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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

   Số: 24/2020/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  10 tháng 8 năm 2020                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Quy định cấp phép xây dựng có thời hạn  
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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương  năm 2019 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản  quy phạm phápluật năm 2015; 
Căn cứ Luật xây dựng năm 2014; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 

năm 2018; 
Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng; 
           Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Công văn số 5673/SXD-PTĐT ngày 
06 tháng 8 năm 2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

      Điều 1. Quy định về cấp phép xây dựng có thời hạn thuộc khu vực có quy hoạch 
phân khu xây dựng hoặc quy hoạch chi tiết được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền như sau: 
        
        1.Đối tượng áp dụng: Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu cấp giấy phép xây dựng 
nhà ở riêng lẻ có thời hạn; các cơ quan, đơn vị có liên quan đến cấp phép xây dựng có 
thời hạn. 
        
        2.Điều kiện cấp phép: Theo Điều 94, Luật Xây dựng năm 2014. 
        
        3.Quy mô: Diện tích xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ không quá 100m², chiều cao 
01 tầng, diện tích gác lửng (nếu có) không vượt quá 65% diện tích xây dựng; vật liệu 
đảm bảo khả năng tránh trú trong mùa mưa bão. 
        Đối với các công trình xây dựng sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ: Thực 
hiện theo quy định riêng. 
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       4.Thời hạn giấy phép: Công trình nhà ở riêng lẻ được tồn tại đến thời điểm có 
Quyết định thu hồi đất với thửa đất được cấp phép xây dựng có thời hạn. 
 
        
       Điều 2. Tổ chức thực hiện: 
          Giao Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện căn cứ Quyết định này triển khai 
thực hiện việc cấp phép có thời hạn theo đúng thẩm quyền. 
       Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 8  năm 2020.  
        Điều 4. 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: Xây dựng, Tài nguyên và Môi 
trường, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc Trung tâm 
Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan 
căn cứ chịu Quyết định thi hành ./.  

                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               
                                                                                               CHỦ TỊCH 
                                                                                                   Huỳnh Đức Thơ 
  
.   
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

   Số: 24/2020/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày 10 tháng 8 năm 2020                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Quy định cấp phép xây dựng có thời hạn  
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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương  năm 2019 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản  quy phạm phápluật năm 2015; 
Căn cứ Luật xây dựng năm 2014; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 

năm 2018; 
Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng; 
           Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Công văn số 5673/SXD-PTĐT ngày 
06 tháng 8 năm 2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

      Điều 1. Quy định về cấp phép xây dựng có thời hạn thuộc khu vực có quy hoạch 
phân khu xây dựng hoặc quy hoạch chi tiết được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền như sau: 
        
        1.Đối tượng áp dụng: Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu cấp giấy phép xây dựng 
nhà ở riêng lẻ có thời hạn; các cơ quan, đơn vị có liên quan đến cấp phép xây dựng có 
thời hạn. 
        
        2.Điều kiện cấp phép: Theo Điều 94, Luật Xây dựng năm 2014. 
        
        3.Quy mô: Diện tích xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ không quá 100m², chiều cao 
01 tầng, diện tích gác lửng (nếu có) không vượt quá 65% diện tích xây dựng; vật liệu 
đảm bảo khả năng tránh trú trong mùa mưa bão. 
        Đối với các công trình xây dựng sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ: Thực 
hiện theo quy định riêng. 
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       4.Thời hạn giấy phép: Công trình nhà ở riêng lẻ được tồn tại đến thời điểm có 
Quyết định thu hồi đất với thửa đất được cấp phép xây dựng có thời hạn. 
 
        
       Điều 2. Tổ chức thực hiện: 
          Giao Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện căn cứ Quyết định này triển khai 
thực hiện việc cấp phép có thời hạn theo đúng thẩm quyền. 
       Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 8  năm 2020.  
        Điều 4. 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: Xây dựng, Tài nguyên và Môi 
trường, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc Trung tâm 
Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan 
căn cứ chịu Quyết định thi hành ./.  

                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               
                                                                                               CHỦ TỊCH 
                                                                                            Huỳnh Đức Thơ 
  
.   
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

   Số: 25/2020/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  14 tháng 8 năm 2020                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Quy định một số nội dung về tổ chức và hoạt động  
của tổ dân phố, thôn 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 Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007cuar 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 
Căn cứ Nghị quyết số 09/2008/NQLT- CP- UBTUMTTQVN ngày 09 tháng 8 

năm 2008 của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng 
dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực 
hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Thông tư  số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn; tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư  số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 
31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của 
thôn; tổ dân phố; 

Căn cứ Nghị quyết số 278/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội 
đồng nhân dân thành phố ban hành quy định vè số lượng, chức danh, chế độ, chính 
sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia công việc; tổ dân 
phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
           Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số1846  /TTr-SNV ngày 25 
tháng 6năm 2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

      Điều 1. Nhiệm kỳ của tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn và tổ phó tổ dân phố, phó 
trưởng thôn. 
          
       1.Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn có nhiệm kỳ là 2,5 năm (hai năm rưỡi) 
          
         2. Nhiệm kỳ của tổ phó tổ dân phố, phó trưởng thôn thực hiện theo nhiệm kỳ tổ 
trưởng tổ dân phố, trưởng thôn 
      
      Điều 2. Thời điểm tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn  
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      Trong thời gian không quá 02 (hai) tháng trước ngày kết thúc nhiệm kỳ tổ trưởng 
tổ dân phố, trưởng thôn, Ủy ban nhân dân phường, xã phối hợp với Ban Thường trực 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tiến hành bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, 
trưởng thôn  nhiệm kỳ mới theo quy định. Trường hợp cần thiết phải kéo dài bầu cử 
thì Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thời điểm tổ chức tùy vào tình hình thực tế 
       
       Điều 3. Hiệu lực thi hành 
       1.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2020. 
        2. Thay thế Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2012 của 
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, 
thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 
4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế 
tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành 
kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng và bãi bỏ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 21 
tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức danh, chế độ, chính 
sách đối với người hoạt động không chuyên trách dưới phường, xã và công an viên 
thường trực tại xã. 
     Điều 4. 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 Ủy ban nhân dân các quận, 
huyện, phường, xã 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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 ỦY BAN NHÂN DÂN  

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

  Số: 26 /2020/QĐ-UBND                Đà Nẵng, ngày 14 tháng 8 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ và quản lý,  

sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường,xã  
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 Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ 

về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, 
thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27 tháng 
5 năm 2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng 
dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ 
về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, 
thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 
không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Nghị quyết số 277/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội 
đồng nhân dân thành phố ban hành quy định về số lượng,chức danh, chế độ, chính sách 
đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 1846/TTr-SNV ngày 25 
tháng 6 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm 

vụ và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng. 
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Điều 2. Hiệu lực thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng  8 năm 2020. 
2. Thay thếQuyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân thành phố ban hành quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ, 
chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng; bãi bỏ Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 
2018 của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 
38/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
và Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 
thành phố ban hành quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ, chính sách và 
quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã 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: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp; chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các quận, huyện, phường, xã 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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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 tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ và quản lý, sử dụng người hoạt động  
không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 26 /2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng  8  năm 2020 
của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
 Quy định này quy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ và quản lý, sử dụng người 
hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2.Đối tượng áp dụng 
1.Người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 
2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, sử dụng người hoạt động không 

chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
Chương II  

TIÊU CHUẨN, CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ CỦA 
NGƯỜI HOẠT ĐỘNGKHÔNG CHUYÊN TRÁCH PHƯỜNG, XÃ 

Điều 3. Tiêu chuẩn của người hoạt động không chuyên trách phường, xã 
1. Tiêu chuẩn chung  
a) Là công dân Việt Nam; 
b) Cư trú tại Việt Nam; 
c) Đủ 18 tuổi trở lên; 
d) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 
e) Nắm vững quan điểm, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách và pháp luật của Nhà nước; 
g) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, 

cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã 
hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; 

h) Đủ điều kiện về sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. 
2. Tiêu chuẩn cụ thể 
a) Về trình độ chuyên môn 
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- Đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã phụ trách công tác 
Đảng và chính quyền: 

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên đối với các nhóm ngành phù hợp vị trí chức danh 
đảm nhận. Vận dụng chuyên ngành đào tạo theo quy định hiện hành của UBND thành 
phố đối với cán bộ, công chức phường, xã để có điều kiện bố trí, phát triển lâu dài; 

Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng 
công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và chứng chỉ có giá trị tương 
đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

- Đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã phụ trách công tác 
Mặt trận, hội, đoàn thể: Trình độ sơ cấp trở lênvới chuyên ngành phù hợp lĩnh vực công 
tác; 

- Đối với Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự phường, xã: Trình độ trung cấp trở 
lên ngành quân sự cơ sở. 

b) Về độ tuổi 
- Đối với các chức danh bầu cử 
Thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

điều lệ của các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội đối với từng chức danh. Đối 
với người tham gia bầu cử để bổ nhiệm lần đầu phải đủ tuổi đảm nhận ít nhất 01 nhiệm 
kỳ 05 năm (60 tháng); 

Đối với các chức danh (Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Người 
cao tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ) có độ tuổi đảm nhận chức danh không quá 65 tuổi. 

 - Đối với các chức danh tuyển dụng, bố trí đảm nhận chức danh người hoạt động 
không chuyên trách phường, xã lần đầu: Không quá 35 tuổi. 

Điều 4. Chức trách, nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách 
phường, xã 

Chức trách, nhiệm vụ cụ thể của từng chức danh người hoạt động không chuyên 
trách phường, xã thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này.  

Chương III 
TUYỂN DỤNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG 

KHÔNG CHUYÊN TRÁCH PHƯỜNG, XÃ 
Điều 5. Hình thức tuyển dụng 
1. Đối với các chức danh bầu cử: Thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên 

ngành hoặc Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều lệ của tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức xã hội tại phường, xã. 

2. Đối với các chức danh còn lại: Xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn. 
Điều 6. Nội dung xét tuyển 
Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu 

vị trí việc làm cần xét tuyển. 
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Điều 7. Quy trình xét tuyển, bố trí công tác 
1.Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh và số lượng người hoạt động 

không chuyên trách phường, xã theo quy định, UBND phường, xã xây dựng kế hoạch xét 
tuyển gửi Phòng Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND quận, huyện phê duyệt. 

2. Căn cứ kế hoạch đã được phê duyệt, UBND phường, xã thông báo công khai 
trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai 
tại trụ sở làm việc của UBND phường, xã về tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí việc làm, số 
lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ. 

3. Thời hạn nhận hồ sơ ít nhất là 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày thông 
báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. 

4. Chậm nhất 03(ba) ngày làm việc sau ngày kết thúc kiểm tra hồ sơ, UBND 
phường, xã lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển, niêm yết công khai trên trang 
thông tin điện tử, tại trụ sở làm việc của UBND phường, xã; đồng  thời thông báo triệu tập 
thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ. 

5. Chủ tịch UBND phường, xã thành lập Ban Kiểm tra, sát hạch để tổ chức phỏng 
vấn đối với thí sinh dự tuyển. 

Ban Kiểm tra, sát hạch gồm Trưởng ban và các thành viên; trong đó có 01 (một) 
thành viên kiêm thư ký và 01 (một) thành viên là lãnh đạo phòng Nội vụ quận, huyện.  

Ban Kiểm tra, sát hạch có nhiệm vụ xây dựng đề phỏng vấn, tổ chức phỏng vấn 
theo đáp án và thang điểm của đề phỏng vấn, tổng hợp kết quả phỏng vấn và báo cáo 
Chủ tịch UBND phường, xã. 

6.Chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc sau ngày nhận được kết quả của Ban Kiểm 
tra, sát hạch, UBND phường, xã niêm yết công khai kết quả xét tuyển trên trang thông 
tin điện tử và tại trụ sở làm việc của UBND phường, xã; đồng thời, Chủ tịch UBND 
phường, xã lập thủ tục gửi Phòng Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND quận, huyện 
phê duyệt kết quả xét tuyển. 

7. Trên cơ sở kết quả được phê duyệt, Chủ tịch UBND phường, xã ban hành 
quyết định phân công, bố trí công việc, ký kết hợp đồng lao động đối với người trúng 
tuyển theo quy định của Bộ Luật lao động. 

8. Chủ tịch UBND phường, xã có trách nhiệm thực hiện cập nhật hồ sơ của người 
hoạt động không chuyên trách vào Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên 
chức theo đúng quy định. Lưu trữ hồ sơ để phục vụ cho công tác quản lý. 

Điều 8. Xác định người trúng tuyển  
Người trúng tuyển là người có điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên và có kết 

quả caohơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu xét tuyển của từng 
vị trí việc làm.  

Trường hợp có từ 02 (hai) người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn bằng nhau 
thì Chủ tịch UBND phường, xã quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như 
sau: 
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1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng 
chính sách như thương binh, thương binh loại B. 

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên 
nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con 
bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại 
B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 
1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 
con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động. 

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực 
lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành 
nhiệm vụ. 

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì 
Chủ tịch UBND phường, xã quyết định người trúng tuyển. 

Chương IV 
QUẢN LÝVÀ SỬ DỤNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG 

KHÔNG CHUYÊN TRÁCH PHƯỜNG, XÃ 
Điều 9. Chuyển đổi chức danh  
Người hoạt động không chuyên trách phường, xã được tuyển dụng nhưng do nhu 

cầu công tác phải bố trí sang chức danh không chuyên trách khác trong cùng 01 
phường, xã thì phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh đó. Chủ tịch UBND 
phường, xã thực hiện ký phụ lục hợp đồng lao động sau khi có ý kiến thẩm định của 
Chủ tịch UBND quận, huyện. 

Điều 10. Đào tạo, bồi dưỡng 
1. Người hoạt động không chuyên trách phường, xã được cử đi đào tạo, bồi 

dưỡng theo quy định. 
 2. Điều kiện, thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng, chế độ trợ cấp đào tạo, bồi 
dưỡng thực hiện theo quy định hiện hành của UBND thành phố về công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách phường, xã. 

Điều 11. Đánh giá, phân loại 
 Thời gian, nội dung, trình tự, thủ tục và thẩm quyền đánh giá, phân loại người 
hoạt động không chuyên trách phường, xã đối với: 

1. Các chức danh bầu cử: Vận dụng thực hiện theo quy định về đánh giá cán bộ 
phường, xã. 

2. Các chức danh còn lại: Vận dụng thực hiện theo quy định về đánh giá công 
chức phường, xã. 
 Điều 12. Khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động 
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1. Những người hoạt động không chuyên trách phường, xã có thành tích trong 
việc thực hiện nhiệm vụ thì được xét khen thưởng theo quy định của pháp luật 
và theo điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. 
 2. Việc xử lý kỷ luật người hoạt động không chuyên trách phường, xã vận dụng 
thực hiện theo quy định về trình tự, thủ tục kỷ luật cán bộ, công chức phường, xã. 
 3. Hình thức xử lý kỷ luật, thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đối với người hoạt 
động không chuyên trách phường, xã được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao 
động, Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều lệ của các đoàn thể chính trị - xã hội, 
tổ chức xã hội đối với từng chức danh và các thỏa thuận khác giữa cơ quan quản lý, sử 
dụng với người hoạt động không chuyên trách phường, xã. 

Chương V 
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN 

Điều 13.Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc Sở Nội vụ 
1. Tham mưu, giúp UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố thực hiện việc 

quản lý người hoạt động không chuyên trách phường, xã, cụ thể: 
a) Tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết định số lượng, 

chức danh, các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách phường, 
xã theo quy định của Chính phủ và Bộ Nội vụ; 

b) Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố: 
- Quản lý người hoạt động không chuyên trách phường, xã; 
- Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện 

chế độ, chính sách theo quy định của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND thành phố, 
quy định của UBND thành phố đối với người hoạt động không chuyên trách phường, 
xã; 

- Hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ người hoạt động không chuyên trách 
phường, xã. 

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác: 
a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch, chương 

trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách 
phường, xã;  

b) Báo cáo, thống kê định kỳ hoặc đột xuất về số lượng, chất lượng người hoạt 
động không chuyên trách phường, xã; 

c) Thẩm định chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành 
đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã; 

d) Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách, công tác tuyển 
chọn, quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã. 

 
Điều 14. Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc Sở Tài chính 
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 Tham mưu phân bổ kinh phí, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí để thực 
hiện các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã 
theo quy định của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND thành phố, quy định của UBND 
thành phố. 
 Điều 15. Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốcBảo hiểm xã hội thành phố 

Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối 
với người hoạt động không chuyên trách phường, xã theo quy định hiện hành. 

Điều 16.Trách nhiệm, quyền hạn của chủ tịch UBND quận, huyện 
1. Xây dựng quy chế làm việc của ngườihoạt động không chuyên trách phường, 

xã. 
2. Có ý kiến bằng văn bản trước khi Chủ tịch UBND phường, xã chuyển đổi 

chức danh người hoạt động không chuyên trách trong cùng 01 phường, xã. 
3. Có ý kiến bằng văn bản trước khi Chủ tịch UBND phường, xã quyết định bố 

trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách phường, xã. 
4. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng và đăng ký cơ quan có thẩm quyền để cử người 

hoạt động không chuyên trách phường, xã tham gia đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, 
nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng, lý luận chính trị và quản lý nhà nước theo quy định. 

5. Hướng dẫn, kiểm tra UBND phường, xã tổ chức thực hiện các chế độ, chính 
sách đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã. 

6. Hướng dẫn, kiểm tra UBND phường, xã trong việc nhận xét, đánh giá, phân 
loại người hoạt động không chuyên trách phường, xã. 

7. Chỉ đạo việc lập và quản lý hồ sơ người hoạt động không chuyên trách 
phường, xã. 

8. Quyết định khen thưởng, kỷ luật người hoạt động không chuyên trách phường, 
xã theo quy định. 

9. Tổng hợp thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng người hoạt động không 
chuyên trách phường, xã thuộc UBND quận, huyện định kỳ hằng năm và đột xuất theo 
yêu cầu. 

