm 2019, Công văn số 1683/SNN-CCTS ngày 27 
tháng 6 năm 2019 và kết quả lấy ý kiến Ủy viên UBND TP về ban hành văn bản QPPL 
tại Công văn số 79/VP-KTTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Văn phòng Đoàn Đại 
biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí đặc thù và Quy trình 

xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá 
trên biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2019. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn; Công an thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; Chủ tịch UBND 
các quận, huyện; Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.         

                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN            
                                                          CHỦ TỊCH 

                                                                                      Huỳnh Đức Thơ 
                                                          



 CÔNG BÁO/Số 09 + 10 + 11 + 12/Ngày 12-8-2019 93 
 

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

 
 

QUY ĐỊNH 
Tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị  

cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá 
trên biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND 
ngày 26 tháng 7 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 
 Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
 Quy định này quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp 

văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức có trụ sở chính tại thành phố Đà 

Nẵng hoặc cá nhân có đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng (sau đây 
được gọi chung là chủ tàu) đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng.  

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện  
1. Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển phải phù 

hợp với hạn ngạch số lượng giấy phép khai thác thủy sản trên biển và tiêu chí phát triển 
nghề cá của thành phố Đà Nẵng. 

2. Không phát triển và từng bước giảm dần tàu thuyền có chiều dài lớn nhất dưới 
15 mét khai thác vùng ven bờ, vùng lộng góp phần phát triển nghề cá bền vững. 

3. Công tác xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, 
thuê, mua tàu cá trên biển phải đảm bảo công khai, minh bạch đúng theo quy trình xét 
duyệt.  

4. Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển thực 
hiện theo đúng các quy định hiện hành. 

 
Chương II 

TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT 
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, 
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CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH 
PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Điều 4. Tiêu chí đặc thù để cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, 

thuê, mua tàu cá trên biển 
Chủ tàu chỉ được cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá 

trên biển còn trong chỉ tiêu số lượng hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản trên biển 
đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Đà Nẵng công bố 
và đáp ứng các tiêu chí tương ứng với từng nội dung như sau:  

1. Đối với đóng mới tàu cá 
a) Chủ tàu đăng ký đóng mới tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên và lắp 

máy chính tổng công suất từ 90cv trở lên; 
b) Nghề đăng ký hoạt động phải còn trong chỉ tiêu số lượng hạn ngạch giấy phép 

khai thác thủy sản trên biển đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho 
thành phố Đà Nẵng; 

c) Phải có hồ sơ thiết kế kỹ thuật đóng mới tàu cá được cơ quan có thẩm quyền 
thẩm định; trường hợp tàu cá vỏ gỗ đóng mới theo mẫu truyền thống phải có hồ sơ thiết 
kế mẫu đã được cơ sở đăng kiểm tàu cá sao duyệt. 

2. Đối với cải hoán tàu cá 
a) Tàu cá đã được đăng ký tại thành phố Đà Nẵng; 
b) Nghề đăng ký hoạt động phải còn trong chỉ tiêu số lượng hạn ngạch giấy phép 

khai thác thủy sản trên biển đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho 
thành phố Đà Nẵng và phù hợp với quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; 

c) Tàu cá cải hoán (thay máy chính hoặc lắp thêm máy chính) hoặc cải hoán (sửa 
chữa phần vỏ) để phù hợp với điều kiện sản xuất phải có chiều dài lớn nhất từ 06 mét 
trở lên. Đối với cải hoán tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên trước khi cải 
hoán phải có hồ sơ thiết kế kỹ thuật cải hoán được cơ quan có thẩm quyền thẩm định. 

3. Đối với thuê, mua tàu cá 
a) Đối với thuê, mua tàu cá ngoài thành phố Đà Nẵng 
- Tàu cá thuê, mua đã được đăng ký có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên và 

tổng công suất máy chính từ 90cv trở lên;   
- Nghề đăng ký hoạt động phải còn trong chỉ tiêu số lượng hạn ngạch giấy phép 

khai thác thủy sản trên biển đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho 
thành phố Đà Nẵng; 

- Tàu cá không vi phạm đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. 
b) Đối với thuê tàu cá trong thành phố Đà Nẵng 
- Tàu cá thuê đã được đăng ký trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;  
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- Nghề đăng ký hoạt động phải phù hợp với quy định của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn và quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

- Tàu cá không vi phạm đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. 
4. Trường hợp số lượng chủ tàu cùng đáp ứng các tiêu chí nêu tại khoản 1, khoản 

2, khoản 3 Điều này nhiều hơn số lượng hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, thì 
xem xét thêm các tiêu chí ưu tiên theo thứ tự sau: 

a) Ưu tiên 1  
Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, thuê, mua tàu thay thế đối với tàu cá đang 

hoạt động bị tai nạn, bị hư hỏng, chìm đắm buộc phải hủy bỏ tàu hoặc xả bản tàu cũ. 
b) Ưu tiên 2 
Các trường hợp chủ tàu mua tàu cá ngoài thành phố đã có Hợp đồng công chứng 

mua tàu cá; rút hồ sơ gốc và xóa đăng ký tàu cá tại nơi đã đăng ký trước ngày 25/4/2019. 
c) Ưu tiên 3  
- Tàu đóng mới (vỏ thép, vỏ vật liệu mới, vỏ gỗ);  
- Tàu cải hoán;  
- Tàu thuê, mua. 
d) Ưu tiên 4 
Thời điểm đăng ký theo thứ tự thời gian chủ tàu nộp hồ sơ đề nghị cấp văn bản 

chấp thuận. 
Điều 5. Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị xét cấp văn bản chấp thuận đóng 

mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển 
Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 57 của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Thủy sản. 

Điều 6. Hiệu lực của văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua, tàu 
cá trên biển 

1. Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá có hiệu lực 12 tháng 
kể từ ngày ký cấp. 

2. Khi văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hết hiệu lực, cơ 
quan cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu có trách nhiệm thông 
báo bằng văn bản cho chủ tàu biết. 

3. Chủ tàu cá có văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hết 
hiệu lực không được thực hiện việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá. Trường hợp 
chủ tàu cá vẫn còn nhu cầu đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá thì phải thực hiện thủ 
tục đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá để được cấp 
lại văn bản chấp thuận. 

Chương III 
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TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
1. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng công bố hạn ngạch cấp Giấy 

phép khai thác thủy sản trên biển trên cơ sở phân bổ hạn ngạch giấy phép của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và của UBND thành phố.  

2. Tuyên truyền, phổ biến Quyết định này đến toàn thể nhân dân trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng biết thực hiện. 

3. Tổ chức thực hiện việc cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua 
tàu cá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trên cơ sở hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy 
sản đã được công bố. 

4. Tổng hợp, báo cáo tình hình cấp văn bản chấp thuận được đóng mới, cải hoán, 
thuê, mua tàu cá cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành 
phố theo quy định. 

Điều 8. UBND cấp huyện 
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quyết định này đến toàn thể nhân dân trên địa 

bàn quản lý biết thực hiện. 
2. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét duyệt hồ sơ đề nghị 

cấp văn bản chấp thuận được cải hoán, thuê tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến 
dưới 12 mét trên địa bàn quản lý. 

Điều 9. Các cơ quan có liên quan 
1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng 
a) Chỉ đạo các Đồn Biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các 

vùng nước thuộc khu vực quản lý đối với tàu cá, phối hợp với các đơn vị có liên quan 
ngăn chặn, xử lý kịp thời việc tàu cá phát sinh không đúng quy định. 

b) Xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm trong hoạt động thủy sản theo 
quy định của pháp luật. 

