
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HOT CHU NGHIA VIT NAM 
THANH  PHO BA NANG Dc 1p - Tir do - Htnh phüc 

S6: /2019/QD-UBND Dà Ncng, ngày 15 tháng Jo nàm 2019 

QUYET B4NH 
Quy djnh tiêu chun, dlnh  mfrc din tIch chuyên dung 

nhà lam vic thuc trI1 s& lam vic cüa co quan, t chfrc; 
nhà lam vic thuc c1 s& hoit dng sir nghip thuc 

phm vi quãn l cüa thành phô Ba Nãng 

U( BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG 

Can th Lu2t Td chic C'hInh quyn dja phuv'ng s 77/2015/QH13 ngày 19 
tháng 6 nàm 2015; 

Can ci'c Lutt quán l3, th dyng tài san cong s 15/2017/QHJ4 ngày 21 thang 

6 nám 2017; 

Can cilr Nghj djnh s 151/2017/ND-CP ngày 26 thán 12 nám 2017 cia 
ChInh phi quy djnh chi tiêt và hwàng dan thi hành mç3t so diêu cza Lut quán l, 
th dyng tài san cOng; 

Can c& Nghj djnh s152/2017/ND-C'P ngày 27 tháng 12 nám 2017 cia 
ChInh phü quy djnh tiêu chudn, djnh müc th dyng try sà lam viçc, cc' sO' hogt dc5ng 
sir nghip; 

Trên cci s& kiln thIng nhá't cia Thu'àng trcc Hi dng nhán dan thànhphO' 
tli Cong van sO 866/HDND-KTNS ngày 26 tháng 9 nãm 2019 ye djnh mi'cc din 
tIch chuyên dung nhà lam vic thuc try so' lam vic cüa cc' quan, tO chz'c; nhà lam 
vic thu5c cc' so' hogt dç$ng sy nghip thuç5c phçm vi quán l,3 thành phO Dà Náng; 

Xét TO' trInh sl 117/TTr-STC ngày 28 tháng 6 nàm 2019 cüa So' Tài chInh 
ye vic ban hành tiêu chuán, djnh mi'c th dyng din tIch chuyên dung nhà lam vic 
thu(5c try so' lam vic cüa cc' quan, tO chic; nhà lam vic thuç3c cci so' hoot dç3ng sc 
nghip thuç5c phgm vj quán lj cia thành phO Dà Näng và COng van sO 333,5/STC-
GCS ngày 07 tháng 10 nám• 2019 cüa So' Tài chInh lien quan den tiêu chuân, djnh 
mz'c si' dyng din tIch chuyên dung tçii cc' quan, tO ch2'c, dcin vj, Cong van sO 
1834/SXD-QLN ngày 14 tháng 3 nám 2019, COng van so 35 74/SXD-QLN ngày 14 
tháng 5 nám 2019 và Ong van sO 4303/SXD-QLN ngày 06/6/2019 cza So' Xáy 
c4rng; j kiên thám djnh cza So' Tw,pháp tgi COng van so 2324/STP-XDKTVB ngày 
24 tháng ,6 nà1n20J9;) kiên thông nhát cia các thanh viên Uy ban nhán dan 
thànhphO Dà Náng tçziphiên hQp ngày 14/8/2019, 

QUYET B!NH: 

Biu 1. Phim vi diu chinh và d6i tu'qng áp diing 

1. Ph.m vi diu chinh: Quyt djnh nay quy djnh tiêu chun, djnh mrc din 
tIch chuyên dung nhà lam vic thuc trit si lam vic cüa c quan, to chirc; nhà lam 
vic thuc Co sâ hot dng si,r nghip thuc phm vi quân l cüa thânh phô Dà 
Nàng. 
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2. Dôi tuçing áp ding: Cor quan nba nixórc; Ca quan Dâng Cong san Vit 
Narn; To chirc chInh trj - xä hi dixçic ngân sách nhà nwc dam bâo kinh phi boat 
dng; Dan vj sir nghip Cong lip; Ban quán 1 dir an s1r ding von ngân sách nhà 
ntr&c thuc phm vi quan l cüa thành phô Dâ Näng (sau day gçi tAt là ca quan, tO 
chirc, dan vj). 

Diu 2. Tiêu chun, djnh mfrc sir dyng din tich chuyên dung nhà lam 
vic cüa co quan, t chfrc, don VI: Chi tiêt tai phii hic kern theo. 

Diu 3. Xfr l chuyn tip 

1. Di vOi dir an du tir xây dirng mâi, câi tao, nâng cp tr s& lam vic cüa 
ca quan, to chc; nhà lam vic thuc Ca s boat  dn sir nghip dA di.rqc cap có 
thâm quyên phê duyt theo quy djnh tmâc ngày Quyêt djnh có hiu Iirc thI không 
xác djnh 1ai din tIch chuyên dung theo tiéu chuân, djnh mirc theo quy djnh tai 
Quyet djnh nay. 