Điều 17.Trách nhiệm, quyền hạn của chủ tịch UBND phường, xã 
1. Trực tiếp quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt 

động không chuyên trách phường, xã. 
2. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đảm bảo mức chi thu nhập tăng 

thêm cho người hoạt động không chuyên trách phường, xã theo quy định tại Nghị quyết 
của HĐND thành phố, quy định của UBND thành phố, hướng dẫn của cơ quan có thẩm 
quyền. 

3. Tổ chức rà soát, bố trí nhân sự, đề nghị cơ quan có thẩm quyền cử người hoạt 
động không chuyên trách phường, xã tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 
trình độ để đạt chuẩn theo quy định. 
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4. Thực hiện đúng quy trình tuyển dụng, bố trí công tác người hoạt động không 
chuyên trách phường, xã theo quy định. 

5. Quyết định bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách phường, 
xã sau khi có ý kiến của Chủ tịch UBND quận, huyện. 

6. Lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết chế độ nghỉ hưu, thôi 
việc đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã. 

7. Quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng 
đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã theo thẩm quyền. 

8. Giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 
người hoạt động không chuyên trách phường, xã theo quy định của pháp luật. 

9. Lập và quản lý hồ sơ người hoạt động không chuyên trách phường, xã. 
10. Thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng người hoạt động không chuyên trách 

phường, xã định kỳ hằng năm và đột xuất theo yêu cầu. 
Chương VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
Điều 18.Xử lý vi phạm 
Những hành vi vi phạm Quy định thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị 

xử lý theo quy định hiện hành. 
 
Điều 19. Tổ chức thực hiện 
Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời 

phản ánh về UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) để theo dõi, điều chỉnh, bổ sung 
cho phù hợp với quy định của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương./. 
   

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: 27/2020/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 14 tháng  8  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập 

Văn phòng công chứng 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 Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng; 

Căn cứ Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ Quy định 
tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng; 

Căn cứ Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND thành phố 
Đà Nẵng Quy định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng nhà làm việc thuộc trụ 
sở làm việc của cơ quan, tổ chức; nhà làm việc thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc 
phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1886/TTr-STP ngày   
24/6/2020 về dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị 
thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.                               

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề 
nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng  8 năm 2020. Bãi bỏ Quyết 
định số 2082/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng 



 CÔNG BÁO/Số 32 + 33 + 34/Ngày 4-11-2020 19 

                                                                                                                                                                                          19 

về việc ban hành Tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng 
công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố, 
Giám đốc Sở Tư pháp, công chứng viên có hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng 
trên địa bàn thành phố và 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 
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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 

 
QUY ĐỊNH 

Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập 
Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 27/2020/QĐ-UBND  
 ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh  

1. Văn bản này quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng 
công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

2. Văn bản này áp dụng cho các công chứng viên có hồ sơ đề nghị thành lập Văn 
phòng công chứng; Văn phòng công chứng đã được thành lập đề nghị thay đổi nội 
dung đăng ký hoạt động và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xét duyệt hồ 
sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Nguyên tắc xét duyệt hồ sơ 

1. Việc xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng phải đảm bảo 
nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định pháp luật. 

2. Mỗi công chứng viên chỉ được nộp hồ sơ đề nghị thành lập ở một Văn phòng 
công chứng, trừ trường hợp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trước đó 
bị từ chối do không đủ số điểm xét duyệt theo quy định.  

3. Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng được tiếp nhận sau phải đảm 
bảo tiêu chí về khoảng cách tại Quy định này đối với các hồ sơ đề nghị xét duyệt đã 
nộp trước đó, trừ trường hợp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trước đó 
bị từ chối do không đủ số điểm xét duyệt theo quy định.  

Điều 3. Những trường hợp không đủ điều kiện để nộp hồ sơ đề nghị thành 
lập Văn phòng công chứng 

1. Công chứng viên đăng ký hoặc tham gia trong nhiều hồ sơ đề nghị thành lập 
Văn phòng công chứng trong cùng một thời điểm. 

2. Công chứng viên nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng vào thời 
điểm đang hành nghề tại một Văn phòng công chứng khác hoặc kiêm nhiệm công việc 
thường xuyên khác.  
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3. Công chứng viên nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng thuộc 
trường hợp không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp 
luật. 

4. Công chứng viên đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị áp dụng 
biện pháp xử lý vi phạm hành chính, xử lý vi phạm kỷ luật liên quan đến nghiệp vụ 
công chứng hoặc đang trong quá trình đình chỉ hành nghề công chứng. 

5. Hồ sơ không đảm bảo quy định về khoảng cách tại Quy chế này. 

Chương II 

NỘI DUNG TIÊU CHÍ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ 
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

 Điều 4. Nội dung và thang điểm của các tiêu chí 

 1. Nội dung và thang điểm của các tiêu chí thực hiện theo Bảng tiêu chí xét duyệt 
hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng tại Phụ lục ban hành kèm Quy định 
này. 

2. Đối với hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng có nhiều công chứng 
viên chỉ được tính điểm tối đa 34 điểm đối với tiêu chí về kinh nghiệm của công chứng 
viên; văn phòng công chứng có nhiều nhân viên nghiệp vụ chỉ tính điểm đối với nhân 
viên nghiệp vụ dự kiến được ký hợp đồng lao động từ 02 năm trở lên và chỉ được tính 
tối đa 06 điểm đối với tiêu chí về kinh nghiệm của nhân viên nghiệp vụ. 

 Điều 5. Nộp và giải quyết hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng 

 1. Công chứng viên nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng kèm 
theo các giấy tờ chứng minh về những nội dung trình bày trong Đề án thành lập Văn 
phòng công chứng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng.  

 2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách 
nhiệm kiểm tra, xác minh tính xác thực của hồ sơ và xét duyệt hồ sơ, tổng hợp kết quả 
xét duyệt trình UBND thành phố cho phép thành lập Văn phòng công chứng theo quy 
định pháp luật.  

Điều 6. Thành lập Tổ xét duyệt hồ sơ 

1. Giám đốc Sở Tư pháp quyết định thành lập Tổ xét duyệt hồ sơ gồm từ 3 đến 
5 thành viên gồm: 

- Lãnh đạo Sở - Tổ trưởng. 

- Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp - Thành viên. 

- Thanh tra Sở - Thành viên. 

- Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp - Thành viên. 
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2. Nguyên tắc làm việc của Tổ xét duyệt hồ sơ: 

a) Các thành viên của Tổ xét duyệt hồ sơ làm việc độc lập, căn cứ vào tiêu chí 
tại Phụ lục 1 của Quy định này để đánh giá, chấm điểm từng tiêu chí của hồ sơ đề nghị 
thành lập Văn phòng công chứng. 

b) Tổ xét duyệt hồ sơ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 7. Cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng 

 1. Điểm của từng hồ sơ được tính bằng cách lấy điểm bình quân của các thành 
viên của Tổ xét duyệt hồ sơ tham gia xét duyệt. 

 2. Việc xét duyệt hồ sơ phải được lập thành biên bản và có chữ ký của các thành 
viên Tổ xét duyệt hồ sơ. 

Điều 8. Xét duyệt hồ sơ và quyết định cho phép thành lập 

1. Hồ sơ đạt kết quả xét duyệt phải đảm bảo các điều kiện sau: 

a) Đạt số điểm theo từng địa bàn quận, huyện, cụ thể: 

- Đối với quận Hải Châu, Thanh Khê: Từ 80 điểm trở lên. 

- Đối với quận Sơn Trà, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn: Từ 75 điểm trở 
lên. 

- Đối với huyện Hòa Vang:  

+ Các xã: Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Ninh, Hòa Phú, Hòa Khương: Từ 60 điểm 
trở lên. 

+ Các xã còn lại từ 65 điểm trở lên. 

b) Các tiêu chí tại khoản 1; điểm a, b, d, đ, e khoản 2; điểm a, khoản 4 (trừ tiêu 
chí về kinh nghiệm của công chứng viên có thời gian công tác liên quan đến chuyên 
môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực công chứng tại các cơ quan quản lý nhà nước trước khi 
bổ nhiệm công chứng viên hoặc đã từng là Trưởng các tổ chức hành nghề công chứng 
và tiêu chí về kinh nghiệm của công chứng viên đã từng là công chứng viên tại các tổ 
chức hành nghề công chứng khác trước khi tham gia đề nghị xét duyệt thành lập Văn 
phòng công chứng tại tiết a.2, điểm a, khoản 4) và khoản 5, 6 Phụ lục ban hành kèm 
Quy định này phải đạt điểm, không có tiêu chí bị điểm liệt (0 điểm).  

2. Căn cứ vào kết quả xét duyệt và số điểm của hồ sơ đề nghị thành lập Văn 
phòng công chứng, Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định 
việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng; trường hợp từ chối phải thông báo 
bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 9. Đăng ký hoạt động 
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1. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định cho phép thành lập, 
Văn phòng công chứng phải thực hiện việc đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp theo quy 
định tại Khoản 3 Điều 23 Luật Công chứng. 

2. Trên cơ sở hồ sơ đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng, Sở Tư pháp 
sẽ tiến hành kiểm tra trụ sở, điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự của Văn phòng công 
chứng để cấp giấy đăng ký hoạt động, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản 
và nêu rõ lý do theo quy định tại Khoản 4, Điều 23 Luật Công chứng.  

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Tư pháp, công chứng viên có hồ sơ đề nghị 
thành lập Văn phòng công chứng 

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy định này; theo 
dõi việc thực hiện các nội dung trong hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng; 
đề nghị UBND thành phố thu hồi Quyết định cho phép thành lập hoặc không cấp Giấy 
đăng ký hoạt động trong trường hợp phát hiện Văn phòng công chứng không thực hiện 
đúng các nội dung đã cam kết trong Đề án thành lập Văn phòng công chứng. 

2. Công chứng viên (được dự kiến là Trưởng Văn phòng công chứng) nộp hồ sơ 
đề nghị thành lập Văn phòng công chứng chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ 
đề nghị thành lập Văn phòng công chứng. 

Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp 

Văn phòng công chứng đã được thành lập khi đề nghị thay đổi nội dung đăng ký 
hoạt động về địa chỉ trụ sở phải đảm bảo khoảng cách không vượt quá 200m đối với 
lần thay đổi địa chỉ trụ sở lần thứ nhất, không vượt quá 300m ở các lần thay đổi địa chỉ 
trụ sở tiếp theo so với vị trí đặt trụ sở đầu tiên của Văn phòng công chứng, không được 
chuyển sang địa bàn quận, huyện khác sau khi được cho phép thành lập, đăng ký hoạt 
động, đồng thời phải đảm bảo các tiêu chí về trụ sở làm việc tại Khoản 2, Phụ lục ban 
hành kèm Quy định này. 

Điều 12. Tổ chức thực hiện 

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc phát sinh, 
Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND thành phố để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù 
hợp./.  
                                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN    
                                                                                CHỦ TỊCH       

                                                Huỳnh Đức Thơ                                  
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Phụ lục 
BẢNG TIÊU CHÍ VÀ SỐ ĐIỂM XÉT DUYỆT HỒ SƠ 

ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 27 /2020/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
 

Tổng số điểm: 100 điểm 

Stt Nội dung tiêu chí Số điểm 
(tối đa) 

Ghi chú 

1 Về dự kiến vị trí đặt trụ sở Văn phòng công chứng 9  

a) Vị trí dự kiến đặt trụ sở Văn phòng công chứng: (số km 
được tính theo khoảng cách giao thông đường bộ) 

7  

a.1) Trên địa bàn huyện Hòa Vang:  7  
 Khoảng cách vị trí đặt trụ sở Văn phòng công chứng so với 

tổ chức hành nghề công chứng gần nhất: 
  

- Dưới 1,5km 0   
- Từ 1,5km trở lên: 7  
+ Tại các xã: Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Ninh, Hòa Phú, Hòa 

Khương 
7  

+ Tại các xã còn lại 6  
a.2) Trên địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Liên 

Chiểu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn: 
6  

 Khoảng cách vị trí đặt trụ sở Văn phòng công chứng so với 
tổ chức hành nghề công chứng gần nhất: 

  

- Dưới 1,5km 0  
- Từ 1,5km đến dưới 3km  5  
- Từ 3km trở lên 6  

b) Trụ sở Văn phòng công chứng đặt tại các đường:  2  
- Có mặt cắt lòng đường dưới 7.5m  0  
- Có mặt cắt lòng đường từ 7.5m trở lên 2  
2 Về dự kiến trụ sở làm việc của Văn phòng công chứng 28  
a) Về diện tích đất của trụ sở văn phòng công chứng: 6  
- Dưới 90m2  0  
- Từ 90m2 đến dưới 130m2  5  
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- Từ 130m2 trở lên 6  
b) Về diện tích làm việc và nơi tiếp người yêu cầu công 

chứng của văn phòng công chứng (không tính diện tích 
kho lưu trữ, khu vệ sinh, cầu thang…):  

6  

- Dưới 70m2 0  
- Từ 70m2 đến dưới 100m2   5  
- Từ 100m2 trở lên 6  
c) Về tính pháp lý của trụ sở văn phòng công chứng: 5  
- Trụ sở của Văn phòng là tài sản của Văn phòng công chứng 

do các công chứng viên hợp danh góp vốn thành lập. 
5  

- Trụ sở văn phòng được thuê, mượn thuộc sở hữu của các 
công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng: 

5  

+ Dưới 05 năm 0  
+ Từ 05 năm trở lên 5  
- Trụ sở văn phòng được thuê, mượn của tổ chức, cá nhân 

không phải là công chứng viên hợp danh của Văn phòng 
công chứng: 

4  

+ Dưới 05 năm 0  
+ Từ 05 năm trở lên 4  
d) Về căn cứ dự kiến tổ chức, bố trí sử dụng trụ sở: 1  
- Không có bản vẽ, sơ đồ cụ thể về cách tổ chức, bố trí trụ sở 

làm việc, khu vệ sinh, cơ sở vật chất của đơn vị khi được 
phép thành lập 

 
0 

 

- Có bản vẽ, sơ đồ cụ thể về cách tổ chức, bố trí trụ sở làm 
việc, khu vệ sinh, cơ sở vật chất của đơn vị khi được phép 
thành lập  

 
1 

 

đ) Về bố trí kho lưu trữ: 5  
- Về diện tích kho lưu trữ: 4  
+ Dưới 50m2 0  
+ Từ 50 m2 trở lên 4  
- Trang bị tủ, kệ và các trang thiết bị cần thiết khác đảm bảo 

cho việc lưu trữ hồ sơ công chứng an toàn 
1  

e) Về bố trí diện tích đậu, đỗ xe của khách hàng đến công 
chứng: 

5  
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- Không bố trí diện tích đậu, đỗ xe hợp pháp hoặc có bố trí 
diện tích đậu, đỗ xe nhưng diện tích dưới 25m2 và cách xa 
trụ sở Văn phòng công chứng quá 50m 

 
0 

 

- Bố trí nơi đậu, đỗ xe hợp pháp, thuận tiện (không cách xa 
trụ sở Văn phòng công chứng quá 50m), đảm bảo an ninh 
trật tự, an toàn giao thông và có diện tích: 

  

+ Từ 25m2 đến dưới 40m2 4  
+ Từ 40m2 trở lên 5  
3 Về dự kiến bố trí trang thiết bị phục vụ cho hoạt động 

công chứng 
2  

- Trang bị máy tính, máy in, máy photocopy, tủ, kệ, bàn ghế 
làm việc, bàn ghế tiếp công dân và các trang thiết bị văn 
phòng cần thiết khác đảm bảo cho hoạt động của văn phòng; 
trang bị thiết bị, đường truyền, kết nối phần mềm cơ sở dữ 
liệu công chứng 

 
1 

 

- Có phương án và trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy, 
chữa cháy  

1  

4 Về dự kiến tổ chức nhân sự của Văn phòng công chứng 57  
a) Về công chứng viên:  44  

a.1) Về số lượng công chứng viên: 8  
- Văn phòng có 02 công chứng viên hành nghề 5  
- Văn phòng có 03 công chứng viên hành nghề trở lên 8  

a.2) Về kinh nghiệm của công chứng viên: (Số điểm tại các tiêu 
chí này được xét cho từng công chứng viên. Nếu hồ sơ có 
nhiều công chứng viên và tổng số điểm tiêu chí này cao hơn 
34 điểm thì chỉ tính tối đa 34 điểm) 

34  

- Thời gian công tác pháp luật sau khi có bằng cử nhân luật: 3  
+ Từ 5 năm đến 7 năm 2 

 
 

+ Từ 7 năm trở lên 3  
- Có thời gian công tác liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ 

trong lĩnh vực công chứng tại các cơ quan quản lý nhà nước 
trước khi bổ nhiệm công chứng viên hoặc đã từng là Trưởng 
các tổ chức hành nghề công chứng  

4  

+ Dưới 02 năm 3  
+ Từ 02 năm trở lên 4  
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- Có thời gian làm chuyên viên pháp lý hoặc nhân viên nghiệp 
vụ tại các tổ chức hành nghề công chứng trước khi được bổ 
nhiệm công chứng viên: 

 
5 

 

+ Dưới 03 năm 4  
+ Từ 03 năm trở lên 5  
- Đã từng là công chứng viên tại các tổ chức hành nghề công 

chứng khác trước khi tham gia đề nghị xét duyệt thành lập 
Văn phòng công chứng: 

5  

+ Dưới 02 năm   4  
+ Từ 02 năm trở lên 5  

a.3) Về kinh nghiệm hành nghề công chứng của công chứng viên 
dự kiến là Trưởng Văn phòng công chứng: 

2  

+ Từ 2 năm đến 4 năm 1  
+ Từ 4 năm trở lên 2  
b) Về nhân viên nghiệp vụ: (Số điểm tại tiêu chí này chỉ tính 