2. Công an thành phố 
Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương: 
Tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông 

đường thuỷ nội địa đối với tàu cá; xử lý kịp thời theo thẩm quyền các trường hợp tàu 
cá phát sinh, không đầy đủ hồ sơ theo quy định.  

3. Hội Nông dân thành phố, Hội Nghề cá thành phố 
Tổ chức vận động, tuyên truyền và giúp đỡ hội viên Hội nông dân, hội viên Hội 

Nghề cá các địa phương thực hiện tốt các nội dung trong Quy định này. 
4. Các tổ chức, cá nhân đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá chỉ được thực hiện 

việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp 
thuận và thực hiện đúng các nội dung đã được chấp thuận. 
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Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Quy định 
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có quy định nào chưa phù hợp, phát 

sinh những vấn đề mới chưa được quy định hoặc có sự thay đổi các quy định pháp luật 
liên quan, các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh thông tin về Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, sửa 
đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
              CHỦ TỊCH 

          Huỳnh Đức Thơ
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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:35/2019/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  30  tháng 7 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 06 năm 2014; 
Căn cứ Nghị định 117/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 
12 năm 2014 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 
và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 
về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 
vũ trang; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2017/TTLT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 
của Bộ Tài Chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc Ban hành  định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan 
trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung, nước mặt lục địa, đất, nước 
dưới đất, nước biển, khí thải, phóng xạ nước thải, trầm tích, chất thải, trạm quan trắc 
không khí tự động liên tục và trạm quan trắc nước mặt tự động liên tục; 

Căn cứ Thông tư số 18/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc Qui định về định mức sử dụng diện tích nhà xưởng, thiết 
bi và biên chế cho trạm quan trắc môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu 
động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc viên môi trương; điều 
tra cơ bản tài nguyên nước; 

Căn cứ  Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 
4 năm 2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 600 
/TTr-STNMT ngày 23/7/2019, 
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QUYẾT ĐỊNH 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá hoạt động quan trắc phân 

tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 
Điều 2. Quyết định này áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức 

và cá nhân có liên quan thực hiện các dự án, nhiệm vụ hoạt động quan trắc và phân tích 
môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án, nhiệm vụ hoạt động 
quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ngoài nguồn vốn 
ngân sách nhà nước áp dụng đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này. 

Các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan được đầu tư 
tài sản cố định, giao biên chế và cấp kinh phí hoạt động từ nguồn vốn ngân sách nhà 
nước thì phải trừ chi phí khấu hao tài sản cố định và các khoản chi cho con người tham 
gia thực hiện dự án hoặc nhiệm vụ được giao. 

Điều 3. Trường hợp có sự thay đổi do Nhà nước ban hành chính sách chế độ tiền 
lương, định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc giá cả vật tư, vật liệu trên thị trường biến động 
ảnh hưởng tới bộ đơn giá tăng hoặc giảm trên 10% thì đơn giá được tính toán điều 
chỉnh lại cho phù hợp. 

Khi mức lương cơ sở có sự thay đổi, chi phí nhân công hiện hành sẽ được tính 
bằng chi phí nhân công trong Bộ đơn giá theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng 
nhân với hệ số điều chỉnh K. Hệ số điều chỉnh K được tính: K = mức lương cơ sở theo 
quy định hiện hành/1.390.000 đồng. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 / 8 /2019. Quyết định 
này thay thế Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND thành phố 
Đà Nẵng về việc Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và 
UBND thành phố; Giám đốc: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, 
Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Huỳnh Đức Thơ 
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PHỤ LỤC 
ĐƠN GIÁ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
        (Ban hành kèm theo Quyết định số:  35 /2019/QĐ-UBND ngày  30 / 7 /2019 

của UBND thành phố Đà Nẵng) 
  Đvt: đồng. 

TT Mã        hiệu Thông số phân tích 

Đơn giá đề xuất/ 
thông số  

(không tính 
khấu hao) 

Đơn giá đề 
xuất/ thông số 
(có tính khấu 

hao) 

I  Môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung 

1 KK1 Nhiệt độ, độ ẩm  (tính cho 01 
thông số) 50.000 51.000 

2 KK2 Vận tốc gió, hướng gió (tính 
cho 01 thông số)  50.000 51.000 

3 KK3 Áp suất khí quyển  50.000 51.000 

4 KK4 
Bụi tổng số (TSP), PM10, 
PM2,5 (TCVN 5067-1995) 
(tính cho 01 thông số) 

201.000 214.000 

5 KK5 Chì (Pb) (TCVN 6152 - 1996) 336.000 456.000 

6 KK6 CO (TCN của Bộ Y tế 52TCN 
352 - 89) 465.000 636.000 

7 KK7 NO2 (Thường quy kỹ thuật 
YHLĐ&VSMT Bộ Y tế 1993) 313.000 402.000 

8 KK8 SO2 (TCVN 5971-1995) 389.000 461.000 

9 KK9 O3 (Phương pháp Kali Iodua 
NBIK của WHO) 253.000 304.000 

10 KK10 Amoniac (NH3) 572.000 668.000 

11 KK11 
Hơi axit (HCL, HF, HNO3, 
H2SO4, HCN) (tính cho 01 
thông số) 

328.000 379.000 

12 KK12 Hydrosunfua (H2S) 305.000 396.000 

13 KK13 

Benzen (C6H6), Toluen 
(C6H5CH3), Xylen 
(C6H4(CH3)2, Styren 
(C6H5CHCH2)  (tính cho 01 
thông số) 

400.000 532.000 

  Tiếng ồn giao thông 

1 TO1 
L Aeq, L Amax (TCVN 
5964:1995, ISO 1996/1-1982) 
(tính cho 01 thông số) 

140.000 169.000 

2 TO2 Cường độ dòng xe 288.000 318.000 
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TT Mã        hiệu Thông số phân tích 

Đơn giá đề xuất/ 
thông số  

(không tính 
khấu hao) 

Đơn giá đề 
xuất/ thông số 
(có tính khấu 

hao) 

 Tiếng ồn khu công nghiệp và đô thị ( ĐM10/2007/QĐ-BTNMT -tr27) 

1 

TO3 

L Aeq, L Amax, L A50 
(TCVN 5964:1995, ISO 
1996/1-1982) (tính cho 01 
thông số) 

140.000 170.000 

2 TO4 Mức ồn theo tần số (dải Octa) 172.000 203.000 
 Độ rung 
 ĐR  176.000 208.000 

II Môi trường nước mặt lục địa 
1 NM1a1 Nhiệt độ nước 62.000 84.000 
2 NM1a2 pH  71.000 93.000 
3 NM1b Thế oxi hóa khử (ORP) 61.000 83.000 
4 NM2a Oxy hòa tan (DO)  70.000 93.000 
5 NM2b Độ đục 73.000 95.000 
6 NM3a Chất rắn hòa tan (TDS), 92.000 114.000 
7 NM3b  Độ dẫn điện (EC)  92.000 114.000 

8 NM4 

Đo đồng thời đa chỉ tiêu: Nhiệt 
độ của nước, pH, thế oxy hóa 
khử, ORP, Oxy hòa tan, độ đục, 
Tổng chất rắn hòa tan(TDS), 
độ dẫn điện 

298.000 364.000 

9 NM5 Chất rắn lơ lửng (TSS) 161.000 194.000 
10 NM6a Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD5)  159.000 195.000 
11 NM6b Nhu cầu oxy hoá học (COD)  189.000 229.000 
12 NM7a Nitơ- amoni (NH4