2. D& vOi các ca quan, t chirc, dan vj dA xay dirng trii sâ lam vic, nhà lam 
vic thuc co s& hoat dng sir nghip có din tIch chuyên dung cao horn theo tiêu 
chuân, djnh mtrc quy djnh tai Diêu 2 Quyêt djnh thI tiêp titc sir diing; khi dâu tu 
xây dirng m&i, cai tao, nâng cap trii s& lam vic thI thirc hin theo tiêu chuân, djnh 
mirc s'cr ding din tIch chuyên dung tai Quyét djnh nay. 

Diu 4. Trách nhiêm và ti chfrc thtrc hiên 
1. Các ca quan, M chüc, dan vj có trách nbirn quán l, si:r d1ing din tIch 

chuyên dung theo dáng tiêu chuân, dnh rnirc nay và các quy djnh có lien quan. 
2. S& Tài chInh có kin bang vAn bàn v tiêu chun, djnh rnirc di vâi trii 

sä lam vic cUa cor quan, tO chüc; nhà lAm vic thuc ca s boat dng sir nghip 
thuc pharn vi quAn 1 cüa thành phô DA Nang khi dâu tu xây dirng mOi hoc cAi 
tao, nâng cap theo quy djnh tai Quyêt djnh nAy và CáC vAn bàn khác có lien quan. 

Diu 5. Quy& djnh nay có hiu lirc k tir ngày /2Q/2O 19 

Diu 6. Chánh VAn ,phông Doàn ctai biu Quc hi, Hi dng nhân dan và 
UBND thAnh phO, Giárn dOc các S: Tai chInh, Xây dirng, Thu trithng các ca quan 
chuyên mon thuc UBND thành phô, Chü tjch UBND các qun, huyn và Thu 
truô'ng các ca quan, dan vj có lien quan cAn c1r Quyêt djnh thi hành./. 

No'! u/ian: Ti.— : AN NHAN DAN - VAn phóng ChInh phi'i;
TICH - Bo Tat chtnh; / , 

- Cttc Kiiii tra VBQPPL - B Ttr Pháp;
* , - Doan dai  biêu Quôc hi thành phô; ( 

-TTTU,TTHDNDthanhph; ' 
- UB MTTQVN tliành phô; \ 

 ,,. 1ii. - CT, các PCT UBND thành phô; 
- Cãc so', ban, ngành; 
- Các t chirc chInh trl - xã 1ii; 
- Các BQL dir an DTXD; 
- UBND các quii, huyn; 
- Báo Dà NAng, báo Cong an TPDN; 
- Dâi Phát thanh - Truyên hInh DN; 
- CôngTTDT tliành pho DN; 
- VP DDBQH, HDND và UBND TP: 

KTTC, DTDT; 
- Ltru: VT, STC. 

ho 

u'nh Dd. To' 



PHU LVC 

TIEU CHUAN, BJNH M1J'C DIN Tf CH CHUYEN DUNG NHA 
LAM VIC THUQC TRU SO' LAM VIC CUA CO QUAN, 

TO CHC; NHA LAM VIC THUQC C S HOT BQNG 
GHIP THUQC PHM VI QUAN L CUA 

THANH PHO DA NANG 
Quyê't djnh sd Ij'! /2019/QD- UBND ngày ictháng 10 
m 2019 cza UBND thành phô Dà Náng) 

iT Do'n vi tInh 

Diên tIch t6i da 

Loai diai tIch chuyên dng 
Cp thành 

ph 
Cap qutn, 

huyn 
Cap 

phu'ông, x 

Di11 tIch sr dvngcho  hot dng 
tip nhn và trâ ho s hành 
chInh 

m/cci quail, to 
ch(rc, don vj 

100 150 80 

2 
Diên tIch sCr dvng  cia hoat dng 
tip dan 

m2/ccl quail, to 
chrc, do'n vj 

100 50 40 

Din tIch quail trj h th6ng cong 
ngh thông tin 

rn2/ca quail, to 
chüc, dn vl 

100 50 50 

Din tIch Hi truông iOn (tr 100 
chô ngi trO len) 

m2/ch ngi 2,0 2,0 2,0 

5 Din tIch kho chuyên nganh 
m2/co'quan,t 
cht'rc, do'n vi 

200 150 100 

6 

Din tIch khác plwc vii nhim 
vi dc thà (trrc ban phOng 
chong thién tai, ch6ng cháy nO, 
truyen thanh truyn hInh...) 

rn2/co quan, t 
chcrc, don vi 

100 100 100 
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