điểm nếu nhân viên nghiệp vụ dự kiến được ký hợp đồng lao 
động từ 02 năm trở lên. Nếu hồ sơ có nhiều nhân viên 
nghiệp vụ và tổng số điểm cao hơn 6 điểm thì chỉ tính điểm 
tối đa 06 điểm) 

 
 
6 

 

- Nhân viên nghiệp vụ có thời gian công tác nghiệp vụ công 
chứng: 

2  

+ Dưới 02 năm 1  
+ Từ 02 năm trở lên 2  
- Nhân viên nghiệp vụ đã có chứng chỉ tốt nghiệp khóa bồi 

dưỡng nghiệp vụ công chứng 
1  

c) Về nhân viên phụ trách kế toán: 2  
- Văn phòng không có nhân viên phụ trách kế toán 0  
- Nhân viên kế toán đã tốt nghiệp chuyên ngành kế toán từ 

Trung cấp trở lên  
1  

- Nhân viên kế toán có thời gian làm công tác kế toán: 1  
+ Dưới 01 năm  0.5  
+ Từ 01 năm trở lên 1  
d) Về nhân viên phụ trách công nghệ thông tin: 2  
- Văn phòng không có nhân viên phụ trách công nghệ thông 

tin 
0  
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- Nhân viên phụ trách công nghệ thông tin đã tốt nghiệp 
chuyên ngành công nghệ, thông tin từ Trung cấp trở lên  

1  

- Nhân viên công nghệ thông tin có thời gian làm công tác 
công nghệ thông tin: 

1  

+ Dưới 01 năm 0.5  
+ Từ 01 năm trở lên 1  
đ) Về nhân viên văn thư, lưu trữ: 2  
- Văn phòng công chứng không có nhân viên phụ trách công 

tác văn thư, lưu trữ 
0  

- Nhân viên phụ trách văn thư, lưu trữ đã tốt nghiệp chuyên 
ngành văn thư, lưu trữ từ Trung cấp trở lên  

1  

- Nhân viên văn thư, lưu trữ có thời gian làm công tác văn 
thư, lưu trữ: 

1  

+ Dưới 01 năm 0.5  
+ Từ 01 năm trở lên 1  
e) Cộng tác viên dịch thuật 1  
- Văn phòng công chứng không có cộng tác viên dịch thuật 0  
- Văn phòng công chứng có cộng tác viên dịch thuật 1  
5 Xây dựng quy trình nghiệp vụ công chứng, quy trình lưu 

trữ hồ sơ công chứng, nội quy, quy chế của Văn phòng 
công chứng 

2  

- Xây dựng quy trình nghiệp vụ công chứng của văn phòng 
chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, gồm các nội dung: 
Quy trình tiếp nhận, nơi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng 
của văn phòng; Trình tự xử lý, giải quyết hồ sơ yêu cầu công 
chứng; Trình tự xử lý, giải quyết hồ sơ yêu cầu công chứng; 
Cách thức phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan 
trong việc xác minh các thông tin, nội dung liên quan đến 
hồ sơ yêu cầu công chứng,…; Cách thức trả kết quả giải 
quyết yêu cầu công chứng; Việc thực hiện thu phí, thù lao 
công chứng… 

 
 
 

0.5 
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- Xây dựng quy trình lưu trữ của văn phòng chặt chẽ, đúng 
quy định của pháp luật, gồm các nội dung sau: Quy định 
trách nhiệm, cách thức lập hồ sơ, tài liệu công chứng; Quy 
định thời hạn nộp hồ sơ, tài liệu công chứng; Quy định việc 
giao, nhận hồ sơ, tài liệu công chứng; Quy định quản lý, bảo 
quản, sử dụng, khai thác, hồ sơ, tài liệu lưu trữ (điện tử, sổ 
sách)… 

 
 
 

0.5 

 

- Xây dựng dự thảo các nội quy, quy chế để quản lý hoạt động 
văn phòng công chứng (về thời gian, lề lối làm việc; phân 
công trách nhiệm đối với từng bộ phận; mối quan hệ với 
khách hàng; mối quan hệ nội bộ…) 

 
1 

 

6 Tính khả thi của Đề án thành lập văn phòng công chứng 2  
 Đề án xác định được thời gian, tiến độ thực hiện các dự kiến 

về tổ chức bộ máy, nhân sự và cơ sở vật chất của Văn phòng 
công chứng; xác định được tiến độ và các biện pháp, hình 
thức đưa Văn phòng công chứng đi vào hoạt động; dự kiến 
được các giải pháp để giải quyết các vấn đề khác liên quan 
đến hoạt động của Văn phòng như: Thể thức thông qua 
các quyết định của Văn phòng công chứng, nguyên tắc giải 
quyết tranh chấp nội bộ; Căn cứ và phương pháp xác định 
thù lao, tiền lương và thưởng cho Công chứng viên, người 
lao động trong Văn phòng công chứng; Nguyên tắc phân 
chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh; Các 
trường hợp chấm dứt hoạt động, trình tự chấm dứt hoạt động 
và thủ tục thanh lý tài sản của Văn phòng công chứng. 

 
 
 
2 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Số:28/2020/QĐ-UBND 

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

Đà Nẵng, ngày  19 tháng  8  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong 

lĩnh vực lao động thương binh và xã hội về trợ giúp xã hội  

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 Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 
Căn cứ Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ 

quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 
11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
giá;  

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 các đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ 
quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và 
sự nghiệp khác; 

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 
về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 
quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 
dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

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

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe; 

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Giá; 
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Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 
28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 
14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Giá; 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức 
nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 
làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; 

Căn cứ Nghị quyết số 243/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của HĐND 
thành phố Đà Nẵng về việc 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; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 88 /TTr-STC 
ngày  05  tháng 6 năm 2020; ý kiến đề xuất của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại 
Công văn số 949/SLĐTBXH-KHTC ngày 07 tháng 4 năm 2020 và Công văn số 
1179/SLĐTBXH-KHTC ngày 04 tháng 5 năm 2020; ý kiến thẩm định văn bản của Sở Tư 
pháp tại Công văn số 1605/STP-XDKTVB ngày 27 tháng 5 năm 2020; trên cơ sở ý kiến 
của các thành viên UBND thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước trong lĩnh vực lao động thương binh và xã hội về trợ giúp xã hội với các nội dung 
cụ thể như sau:  

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân 
sách nhà nước trong lĩnh vực lao động thương binh và xã hội về trợ giúp xã hội trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng đối với các dịch vụ, cụ thể:  

a) Dịch vụ chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp quy định tại Điều 25 Nghị định 
số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ 
giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;  

b) Dịch vụ chăm sóc dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị 
định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách 
trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

c) Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng dài hạn cho đối tượng tự nguyện sống. 
2. Đối tượng áp dụng: 

http://luatvn.net/tim-kiem-so-hieu?SoKyHieu=136/2013/N%C4%90-CP
http://luatvn.net/tim-kiem-so-hieu?SoKyHieu=136/2013/N%C4%90-CP
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- UBND thành phố Đà Nẵng và cơ quan quản lý trực thuộc UBND thành phố 
được ủy quyền đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 
đối với lĩnh vực trợ giúp xã hội. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập, nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác, cơ sở 
trợ giúp xã hội đáp ứng đầy đủ các điều kiện và được cấp phép hoạt động theo quy định 
tại Điều 26 và Điều 45 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ. 

- Các đối tượng được trợ giúp xã hội quy định tại Điều 6 Nghị định số 
103/2017/NĐ-CP, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ  và 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

3. Mức giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trong 
lĩnh vực lao động thương binh và xã hội về trợ giúp xã hội: Thực hiện theo Phụ lục chi 
tiết kèm theo. 

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan: 
1. Cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm: 
a) Căn cứ giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 

trong lĩnh vực lao động thương binh và xã hội về trợ giúp xã hội làm cơ sở thực hiện. 
b) Giải quyết khiếu nại liên quan đến giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí 

ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lao động thương binh và xã hội về trợ giúp xã hội 
trong phạm vi quản lý. Báo cáo tình hình và vướng mắc liên quan đến giá dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lao động thương binh 
và xã hội về trợ giúp xã hội cho cơ quan chức năng. 

c) Thực hiện việc theo dõi, hạch toán kế toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành; 
thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước về thuế; quản lý, sử dụng số tiền còn lại sau 
khi đã thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và cơ chế 
tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành tại Nghị định 
số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 
của Chính phủ. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Cục Thuế 
thành phố triển khai, hướng dẫn theo dõi, kiểm tra việc thực hiện mức giá dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lao động thương binh 
và xã hội về trợ giúp xã hội tại Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật; Chủ 
trì, phối hợp Sở Tài chính báo cáo, đề xuất UBND thành phố Đà Nẵng xem xét, quyết 
định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh giá khi các yếu tố hình thành giá thay đổi. 

3. Cục Thuế thành phố Đà Nẵng: có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan, đơn vị cung 
cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định, thực hiện nghĩa vụ với ngân 
sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế và các pháp luật có liên quan.` 

4. Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ 
quan, đơn vị được giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ triển khai, tổ chức thực hiện Quy định 
giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lao động 
thương binh và xã hội về trợ giúp xã hội đảm bảo quy định của Luật giá. 

Điều 3. Quy định chuyển tiếp 

http://luatvn.net/tim-kiem-so-hieu?SoKyHieu=136/2013/N%C4%90-CP
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Đối với nguồn kinh phí ngân sách thành phố giao cho các cơ sở trợ giúp xã hội 
công lập thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng trước ngày Quyết định 
này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành cho đến khi 
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đặt hàng cung cấp dịch vụ. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/8/2020. 
Điều 5. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố 

Đà Nẵng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

                                                                     Huỳnh Đức Thơ 
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Phụ lục 
 GIÁ DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ TRỢ GIÚP 
XÃ HỘI 

(Kèm theo Quyết định  số: 28 /2020/QĐ-UBND ngày  19 tháng 8 năm 2020  
của UBND thành phố Đà Nẵng) 

Đơn vị tính: Đồng 

TT Tên dịch vụ Đơn vị tính Giá dịch vụ  

A DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NSNN VỀ 
TRỢ GIÚP XÃ HỘI     

I Dịch vụ chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp đồng/đối 
tượng/ngày 167.000 

II Dịch vụ chăm sóc dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội    

1 Dịch vụ đối với trẻ em dưới 18 tháng tuổi đồng/đối 
tượng/tháng 11.942.000 

2 Dịch vụ đối với trẻ em bình thường từ 18 tháng tuổi đến dưới 
6 tuổi 

đồng/đối 
tượng/tháng 7.230.000 

3 
Dịch vụ đối với trẻ em bình thường từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi 
và đối tượng từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học các cấp học phổ 
thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học  

đồng/đối 
tượng/tháng 6.052.000 

4 Dịch vụ đối với trẻ em khuyết tật, tâm thần, nhiễm HIV từ 18 
tháng tuổi đến dưới 6 tuổi 

đồng/đối 
tượng/tháng 7.629.000 

5 Dịch vụ đối với trẻ em khuyết tật, tâm thần, nhiễm HIV từ 6 
tuổi đến dưới 16 tuổi 

đồng/đối 
tượng/tháng 7.629.000 

6 
Dịch vụ đối với người khuyết tật không còn tự phục vụ 
được, người nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả 
năng lao động  

đồng/đối 
tượng/tháng 8.529.000 

7 Dịch vụ đối với người cao tuổi còn tự phục vụ được đồng/đối 
tượng/tháng 6.018.000 

8 Dịch vụ đối với người cao tuổi không còn tự phục vụ được đồng/đối 
tượng/tháng 9.033.000 

9 Dịch vụ đối với người tâm thần đặc biệt nặng đồng/đối 
tượng/tháng 6.635.000 
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10 Dịch vụ đối với người tâm thần đặc biệt nặng là người cao 
tuổi 

đồng/đối 
tượng/tháng 7.108.000 

B DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG MỘT PHẦN NSNN VỀ TRỢ GIÚP XÃ 
HỘI 

I Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng dài hạn cho đối tượng tự 
nguyện sống   

 

1 Giá dịch vụ đối với người cao tuổi, người khuyết tật còn tự 
phục vụ được 

đồng/đối 
tượng/tháng 6.000.000 

2 Giá dịch vụ đối với người cao tuổi, người khuyết tật không 
còn tự phục vụ được 

đồng/đối 
tượng/tháng 9.000.000 

 
- Giá dịch vụ nêu trên bao gồm chi phí trực tiếp để thực hiện dịch vụ, chi phí tiền lương, chi 
phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định; chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, lợi nhuận. 
 
- Đối với giá chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp: Ngoài mức giá quy định nêu trên, 
đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khi tiếp nhận tạm thời vào cơ sở trợ giúp xã hội được hỗ trợ 
một lần các khoản chi phí không quá 977.000 đồng/lượt/đối tượng, gồm: Chi phí khám sức 
khỏe ban đầu không quá: 53.000 đồng/lượt/đối tượng; Chi phí quần áo không quá: 750.000 
đồng/lượt/đối tượng (gồm: quần áo lót: 100.000 đồng/lượt/đối tượng, quần áo mùa đông: 
350.000đồng/lượt/đối tượng, quần áo mùa hè: 300.000đồng/lượt/đối tượng); Các khoản chi 
phí khăn, dép, tất, bàn chải đánh răng không quá: 174.000 đồng/lượt/đối tượng, tùy thuộc 
vào thời gian lưu trú của đối tượng và nhu cầu thực tế phát sinh, cơ sở trợ giúp xã hội xem 
xét quyết định mức hỗ trợ này cho phù hợp, tiết kiệm và hiệu quả. 
 
- Đối với giá dịch vụ chăm sóc dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội nêu trên chưa bao gồm 
các chi phí: Chi phí hỗ trợ vật dụng cho đối tượng nữ trong độ tuổi sinh đẻ (74.000 
đồng/người/tháng); Chi phí mai táng phí; Chi phí văn hóa, thể thao, giải trí; Tư vấn, trợ giúp, 
hỗ trợ đối tượng trở về gia đình cộng đồng. Hỗ trợ cho các đối tượng khi có nhu cầu phátsinh. 
 
- Đối với giá dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng dài hạn cho đối tượng tự nguyện sống là mức thu 
của cơ sở trợ giúp xã hội công lập đối với đối tượng tự nguyện./.  
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

   Số: 29/2020/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  26 tháng 8 năm 2020                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Sửa đổi một số điều của Quy định về quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội  
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-

UBND ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương  ngày 22 tháng 11năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21tháng 4 năm 2010  của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 
Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4năm 2012 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21tháng 4 năm 2010  
của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

Căn cứ Quyết định số 68/2020/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù; 

Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ 
tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo 
chuyên trách tại các hội; 

Căn cứ Quyết định số 71/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Thủ 
tướng Chính phủ về vầ bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với hội có 
tính chất đặc thù; 

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội có hoạt động 
gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao; việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của hội; 
quản lý tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài cho hội; 

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng 
BộNội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21tháng 4 năm 
2010  của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 
33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của BộNội 
vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21tháng 4 năm 2010  
của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 
33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 
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           Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2347 /TTr-SNV ngày 18 
tháng 8 năm 2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

      Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định về quản lý nhà nước đối với các tổ 
chức hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 
08/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố 
Đà Nẵng: 
 

1. Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi như sau: 
          “1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định cho phép thành 
lập, phê duyệt điều lệ, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên và giải thể đối với hội có 
phạm vi hoạt động trong thành phố Đà Nẵng, hội có phạm vi hoạt động trong quận, 
huyện thuộc thành phố Đà Nẵng. 
        Thẩm quyền cho phép hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh đặt văn  
phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 03/2013/TT- 
BVC”. 
 

2. Khoản 3 Điều 6 được sửa đổi như sau: 
      “3. Trường hợp hội tự nguyện tham gia và được kết nạp làm thành viên tập thể của 
một tổ chức hội khác có phạm vi hoạt động rộng hơn (sau đây viết tắt là hội thành viên) 
thì thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quy định này” 
 
       Điều 2. Bãi bỏ khoản 4 Điều 7 Quy định về quản lý nhà nước đối với các tổ chức 
hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-
UBND ngày 16 tháng 02 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng  
        
       Điều 3. Hiệu lực thi hành 
       Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 9  năm 2020.  
       Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiên 
        Chánh Văn phòng Đoàn  Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng,; Giám đốc  Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn 
vị có liên quan và các tổ chức hội chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.  

                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               
                                                                                               CHỦ TỊCH 
                                                                                             Huỳnh Đức Thơ 
  
.   
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

   Số: 30/2020/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  27 tháng 8 năm 2020                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 155/2004/QĐ-UB ngày 14/9/2004 
 của UBND thành phố  về việc thành lập Văn phòng đại diện  

của thành phố Đà Nẵng tại Tokyo-Nhật Bản 
 

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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản  quy phạm phápluật ngày 22tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 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  ; 
           Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 1383 /TTr-SNV 
 ngày 10 tháng 8 năm 2020. 
 

 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

      Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 155/2004/QĐ-UB ngày 14 tháng 9 năm 2004 của 
UBND thành phố về việc thành lập Văn phòng đại diện của thành phố Đà Nẵng tại 
Tokyo - Nhật Bản 
        
       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 9  năm 2020.  
       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; 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 
  
.   
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

   Số: 31/2020/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  03 tháng 9 năm 2020                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định quản lý nhà nước về đất đai  
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 đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 43/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thu hành một số điều của Luật đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01năm 2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành của Luật đất đai; 
Theo chủ trương của UBND thành phố tại Văn bản số 2662/VP- ĐTĐTngày 

15/8/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định quản lý nhà nước về đất đai trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
           Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại nội dung Tờ trình 
số 511 /TTr-STNMT ngày 25 tháng 8 năm 2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

      Điều 1. Sửa đổi khoản 7, Điều 3 quy định về hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia 
đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 143 và khoản 4 Điều 144 cuiar Luật Đất đai, 
ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND 
thành phố Đà Nẵng, như sau: 
        
       -Trường hợp sử dụng đất ở vị trí nằm mặt tiền các đường: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 
14B, Quốc lộ 14G, ĐT 601 (đoạn thuộc xã Hòa Sơn), ĐT 602, ĐT 605, đường tránh 
Hải Vân- Túy Loan, khu du lịch Bà Nà- Suối Mơ            : 150m²/hộ; 
 
       -Xã Hòa Phước, Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phong, Hòa 
Khương, Hòa Sơn, Hòa Liên (các vị trí còn lại)                 : 200m²/hộ; 
      
      -xã Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Ninh (các vị trí còn lại)   : 300m²/hộ. 
 