+)  207.000 231.000 
13 NM7b Nitrite (NO2

-)  296.000 362.000 
14 NM7c Nitrate (NO3

-)  189.000 225.000 
15 NM7d Tổng P 248.000 302.000 
16 NM7đ Tổng N  272.000 333.000 
17 NM7e1 Kim loại nặng Pb 314.000 432.000 
18 NM7e2 Kim loại nặng Cd  365.000 483.000 
19 NM7g1 Kim loaị nặng As 334.000 438.000 
20 NM7g2 Kim loaị nặng Hg 359.000 462.000 
21 NM7h1 Kim loại Fe 255.000 340.000 
22 NM7h2 Kim loại Cu 255.000 340.000 
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TT Mã        hiệu Thông số phân tích 

Đơn giá đề xuất/ 
thông số  

(không tính 
khấu hao) 

Đơn giá đề 
xuất/ thông số 
(có tính khấu 

hao) 

23 NM7h3 Kim loại  Zn 255.000 340.000 
24 NM7h4 Kim loại Mn 255.000 340.000 
25 NM7h5 Kim loại  Cr 135.000 220.000 
26 NM7h6 Kim loại  Ni 255.000 340.000 
27 NM7i Sulphat (SO4

2-)  231.000 275.000 
28 NM7k Photphat (PO4

3-)  226.000 269.000 
29 NM7l Clorua (Cl-) 176.000 209.000 
30 NM7m  Florua (F-) 216.000 259.000 
31 NM7n Crôm (VI) 208.000 254.000 
32 NM8 Tổng dầu, mỡ  411.000 482.000 
33 NM9a Coliform 726.000 809.000 
34 NM9b  E.Coli 525.000 609.000 
35 NM10 Tổng cácbon hữu cơ (TOC) 269.000 344.000 

36 NM11 Thuốc BVTV nhóm Clo hữu 
cơ 1.066.000 1.222.000 

37 NM12 Thuốc BVTV nhóm Phot pho 
hữu cơ 886.000 1.155.000 

38 NM13 Xyanua (CN-) 347.000 443.000 
39 NM14 Chất hoạt động bề mặt 399.000 471.000 

40 NM15 Phenol 447.000 534.000 

41 NM16 Phân tích đồng thời các kim 
loại (giá tính cho một mẫu) 1.972.000 2.060.000 

III Môi trường Đất 
1 Đ1a Cl- 313.000 415.000 
2 Đ1b SO4

2-  324.000 441.000 
3 Đ1c HCO3

-  324.000 441.000 
4 Đ1d Tổng K2O  341.000 509.000 
5 Đ1e Tổng N  409.000 571.000 
6 Đ1f Tổng P  396.000 558.000 
7 Đ1g Tổng các bon hữu cơ  382.000 491.000 
8 Đ2a Ca2+  378.000 521.000 
9 Đ2b Mg2+  378.000 521.000 
10 Đ2c K+; Na+ (tính cho 01 thông số) 331.000 518.000 
11 Đ2d Al3+ 383.000 526.000 
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TT Mã        hiệu Thông số phân tích 

Đơn giá đề xuất/ 
thông số  

(không tính 
khấu hao) 

Đơn giá đề 
xuất/ thông số 
(có tính khấu 

hao) 

12 Đ2e Fe3+  318.000 410.000 
13 Đ2f Mn2+  328.000 466.000 
14 Đ2g Pb; Cd (tính cho 01 thông số) 373.000 744.000 
15 Đ2h Hg  663.000 1.129.000 
16 Đ2i As  477.000 942.000 

17 Đ2k Fe; Cu; Zn; Cr; Mn, Ni (tính 
cho 01 thông số) 409.000 573.000 

18 Đ3a 

Thuốc BVTV nhóm Clo hữu 
cơ (TCVN 8061:2009): 666, 
Lindan, Aldrin, Dieldrin, 
DDE, DDD, DDT, Alpha-
Endosulfan, Beta-Endosulfan, 
Endosulfan-sulfate, Endrin, 
Endrin Aldehyde, Alpha-
HCH, Beta-HCH, Delta-HCH, 
Heptaclor, Trans-Heptaclor 
Epoxide, Methoxyclor 

1.651.000 1.941.000 

19 Đ3b 

Thuốc BVTV nhóm photpho 
hữu cơ (TCVN 8062:2009): 
666, Lindan, Aldrin, Dieldrin, 
DDE, DDD, DDT, Alpha-
Endosulfan, Beta-Endosulfan, 
Endosulfan-sulfate, Endrin, 
Endrin Aldehyde, Alpha-
HCH, Beta-HCH, Delta-HCH, 
Heptaclor, Trans-Heptaclor 
Epoxide, Methoxyclor 

1.386.000 1.676.000 

20 Đ4 

Thuốc BVTV nhóm 
Pyrethroid: Permethrin, 
Deltamethrin, Cypermethrin, 
Fenvalerate 

1.651.000 1.952.000 

21 Đ5 PCBs  1.651.000 1.952.000 

22 Đ6 Phân tích đồng thời các kim 
loại (giá tính cho một mẫu) 1.844.000 2.017.000 

IV Nước dưới đất 
1 NN1a Nhiệt độ  43.000 50.000 
2 NN1b pH 48.000 55.000 
3 NN2 DO 56.000 62.000 
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TT Mã        hiệu Thông số phân tích 

Đơn giá đề xuất/ 
thông số  

(không tính 
khấu hao) 

Đơn giá đề 
xuất/ thông số 
(có tính khấu 

hao) 

4 NN3a Độ đục 55.000 62.000 
5 NN3b Độ dẫn điện 60.000 67.000 
6 NN3c Thế oxy hóa khử (ORP) 56.000 62.000 
7 NN3d Tổng chất rắn hòa tan (TDS) 59.000 66.000 
8 NN4 Lấy mẫu, phân tích đồng thời: 

Nhiệt độ, pH, DO, độ đục. EC, 
OPR, TDS 

233.000 240.000 

9 NN5a Tổng chất lơ lửng (TSS) 145.000 171.000 
10 NN5b Chất rắn tổng số (TS) 156.000 182.000 
11 NN6 Độ cứng tổng số theo CaCO3 277.000 302.000 
12 NN7a Chỉ số pecmanganat 155.000 196.000 
13 NN7b Amoni (NH4+) 285.000 321.000 
14 NN7c Nitrite (NO2-) 275.000 310.000 
15 NN7d Nitrate (NO3-) 195.000 197.000 
16 NM7đ Sulphat (SO42-) 180.000 218.000 
17 NM7e Florua (F-) 191.000 226.000 
18 NM7f Potphat (PO43-) 162.000 209.000 
19 NM7g Oxyt silic (SiO3) 181.000 216.000 
20 NM7h Tổng N 249.000 293.000 
21 NM7i Kim loại nặng Cr (VI) 257.000 405.000 
22 NM7k Tổng P 239.000 293.000 
23 NM7l Clorua (Cl-) 168.000 209.000 
24 NM7m1 Kim loại nặng Pb 318.000 445.000 
25 NM7m2 Kim loại nặng Cd 325.000 452.000 
26 NM7n1 Kim loại nặng As 334.000 498.000 
27 NM7n2 Kim loại nặng Se 334.000 498.000 
28 NM7n3 Kim loại nặng Hg 321.000 485.000 
29 NM7o Sunfua (S2-) 181.000 216.000 
30 NM7p1 Kim loại nặng Fe 318.000 466.000 
31 NM7p2 Kim loại nặng Cu 318.000 466.000 
32 NM7p3 Kim loại nặng Zn 318.000 466.000 
33 NM7p4 Kim loại nặng Mn 318.000 466.000 
34 NM7p5 Kim loại nặng Cr 318.000 466.000 
35 NM7p6 Kim loại nặng Ni 318.000 466.000 
36 NM8 Cyanua (CN-) 336.000 382.000 
37 NM9a Coliform 491.000 556.000 
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TT Mã        hiệu Thông số phân tích 