        
    Điều 2. Bổ sung điểm 8 vào khoản 1, Điều 1 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND 
ngày 31/8/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý nhà nước về đất 
đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-
UBND ngày 26/11/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng, như sau: 
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       8.Diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa đối với khu vực đã có quy hoạch tỷ 
lệ từ 1/2.000 đến 1/500 để thực hiện dự án nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng 
năm của cấp huyện, chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất (trừ dự án quy hoạch 
nâng cấp mở rồng đường, kiệt, hẻm): 
        a) Diện tích 100m² và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 4m đối với các quận: 
Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà. 
       b) Diện tích 150m² và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 4,5m đối với các quận: 
Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu. 
       c) Diện tích 200m² và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 5m đối với huyện Hòa 
Vang. 
     Điều 3. Xử lý chuyển tiếp 
      Hộ gia đình, cá nhân đã nộp hồ sơ hợp lệ trước ngày Quyết định này có hiệu lực 
thi hành nhưng chưa giải quyết thì được giải quyết theo quy định tại Quyết định số 
42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 và quy định tại Quyết định số 29/2018/QĐ-
UBND ngày 31/8/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng. 
     Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 9  năm 2020.  
     Điều 5. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân thành phố; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục 
trưởng Cục Thuế thành phố; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân 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; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các phường, xã và các đơn vị, 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 

  
Số:32 /2020/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày   07  tháng  9  năm 2020 

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 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
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 6 năm 2014; 
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 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 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ 

quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng 

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 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động 
quan trắc môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2010 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định về định mức sử dụng diện tích 
nhà xưởng, thiết bị 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 
trưởng 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 tài nguyên 
môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước; 

Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng 
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. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số       
517/TTr-STNMT ngày 26 tháng 8 năm 2020. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá hoạt động quan trắc và phân 
tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (theo Phụ lục kèm theo). 

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, nhiên 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 1.490.000 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/1.490.000 đồng. 
 Điều 4. Xử lý chuyển tiếp 
 1. Đơn giá quy định tại Quyết định này không áp dụng đối với các nhiệm vụ, dự 
án đã được phê duyệt dự toán, phương án và đã triển khai thực hiện trước ngày Quyết 
định này có hiệu lực thi hành. 
 2. Đơn giá quy định tại Quyết định này áp dụng trong các trường hợp: 
 a) Nhiệm vụ, dự án đã được phê duyệt dự toán, phương án nhưng đến thời điểm 
Quyết định này có hiệu lực thi hành chưa triển khai thực hiện thì điều chỉnh theo đơn 
giá quy định tại Quyết định này. 
 b) Nhiệm vụ, phương án được phê duyệt sau khi Quyết định này có hiệu lực. 
 Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  17/ 9/2020. Quyết định 
này bãi bỏ Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND thành phố 
Đà Nẵng Ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy 
ban nhân dân thành phố; Giám đốc: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, 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./.  
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        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                   CHỦ TỊCH 
                Huỳnh Đức Thơ 
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PHỤ LỤC 
ĐƠN GIÁ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
        (Ban hành kèm theo Quyết định số: 32 /2020/QĐ-UBND ngày  07 / 9 /2020 

của UBND thành phố Đà Nẵng) 
Đvt: đồng 

TT Mã        
hiệu Thông số phân tích 

Đơn giá / thông số 
(không tính khấu 

hao) 

Đơn giá/ 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) 53,000 54,000 

2 KK2 Tốc độ gió, hướng gió (tính cho 01 
thông số)  53,000 54,000 

3 KK3 Áp suất khí quyển  53,000 54,000 
4 KK4a Bụi tổng TSP (TCVN 5067-1995)  214,000 228,000 
5 KK4b Chì (Pb) (TCVN 6152 - 1996) 356,000 476,000 
6 KK4c Bụi PM 10 443,000 563,000 
7 KK4d Bụi PM 2,5 443,000 563,000 

8 KK5 CO (TCN của Bộ Y tế 52TCN 352 - 
89) 481,000 652,000 

9 KK6 NO2 (Thường quy kỹ thuật 
YHLĐ&VSMT Bộ Y tế 1993) 328,000 417,000 

10 KK7 SO2 (TCVN 5971-1995) 404,000 475,000 

11 KK8 O3 (Phương pháp Kali Iodua NBIK 
của WHO) 269,000 320,000 

12 KK9 Amoniac (NH3) 589,000 668,000 
13 KK10 Hydrosunfua (H2S) 346,000 397,000 

14 KK11 Hơi axit (HCl, HF, HNO3, H2SO4, 
HCN) (tính cho 01 thông số) 322,000 413,000 

15 KK12 

Benzen (C6H6), Toluen (C6H5CH3), 
Xylen (C6H4(CH3)2, Styren 
(C6H5CHCH2) (tính cho 01 thông 
số) 

423,000 555,000 

  Tiếng ồn giao thông 

16 TO1 
L Aeq, L Amax (TCVN 5964:1995, 
ISO 1996/1-1982) (tính cho 01 
thông số) 

147,000 177,000 

17 TO2 Cường độ dòng xe 304,000 334,000 
 Tiếng ồn khu công nghiệp và đô thị (ĐM10/2007/QĐ-BTNMT) 

18 TO3 
LAeq, LAmax, LA50 (TCVN 
5964:1995, ISO 1996/1-1982) (tính 
cho 01 thông số) 

148,000 177,000 
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TT Mã        
hiệu Thông số phân tích 

Đơn giá / thông số 
(không tính khấu 

hao) 

Đơn giá/ thông 
số (có tính khấu 

hao) 

19 TO4 Mức ồn theo tần số (dải Octa) 181,000 212,000 
 Độ rung 
 ĐR Độ rung 186,000 217,000 

II Môi trường nước mặt lục địa 

1 NM1a
1 Nhiệt độ nước 64,000 86,000 

2 NM1a
2 pH  73,000 95,000 

3 NM1b Thế oxi hóa khử (ORP) 63,000 85,000 
4 NM2a Oxy hòa tan (DO)  73,000 95,000 
5 NM2b Độ đục 75,000 98,000 
6 NM3a Tổng chất rắn hòa tan (TDS) 94,000 116,000 
7 NM3b  Độ dẫn điện (EC)  94,000 116,000 

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 

309,000 375,000 

9 NM5 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 171,000 203,000 

10 NM6a Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD5)  168,000 204,000 

11 NM6b Nhu cầu oxy hoá học (COD)  199,000 240,000 
12 NM7a Amoni (N-NH4

+)  217,000 241,000 
13 NM7b Nitrite (NO2

-)  306,000 372,000 
14 NM7c Nitrate (NO3

-)  199,000 235,000 
15 NM7d Tổng P 262,000 316,000 
16 NM7đ Tổng N  288,000 349,000 

17 NM7e
1 Kim loại nặng Pb 331,000 449,000 

18 NM7e
2 Kim loại nặng Cd  383,000 501,000 

19 NM7g
1 Kim loại nặng As 353,000 456,000 

20 NM7g
2 Kim loại nặng Hg 377,000 480,000 

21 NM7h
1 Kim loại Fe 269,000 353,000 

22 NM7h
2 Kim loại Cu 269,000 353,000 

23 NM7h
3 Kim loại Zn 269,000 353,000 
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TT Mã        
hiệu Thông số phân tích 

Đơn giá / thông số 
(không tính khấu 

hao) 

Đơn giá/ thông 
số (có tính khấu 

hao) 

24 NM7h
4 Kim loại Mn 269,000 353,000 

25 NM7h
5 Kim loại Cr 140,000 225,000 

26 NM7h
6 Kim loại Ni 269,000 353,000 

27 NM7i Sulphat (SO4
2-)  244,000 287,000 

28 NM7k Photphat (PO4
3-)  239,000 281,000 

29 NM7l Clorua (Cl-) 186,000 219,000 
30 NM7m  Florua (F-) 227,000 270,000 
31 NM7n Crôm (VI) 219,000 265,000 
32 NM8 Tổng dầu mỡ  430,000 501,000 
33 NM9a Coliform 741,000 825,000 
34 NM9b  E.Coli 541,000 625,000 
35 NM10 Tổng cacbon hữu cơ (TOC) 285,000 360,000 
36 NM11 Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ 1,096,000 1,252,000 

37 NM12 Thuốc BVTV nhóm Phot pho hữu 
cơ 916,000 1,181,000 

38 NM13 Xyanua (CN-) 360,000 457,000 
39 NM14 Chất hoạt động bề mặt 420,000 492,000 
40 NM15 Phenol 469,000 555,000 

41 NM16 Phân tích đồng thời các kim loại 
(giá tính cho 01 thông số) 1,992,000 2,078,000 

III Môi trường đất 

1 Đ1a Cl- 323,000 424,000 
2 Đ1b SO4

2-  333,000 450,000 

3 Đ1c HCO3
-  333,000 450,000 

4 2Đ1đ Tổng K2O  350,000 518,000 
5 Đ1h Tổng N  421,000 583,000 
6 Đ1k Tổng P  411,000 572,000 
7 Đ1m Tổng các bon hữu cơ  391,000 500,000 
8 Đ2a Ca2+  388,000 531,000 
9 Đ2b Mg2+  388,000 531,000 
10 Đ2c K+  341,000 528,000 
11 Đ2d Na+ 341,000 528,000 
12 Đ2đ Al3+ 393,000 536,000 
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TT Mã        
hiệu Thông số phân tích 

Đơn giá / thông số 
(không tính khấu 

hao) 

Đơn giá/ thông 
số (có tính khấu 

hao) 

13 Đ2e Fe3+  328,000 421,000 
14 Đ2g Mn2+  338,000 476,000 
15 Đ2h1 Pb 383,000 754,000 
16 Đ2h2 Cd 383,000 754,000 
17 Đ2k1 As  503,000 968,000 
18 Đ2k2 Hg 681,000 1,147,000 

19 Đ2l Fe; Cu; Zn; Cr; Mn, Ni (giá tính cho 
01 thông số) 423,000 587,000 

20 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 

1,677,000 1,967,000 

21 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 

1,412,000 1,701,000 

22 Đ4 
Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid: 
Permethrin, Deltamethrin, 
Cypermethrin, Fenvalerate 

1,651,000 1,978,000 

23 Đ5 PCBs (Polychlorinated biphenyl) 1,677,000 1,978,000 

24 Đ6 Phân tích đồng thời các kim loại 
(giá tính cho 01 thông số) 1,868,000 2,041,000 

IV Nước dưới đất 
1 NN1a Nhiệt độ  46,000 53,000 
2 NN1b pH 51,000 57,000 
3 NN2 DO 58,000 65,000 
4 NN3a Độ đục 58,000 65,000 
5 NN3b Độ dẫn điện (EC) 63,000 69,000 
6 NN3c Thế oxy hóa khử (ORP) 58,000 65,000 
7 NN3d Tổng chất rắn hòa tan (TDS) 62,000 69,000 
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TT Mã        
hiệu Thông số phân tích 

Đơn giá / thông số 
(không tính khấu 

hao) 

Đơn giá/ thông 
số (có tính khấu 

hao) 

8 NN4 
Lấy mẫu, phân tích đồng thời: Nhiệt 
độ, pH, DO, độ đục, EC, OPR, TDS 244,000 251,000 

9 NN5a Chất rắn lơ lửng (SS) 153,000 180,000 
10 NN5b Chất rắn tổng số (TS) 165,000 192,000 
11 NN6 Độ cứng tổng số theo CaCO3 286,000 311,000 
12 NN7a Chỉ số permanganat 164,000 205,000 
13 NN7b Nitơ amôn (NH4

+) 294,000 330,000 
14 NN7c Nitrit (NO2

-) 284,000 319,000 
15 NN7d Nitrat (NO3

-) 205,000 206,000 
16 NN7đ Sulphat (SO4

2-) 188,000 227,000 
17 NN7e Florua (F-) 201,000 236,000 
18 NN7f Potphat (PO4

3-) 172,000 219,000 
19 NN7g Oxyt silic (SiO3) 191,000 226,000 
20 NN7h Tổng N 263,000 306,000 
21 NN7i Crom (Cr6+) 267,000 414,000 
22 NN7k Tổng P 252,000 306,000 
23 NN7l Clorua (Cl-) 177,000 219,000 
24 NN7m

1 
Kim loại nặng Pb 

336,000 463,000 
25 NN7m

2 
Kim loại nặng Cd 

343,000 470,000 
26 NN7n1 Kim loại nặng As 352,000 516,000 
27 NN7n2 Kim loại nặng Se 352,000 516,000 
28 NN7n3 Kim loại nặng Hg 339,000 503,000 
29 NN7o Sunfua (S2-) 191,000 226,000 
30 NN7p1 Kim loại Fe 333,000 480,000 
31 NN7p2 Kim loại Cu 333,000 480,000 
32 NN7p3 Kim loại Zn 333,000 480,000 
33 NN7p4 Kim loại Mn 333,000 480,000 
34 NN7p5 Kim loại Cr 333,000 480,000 
35 NN7p6 Kim loại Ni 333,000 480,000 
36 NN8 Cyanua (CN-) 349,000 395,000 
37 NN9a Coliform 505,000 570,000 
38 NN9b E.coli 505,000 570,000 
39 NN10 Thuốc BVTV nhóm clo hữu cơ 1,315,000 1,558,000 

40 NN11 Thuốc BVTV nhóm phốt pho hữu 
cơ 895,000 1,138,000 

41 NN12 Phenol 404,000 473,000 
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TT Mã        
hiệu Thông số phân tích 

Đơn giá / thông số 
(không tính khấu 

hao) 

Đơn giá/ thông 
số (có tính khấu 

hao) 

42 2NN13 Phân tích đồng thời các kim loại 
nặng (giá tính cho 01 thông số) 1,555,000 1,796,000 

V Nước mưa 
1 MA1a Nhiệt độ  37,000 50,000 
2 MA1b pH (TCVN 4559-1988) 38,000 42,000 
3 MA2a Độ dẫn điện (EC) 49,000 61,000 
4 MA2b Thế oxy hóa khử (ORP) 70,000 83,000 
5 MA2c Độ đục 59,000 71,000 
6 MA2d Tổng chất rắn hòa tan (TDS) 47,000 59,000 
7 MA2đ Hàm lượng oxy hòa tan (DO) 46,000 59,000 

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 

226,000 226,000 

9 MA4a Clorua (Cl-) 174,000 247,000 
10 MA4b Florua (F-) 190,000 295,000 
11 MA4c Nitrit (NO2

-) 301,000 404,000 

12 MA4d Nitrat (NO3
-) 187,000 291,000 

13 MA4e Sulphat (SO4
2-) 226,000 332,000 

14 MA4f Crom VI (Cr6+) 213,000 316,000 
15 MA5a Na+ 232,000 393,000 
16 MA5b NH4

+ 223,000 301,000 
17 MA5c K+ 232,000 393,000 
18 MA5d Mg2+ 207,000 364,000 
19 MA5e Ca2+ 207,000 364,000 
20 MA5f1 Kim loại nặng Pb 364,000 517,000 
21 MA5f2 Kim loại nặng Cd 364,000 517,000 

22 MA5g
1 Kim loại nặng As  388,000 619,000 

23 MA5g
2 Kim loại nặng Hg 388,000 619,000 

24 MA5h
1 Kim loại Fe 250,000 403,000 

25 MA5h
2 Kim loại Cu 250,000 403,000 

26 MA5h
3 Kim loại Zn 250,000 403,000 
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TT Mã        
hiệu Thông số phân tích 

Đơn giá / thông số 
(không tính khấu 

hao) 

Đơn giá/ thông 
số (có tính khấu 

hao) 

27 MA5h
4 Kim loại Cr 250,000 403,000 

28 MA5h
5 Kim loại Mn 250,000 403,000 

29 MA5h
6 Kim loại Ni 250,000 403,000 

30 MA6a  Phân tích đồng thời các kim loại 
Cu; Fe; Zn; Mn, Ni, Cr 501,000 752,000 

31 MA6b Phân tích đồng thời các anion: Cl-, 
F-, NO2

-, NO3
-, SO4

2- 348,000 489,000 

VI Nước biển ven bờ  

1 1NB1 Nhiệt độ, độ ẩm không khí (tính cho 
01 thông số) 36,000 65,000 

2 1NB2 Tốc độ gió 36,000 77,000 
3 1NB3 Sóng 33,000 79,000 
4 1NB4 Tốc độ dòng chảy tầng mặt 40,000 130,000 
5 1NB5 Nhiệt độ nước biển 55,000 120,000 
6 1NB6 Độ muối 55,000 105,000 
7 1NB7 Độ đục 60,000 115,000 
8 1NB8 Độ trong suốt 50,000 90,000 
9 1NB9 Độ màu 54,000 112,000 
10 1NB10 pH 62,000 118,000 
11 1NB11 Oxy hòa tan (DO) 78,000 146,000 
12 1NB12 Độ dẫn điện (EC) 73,000 126,000 

13 1NB13 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) 73,000 126,000 

14 1NB14 Lấy mẫu, đo đồng thời: pH, DO, 
EC, TDS 210,000 341,000 

 

 Phân tích trong phòng thí nghiệm 

15 3NB15
a NH4

+  185,000 331,000 

16 3NB15
b NO2

-  163,000 305,000 

17 3NB15
c NO3

-  179,000 321,000 

18 3NB15
d SO4

2- 145,000 284,000 

19 3NB15
đ PO4

3- 146,000 304,000 
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TT Mã        
hiệu Thông số phân tích 

Đơn giá / thông số 
(không tính khấu 

hao) 

Đơn giá/ thông 
số (có tính khấu 

hao) 