Đơn giá đề xuất/ 
thông số  

(không tính 
khấu hao) 

Đơn giá đề 
xuất/ thông số 
(có tính khấu 

hao) 

38 NM9b E.coli 491.000 556.000 
39 NM10 Thuốc BVTV nhóm clo hữu 

cơ 1.277.000 1.520.000 
40 NM11 Thuốc BVTV nhóm phốt pho 

hữu cơ 856.000 1.099.000 
41 NM12 Phenol 387.000 455.000 
42 NM13 Phân tích đồng thời các kim 

loại nặng 1.536.000 1.777.000 
V Nước mưa 
1 MA1a Nhiệt độ nước 35.000 48.000 
2 MA1b pH (TCVN 4559-1988) 36.000 40.000 
3 MA2a Độ dẫn điện (EC) 47.000 59.000 
4 MA2b Thế oxy hóa khử (ORP) 68.000 80.000 
5 MA2c Độ đục 56.000 69.000 
6 MA2d Tổng chất rắn hòa tan 44.000 57.000 
7 MA2đ Hàm lượng oxy hòa tan (DO) 44.000 57.000 

8 MA3 
Đo đồng thời đa chỉ tiêu: Nhiệt 
độ, pH, Độ dẫn điện (EC), Thế 
oxy hóa khử (ORP), Độ đục, 
tổng chất rắn hòa tan, DO 

214.000 227.000 

9 MA4a Clorua (Cl-) 164.000 238.000 
10 MA4b Nitrite (NO2

-) 203.000 309.000 
11 MA4c Nitrate (NO3

-) 178.000 281.000 
12 MA4d Nitơ- amoni (NH4

+) 213.000 291.000 
13 MA4e Sulphat (SO4

2-) 215.000 322.000 
14 MA4f Crom VI (Cr6+) 202.000 306.000 
15 MA5a Na+ 347.000 370.000 
16 MA5b NH4+ 213.000 291.000 
17 MA5c K+ 347.000 370.000 
18 MA5c Mg2+ 196.000 354.000 
19 MA5d Ca2+ 196.000 354.000 
20 MA5f1 Kim loại nặng Pb 345.000 499.000 
21 MA5f2 Kim loại nặng Cd 345.000 499.000 
22 MA5g1 Kim loaị nặng As  368.000 599.000 
23 MA5g2 Kim loaị nặng Hg 368.000 599.000 
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TT Mã        hiệu Thông số phân tích 

Đơn giá đề xuất/ 
thông số  

(không tính 
khấu hao) 

Đơn giá đề 
xuất/ thông số 
(có tính khấu 

hao) 

24 MA5h1 Kim loại nặng Fe 238.000 391.000 
25 MA5h2 Kim loại Cu 238.000 391.000 
26 MA5h3 Kim loại Zn 238.000 391.000 
27 MA5h4 Kim loại Cr 238.000 391.000 
28 MA5h5 Kim loại Mn 238.000 391.000 
29 MA5h6 Kim loại Ni 238.000 391.000 

30 MA6a  Phân tích đồng thời các kim 
loại  Cu; Fe; Zn; Mn, Ni, Cr) 481.000 732.000 

31 MA6b Phân tích đồng thời các anion : 
Cl, F-, NO2-, NO3-, SO4-2 329.000 469.000 

VI Nước biển gần bờ xa bờ 

1 NB1 
Nhiệt độ không khí, độ ẩm 
không khí (tính cho 01 thông 
số) 

60.000 62.000 

2 NB2 Tốc độ gió 60.000 73.000 
3 NB3 Sóng 62.000 75.000 
4 NB4 Tốc độ dòng chảy tầng mặt 74.000 130.000 
5 NB5 Nhiệt độ nước biển 88.000 119.000 
6 NB6 Độ muối 88.000 104.000 
7 NB7 Độ đục 93.000 116.000 
8 NB8 Độ trong suốt 85.000 91.000 
9 NB9 Độ màu 85.000 108.000 
10 NB10 pH 98.000 113.000 
11 NB11 Oxy hòa tan (DO) 117.000 139.000 

12 
NB12, NB13 

Độ dẫn điện (EC), tổng chất 
rắn hòa tan. (tính cho 01 thông 
số) 

108.000 121.000 

13 NB14 Lấy mẫu, đo đồng thời: pH, 
DO, EC, TDS 291.000 329.000 

14 NB15a NH4
+ - N 266.000 318.000 

15 NB15b NO2
- - N 246.000 298.000 

16 NB15c NO3
- - N 262.000 315.000 

17 NB15d SO4
2- 229.000 277.000 

18 NB15đ PO4
3- 230.000 297.000 

19 NB15e SiO3
2- 229.000 294.000 

20 NB15f Tổng N 269.000 347.000 
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thông số  

(không tính 
khấu hao) 
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xuất/ thông số 
(có tính khấu 

hao) 

21 NB15g Tổng P 270.000 365.000 
22 NB15h Crom (VI) 244.000 313.000 
23 NB15i Florua (F-) 252.000 321.000 
24 NB15k Sulfua (S2-) 251.000 287.000 
25 NB16a COD 233.000 297.000 
26 NB16b BOD5 227.000 291.000 
27 NB17a Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 226.000 273.000 
28 NB17b Độ màu 222.000 293.000 

29 NB18 Coliform, Fecal Coliform (tính 
cho 01 thông số) 697.000 790.000 

30 NB19 
Chlorophylla, Chlorophyll b, 
Chlorophyll c (tính cho 01 
thông số) 

241.000 287.000 

31 NB20 CN- 379.000 491.000 
32 NB21a Pb, Cd 324.000 477.000 
33 NB21b Hg, As 401.000 591.000 

34 NB21c Fe, Cu, Cr, Zn, Mn, Ni, CrIII 
(tính cho 01 thông số) 319.000 482.000 

35 NB22 Tổng Dầu  mỡ khoáng 594.000 729.000 
36 NB23 Phenol 371.000 576.000 
37 NB24a Hóa chất BVTV nhóm Clo 1.680.000 2.260.000 

38 NB24b Hóa chất BVTV nhóm 
Photpho 1.563.000 2.143.000 

39 NB24c Phân tích đồng thời các kim 
loại (giá tính cho một mẫu) 1.700.000 2.133.000 

 
Trầm tích biển: N-NO2, N-NO3, P-PO4, Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, CN-, Độ ẩm, 
Tỷ trọng, Chất hữu cơ, Tổng N, Tổng P, Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất 
BVTV nhóm Photpho, Tổng Dầu mỡ khoáng 

40 NB25a NO2
- - N 563.000 616.000 

41 NB25b NO3
- - N 440.000 500.000 

42 NB25c NH4
+ - N 441.000 494.000 

43 NB25d PO4
3- - P 398.000 445.000 

44 NB25đ Pb, Cd 536.000 683.000 
45 NB25e Hg, As 552.000 766.000 
46 NB25f Cu, Zn 462.000 619.000 
47 NB25g CN- 523.000 617.000 
48 NB25h Độ ẩm 387.000 412.000 
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khấu hao) 
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hao) 

49 NB25i Tỷ trọng 316.000 339.000 
50 NB25j Chất hữu cơ 609.000 648.000 
51 NB25k Tổng N 537.000 616.000 
52 NB25l Tổng P 467.000 524.000 