20 3NB15
e SiO3

2- 145,000 301,000 

21 3NB15
f Tổng N 175,000 355,000 

22 3NB15
g Tổng P 172,000 372,000 

23 3NB15
h Crom (VI) 161,000 320,000 

24 3NB15
i Florua (F-) 168,000 328,000 

25 3NB15
k Sulfua (S2-) 164,000 294,000 

26 3NB16
a COD 154,000 309,000 

27 3NB16
b BOD5 148,000 303,000 

28 3NB17
a Tổng chất rắn lơ lửng (SS) 143,000 279,000 

29 3NB17
b Độ màu 138,000 300,000 

30 3NB18 Coliform, Fecal Coliform, E.Coli 
(tính cho 01 thông số) 581,000 798,000 

31 3NB19 Chlorophyll a, Chlorophyll b, 
Chlorophyll c (tính cho 01 thông số) 153,000 294,000 

32 3NB20 CN- 258,000 509,000 

33 3NB21
a Pb, Cd (tính cho 01 thông số) 206,000 486,000 

34 3NB21
b Hg, As (tính cho 01 thông số) 247,000 601,000 

35 3NB21
c 

Fe, Cu, Cr, Zn, Mn, Ni, CrIII (tính 
cho 01 thông số) 201,000 491,000 

36 3NB22 Tổng dầu mỡ khoáng 373,000 743,000 
38 3NB23 Phenol 680,000 1,012,000 

39 3NB24
a Hóa chất BVTV nhóm Clo 1,372,000 2,277,000 

40 3NB24
b Hóa chất BVTV nhóm Photpho 1,254,000 2,159,000 

41 3NB24
c 

Phân tích đồng thời các kim loại 
(giá tính cho 01 thông số) 1,547,000 2,143,000 

 
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 
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hiệu Thông số phân tích 

Đơn giá / thông số 
(không tính khấu 
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Đơn giá/ thông 
số (có tính khấu 

hao) 

42 3NB25
a N-NO2

- 399,000 634,000 

43 3NB25
b N-NO3

- 276.000 518,000 

44 3NB25
c N-NH4

+  277,000 512,000 

45 3NB25
d P-PO4

3- 234,000 463,000 

46 3NB25
đ Pb, Cd (tính cho 01 thông số) 322,000 703,000 

47 3NB25
e Hg, As (tính cho 01 thông số) 332,000 786,000 

48 3NB25
f Cu, Zn (tính cho 01 thông số) 282,000 638,000 

49 3NB25
g CN- 339,000 636,000 

50 3NB25
h Độ ẩm 258,000 428,000 

51 3NB25
i Tỷ trọng 186,000 355,000 

52 3NB25
j Chất hữu cơ 416,000 677,000 

53 3NB25
k Tổng N 351,000 635,000 

54 3NB25
l Tổng P 281.000 543,000 

55 3NB25
m Tổng Hóa chất BVTV nhóm Clo 1,985,000 3,063,000 

56 3NB25
n 

Tổng Hóa chất BVTV nhóm 
Photpho 1,315,000 2,392,000 

57 3NB25
o Tổng Dầu mỡ khoáng 461,000 872,000 

 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 

58 3NB26
a 

Thực vật phù du, Tảo độc (tính cho 
01 thông số) 248,000 510,000 

59 3NB26
b 

Động vật phù du, Động vật đáy 
(tính cho 01 thông số) 249,000 494,000 

60 3NB26
c Hóa chất BVTV nhóm Clo 1,847,000 2,426,000 

61 3NB26
d Hóa chất BVTV nhóm Photpho 1,232,000 1,795,000 
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TT Mã        
hiệu Thông số phân tích 

Đơn giá / thông số 
(không tính khấu 

hao) 

Đơn giá/ thông 
số (có tính khấu 

hao) 

62 3NB26
đ  Pb, Cd (tính cho 01 thông số) 337,000 732,000 

63 3NB26
e Hg, As (tính cho 01 thông số) 346,000 771,000 

64 3NB26
f Cu, Zn, Mg (tính cho 01 thông số) 297,000 662,000 

VII Môi trường nước biển xa bờ 

1 2NB1 Nhiệt độ, độ ẩm không khí (tính cho 
01 thông số) 57,000 119,000 

2 2NB2 Tốc độ gió 57,000 125,000 
3 2NB3 Sóng 50,000 118,000 
4 2NB4 Tốc độ dòng chảy tầng mặt 87,000 167,000 
5 2NB5 Nhiệt độ nước biển 89,000 167,000 
6 2NB6 Độ muối 105,000 173,000 
7 2NB7 Độ đục 88,000 163,000 
8 2NB8 Độ trong suốt 83,000 140,000 
9 2NB9 Độ màu 83,000 158,000 
10 2NB10 pH 97,000 164,000 
11 2NB11 Oxy hòa tan DO 98,000 173,000 
12 2NB12 Độ dẫn điện EC 101,000 165,000 
13 2NB13 Tổng chất rắn hòa tan TDS 101,000 165,000 

14 2NB14 Đo đồng thời: pH, DO, EC (giá tính 
cho 01 thông số) 235,000 378,000 

 Phân tích trong phòng thí nghiệm 

15 3NB15
a NH4

+  201,000 359,000 

16 3NB15
b NO2

-  181,000 339,000 

17 
3NB15

c NO3
-  197,000 324,000 

18 3NB15
d SO4

2- 161,000 295,000 

19 3NB15
đ PO4

3- 163,000 333,000 

20 3NB15
e SiO3

2- 161,000 328,000 

21 3NB15
f Tổng N 187,000 383,000 

22 3NB15
g Tổng P 200,000 389,000 
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hiệu Thông số phân tích 

Đơn giá / thông số 
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Đơn giá/ thông 
số (có tính khấu 

hao) 

23 3NB15
h Crom (VI) 185,000 359,000 

24 3NB15
i Florua (F-) 192,000 367,000 

25 3NB15
k Sulfua (S2-) 183,000 356,000 

26 3NB16
a COD 177,000 354,000 

27 3NB16
b BOD5 171,000 348,000 

28 3NB17
a Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 152,000 313,000 

29 3NB17
b Độ màu 163,000 349,000 

30 3NB18 Coliform, Fecal Coliform, E.Coli 
(tính cho 01 thông số) 597,000 845,000 

31 3NB19 Chlorophyll a, Chlorophyll b, 
Chlorophyll c (tính cho 01 thông số) 163,000 329,000 

32 3NB20 CN- 257,000 421,000 

33 3NB21
a Pb, Cd (tính cho 01 thông số) 217,000 497,000 

34 3NB21
b Hg, As (tính cho 01 thông số) 261,000 616,000 

35 3NB21
c 

Fe, Cu, Zn, Mn, Mg, Ni, Cr, CrIII 
(tính cho 01 thông số) 213,000 502,000 

36 3NB22 Tổng dầu mỡ khoáng 381,000 748,000 
37 3NB23 Phenol 265,000 596,000 

38 3NB24
a Hóa chất BVTV nhóm Clo 1,379,000 2,202,000 

39 3NB24
b Hóa chất BVTV nhóm Photpho 1,252,000 2,143,000 

40 3NB24
c 

Phân tích đồng thời các kim loại 
(giá tính cho 01 thông số) 1,557,000 2,037,000 

  

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, Dầu mỡ 

41 3NB25
a N-NO2

- 403,000 641,000 

41 3NB25
b N-NO3

-  289,000 532,000 

42 
3NB25

c N-NH4  290,000 529,000 
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hiệu Thông số phân tích 

Đơn giá / thông số 
(không tính khấu 

hao) 

Đơn giá/ thông 
số (có tính khấu 

hao) 

43 3NB25
d P-PO4

3-  247,000 478,000 

44 3NB25
đ Pb, Cd (tính cho 01 thông số) 374,000 751,000 

45 3NB25
e Hg, As (tính cho 01 thông số) 388,000 787,000 

46 3NB25
f Cu, Zn (tính cho 01 thông số) 298,000 643,000 

47 3NB25
g CN- 350,000 642,000 

48 3NB25
h Độ ẩm 266,000 445,000 

49 3NB25
i Tỷ trọng 200,000 378,000 

50 3NB25
j Chất hữu cơ 417,000 682,000 

51 
3NB25

k Tổng N 355,000 628,000 

52 3NB25
l Tổng P 295,000 559,000 

53 
3NB25

m Tổng Hóa chất BVTV nhóm Clo 1,894,000 2,792,000 

54 3NB25
n 

Tổng Hóa chất BVTV nhóm 
Photpho 1,258,000 2,142,000 

55 3NB25
o Tổng Dầu mỡ khoáng 473,000 877,000 

  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 3NB26
a 

Thực vật phù du, Tảo độc (tính cho 
01 thông số) 249,000 468,000 

57 3NB26
b 

Động vật phù du, Động vật đáy 
(tính cho 01 thông số) 246,000 479,000 

58 3NB26
c Hóa chất BVTV nhóm Clo 1,735,000 2,264,000 

59 3NB26
d Hóa chất BVTV nhóm Photpho 1,166,000 1.,683,000 

60 3NB26
đ  Pb, Cd (tính cho 01 thông số) 368,000 738,000 

61 3NB26
e Hg, As (tính cho 01 thông số) 382,000 775,000 

62 3NB26
f Cu, Zn, Mg (tính cho 01 thông số) 294,000 631,000 

VIII Khí thải 
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hiệu Thông số phân tích 

Đơn giá / thông số 
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Đơn giá/ thông 
số (có tính khấu 

hao) 

1 1KT1a Nhiệt độ 99,000 105,000 

2 1KT1b Độ ẩm                          
99,000 105,000 

3 1KT2a Vận tốc gió 99,000 105,000 
4 1KT2b Hướng gió 99,000 105,000 
5 1KT3 Áp suất khí quyển 99,000 105,000 

  Các thông số đo tại hiện trường 
6 1KT4 Nhiệt độ  296,000 404,000 
7 1KT5 Vận tốc 296,000 370,000 
8 1KT6 Hàm ẩm 94,000 181,000 
9 1KT7 Khối lượng mol phân tử khí khô 199,000 295,000 
10 1KT8 Áp suất khí thải 280,000 285,000 
11 1KT9a Khí O2 1,025,000 1,123,000 
12 1KT9b Khí CO 1,025,000 1,124,000 
13 1KT9c Khí NO 1,026,000 1,125,000 
14 1KT9d Khí NO2 1,026,000 1,125,000 
15 1KT9đ Khí SO2 1,026,000 1,124,000 
  Phân tích phòng thí nghiệm 

16 2KT9a Khí CO 679,000 925,000 
17 2KT9b Khí NOx 678,000 963,000 
18 2KT9c Khí SO2 675,000 920,000 

19 2KT10
a Bụi tổng số (TSP) 1,631,000 1,974,000 

20 2KT10
b Bụi PM10 1,631,000 1,974,000 

21 2KT11
a Khí HCl 815,000 1,346,000 

22 2KT11
b Khí HF 871,000 1,402,000 

23 2KT11
c Khí H2SO4 871,000 1,402,000 

24 2KT12
a1 Kim loại Pb 722,000 1,434,000 

25 2KT12
a2 Kim loại Cd 722,000 1,434,000 

26 2KT12
b1 Kim loại As 724,000 1,532,000 

27 2KT12
b2 Kim loại Se 724,000 1,532,000 
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Đơn giá / thông số 
(không tính khấu 

hao) 

Đơn giá/ thông 
số (có tính khấu 

hao) 

28 2KT12
b3 Kim loại Sb 724,000 1,532,000 

29 2KT12
b4 Kim loại Hg 724,000 1,532,000 

30 2KT12
c1 Kim loại Cu 690,000 1,363,000 

31 2KT12
c2 Kim loại Cr 690,000 1,363,000 

32 2KT12
c3 Kim loại Zn 690,000 1,363,000 

33 2KT12
c4 Kim loại Mn 690,000 1,363,000 

34 2KT12
c5 Kim loại Ni 690,000 1,363,000 

35 2KT12
d Hơi Hg  1,127,000 1,800,000 

36 2KT13
a Hợp chất hữu cơ 1,171,000 1,995,000 

37 2KT13
b 

Tổng các hợp chất hữu cơ không 
bao gồm Metan (TGNMO) 1,137,000 2,083,000 

38 2KT14 Phân tích đồng thời các kim loại 
(trừ Hg) (giá tính cho 01 thông số) 2,021,000 3,008,000 

   Các đặc tính nguồn thải     

39 1KT15
a Chiều cao nguồn thải 237,000 238,000 

40 1KT15
b Đường kính trong miệng ống khói 237,000 238,000 

41 1KT16 Lưu lượng khí thải 414,000 510,000 
IX Nước thải 
1 NT1 Nhiệt độ  50,000 52,000 
2 NT2 pH 58,000 61,000 
3 NT3 Vận tốc 100,000 102,000 
4 NT4a Tổng chất rắn hòa tan (TDS) 52,000 55,000 
5 NT4b Độ màu 52,000 55,000 
6 NT5a Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD5) 170,000 199,000 
7 NT5b Nhu cầu oxy hoá học (COD) 213,000 272,000 
8 NT6 Chất rắn lơ lửng (SS) 162,000 191,000 
9 NT7a Coliform 493,000 571,000 
10 NT7b E.Coli 499,000 576,000 
11 NT8 Tổng dầu mỡ khoáng 392,000 553,000 
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TT Mã        
hiệu Thông số phân tích 

Đơn giá / thông số 
(không tính khấu 

hao) 

Đơn giá/ thông 
số (có tính khấu 

hao) 

12 NT9 Cyanua (CN-) 297,000 352,000 
13 NT10a Tổng P 249,000 314,000 
14 NT10b Tổng N 257,000 331,000 
15 NT10c Nitơ amôn (NH4

+) 211,000 251,000 
16 NT10d Sunlfua (S2-) 194,000 243,000 
17 NT10đ Crom (VI) 226,000 265,000 
18 NT10e Nitrate (NO3

-) 221,000 262,000 
19 NT10f Sulphat (SO4

2-) 209,000 257,000 
20 NT10g Photphat (PO4

3-) 210,000 314,000 
21 NT10h Florua (F-) 216,000 264,000 
22 NT10i Clorua (Cl-) 186,000 227,000 
23 NT10j Clo dư (Cl2) 318,000 354,000 

24 NT10k
1 Kim loại nặng (Pb) 322,000 528,000 

25 NT10k
2 Kim loại nặng (Cd) 322,000 528,000 

26 NT10l
1 Kim loại nặng (As) 333,000 577,000 

27 NT10l
2 Kim loại nặng (Hg) 330,000 573,000 

28 NT10
m1 Kim loại (Cu) 269,000 437,000 

29 NT10
m2 Kim loại (Zn) 269,000 471,000 

30 NT10
m3 Kim loại (Mn) 269,000 471,000 

31 NT10
m4 Kim loại (Fe) 269,000 471,000 

32 NT10
m5 Kim loại (Cr) 269,000 471,000 

33 NT10
m6 Kim loại (Ni) 269,000 471,000 

34 NT11 Phenol 341,000 416,000 
35 NT12 Chất hoạt động bề mặt 317,000 399,000 
36 NT13a HCBVTV clo hữu cơ 1,230,000 1,478,000 
37 NT13b HCBVTV phot pho hữu cơ 1,257,000 1,505,000 
38 NT13c PCBs 1,259,000 1,505,000 

39 NT14 Phân tích đồng thời các kim loại 
(giá tính cho 01 thông số) 1,670,000 1,964,000 

X Trầm tích 
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TT Mã        
hiệu Thông số phân tích 

Đơn giá / thông số 
(không tính khấu 

hao) 

Đơn giá/ thông 
số (có tính khấu 

hao) 

1 TT1 pH (H2O, KCl)    304,000 311,000 
2 TT2 Tổng cacbon hữu cơ 730,000 821,000 
3 TT3 Dầu mỡ 489,000 601,000 
4 TT4 Cyanua (CN-) 466,000 530,000 
5 TT5a Tổng N 733,000 868,000 
6 TT5b Tổng P 364,000 448,000 
7 TT5c Phenol 769,000 853,000 
8 TT5d1 Kim loại nặng (Pb) 419,000 561,000 
9 TT5d2 Kim loại nặng (Cd) 419,000 561,000 
10 TT5đ1 Kim loại nặng (As) 673,000 1,016,000 
11 TT5đ2 Kim loại nặng (Hg) 673,000 1,016,000 
12 TT5e1 Kim loại (Zn) 395,000 793,000 
13 TT5e2 Kim loại (Cu) 395,000 793,000 
14 TT5e3 Kim loại (Cr) 395,000 793,000 
15 TT5e4 Kim loại (Mn) 395,000 793,000 
16 TT5e5 Kim loại (Ni) 395,000 793,000 
17 TT5f Tổng K2O 265,000 494,000 
18 TT6a Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ 1,356,000 1,755,000 

19 TT6b Thuốc BVTV nhóm Photpho hữu 
cơ 1,356,000 1,755,000 

20 TT6c Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid 1,356,000 1,755,000 

21 TT6d Polycyclic acromatic hydrocarbon 
(PAHs) 1,356,000 1,755,000 

22 TT6đ PCBs 1,356,000 1,755,000 

23 TT7 Phân tích đồng thời các kim loại 
(giá tính cho 01 thông số) 1,775,000 1,967,000 

XI Chất thải 
1 CT1 Độ ẩm (%) 197,000 225,000 
2 CT2 pH 239,000 271,000 
3 CT3 Cyanua (CN-) 479,000 582,000 
4 CT4 Crom (VI) 266,000 326,000 
5 CT5 Florua (F-) 265,000 325,000 
6 CT6a Kim loại nặng (Pb) 431,000 674,000 
7 CT6b Kim loại nặng (Cd) 431,000 674,000 
8 CT7a Kim loại nặng (As) 445,000 722,000 
9 CT7b Kim loại nặng (Hg) 444,000 722,000 
10 CT8a Kim loại (Cu) 295,000 535,000 
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TT Mã        
hiệu Thông số phân tích 

Đơn giá / thông số 
(không tính khấu 

hao) 

Đơn giá/ thông 
số (có tính khấu 

hao) 