53 NB25m Tổng Hóa chất BVTV nhóm 
Clo 2.360.000 3.035.000 

54 NB25n Tổng Hóa chất BVTV nhóm 
Photpho 1.690.000 2.365.000 

55 NB25o Tổng Dầu, mỡ khoáng 740.000 849.000 

 
Sinh vật biển: Thực vật phù du, Tảo độc, Động vật phù du, Động vật đáy, 
Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho, Pb, Cd, Hg, As, 
Cu, Zn, Mg 

56 NB26a Thực vật phù du, Tảo độc 
(tính cho 01 thông số) 435.000 490.000 

57 NB26b Động vật phù du, Động vật 
đáy (tính cho 01 thông số) 437.000 473.000 

58 NB26c Hóa chất BVTV nhóm Clo 2.198.000 2.398.000 

59 NB26d Hóa chất BVTV nhóm 
Photpho 1.615.000 1.768.000 

60 NB26đ  Pb, Cd (tính cho 01 thông số) 563.000 710.000 
61 NB26e Hg, As (tính cho 01 thông số) 584.000 749.000 

62 NB26f Cu, Zn, Mg (tính cho 01 thông 
số) 490.000 641.000 

VII  Môi trường nước biển xa bờ 

1 NB1 
Nhiệt độ không khí, độ ẩm 
không khí (tính cho 01 thông 
số) 

98.000 113.000 

2 NB2 Tốc độ gió 98.000 119.000 
3 NB3 Sóng 90.000 111.000 
4 NB4 Tốc độ dòng chảy 147.000 158.000 
5 NB5 Nhiệt độ nước biển 129.000 161.000 
6 NB6 Độ muối 150.000 166.000 
7 NB7 Độ đục 133.000 156.000 
8 NB8 Độ trong suốt 128.000 133.000 
9 NB9 Độ màu 128.000 151.000 
10 NB10 pH 142.000 157.000 
11 NB11 DO 144.000 166.000 
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hao) 

12 NB12, 13 EC, TDS 147.000 158.000 

13 NB14 Lấy mẫu, phân tích đồng thời: 
pH, DO, EC, TDS 326.000 364.000 

14 NB15a NH4+ - N 291.000 345.000 
15 NB15b NO2- - N 271.000 325.000 
 

16 NB15c NO3- - N 288.000 310.000 

17 NB15d SO4(2-) 256.000 289.000 
18 NB15đ PO4(3-) 258.000 327.000 
19 NB15e SiO3(2-) 256.000 322.000 
20 NB15f Tổng N 288.000 367.000 
21 NB15g Tổng P 306.000 383.000 
22 NB15h Crom (VI) 275.000 345.000 
23 NB15i Florua (F-) 283.000 353.000 
24 NB15k Sulfua (S2-) 274.000 342.000 
25 NB16a COD 261.000 341.000 
26 NB16b BOD5 255.000 335.000 
27 NB17a SS 238.000 300.000 
28 NB17b Độ màu 249.000 336.000 

29 NB18 Coliform, Fecal Coliform (tính 
cho 01 thông số) 717.000 826.000 

30 
NB19 

Chlorophylla, Chlorophyll b, 
Chlorophyll c (tính cho 01 
thông số) 

253.000 315.000 

31 NB20 CN- 376.000 403.000 
32 NB21a Pb, Cd (tính cho 01 thông số) 336.000 479.000 
33 NB21b Hg, As 414.000 593.000 

34 NB21c Fe, Cu, Zn, Mn, Mg, Ni, Cr, 
CrIII  (tính cho 01 thông số) 332.000 484.000 

35 NB22 Dầu mỡ trong tấng nước mặt 591.000 715.000 
36 NB23 Phenol 384.000 578.000 
37 NB24a Hóa chất BVTV nhóm Clo 1.679.000 2.155.000 

38 NB24b Hóa chất BVTV nhóm 
Photpho 1.576.000 2.143.000 

39 NB24c Phân tích đồng thời các kim 
loại (giá tính cho một mẫu) 1.710.000 2.013.000 
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Đơn giá đề xuất/ 
thông số  

(không tính 
khấu hao) 

Đơn giá đề 
xuất/ thông số 
(có tính khấu 

hao) 

  

Trầm tích biển, N-NO2, N-NO3, P-PO4, Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, CN-, Độ ẩm, 
Tỷ trọng, Chất hữu cơ, Tổng N, Tổng P, Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất 
BVTV nhóm Photpho, Dầu mỡ 

40 NB25a NO2
- - N 577.000 614.000 

41 NB25b NO3
- - N 463.000 505.000 

42 NB25c NH4 - N 464.000 502.000 
43 NB25d PO4

3- - P 427.000 460.000 
44 NB25đ Pb, Cd (tính cho 01 thông số) 595.000 717.000 
45 NB25e Hg, As(tính cho 01 thông số) 614.000 752.000 
46 NB25f Cu, Zn (tính cho 01 thông số) 487.000 614.000 
47 NB25g CN- 543.000 612.000 
48 NB25h Độ ẩm 407.000 423.000 
49 NB25i Tỷ trọng 340.000 357.000 
50 NB25j Chất hữu cơ 622.000 652.000 
51 

 NB25k Tổng N 550.000 598.000 

52 NB25l Tổng P 489.000 529.000 
53 

 NB25m Tổng Hóa chất BVTV nhóm 
Clo 2.268.000 2.734.000 

54 NB25n Tổng Hóa chất BVTV nhóm 
Photpho 1.658.000 2.124.000 

55 NB25o Tổng Dầu, mỡ khoáng 756.000 833.000 

  
Sinh vật biển: Thực vật phù du, Tảo độc, Động vật phù du, Động vật đáy, 
Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho, Pb, Cd, Hg, As, 
Cu, Zn, Mg. 

56 NB26a Thực vật phù du, Tảo độc 
(tính cho 01 thông số) 433.000 440.000 

57 NB26b Động vật phù du, Động vật 
đáy (tính cho 01 thông số) 437.000 461.000 

 
58 NB26c Hóa chất BVTV nhóm Clo 2.097.000 2.247.000 

59 NB26d Hóa chất BVTV nhóm 
Photpho 1.528.000 1.666.000 

60 NB26đ  Pb, Cd  (tính cho 01 thông số) 600.000 720.000 
61 NB26e Hg, As (tính cho 01 thông số) 626.000 757.000 

62 NB26f Cu, Zn, Mg. (tính cho 01 
thông số) 491.000 613.000 
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thông số  

(không tính 
khấu hao) 

Đơn giá đề 
xuất/ thông số 
(có tính khấu 

hao) 

VIII Khí thải 
1 KT1a Nhiệt độ 94.000 100.000 
2 KT1b Độ ẩm 94.000 100.000 
3 KT2a Vận tốc gió 94.000 100.000 
4 KT2b Hướng gió 94.000 100.000 
5 KT3 Áp suất khí quyển 94.000 100.000 
  Các thông số đo tại hiện trường 
6 KT4 Nhiệt độ  286.000 395.000 
7 KT5 Tốc độ dòng khí thải 286.000 357.000 
8 KT6 Hàm ẩm 88.000 175.000 

9 KT7 Khối lượng mol phân tử khí 
khô 193.000 290.000 

10 KT8  Áp suất khí thải 272.000 277.000 
11 KT9a Khí O2 1.012.000 1.110.000 
12 KT9b Khí CO 1.012.000 1.111.000 
13 KT9c Khí NO 1.013.000 1.112.000 
14 KT9d Khí NO2 1.013.000 1.112.000 
15 KT9đ Khí SO2 1.013.000 1.111.000 
  Các thông số lấy mẫu tại hiện trường 

16 KT9a Khí CO 654.000 900.000 
17 KT9b Khí NOx 653.000 939.000 
18 KT9c Khí SO2 650.000 896.000 
19 KT10a Bụi tổng số (TSP) 1.540.000 1.883.000 
20 KT10b Bụi PM10 1.540.000 1.883.000 
21 KT11a Khí HCl 788.000 1.319.000 
22 KT11b Khí HF 845.000 1.376.000 
23 KT11c Khí H2SO4 845.000 1.376.000 
24 KT12a1 Kim  loại Pb 694.000 1.406.000 
25 KT12a2 Kim loại Cd 694.000 1.406.000 
26 KT12b1 Kim loại As 696.000 1.504.000 
27 KT12b2 Kim  loại Se 696.000 1.504.000 
28 KT12b3 Kim kim loại Sb 696.000 1.504.000 
29 KT12b4 Kim loại Hg 696.000 1.504.000 
30 KT12c1 Kim loại Cu 662.000 1.335.000 
31 KT12c2 Kim loại Cr 662.000 1.335.000 
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32 KT12c3 Kim loại Mn 662.000 1.335.000 
33 KT12c4 Kim loại Zn 662.000 1.335.000 
34 KT12c5 Kim loại Ni 662.000 1.335.000 
35 KT12d Hơi Hg  1.090.000 1.763.000 
36 KT13a Hợp chất hữu cơ 1.128.000 1.952.000 

37 KT13b 
Tổng các hợp chất hữu cơ 
(không bao gồm Metan) 
(TGNMO) 

1.097.000 2.042.000 

41 KT14 
Phân tích đồng thời các kim 
loại (trừ Hg) (giá cho một 
mẫu) 

1.990.000 2.977.000 

    Đặc tính nguồn thải     
38 KT15a Chiều cao nguồn thải 221.000 223.000 

39 KT15b Đường kính trong miệng ống 
khói 221.000 223.000 

40 KT16 Lưu lượng khí thải 394.000 491.000 
IX Nước thải 
1 NT1 Nhiệt độ  47.000 50.000 
2 NT2 pH 55.000 58.000 
3 NT3 Vận tốc 93.000 96.000 
4 NT4a Tổng chất rắn hòa tan (TDS) 50.000 52.000 
5 NT4b Độ màu 50.000 52.000 

6 NT5a Nhu  cầu  oxy  sinh  hoá 
(BOD5) 160.000 189.000 

7 NT5b Nhu cầu oxy hoá học (COD) 203.000 262.000 
8 NT6 Chất rắn lơ lửng (SS) 152.000 181.000 
9 NT7a Coliform 477.000 555.000 
10 NT7b E.Coli 483.000 560.000 
11 NT8 Tổng dầu, mỡ khoáng 374.000 535.000 
12 NT9 Cyanua (CN-) 284.000 339.000 
13 NT10a Tổng P 236.000 301.000 
14 NT10b Tổng N 244.000 318.000 
15 NT10c Nitơ amôn (NH4+) 200.000 239.000 
16 NT10d Sunlfua (S2-) 183.000 231.000 
17 NT10đ Crom (VI) 215.000 254.000 
18 NT10e Nitrate (NO3) 211.000 251.000 
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19 NT10f Sulphat (SO42) 198.000 246.000 
20 NT10g Photphat (PO43-) 199.000 301.000 
21 NT10h Florua (F-) 204.000 252.000 
22 NT10i Clorua (Cl-) 176.000 217.000 
23 NT10j Clo dư (Cl2) 299.000 335.000 
24 NT10k1 Kim loại nặng (Pb) 285.000 491.000 
25 NT10k2 Kim loại nặng (Cd) 285.000 491.000 
26 NT10l1 Kim loại nặng (As) 317.000 560.000 
27 NT10l2 Kim loại nặng (Hg) 293.000 535.000 
28 NT10m1 Kim loại (Cu) 255.000 424.000 
29 NT10m2 Kim loại (Zn) 255.000 458.000 
30 NT10m3 Kim loại (Mn) 255.000 458.000 
31 NT10m4 Kim loại (Fe) 255.000 458.000 
32 NT10m5 Kim loại (Cr) 255.000 458.000 
33 NT10m6 Kim loại (Ni) 255.000 458.000 
34 NT11 Phenol 326.000 401.000 
35 NT12 Chất hoạt động bề mặt 302.000 383.000 
36 NT13a HCBVTV clo hữu cơ 1.199.000 1.447.000 
37 NT13b HCBVTV phot pho hữu cơ 1.227.000 1.475.000 
38 NT13c PCBs 1.228.000 1.474.000 

39 NT14 Phân tích đồng thời các kim 
loại (giá tính cho 01 mẫu) 1.650.000 1.944.000 

X Trầm tích 
1 TT1 pH H2O,  KCl    290.000 297.000 
2 TT2 Tổng cacbon hữu cơ 713.000 805.000 
3 TT3 Dầu mỡ 468.000 580.000 
4 TT4 Cyanua (CN_) 445.000 509.000 
5 TT5a Tổng N 716.000 851.000 
6 TT5b Tổng P 348.000 432.000 
7 TT5c Phenol 723.000 807.000 
8 TT5d1 Kim loại nặng (Pb) 404.000 547.000 
9 TT5d2 Kim loại nặng  (Cd) 404.000 547.000 
10 TT5đ1 Kim loại nặng  (As) 659.000 1.002.000 
11 TT5đ2 Kim loại nặng  (Hg) 659.000 1.002.000 
12 TT5e1 Kim loại (Zn) 377.000 775.000 
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13 TT5e2 Kim loại (Cu) 377.000 775.000 
14 TT5e3 Kim loại (Cr) 377.000 775.000 
15 TT5e4 Kim loại (Mn) 377.000 775.000 
16 TT5e5 Kim loại (Ni) 377.000 775.000 
17 TT5f Tổng K2O 263.000 491.000 

18 TT6a Thuốc BVTV nhóm Clo hữu 
cơ 1.329.000 1.728.000 

19 TT6b Thuốc BVTV nhóm photpho 
hữu cơ 1.329.000 1.728.000 

20 TT6c Thuốc BVTV nhóm 
Pyrethroid 1.329.000 1.728.000 

21 TT6d Polycyclic acromatic 
hydrocarbon (PAHs) 1.330.000 1.729.000 

22 TT6đ PCBs 1.329.000 1.729.000 

23 TT7 Phân tích đồng thời các kim 
loại (giá tính cho một mẫu) 1.750.000 1.943.000 

XI Chất thải 

 Công tác phân tích môi trường chất thải trong phòng thí nghiệm ở dạng tuyệt 
đối 

1 CT1 Độ ẩm (%) 185.000 213.000 
2 CT2 pH 225.000 258.000 
3 CT3 Cyanua (CN-) 462.000 565.000 
4 CT4 Crom (VI) 252.000 311.000 
5 CT5 Florua (F-) 251.000 311.000 
6 CT6a Kim loại nặng (Pb) 408.000 652.000 
7 CT6b Kim loại nặng (Cd) 408.000 652.000 
8 CT7a Kim loại nặng (As) 422.000 700.000 
9 CT7b Kim loại nặng (Hg) 422.000 699.000 
10 CT8a Kim loại (Cu) 279.000 519.000 
11 CT8b Kim loại (Zn) 279.000 519.000 
12 CT8c Kim loại (Mn) 279.000 519.000 
13 CT8d Kim loại (Ta) 279.000 519.000 
14 CT8đ Kim loại (Cr) 279.000 519.000 
15 CT8e Kim loại (Ni) 279.000 519.000 
16 CT8f Kim loại (Ba) 279.000 519.000 
17 CT8g Kim loại (Se) 279.000 519.000 
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18 CT8h Kim loại (Mo) 279.000 519.000 
19 CT8i Kim loại (Be) 279.000 519.000 
20 CT8k Kim loại (Va) 279.000 519.000 
21 CT8m Kim loại (Ag) 279.000 519.000 
22 CT9 Dầu mỡ 485.000 600.000 
23 CT10 Phenol 469.000 556.000 
24 CT11a HCBVTV nhóm Clo hữu cơ 1.480.000 1.671.000 