11 CT8b Kim loại (Zn) 295,000 535,000 
12 CT8c Kim loại (Mn) 295,000 535,000 
13 CT8d Kim loại (Ta) 295,000 535,000 
14 CT8đ Kim loại (Cr) 295,000 535,000 
15 CT8e Kim loại (Ni) 295,000 535,000 
16 CT8f Kim loại (Ba) 295,000 535,000 
17 CT8g Kim loại (Se) 295,000 535,000 
18 CT8h Kim loại (Mo) 295,000 535,000 
19 CT8i Kim loại (Be) 295,000 535,000 
20 CT8k Kim loại (Va) 295,000 535,000 
21 CT8m Kim loại (Ag) 295,000 535,000 
22 CT9 Dầu mỡ 511,000 626,000 
23 CT10 Phenol 495,000 582,000 
24 CT11a HCBVTV nhóm Clo hữu cơ 1,520,000 1,711,000 
25 CT11b HCBVTV nhóm photpho hữu cơ 1,519,000 1,710,000 
26 CT11c PAHs 1,576,000 1,767,000 
27 CT11d PCBs 1,520,000 1,711,000 
28 CT12 Phân tích đồng thời các kim loại 1,707,000 1,943,000 
 Đối với việc phân tich chất thải ở dạng ngâm chiết thì sẽ được áp dụng bằng Đơn 

giá 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/ngày) 

 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    1,146,304,400 

1 KKC1a 
Modul quan trắc khí tượng 
(Meteorology), đo thông số 
nhiệt độ 

125,400 292 36,616,800 

2 KKC1b 
Modul quan trắc khí tượng 
(Meteorology), đo thông số độ 
ẩm 

125,400 292 36,616,800 

3 KKC1c 
Modul quan trắc khí tượng 
(Meteorology) đo thông số tốc 
độ gió 

125,400 292 36,616,800 
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4 KKC1d 
Modul quan trắc khí tượng 
(Meteorology), đo thông số 
hướng gió 

125,400 292 36,616,800 

5 KKC1đ 
Modul quan trắc khí tượng 
(Meteorology), đo thông số bức 
xạ mặt trời 

125,400 292 36,616,800 

6 KKC1e 
Modul quan trắc khí tượng 
(Meteorology), đo thông số áp 
suất khí quyển 

125,400 292 36,616,800 

7 KKC2a Modul quan trắc Bụi TSP 251,000 292 73,292,000 

8 KKC2b Modul quan trắc Bụi PM-10 251,000 292 73,292,000 

9 KKC2c Modul quan trắc Bụi PM-2,5 251,000 292 73,292,000 

10 KKC2d Modul quan trắc Bụi PM-1 251,000 292 73,292,000 

11 KKC3a Modul quan trắc khí NO 267,700 292 78,168,400 

12 KKC3b Modul quan trắc khí NO2 267,700 292 78,168,400 

13 KKC3c Modul quan trắc khí NOx 267,700 292 78,168,400 

14 KKC4 Modul quan trắc khí SO2 271,700 292 79,336,400 

15 KKC5 Modul quan trắc khí CO 266,200 292 77,730,400 

16 KKC6 Modul quan trắc O3 279,500 292 81,614,000 

17 KKC7 Modul quan trắc THC 263,400 292 76,912,800 

18 KKC8 Modul quan trắc BETX 285,400 292 83,336,800 

   Tổng 3,925,700 292 1,146,304,400 

B Hoạt động quan trắc không khí của trạm quan trắc tự động di 
động liên tục 

 
1,002,436,000 

19 KKD1a 
Modul quan trắc khí tượng 
(Meteorology), đo thông số 
nhiệt độ 

127,200 292 37,142,400 

20 KKD1b 
Modul quan trắc khí tượng 
(Meteorology), đo thông số độ 
ẩm 

127,200 292 37,142,400 
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21 KKD1c 
Modul quan trắc khí tượng 
(Meteorology) đo thông số tốc 
độ gió 

127,200 292 37,142,400 

22 KKD1d 
Modul quan trắc khí tượng 
(Meteorology), đo thông số 
hướng gió 

127,200 292 37,142,400 

23 KKD1đ 
Modul quan trắc khí tượng 
(Meteorology), đo thông số bức 
xạ mặt trời 

127,200 292 37,142,400 

24 KKD1e 
Modul quan trắc khí tượng 
(Meteorology), đo thông số áp 
suất khí quyển 

127,200 292 37,142,400 

25 KKD2a Modul quan trắc bụi TSP 271,600 292 79,307,200 

26 KKD2b Modul quan trắc bụi PM10 271,600 292 79,307,200 

27 KKD2c Modul quan trắc bụi PM 2,5 271,600 292 79,307,200 

28 KKD3a Modul quan trắc khí NO 313,000 292 91,396,000 

29 KKD3b Modul quan trắc khí NO2  313,000 292 91,396,000 

30 KKD3c Modul quan trắc khí NOx 313,000 292 91,396,000 

31 KKD4 Modul quan trắc khí SO2 316,300 292 92,359,600 

32 KKD5 Modul quan trắc khí CO 308,800 292 90,169,600 

33 KKD6 Modul quan trắc O3 290,900 292 84,942,800 

34 KKD7 Modul quan trắc CxHy 321,100 292 93,761,200 

    Tổng 3,433,000 292 1,002,436,000 

 
 

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/ngày)  
 Số ngày  
thực hiện  

 Thành tiền 
(đồng/năm)  

A Hoạt động quan trắc nước mặt của trạm quan trắc tự động cố định liên tục 

1 NMC1a Nhiệt độ 190,800 292 55,713,600 

2 NMC1b pH 190,800 292 55,713,600 

3 NMC1c ORP 190,800 292 55,713,600 
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4 NMC2 Ôxy hoà tan (DO) 252,500 292 73,730,000 

5 NMC3 Độ dẫn điện (EC) 274,600 292 80,183,200 

6 NMC4 Độ đục 300,900 292 87,862,800 

7 NMC5 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 210,900 292 61,582,800 

8 NMC6 Amoni (NH4
+)  244,200 292 71,306,400 

9 NMC7 Nitrat (NO3
-) 249,500 292 72,854,000 

10 NMC8 Tổng nitơ (TN) 251,600 292 73,467,200 

11 NMC9 Tổng phốt pho (TP) 245,200 292 71,598,400 

12 NMC10 Tổng các bon hữu cơ (TOC) 247,100 292 72,153,200 

    Tổng 2,848,900 292 831,878,800 

B Hoạt động quan trắc nước mặt của trạm quan trắc tự động di động liên tục 

1 NMD1a Nhiệt độ  200,200 292 58,458,400 

2 NMD1b  pH 200,200 292 58,458,400 

3 NMD1c ORP 200,200 292 58,458,400 

4 NMD2 Ôxy hoà tan (DO)  262,100 292 76,533,200 

5 NMD3a Độ dẫn điện (EC)  302,600 292 88,359,200 

6 NMD3b Tổng chất rắn hòa tan (TDS) 302,600 292 88,359,200 

7 NMD4  Độ đục 299,800 292 87,541,600 

8 NMD5 Amoni (NH4
+) 247,800 292 72,357,600 

9 NMD6 Nitrat (NO3
-) 258,400 292 75,452,800 

10 NMD7 Photphat (PO4
3-) 250,700 292 73,204,400 

    Tổng 2,524,600 292 737,183,200 

Ghi chú: Đơn giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển.
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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi  

và công trình đê, kè bảo vệ bờ 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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức Chính quyền địa phương  
Căn cứ Luật  Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; 
Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 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 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; 
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 129/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính 
phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; 

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

 Căn cứ Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNN ngày15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

Căn cứ Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNN ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ 
tầng thủy lợi; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số  3165 /TTr-SNN ngày 26  tháng  11 năm 2019. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

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

  Số:  33 /2020/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 23  tháng 9  năm  2020 
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QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về nhiệm vụ quản lý, khai 

thác công trình thủy lợi và công trình đê, kè bảo vệ bờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
Điều 2: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các 

sở, ban, ngành,  UBND các quận, huyện, các tổ chức đơn vị, cá nhân liên quan theo 
dõi, kiểm tra việc thực hiện; hằng năm tổng hợp báo cáo UBND thành phố kết quả thực 
hiện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 03 tháng 10 năm 2020 và thay thế 
Quyết định số 41/2016/QĐ- UBND ngày 26 tháng 11 năm 2016 

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây 
dựng,Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, 
Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy 
Quân sự thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường; Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 
  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH  
                       Hồ Kỳ Minh 
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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 nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi và công trình đê, kè bảo vệ 

bờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33 /2020/QĐ-UBND 

ngày 23 tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này hướng dẫn phân cấp, giao nhiệm vụ quản lý, khai thác, bảo vệ công 

trình và tài sản công trình thủy lợi và công trình đê, kè bảo vệ bờ trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn 
gốc từ ngân sách nhà nước đã được đưa vào khai thác, sử dụng. 

Đối với các công trình thủy lợi và đê, kè bảo vệ bờ được xây dựng mới và đưa 
vào sử dụng sau khi Quy định này có hiệu lực, việc phân cấp, giao nhiệm vụ quản lý, 
khai thác, bảo vệ được áp dụng theo các nội dung của Quy định này. 

Đối với các công trình, hệ thống công trình thủy lợi và đê, kè bảo vệ bờ trên địa 
bàn thành phố nhưng không thuộc thành phố quản lý hoặc được đầu tư bằng các nguồn 
vốn khác, việc tổ chức quản lý, khai thác do chủ sở hữu (hoặc đại diện chủ sở hữu) 
quyết định trên cơ sở hướng dẫn của Quy định này và các văn bản pháp luật liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng 
Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phân cấp 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ quản lý, khai thác, bảo vệ công 
trình thủy lợi và đê, kè bảo vệ bờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi giữa tổ chức, cá nhân khai thác 

công trình với tổ chức thủy lợi cơ sở là vị trí được xác định theo quy mô thủy lợi nội 
đồng được quy định tại Khoản 3, Điều 3 Quyết định này. 

2. Kè bảo vệ bờ là công trình phòng chống thiên tai nhằm chống sạt lở bờ sông và 
bờ biển để bảo vệ đất sản xuất, khu dân cư, cơ sở hạ tầng phía trong bờ (trừ các công 
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trình kè bảo vệ công trình đường bộ). 
3. Kè bảo vệ công trình đường bộ là kè chống xói lở để bảo vệ nền đường và chỉnh 

trị dòng nước (để bảo vệ đường bộ), nằm trong hoặc tiếp giáp với phạm vi đất dành 
cho đường bộ. 

4. Kè đa mục tiêu là kè bảo vệ công trình đường bộ kết hợp với bảo vệ bờ. 

Chương II 
QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

Điều 3. Phân cấp, giao nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi 
1. Giao nhiệm vụ cho Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng tiếp tục 

quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi mà Công ty đã được giao quản lý 
vốn trước đó. 

Bao gồm các công trình thủy lợi đầu mối, các trục kênh tưới, tiêu, các công trình 
điều tiết nước có quy mô công trình vừa và lớn, các công trình thủy lợi liên tỉnh đã 
được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân cấp cho UBND thành phố Đà 
Nẵng quản lý tại Phụ lục II Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 
2018, công trình liên huyện, liên xã có yêu cầu kỹ thuật về quản lý, vận hành, điều tiết 
nước phức tạp đến vị trí cống đầu kênh, cụ thể như sau: 

a) Hồ chứa: Hồ chứa có dung tích từ 500.000 m3 (năm trăm nghìn mét khối) trở 
lên hoặc hạ du hồ chứa có dân sinh tập trung. 

b) Đập dâng: Đập dâng có phạm vi phục vụ tưới liên tỉnh, liên huyện, liên xã 
(hoặc cấp hành chính tương đương) hoặc nằm trong hệ thống công trình thủy lợi đầu 
mối được giao quản lý. 

c) Trạm bơm: Các trạm bơm có phạm vi phục vụ liên huyện, liên xã (hoặc cấp 
hành chính tương đương) hoặc nằm trong hệ thống công trình đầu mối được giao quản 
lý. 

d) Kênh mương và các công trình trên kênh: Các tuyến kênh chính, kênh nhánh, 
kênh tiêu và các công trình trên kênh thuộc các hệ thống công trình thủy lợi được phân 
cấp cho Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng quản lý, khai thác và bảo 
vệ tính từ công trình đầu mối đến vị trí điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ thủy lợi. 

2. Phân cấp cho quận, huyện quản lý, khai thác công trình, hệ thống công trình 
thủy lợi bao gồm các công trình, hệ thống công trình thủy lợi có phạm vi phục vụ tưới 
tiêu trong một xã, có quy mô nhỏ, có đặc điểm, tính chất kỹ thuật đơn giản, tiết kiệm 
chi phí, nâng cao hiệu quả công trình, cụ thể như sau: 

a) Hồ chứa: Hồ chứa có dung tích dưới 500.000 m3 (năm trăm nghìn mét khối) và 
hạ du hồ chứa không có dân sinh tập trung. 

b) Đập dâng: Đập dâng có quy mô tưới trong phạm vi phục vụ một xã và lấy nước 
từ nguồn nước độc lập. 
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c) Trạm bơm: Trạm bơm có phạm vi phục vụ trong phạm vi một xã hoặc cấp hành 
chính tương đương. 

d) Kênh mương và các công trình trên kênh: Các tuyến kênh, các công trình trên 
kênh thuộc các hệ thống công trình thủy lợi đã được phân cấp cho quận, huyện quản 
lý, khai thác và bảo vệ và các tuyến kênh tưới nội đồng thuộc hệ thống công trình thủy 
lợi do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng quản lý tính từ sau vị trí điểm 
giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. 

(Danh mục phân cấp, giao nhiệm vụ quản lý các công trình thủy lợi có Quyết định 
ban hành riêng). 

3. Điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi  
Điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi được quy định tại Điều 16 Thông tư 

05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 Quy định chi tiết một số điều của 
Luật Thủy lợi. 

Điều 4. Quản lý duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi 
1. Nội dung duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi 
Nội dung duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi thực hiện theo hướng dẫn của các 

văn bản pháp luật, các Tiêu chuẩn quốc gia sau: 
a) Quyết định số 2891/QĐ-BNN-TL ngày 12 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành hướng dẫn xây dựng định mức kinh 
tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; 

b) TCVN 8414:2010 “Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, khai thác 
và kiểm tra hồ chứa nước” ban hành kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-BKHCN ngày 
06 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu 
chuẩn quốc gia; 

c) TCVN 8417:2010 “Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, duy tu, 
bảo dưỡng trạm bơm điện” ban hành kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-BKHCN ngày 
06 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu 
chuẩn quốc gia; 

d) TCVN 8418:2010 “Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, duy tu, 
bảo dưỡng cống” ban hành kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 
10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn 
quốc gia. 

2. Công tác quản lý thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi: 
a) Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm 

tổ chức, chỉ đạo việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình thủy lợi thuộc phạm 
vi quản lý; 
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b) Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng, Tổ chức thủy lợi cơ sở trực 
tiếp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng 
thường xuyên công trình thủy lợi. 

3. Kinh phí thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi: 

Kinh phí thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi thực hiện theo Điều 14 
Nghị định 129/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định việc 
quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và Điều 18 Thông tư 
05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. 

         Chương III 
QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH ĐÊ,  

KÈ BẢO VỆ BỜ 
Điều 5. Giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ công trình đê, kè bảo vệ bờ 
Lực lượng quản lý, bảo vệ đê, kè bảo vệ bờ gồm có lực lượng chuyên trách, các 

lực lượng tại các đơn vị được giao quản lý đê, kè và lực lượng quản lý đê, kè nhân dân 
1. Giao cho lực lượng chuyên trách và các đơn vị quản lý, bảo vệ đê, kè bảo vệ 

bờ 
a) Giao Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang thuộc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Đà Nẵng quản lý, bảo vệ công trình kè bảo vệ bờ Âu thuyền Thọ 
Quang; 

b) Giao Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng quản lý, 
bảo vệ công trình đê, kè bảo vệ bờ tại các bãi tắm công cộng dọc tuyến đường Hoàng 
Sa-Võ Nguyên Giáp-Trường Sa và Nguyễn Tất Thành; 

c) Giao Chi cục thủy lợi là lực lượng chuyên trách thuộc Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Đà Nẵng quản lý, bảo vệ các công trình đê, kè bảo vệ bờ ngoài các 
công trình kè tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1 Điều này; 

(Danh mục phân giao nhiệm vụ quản lý các công trình đê, kè bảo vệ bờ có Quyết 
định ban hành riêng). 

2. Lực lượng quản lý đê, kè nhân dân 
a) Nhà nước khuyến khích các địa phương có đê, kè trên địa bàn tổ chức các lực 

lượng nhân dân tham gia quản lý đê, kè không thuộc biên chế Nhà nước, nhằm tăng 
cường quản lý bảo vệ đê, kè tại địa phương.  

b) Các quận, huyện có đê, kè trên địa bàn sử dụng lực lượng quản lý đê nhân dân 
(nếu thành lập) hoặc các lực lượng địa phương phối hợp, tham gia bảo vệ đê, kè nhằm 
tăng cường công tác quản lý, bảo vệ đê, kè tại địa phương. 

Điều 6. Quản lý duy tu, bảo dưỡng công trình đê, kè bảo vệ bờ 
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1. Nội dung chi duy tu, bảo dưỡng công trình đê, kè bảo vệ bờ 
Thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý duy tu, bảo dưỡng đê điều và 

công trình phòng chống thiên tai. 
2. Nguồn kinh phí chi duy tu, bảo dưỡng công trình đê, kè bảo vệ bờ 
Nguồn kinh phí chi duy tu, bảo dưỡng đê điều và công trình kè bảo vệ bờ từ nguồn 

ngân sách thành phố, Quỹ Phòng chống thiên tai và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 
Điều 7. Trách nhiệm bảo vệ công trình đê, kè bảo vệ bờ 
Trách nhiệm bảo vệ công trình đê, kè bảo vệ bờ thực hiện theo quy định của Luật 

Phòng chống thiên tai và Điều 24, Luật Đê điều . 

 Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 8. Trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan 
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công trình thủy lợi và đê, 
kè bảo vệ bờ trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật. Căn cứ 
Quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan hướng dẫn các 
đơn vị, địa phương được phân cấp, giao nhiệm vụ quản lý, UBND các quận, 
huyện và các đơn vị có liên quan lập hồ sơ các công trình thủy lợi và đê, kè 
bảo vệ bờ để bàn giao nguyên trạng cho đơn vị được phân cấp giao nhiệm 
vụ quản lý, khai thác và bảo vệ; 

b) Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan trong việc 
lập và thực hiện kế hoạch, quy hoạch đầu tư sửa chữa, tu bổ, nâng cấp, xây dựng công 
trình thủy lợi và đê, kè bảo vệ bờ hằng năm theo quy định; 

c) Hằng năm tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, khai thác và bảo vệ, 
đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và công trình đê, kè bảo vệ bờ được phân cấp, giao 
nhiệm vụ quản lý, báo cáo kết quả về UBND thành phố; 

d) Định kỳ hàng năm rà soát cấp đê theo tiêu chí quy định tại Khoản 3, Điều 4 của 
Luật Đê điều phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, báo cáo 
UBND thành phố trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét nâng cấp đê cho 
những tuyến cần thiết; 

đ) Thực hiện thẩm định dự toán hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công 
ích thủy lợi, kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa sự cố cấp bách, sửa chữa lớn các 
công trình thủy lợi, và công trình đê, kè bảo vệ bờ, tổng hợp gửi Sở Tài chính trình cơ 
quan có thẩm quyền quyết định; 
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e) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tham 
mưu cho UBND thành phố ban hành cơ chế, chính sách đối với lực lượng quản lý đê 
theo quy định. 

g) Tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về 
quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống thủy lợi và đê, kè bảo vệ bờ; 

h) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan lập danh 
mục và rà soát hàng năm danh mục công trình thủy lợi và đê, kè bảo vệ bờ trình UBND 
thành phố chỉ đạo thực hiện. 

2. Sở Giao thông Vận tải 
Đối với những tuyến kè bảo vệ đường bộ và kè đa mục tiêu, giao cho Sở Giao 

thông Vận tải chỉ đạo, trực tiếp quản lý theo quy định pháp luật hiện hành. 
3. Sở Tài chính 
a) Hướng dẫn các quy định về chế độ kế toán, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi và công trình đê, kè bảo vệ bờ; 
 b) Trên cơ sở dự toán do các đơn vị quản lý công trình thủy lợi và đê, kè bảo vệ 
bờ đề nghị (nếu có), căn cứ khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp 
với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, tổng hợp kinh phí hỗ trợ sử dụng 
sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, kinh phí sửa chữa các công trình khi gặp thiên tai, 
sự cố và kinh phí quản lý, đầu tư tu bổ, nâng cấp đê, kè báo cáo UBND thành phố trình 
HĐND thành phố xem xét, phê duyệt. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
 Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các đơn vị quản lý công trình thủy lợi, đê, kè 
bảo vệ bờ, và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham mưu cho UBND thành 
phố bố trí kinh phí hằng năm để đầu tư sửa chữa, tu bổ, nâng cấp và xây dựng các công 
trình thủy lợi và đê, kè bảo vệ bờ trên địa bàn thành phố. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường 
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, 

rà soát, lập hồ sơ đề nghị UBND thành phố thu hồi diện tích chiếm đất của các công 
trình thủy lợi và đê, kè bảo vệ bờ để bàn giao lại cho đơn vị quản lý theo quy định của 
Luật Đất đai; 

b) Lập quy hoạch sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi và đê, 
kè bảo vệ bờ sông, biển, cống qua đê, bãi sông theo quy định của Luật Đê điều và Luật 
Đất đai; 

c) Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc 
khai thác cát, đá, sỏi trong các sông, tham mưu cho UBND thành phố ngăn chặn việc 
khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép gây mất an toàn công trình đê, kè bảo vệ bờ. 

6. Sở Xây dựng 
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Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lập và quản lý quy hoạch xây dựng công 
trình ở bãi sông ngoài phạm vi bảo vệ đê, kè bảo vệ bờ và đảm bảo hành lang thoát lũ 
của các sông trên địa bàn thành phố. 

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn, 

chỉ đạo các doanh nghiệp, các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công 
trình thủy lợi và đê, kè bảo vệ bờ trong việc quản lý, sử dụng lao động theo đúng các 
quy định pháp luật lao động hiện hành. 

8. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố 
Có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao 

thông Vận tải, các địa phương và các đơn vị quản lý công trình thủy lợi, đê, kè bảo vệ 
bờ chỉ đạo và hiệp đồng với các lực lượng địa phương triển khai lực lượng tham gia 
khắc phục sự cố công trình thủy lợi và đê, kè bảo vệ bờ khi xảy ra tình huống thiên tai. 

9. Công an thành phố 
Có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao 

thông Vận tải, các địa phương và các đơn vị quản lý công trình thủy lợi, đê, kè bảo vệ 
bờ chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng công an kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các vi phạm 
pháp luật về công trình thủy lợi và đê, kè bảo vệ bờ. 

10. Ủy ban nhân dân các quận, huyện 
a) Chỉ đạo UBND các xã, phường phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc 

quản lý, bảo vệ đê, kè bảo vệ bờ; 
b) Tổng hợp, quản lý thông tin, dữ liệu về thủy lợi và đê, kè bảo vệ bờ trong phạm 

vi địa phương; 
c) Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc huy 

động lực lượng, vật tư, phương tiện để hộ đê, khắc phục hậu quả do lũ, lụt, bão gây ra 
đối với công trình thủy lợi và đê, kè bảo vệ bờ; 

d) Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều, thủy 
lợi trong phạm vi địa phương; 

đ) Chỉ đạo, thực hiện việc bàn giao, nhận các công trình thủy lợi và đê, kè bảo vệ 
bờ được UBND thành phố phân cấp theo đúng Quy định này; 

e) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực thủy lợi và đê, kè bảo vệ bờ 
trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các địa phương củng cố, kiện toàn, 
sắp xếp và đổi mới quy mô hoạt động của các tổ chức thủy nông trên địa bàn đảm bảo 
điều kiện, năng lực quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của 
pháp luật và các văn bản hướng dẫn khác. Đánh giá, xác định giá trị tài sản đối với các 
công trình thủy lợi thuộc diện bàn giao theo hướng dẫn của Sở Tài chính và các quy 
định hiện hành để thực hiện phân cấp theo đúng quy định; 
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g) Xây dựng dự toán hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 
và kinh phí sửa chữa các công trình khi gặp thiên tai, sự cố gửi cơ quan có thẩm quyền 
thẩm định, phê duyệt theo quy định; 

h) Chỉ đạo, thực hiện các qui định hiện hành về quản lý, khai thác, đảm bảo an 
toàn công trình thủy lợi được phân cấp quản lý. 

11. Ủy ban nhân dân các xã, phường 
a) Thực hiện việc bảo vệ công trình thủy lợi, đê, kè bảo vệ bờ trên địa bàn theo 

quy định của pháp luật; 
b) Trực tiếp quản lý hoạt động lực lượng quản lý đê nhân dân (nếu thành lập); 

phối hợp với lực lượng chuyên trách quản lý đê, kè bảo vệ bờ để tuần tra, bảo vệ đê, 
kè trong mùa mưa, bão trên các tuyến đê, kè bảo vệ bờ thuộc địa bàn; 

c) Ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thủy lợi và đê, kè bảo vệ 
bờ; 

d) Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về thủy lợi và đê, kè bảo vệ bờ theo thẩm 
quyền, trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền để xử lý; 

đ) Thực hiện việc bàn giao, nhận các công trình thủy lợi và đê, kè bảo vệ bờ được 
UBND thành phố phân cấp theo đúng Quy định này. 

12. Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng 
a) Phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện việc 

bàn giao, nhận các công trình thủy lợi được UBND thành phố giao nhiệm vụ quản lý, 
khai thác, bảo vệ theo đúng Quy định này; 

b) Xác định giá trị tài sản các công trình thủy lợi được UBND thành phố giao 
nhiệm vụ quản lý theo các quy định hiện hành để thực hiện quản lý theo đúng quy định; 

c) Báo cáo định kỳ hằng năm hoặc đột xuất khi có sự thay đổi về hiện trạng công 
trình, thực trạng quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi đối với cơ quan quản lý nhà nước 
trên địa bàn và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

d) Thực hiện các quy định hiện hành về quản lý, khai thác, đảm bảo an toàn công 
trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu. Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật quản lý các công 
trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu được phân cấp quản lý trình cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt thực hiện; 

đ) Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc huy 
động lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục hậu quả do lũ, lụt, bão gây ra đối với 
công trình thủy lợi; 

e) Thực hiện lập hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, mở sổ kế toán tài 
sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định tại 
Điều 9, Điều 10, Điều 11 của Nghị định 129/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 
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của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy 
lợi. 

13. Chi cục Thủy lợi thành phố Đà Nẵng 
a) Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện việc 

bàn giao, nhận các công trình đê, kè bảo vệ bờ theo đúng Quy định này; 
 b) Xác định giá trị tài sản, quản lý tài sản công trình kè bảo vệ bờ được UBND 
thành phố giao nhiệm vụ quản lý theo đúng quy định hiện hành; 
 c) Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc huy 
động lực lượng, vật tư, phương tiện để hộ đê, khắc phục hậu quả do lũ, lụt, bão gây ra 
đối với công trình đê, kè bảo vệ bờ; 
 d) Báo cáo định kỳ hằng năm hoặc đột xuất khi có sự thay đổi về hiện trạng công 
trình, thực trạng quản lý, khai thác công trình đê, kè bảo vệ bờ cho cơ quan cấp trên 
liên quan; 
 đ) Thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình kè bảo vệ bờ được giao 
nhiệm vụ quản lý; 

e) Thực hiện các chức năng quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành về quản 
lý, khai thác, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và kè bảo vệ bờ được giao nhiệm vụ 
quản lý. 
 14. Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang 
  a) Thực hiện việc tiếp nhận các công trình kè được UBND thành phố giao nhiệm 
vụ quản lý theo đúng quy định này; 
 b) Xác định giá trị tài sản, quản lý tài sản công trình kè được UBND thành phố 
giao nhiệm vụ quản lý theo đúng quy định hiện hành; 
 c) Báo cáo định kỳ hằng năm hoặc đột xuất khi có sự thay đổi về hiện trạng công 
trình, thực trạng quản lý, khai thác công trình đê, kè cho cơ quan cấp trên liên quan; 
 d) Thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình kè được giao nhiệm vụ 
quản lý. 
 15. Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng 

a) Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan lập danh mục 
các công trình kè được giao nhiệm vụ quản lý trình UBND thành phố phê duyệt theo 
đúng quy định này; 
 b) Xác định giá trị tài sản, quản lý tài sản công trình kè được UBND thành phố 
giao nhiệm vụ quản lý theo đúng quy định hiện hành; 

c) Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc huy 
động lực lượng, vật tư, phương tiện để hộ đê, khắc phục hậu quả do lũ, lụt, bão gây ra 
đối với công trình kè được giao nhiệm vụ quản lý; 
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 d) Báo cáo định kỳ hằng năm hoặc đột xuất khi có sự thay đổi về hiện trạng công 
trình, thực trạng quản lý, khai thác công trình đê, kè cho cơ quan cấp trên liên quan; 
 đ) Thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình kè được giao nhiệm vụ 
quản lý; 
 16. Các nhiệm vụ khác 
 Cơ quan, tổ chức được phân cấp, giao nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy 
lợi và công trình đê, kè bảo vệ bờ có trách nhiệm quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy 
lợi và tài sản công trình đê, kè bảo vệ bờ theo pháp luật hiện hành; có trách nhiệm rà 
soát, phân loại, lập hồ sơ về tài sản thuộc phạm vi quản lý, lưu trữ đầy đủ hồ sơ, thực 
hiện mở sổ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định của pháp luật và kế 
toán. 

Điều 9. Điều khoản thi hành 
Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này nếu có những vấn đề không 

phù hợp cần sửa đổi, bổ sung, các ngành, địa phương, đơn vị có ý kiến đề xuất, kiến 
nghị về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND thành 
phố xem xét, quyết định./. 

 
 
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
Hồ Kỳ Minh 

 
 

. 
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QUYẾT ĐỊNH 
Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng  

(trừ xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) tại các cơ quan,  
tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 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 Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính 

phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; 
Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng tại Thông báo số 721-

TB/TU ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Thành uỷ Đà Nẵng; 
Trên cơ sở ý kiến của Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 

1096/HĐND-KTNS ngày 08 tháng 9 năm 2020 về việc Quy định về tiêu chuẩn, định 
mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) tại các 
cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 79/TTr-STC ngày 04 tháng 5 năm 
2020, Công văn số 2240/STC-GCS ngày 02 tháng 7 năm 2020, Công văn số 2811/STC-
GCS ngày 17 tháng 8 năm 2020 và Công văn số 3278/STC-GCS ngày 23 tháng 9 năm 
2020 về việc Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô 
tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản 
lý của thành phố Đà Nẵng; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 1198/STP-
XDKTVB ngày ngày 16 tháng 4 năm 2020 và trên cơ sở ý kiến của các thành viên Uỷ 
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại cuộc họp UBND thường kỳ ngày 05 tháng 8 năm 
2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

Số:34/2020/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 28 tháng 9 năm 2020 
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a) Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, định 
mức (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá tối đa) sử dụng xe ô 
tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) tại các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng. 

b) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên 
dùng trong lĩnh vực y tế; xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù 
(Khoản 7 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ) không thuộc 
phạm vi điều chỉnh của Quyết định này. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản 
Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh 
phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà 
nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng. 

b) Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi 
thường xuyên và chi đầu tư không thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định 
này. 

Điều 2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng 

1. Đối tượng sử dụng và số lượng xe ô tô chuyên 
dùng được quy định chi tiết tại Phụ lục I Quyết định này. 

2. Chủng loại và mức giá xe ô tô chuyên dùng được 
quy định chi tiết tại Phụ lục II Quyết định này. 

Mức giá quy định tại Quyết định này là mức giá tối đa để các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị căn cứ vào nhu cầu thực tế phục vụ nhiệm vụ được giao để lập kế hoạch đầu tư, 
mua sắm đúng chủng loại và không vượt quá số lượng quy định tại Quyết định này. 
Mức giá này chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí 
đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe. 

Điều 3. Trường hợp mức giá xe ô tô chuyên dùng tại thời điểm mua sắm có biến 
động cao hơn mức giá quy định tại Quyết định này và trường hợp cần thiết phải bổ 
sung, điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng, các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị báo cáo về Sở Tài chính để kiểm tra, tổng hợp trình UBND thành phố 
quyết định sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Thành uỷ và Thường trực HĐND 
thành phố. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 10 năm 

2020. 
2. Quyết định này thay thế Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 

21 tháng 10 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định tiêu 
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chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành 
phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 
căn cứ Quyết định thi hành./. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
Trần Văn Miên 
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Phụ lục I 

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG VÀ SỐ LƯỢNG TỐI ĐA XE Ô TÔ  
CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, 

ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Kèm theo Quyết định số: 34/2020/QĐ-UBND ngày 28./9./2020  
của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 
 

ĐVT: chiếc 

STT Đối tượng sử dụng/Chủng loại Số lượng 
tối đa 

A 

Các loại xe ô tô có kết cấu đặc biệt (xe chở tiền, xe trang bị phòng thí 
nghiệm, xe cần cẩu,...) và xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng hoặc xe ô tô 
được gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật (xe gắn thiết 
bị thu, phát vệ tinh, xe phục vụ tang lễ,...), xe dịch vụ sát hạch, tập lái 

163 

I Sở Giao thông Vận tải 99 

1 Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng 2 

- Xe cẩu rổ nâng người làm việc trên cao 2 

2 Trường trung cấp nghề giao thông công chính 97 

- Xe sát hạch, tập lái  hạng B (số sàn) 16 

- Xe sát hạch, tập lái  hạng B (số tự động) 5 

- Xe sát hạch, tập lái hạng C 5 

- Xe sát hạch, tập lái hạng D 2 

- Xe sát hạch, tập lái hạng E 2 

- Xe tập lái hạng B (số sàn) 40 

- Xe tập lái hạng B (số tự động) 8 

- Xe tập lái hạng C 12 

- Xe tập lái hạng D 4 

- Xe tập lái hạng E 2 

- Xe tập lái hạng FC 1 

II Sở Công Thương 1 

1 Công ty Quản lý và phát triển các chợ 1 

- Xe cứu hoả 1 
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III Sở Xây dựng 41 

1 Công ty Công viên - Cây xanh 17 

- Xe ô tô tải thùng chứa và hệ thống chuyên dùng tưới cây với bồn tưới nước 8 
m³  3 

- Xe ô tô tải thùng chứa và hệ thống chuyên dùng tưới cây với bồn tưới nước 6 
m³  6 

- Xe ô tô tải có gắn cần cẩu và rổ nâng người  5 

- Xe ô tô tải chuyên dùng có gắn thang nâng người 2 

- Xe ô tô tải Ben tự đổ 6,3 tấn với thùng tải tự đổ 4,38 m³   1 
2 Công ty Thoát nước và xử lý nước thải 13 
- Xe tải thùng có bửng nâng, trọng tải 2 tấn 1 

- Xe bồn hút bùn 1 
- Xe vận chuyển bùn, rác 6 
- Xe thau rửa cống loại 4 (xe ô tô xitec phun nước) 2 

- Xe ô tô tải gắn cần cẩu 2 

- Xe xúc lật thuỷ lực bánh lốp dung tích gàu 3,2 m³  1 

3 Ban Nghĩa trang 11 
- Xe tang rồng 2 
- Xe tang trung 7 

- Xe tang lớn  2 

IV Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 

1 Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang 3 

- Xe nâng hàng 2 
- Xe tải gắn cẩu 1 
V Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng 3 