25 CT11b HCBVTV nhóm photpho hữu 
cơ 1.479.000 1.671.000 

26 CT11c PAH 1.532.000 1.723.000 
27 CT11d PCBs 1.480.000 1.671.000 

28 CT12 Phân tích đồng thời các kim 
loại 1.682.000 1.918.000 

 
 Đối với việc phân tich chất thải ở dạng ngâm chiết thì sẽ được áp dụng bằng 

Định mức KTKT cho dạng tuyệt đối x hệ số K (K=1,2) 

 
XII. ĐƠN GIÁ TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG LIÊN 

TỤC 
 

TT  Mã hiệu Thông số quan trắc Đơn giá 
(đồng) 

 Số ngày  
thực hiện  

Thành tiền 
(đồng/năm) 

 A  TRẠM QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC  

 I   Hoạt động quan trắc không khí  của trạm quan trắc tự 
động cố định liên tục    1.090.649.200 

 

1 KKC1a 
Modul quan trắc khí tượng 
(Meteorology), đo thông số nhiệt 
độ 

128.200 292 37.434.400 

2 KKC1b Modul quan trắc khí tượng 
(Meteorology), đo thông số độ ẩm 128.200 292 37.434.400 

3 KKC1c 
Modul quan trắc khí tượng 
(Meteorology) đo thông số tốc độ 
gió 

128.200 292 37.434.400 
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4 KKC1d 
Modul quan trắc khí tượng 
(Meteorology), đo thông số hướng 
gió 

128.200 292 37.434.400 

5 KKC1đ 
Modul quan trắc khí tượng 
(Meteorology), đo thông số bức xạ 
mặt trời 

128.200 292 37.434.400 

6 KKC1e 
Modul quan trắc khí tượng 
(Meteorology), đo thông số áp suất 
khí quyển 

128.200 292 37.434.400 

7 KKC2b Modul quan trắc Bụi PM-10 255.000 292 74.460.000 

8 KKC2c Modul quan trắc Bụi PM-2,5 255.000 292 74.460.000 

9 KKC2d Modul quan trắc Bụi PM-1 255.000 292 74.460.000 

10 KKC3a Modul quan trắc khí NO 271.600 292 79.307.200 

11 KKC3b Modul quan trắc khí NO2 271.600 292 79.307.200 

12 KKC3c Modul quan trắc khí NOx 271.600 292 79.307.200 

13 KKC4 Modul quan trắc khí SO2 275.600 292 80.475.200 

14 KKC5 Modul quan trắc khí CO 270.200 292 78.898.400 

15 KKC6 Modul quan trắc O3 283.400 292 82.752.800 

16 KKC7 Modul quan trắc THC 267.300 292 78.051.600 

17 KKC8 Modul quan trắc BETX 289.600 292 84.563.200 

   Tổng 3.735.100  1.090.649.200 

B Hoạt động quan trắc không khí của trạm quan trắc tự động di động 
liên tục 

1.032.774.800 
 

19 KKD1a 
Modul quan trắc khí tượng 
(Meteorology), đo thông số nhiệt 
độ 

135.300 292 39.507.600 

20 KKD1b Modul quan trắc khí tượng 
(Meteorology), đo thông số độ ẩm 135.300 292 39.507.600 

21 KKD1c 
Modul quan trắc khí tượng 
(Meteorology) đo thông số tốc độ 
gió 

135.300 292 39.507.600 
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22 KKD1d 
Modul quan trắc khí tượng 
(Meteorology), đo thông số hướng 
gió 

135.300 292 39.507.600 

23 KKD1đ 
Modul quan trắc khí tượng 
(Meteorology), đo thông số bức xạ 
mặt trời 

135.300 292 39.507.600 

24 KKD1e 
Modul quan trắc khí tượng 
(Meteorology), đo thông số áp suất 
khí quyển 

135.300 292 39.507.600 

25 KKD2a Modul quan trắc bụi TSP 277.700 292 81.088.400 

26 KKD2b Modul quan trắc bụi PM10 277.700 292 81.088.400 

27 KKD2c Modul quan trắc bụi PM 2,5 277.700 292 81.088.400 

28 KKD3a Modul quan trắc khí NO 319.200 292 93.206.400 

29 KKD3b Modul quan trắc khí NO2  319.200 292 93.206.400 

30 KKD3c Modul quan trắc khí NOx 319.200 292 93.206.400 

31 KKD4 Modul quan trắc khí SO2 322.400 292 94.140.800 

32 KKD5 Modul quan trắc khí CO 315.000 292 91.980.000 

33 KKD6 Modul quan trắc O3 297.000 292 86.724.000 

34 KKD7 Modul quan trắc CxHy 354.700 292 103.572.400 

    Tổng 3.536.900  1.032.774.800 

 
 

XIII. ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC TỰ ĐỘNG 
LIÊN TỤC 

   

TT  Mã hiệu  Thông số quan trắc  Đơn giá 
(Đồng)  

 Số ngày  
thực hiện  

 Thành tiền 
(đồng/năm)  

 A TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC 

 Hoạt động quan trắc nước mặt của trạm quan trắc tự động cố định liên tục 

1 NMC1a Nhiệt độ 187.100 292 54.633.200 

2 NMC1b pH 187.100 292 54.633.200 

3 NMC1c ORP 187.100 292 54.633.200 

4 NMC2 Ôxy hoà tan (DO) 248.700 292 72.620.400 
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5 NMC3 Độ dẫn điện (EC) 270.800 292 79.073.600 

6 NMC4 Độ đục 297.100 292 86.753.200 

7 NMC5 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 207.100 292 60.473.200 

8 NMC6 Amoni (NH4
+)  240.400 292 70.196.800 

9 NMC7 Nitrat (NO3
-) 245.700 292 71.744.400 

10 NMC8 Tổng nitơ (TN) 247.800 292 72.357.600 

11 NMC9 Tổng phốt pho (TP) 241.400 292 70.488.800 

12 NMC10 Tổng các bon hữu cơ (TOC) 243.300 292 71.043.600 

    TỔNG 2.803.600 292 818.651.200 

B Hoạt động quan trắc nước mặt của trạm quan trắc tự động di động liên tục 

1 NMD1a Nhiệt độ nước, pH/ORP   196.400 292 57.348.800 

2 NMD1b  pH 196.400 292 57.348.800 

3 NMD1c ORP 196.400 292 57.348.800 

4 NMD2 Ôxy hoà tan (DO)  258.300 292 75.423.600 

5 NMD3a Độ dẫn điện (EC)  298.800 292 87.249.600 

6 NMD3b Tổng chất rắn hòa tan (TDS) 298.800 292 87.249.600 

7 NMD4  Độ đục 296.000 292 86.432.000 

8 NMD5 Amoni (NH4
+) 244.000 292 71.248.000 

9 NMD6 Nitrat (NO3
-) 254.600 292 74.343.200 

10 NMD7 Photphat (PO4
3-) 246.900 292 72.094.800 

    TỔNG 2.486.600  726.087.200 

 Ghi chú: Đơn giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển. 
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         QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định quản lý tạm trú đối với người nước ngoài làm việc 

tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 

Việt Nam ngày 16/6/2014; 
 Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định 
về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;  

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công 
nghiệp Đà Nẵng tại Tờ trình số 888/TTr-BQL ngày 24/4/2019, Tờ trình số 1555/TTr-
BQL ngày 18/7/2019 và kết quả lấy ý kiến Ủy viên UBND thành phố tại Công văn số 
143/VP-KTTC ngày 12/6/2019 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý tạm trú đối với 
người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 8  năm 2019. 
Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 

16/11/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định quản lý tạm trú, 
lưu trú đối với chuyên gia nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công 
nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hết hiệu lực. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Uỷ 
ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công 
nghiệp Đà Nẵng, Giám đốc Công an thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
       CHỦ TỊCH 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số: 36 /2019/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 12 tháng 8 năm 2019 
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         Huỳnh Đức Thơ  
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

 

     
  QUY ĐỊNH 

Quản lý tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp 
trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 36 /2019/QĐ-UBND ngày 12/8/2019  
của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 

1. Quy định này quy định việc quản lý tạm trú đối với người nước ngoài làm 
việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;  

2. Quy định này áp dụng đối với  Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu 
công nghiệp Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Ban Quản lý), Công an thành phố Đà Nẵng, 
các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi có khu công nghiệp, 
doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp 
trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện 

Việc tạm trú của người nước ngoài tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 
82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp 
và khu kinh tế; các quy định pháp luật liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, 
cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng, các cơ quan liên 
quan kiểm tra, xem xét các điều kiện tạm trú và cho phép người nước ngoài tạm trú tại 
doanh nghiệp trong các khu công nghiệp theo quy định của pháp luật và nội dung tại 
Quy định này. 

Điều 3. Điều kiện người nước ngoài được tạm trú tại doanh nghiệp trong 
các khu công nghiệp 

1. Điều kiện người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp 
thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 
tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, 
cụ thể như sau:  

a) Để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; 

b) Không kèm theo gia đình và người thân; 
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c) Phải tuân thủ thủ tục đăng ký và khai báo tạm trú theo quy định hiện hành về 
nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; 

d) Nơi ở của nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia nước ngoài phải bố 
trí riêng biệt với khu sản xuất, văn phòng; đáp ứng các tiêu chuẩn của pháp luật về xây 
dựng đối với nhà ở; doanh nghiệp có trách nhiệm khai báo tạm trú cho người nước 
ngoài; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động của khu 
công nghiệp, khu chế xuất. 

2. Có đầy đủ các giấy tờ xuất, nhập cảnh Việt Nam theo quy định của Luật Nhập 
cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài . 

Điều 4. Kiểm tra việc đáp ứng điều kiện và chấp thuận tạm trú 

1. Doanh nghiệp khi có nhu cầu cho người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp 
trong khu công nghiệp phải có văn bản ghi thông tin người nước ngoài tạm trú (bao 
gồm các thông tin họ và tên, năm sinh, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, số giấy phép 
lao động, ngày hết hạn, vị trí công việc, thời hạn đề nghị tạm trú, lý do tạm trú tại doanh 
nghiệp khu công nghiệp); giải trình việc đáp ứng các điều kiện, cam kết đảm bảo an 
ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động của khu công nghiệp theo quy định tại 
Điều 3 của Quy định này gửi Ban Quản lý. 

2. Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với Công an phường hoặc Đồn Công an khu 
công nghiệp, các đơn vị có liên quan kiểm tra nơi tạm trú, nếu đáp ứng điều kiện theo 
quy định thì có văn bản đồng ý cho doanh nghiệp bố trí người nước ngoài tạm trú tại 
doanh nghiệp, trường hợp không đồng ý phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do. 

3. Trên cơ sở văn bản đồng ý của Ban Quản lý, trong thời hạn 12 giờ kể từ khi 
người nước ngoài bắt đầu tạm trú tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp tiến hành thủ tục 
khai báo tạm trú tại Công an khu công nghiệp nơi doanh nghiệp đóng trụ sở hoặc Công 
an phường, xã, thị trấn (đối với trường hợp không có Công an khu công nghiệp) hoặc 
khai báo trên Trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành 
Đà Nẵng theo quy định tại Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ 
Công an Quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người 
nước ngoài tại Việt Nam. 

 Điều 5. Thời hạn tạm trú 

Thời hạn tạm trú, việc gia hạn tạm trú thực hiện theo quy định của Luật Nhập 
cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 
năm 2014. 

Điều 6. Trách nhiệm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp 

1. Thực hiện đúng các quy định có liên quan đến việc tổ chức cho người nước 
ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp.  

2. Cung cấp chính xác, đầy đủ các thông tin, giấy tờ liên quan đến hồ sơ khai 
báo tạm trú của người nước ngoài tại doanh nghiệp. 
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3. Thực hiện nghiêm túc các cam kết, điều kiện cơ sở vật chất, mục đích tạm trú 
đã đăng ký. 

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các hành vi vi phạm  của người nước 
ngoài, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và hoạt động, mỹ quan 
của khu công nghiệp. 

Điều 7. Trách nhiệm của người nước ngoài 

1. Tuân thủ các quy định có liên quan đến việc người nước ngoài tạm trú tại 
doanh nghiệp trong khu công nghiệp.  

2. Nghiêm cấm các hành vi làm mất an ninh trật tự tại nơi tạm trú, gây ảnh hưởng 
đến hoạt động chung trong khu công nghiệp. 

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có các hành vi vi phạm Quy định này và 
các quy định pháp luật khác có liên quan.  

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về tạm trú 

  1. Ban Quản lý Khu công nghệ cao các khu công nghiệp Đà Nẵng 

  a) Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng, các cơ quan liên quan triển 
khai thực hiện Quy định này đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. 

  b) Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định 
về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế và các nội dung tại Quy định này, trên cơ 
sở đề xuất của doanh nghiệp, tổ chức kiểm tra hiện trạng thực tế của doanh nghiệp về 
việc đáp ứng các điều kiện theo quy định để có văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cho 
người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp. 

  c) Tổ chức, phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng, các cơ quan chức năng 
kiểm tra, thanh tra việc chấp hành Quy định này và các quy định pháp luật có liên quan 
tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp.   

2. Công an thành phố Đà Nẵng 

  a) Hướng dẫn triển khai Quy định này đến Công an quận, huyện, phường, xã và 
Đồn Công an nơi có khu công nghiệp để thực hiện thống nhất quy trình, thủ tục khai 
báo tạm trú, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện khai báo tạm trú cho 
người nước ngoài đúng quy định. 

  b) Phối hợp với Ban Quản lý kiểm tra các nội dung đăng ký và việc tuân thủ các 
điều kiện được quy định tại Quy định này và các văn bản pháp luật khác trong quá trình 
người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp.  

  c) Phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân 
thành phố Đà Nẵng có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử 
lý các hành vi của doanh nghiệp trong khu công nghiệp và người nước ngoài vi phạm 
Quy định này.  
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  d) Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn xã 
hội trong các khu công nghiệp. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện   

1. Doanh nghiệp có nhu cầu cho người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong 
khu công nghiệp phải tuân thủ và thực hiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo Quy định 
này.  

2. Đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền 
cho phép bố trí người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp theo Quyết định số 
49/2012/QĐ-UB ngày 16/11/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc 
ban hành Quy định quản lý tạm trú, lưu trú đối với chuyên gia nước ngoài làm việc tại 
các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sau khi hết hạn tạm trú 
nếu có nhu cầu khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại doanh nghiệp trong khu công 
nghiệp thì thực hiện theo Quy định này. 

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Quy định 

Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, các cơ quan liên quan tổ 
chức triển khai thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh 
vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Ban Quản lý để tổng hợp trình 
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xem xét, quyết định./. 

 

 
 
 

      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
     CHỦ TỊCH 

      Huỳnh Đức Thơ 
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