1 Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng  1 
- Xe ô tô phun nước có gắn bồn chứa nước 1 
2 Trung tâm dịch vụ tổng hợp khu công nghệ cao 2 
- Xe ô tô phun nước có gắn bồn chứa nước 2 

VI Đài Phát thanh - Truyền hình 2 
- Xe ô tô gắn thiết bị phát thanh truyền hình chuẩn HD 1 
- Xe ô tô gắn thiết bị phát thanh truyền hình công nghệ mới 1 

VII UBND các quận, huyện 14 

- Xe ô tô bán tải có gắn bửng nâng, hạ phục vụ công tác xử lý vi phạm để xe 
dưới lòng đường trái phép (02 chiếc/quận, huyện; 07 quận, huyện) 14 
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B Các loại xe ô tô chuyên dùng khác (Xe ô tô tải, xe ô tô bán tải, xe ô tô 
trên 16 chỗ ngồi) 171 

I Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố 14 

- Xe ô tô bán tải chỉ đạo phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn 5 
- Xe ô tô chuyên dùng phục vụ các đoàn A1, khách quốc tế 6 

- Xe ô tô trên 16 chỗ phục vụ cán bộ lão thành, người có công cách mạng, cán 
bộ hưu trí 1 

- Xe ô tô bán tải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, giết mổ gia súc, gia cầm, 
kinh doanh động vật, sản phẩm động vật 1 

- Xe ô tô bán tải kiểm tra an ninh, trật tự đô thị, khu công nghiệp 1 

II Văn phòng Thành ủy  7 

- Xe ô tô bán tải chỉ đạo phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn 2 

- Xe ô tô chuyên dùng phục vụ các đoàn A1, khách quốc tế 4 

- Xe ô tô trên 16 chỗ phục vụ cán bộ lão thành, người có công cách mạng, cán 
bộ hưu trí 1 

III UBND 07 quận, huyện 21 

- Xe ô tô bán tải phục vụ chỉ đạo phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn (01 
chiếc/quận, huyện) 7 

- Xe ô tô bán tải kiểm tra an ninh, trật tự đô thị, khu công nghiệp; thanh tra xây 
dựng (01 chiếc/quận, huyện) 7 

- Xe ô tô trên 16 chỗ phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa cơ sở, 
các thiết chế văn hóa (01 chiếc/quận, huyện) 7 

IV UBND 56 phường, xã 59 

- Xe ô tô bán tải kiểm tra an ninh, trật tự các phường, xã (01 chiếc/xã, phường) 56 

  Xe ô tô bán tải phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng thuộc các phường, xã 
quận Sơn Trà, quận Liên Chiểu, huyện Hoà Vang 3 

V Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan Sở) 1 

- 

Xe ô tô bán tải phục vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát, đo kiểm chất lượng các 
trạm BTS, thanh tra xử lý các trạm internet công cộng và kéo cáp không 
đúng quy định; Phục vụ công tác thông tin hỗ trợ tuyên truyền, thu thập xử lý 
thông tin của Tổ báo chí; Phục vụ kiểm tra, giám sát, sửa chữa, vận hành 
quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật CNTT 

1 

VI Sở Du lịch  1 

1 Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch 1 

- Xe ô tô trên 16 chỗ phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, tổ chức các 
sự kiện du lịch, lễ hội 1 
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VII Sở Công Thương  3 

1 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại  2 

- Xe ô tô bán tải phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, thương mại 1 

- 
Xe ô tô bán tải kiểm tra, kiểm định khoa học công nghệ, tiêu chuẩn, đo 
lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và phục vụ ứng dụng, chuyển giao 
khoa học công nghệ, khuyến công 

1 

2 Công ty Quản lý và Phát triển các chợ  1 

- Xe ô tô bán tải để kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động tại các chợ 1 

VIII Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  10 

1 Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  1 

- Xe ô tô bán tải chỉ đạo phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; hộ đê 1 

2 Chi cục Thủy lợi  1 

- Xe ô tô bán tải chỉ đạo phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn 1 

3 Chi cục Kiểm lâm 7 

- Xe ô tô bán tải phục vụ hoạt động kiểm lâm  6 

- Xe ô tô tải cho Hạt kiểm lâm Hoà Vang 1 
4 Chi cục chăn nuôi và thú y 1 

- 
Xe ô tô bán tải phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; 
thanh tra, kiểm tra các cơ sở kiểm soát giết mổ; thanh tra, kiểm tra vệ sinh an 
toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật 

1 

IX Sở Tài nguyên và Môi trường  6 

1 Văn phòng Sở 1 

- Xe ô tô bán tải phục vụ thanh tra các hoạt động về tài nguyên môi trường 1 

2 Trung tâm Phát triển quỹ đất 1 

- Xe ô tô bán tải phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng công trình dự án trên 
địa bàn 1 

3 Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường 1 

- Xe ô tô bán tải phục vụ công tác thực địa, khảo sát, đo đạc đất đai 1 

4 Chi cục Bảo vệ Môi trường 1 

- Xe ô tô bán tải kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường ở các khu công 
nghiệp, các doanh nghiệp và điểm nóng về xử lý môi trường 1 

5 Chi cục Biển và hải đảo  1 

- Xe ô tô bán tải phụ vụ công tác khắc phục sự cố tràn dầu, tổng hợp vùng bờ 1 
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6 Chi cục Quản lý đất đai 1 

- Xe ô tô bán tải phục vụ công tác kiểm tra, thực tế quản lý đất đai 1 

X Sở Ngoại vụ  (Cơ quan Sở) 1 

- Xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác lễ tân, đối ngoại, xúc tiến đầu tư; phục 
vụ các đoàn A1, khách quốc tế 1 

XI Sở Lao động Thương binh và Xã hội  7 

1 Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội  1 

- Xe ô tô bán tải phục vụ đối tượng bảo trợ xã hội 1 

2 Trung tâm Dịch vụ việc làm 1 

- Xe ô tô bán tải phục vụ công tác đào tạo, hướng nghiệp, dạy nghề lưu động 1 

3 Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng 1 

- Xe ô tô trên 16 chỗ phục vụ cán bộ lão thành, người có công cách mạng, cán 
bộ hưu trí 1 

4 Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 

- Xe ô tô trên 16 chỗ phục vụ đối tượng bảo trợ xã hội 1 

5 Cơ sở xã hội Bầu Bàng 1 
- Xe ô tô bán tải  phục vụ công tác đào tạo, hướng nghiệp, dạy nghề lưu động 1 
6 Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần 1 
- Xe ô tô trên 16 chỗ phục vụ đối tượng người tâm thần 1 

7 Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội 1 

- Xe ô tô bán tải phục vụ công tác phòng chống mại dâm, ma tuý 1 

XII Sở Khoa học và Công nghệ 2 

1 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 

- Xe ô tô bán tải phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra KHCN, kiểm định, đo 
lường sản phẩm, hàng hoá trên thị trường 1 

2 Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ 1 

- 
Xe ô tô bán tải phục vụ công tác ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn 
thành phố; phục vụ thanh kiểm tra an toàn bức xạ, quan trắc phóng xạ môi 
trường và công tác nghiên cứu khoa học 

1 

XIII Sở Văn hóa và Thể thao 13 

1 Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh  2 

- Xe ô tô tải chở đạo cụ phục vụ công tác biểu diễn nghệ thuật 1 

- Xe ô tô trên 16 chỗ chở diễn viên, nghệ sĩ phục vụ biểu diễn nghệ thuật 1 
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2 Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT 3 

- Xe ô tô trên 16 chỗ chở vận động viên đi luyện tập và thi đấu 3 

3 Trung tâm Thể dục thể thao  2 

- Xe ô tô trên 16 chỗ chở vận động viên đi luyện tập và thi đấu 1 

- Xe ô tô bán tải phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến các sự kiện thể thao 1 

4 Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh 2 

- Xe ô tô tải chở trang thiết bị phục vụ biểu diễn nghệ thuật lưu động  1 

- Xe ô tô bán tải phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa cơ sở, các 
thiết chế văn hóa; triển lãm lưu động. 1 

5 Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng 1 

- Xe ô tô tải phục vụ công tác sưu tầm hiện vật, triển lãm mỹ thuật lưu động 1 
6 Bảo tàng Đà Nẵng 1 

- Xe ô tô bán tải phục vụ công tác kiểm kê, trùng tu, tôn tạo di tích, sưu tầm 
hiện vật trưng bày 1 

7 Nhà hát Trưng Vương  2 
- Xe ô tô tải chở đạo cụ phục vụ công tác biểu diễn nghệ thuật 1 

- Xe ô tô trên 16 chỗ chở diễn viên, nghệ sĩ đi tập luyện và biểu diễn nghệ 
thuật 1 

XIV Sở Xây dựng 6 
1 Thanh tra Sở Xây dựng 1 
- Xe ô tô bán tải phục vụ thanh tra xây dựng 1 

2 Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải 2 

- 01 xe ô tô tải và 01 xe ô tô bán tải phục vụ quản lý, vận hành, sửa chữa các 
công trình hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải 2 

3 Ban Nghĩa trang 1 

- Xe ô tô bán tải phục vụ tuần tra, kiểm soát, sửa chữa, quản lý, vận hành các 
công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nghĩa trang liệt sỹ 1 

4 Công ty Công viên - Cây xanh 2 

- 01 xe ô tô tải và 01 xe ô tô bán tải phục vụ tuần tra, kiểm soát và sửa chữa, 
quản lý, vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông. 2 

5 Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng 2 

- 
01 xe ô tô bán tải dùng để chuyên chở dụng cụ, thiết bị máy móc chuyên 
dùng phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng tại các khu chung cư, nhà ở xã hội, 
nhà liền kề, ký túc xá sinh viên, nhà ở công nhân trên địa bàn thành phố 

1 
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- 

01 xe ô tô trên 16 chỗ dùng để thực hiện nhiệm vụ chở các đoàn, tổ đi kiểm 
tra công tác quản lý, vận hành, sử dụng, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật 
tự, vệ sinh môi trường… tại các khu chung cư, nhà ở xã hội, nhà liền kề, ký 
túc xá sinh viên, nhà ở công nhân trên địa bàn thành phố 

1 

XV Sở Giao thông Vận tải 9 
1 Thanh tra giao thông 8 
- Xe ô tô bán tải phục vụ công tác thanh tra giao thông 8 
2 Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông 1 

- Xe ô tô bán tải phục vụ quản lý, điều hành, sửa chữa các hạ tầng giao thông 1 

XVI Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng 2 

1 Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng  1 

- Xe ô tô bán tải kiểm tra an ninh, trật tự đô thị, khu công nghiệp 1 

2 Trung tâm dịch vụ tổng hợp khu công nghệ cao 1 

- Xe ô tô bán tải phục vụ vận hành và kiểm tra an ninh, trật tự tại Khu công 
nghệ cao 1 

XVII Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng  3 

- Xe ô tô bán tải phục vụ công tác báo chí; phát thanh, truyền hình lưu động 2 

- Xe ô tô trên 16 chỗ phục vụ công tác báo chí, phát thanh, truyền hình 1 

XVIII  Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố 2 

- 

Xe ô tô bán tải phục vụ thanh tra, kiểm tra; kiểm nghiệm nhanh an toàn thực 
phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và các chợ 
truyền thống, chợ đầu mối nông sản và xử lý ngộ độc thực phẩm;  phục vụ 
công tác truyền thông, thông tin về an toàn thực phẩm 

2 

XIX Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan Sở) 1 

- 
Xe ô tô bán tải phục vụ kiểm tra, khảo sát thực tế các dự án, triển khai thực 
địa để giám sát các dự án đầu tư và thực hiện hậu kiểm doanh nghiệp cấp 
phép 

1 

XX Trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật 1 

- Xe ô tô trên 16 chỗ phục vụ đưa đón học sinh tham gia biểu diễn, đi thực tế 
tại địa phương 1 
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Phụ lục II 
CHỦNG LOẠI VÀ MỨC GIÁ TỐI ĐA XE Ô TÔ CHUYÊN  

DÙNG TRANG BỊ TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ  
THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Kèm theo Quyết định số: 34/2020/QĐ-UBND ngày 28/9/2020  
của UBND thành phố Đà Nẵng) 

  ĐVT: đồng/chiếc 
STT Đối tượng sử dụng/Chủng loại  Mức giá tối đa  

A 

Các loại xe ô tô có kết cấu đặc biệt (xe chở tiền, xe trang bị 
phòng thí nghiệm, xe cần cẩu,...) và xe ô tô gắn thiết bị 
chuyên dùng hoặc xe ô tô được gắn biển hiệu nhận biết 
theo quy định của pháp luật (xe gắn thiết bị thu, phát vệ 
tinh, xe phục vụ tang lễ,...), xe dịch vụ sát hạch, tập lái 

  

I Sở Giao thông Vận tải   

1 Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải 
công cộng   

- Xe cẩu rổ nâng người làm việc trên cao         2.800.000.000    
2 Trường trung cấp nghề giao thông công chính   
- Xe sát hạch, tập lái  hạng B (số sàn)            600.000.000    
- Xe sát hạch, tập lái  hạng B (số tự động)            710.000.000    
- Xe sát hạch, tập lái hạng C            970.000.000    
- Xe sát hạch, tập lái hạng D         1.550.000.000    
- Xe sát hạch, tập lái hạng E         3.630.000.000    
- Xe tập lái hạng B (số sàn)            600.000.000    
- Xe tập lái hạng B (số tự động)            710.000.000    
- Xe tập lái hạng C            970.000.000    
- Xe tập lái hạng D         1.550.000.000    
- Xe tập lái hạng E         3.630.000.000    
- Xe tập lái hạng FC         1.200.000.000    
II Sở Công thương   
1 Công ty Quản lý và phát triển các chợ   
- Xe cứu hoả         3.400.000.000    

III Sở Xây dựng   
1 Công ty Công viên - Cây xanh   

- Xe ô tô tải thùng chứa và hệ thống chuyên dùng tưới cây với 
bồn tưới nước 8 m³           1.800.000.000    

- Xe ô tô tải thùng chứa và hệ thống chuyên dùng tưới cây với 
bồn tưới nước 6 m³          1.600.000.000    

- Xe ô tô tải có gắn cần cẩu và rổ nâng người          1.701.000.000    
- Xe ô tô tải chuyên dùng có gắn thang nâng người         2.348.000.000    
- Xe ô tô tải Ben tự đổ 6,3 tấn với thùng tải tự đổ 4,38 m³           1.264.000.000    



 CÔNG BÁO/Số 32 + 33 + 34/Ngày 4-11-2020 87 

                                                                                                                                                                                          87 

2 Công ty Thoát nước và xử lý nước thải   
- Xe tải thùng có bửng nâng, trọng tải 2 tấn            640.000.000    
- Xe bồn hút bùn         1.750.000.000    
- Xe vận chuyển bùn, rác         1.635.000.000    
- Xe thau rửa cống loại 4 (xe ô tô xitec phun nước)         2.640.000.000    
- Xe ô tô tải gắn cần cẩu         2.565.000.000    
- Xe xúc lật thuỷ lực bánh lốp dung tích gàu 3,2 m³          1.550.000.000    
3 Ban Nghĩa trang   
- Xe tang rồng            953.000.000    
- Xe tang trung            980.000.000    
- Xe tang lớn          1.100.000.000    

IV Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   
1 Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang   
- Xe nâng hàng            330.000.000    
- Xe tải gắn cẩu         1.490.000.000    

V Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp 
Đà Nẵng   

1 Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp 
Đà Nẵng    

- Xe ô tô phun nước có gắn bồn chứa nước         1.730.000.000    
2 Trung tâm dịch vụ tổng hợp   
- Xe ô tô phun nước có gắn bồn chứa nước         1.730.000.000    

VI Đài Phát thanh - Truyền hình   
- Xe ô tô gắn thiết bị phát thanh truyền hình chuẩn HD       26.797.000.000    
- Xe ô tô gắn thiết bị phát thanh truyền hình công nghệ mới       26.797.000.000    

VII UBND các quận huyện   

  Xe ô tô bán tải có gắn bửng nâng hạ phục vụ công tác xử lý vi 
phạm để xe dưới lòng đường trái phép            750.000.000    

B Các loại xe ô tô chuyên dùng khác (Xe ô tô tải, xe ô tô bán 
tải, xe ô tô trên 16 chỗ ngồi)   

I Xe ô tô tải   
1 Dưới 1 tấn            500.000.000    
2 Từ 1 tấn đến 1,5 tấn            600.000.000    
3 Từ 1,6 tấn đến 2,5 tấn            650.000.000    
4 Từ 2,6 tấn đến 3,5 tấn            900.000.000    
5 Từ 3,6 đến 4,5 tấn         1.100.000.000    
II Xe ô tô bán tải            935.000.000    
II Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi   
1 Từ 17 đến 24 chỗ         1.600.000.000    
2 Từ 25 đến 30 chỗ         1.800.000.000    
3 Từ 31 đến 45 chỗ         2.000.000.000    
4 Trên 45 chỗ         2.815.000.000    
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

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

   Số: 35/2020/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  05 tháng 10 năm 2020                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Bãi bỏ Quyết định số 165/2003/QĐ-UBngày 15 tháng 12 năm 2003 của 
UBND thành phố  ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với  

các hoạt động báo chí 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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản  quy phạm phápluật ngày 22tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016; 

          Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 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  ; 
          Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 8563 
/TTr-STTTT ngày 18 tháng 9 năm 2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

      Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 165/2003/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 2003 của 
UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với các hoạt động báo chí 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
        
       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020.  
       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, 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 
  
.   



 CÔNG BÁO/Số 32 + 33 + 34/Ngày 4-11-2020 89 

                                                                                                                                                                                          89 

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản 
Địa chỉ: 24 Trần Phú - Đà Nẵng 
Điện thoại: 0511. 3893777 
Fax: 0511.3 821286 
Email: congbao@danang.vnn.vn 
Website: https://congbao.danang.gov.vn 
In tại: Công ty Cổ phần In Bưu điện 

mailto:congbao@danang.vnn.vn

