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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 08/2018/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng
ño ñạc và bản ñồ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 45/2015/Nð- CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ
về hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ;
Căn cứ Quyết ñịnh số 83/2000/Qð-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2000 của Thủ tướng
Chính phủ về việc áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa ñộ quốc gia Việt Nam;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
12/TTr-STNMT ngày 10 tháng 01 năm 2018.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh quản lý nhà nước ñối với
hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2018 và
thay thế Quyết ñịnh số 2661/2007/Qð-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy ñịnh về hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Tài nguyên và
Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ñơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng ño ñạc
và bản ñồ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 08/2018/Qð-UBND
ngày 25 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh
a) Quy ñịnh này quy ñịnh trách nhiệm quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng
ño ñạc và bản ñồ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
b) Những nội dung không nêu trong Quy ñịnh này ñược thực hiện theo các
quy ñịnh hiện hành của Nhà nước về hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ.
2. ðối tượng áp dụng
Quy ñịnh này áp dụng ñối với cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân
có liên quan ñến hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ.
ðiều 2. Áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa ñộ quốc gia VN-2000
1. Bản ñồ các chuyên ngành, khi thành lập phải áp dụng Hệ tọa ñộ quốc gia
VN-2000 theo Quyết ñịnh số 83/2000/Qð-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2000 của
Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa ñộ quốc gia Việt Nam.
Các thông số kỹ thuật áp dụng theo Thông tư số 973/2001/TT-TCðC ngày 20
tháng 6 năm 2001 của Tổng cục ðịa chính về việc hướng dẫn áp dụng Hệ quy chiếu
và Hệ tọa ñộ quốc gia VN-2000.
2. Bản ñồ chuyên ngành phải thực hiện bằng công nghệ số, lý lịch bản ñồ
(Hệ tọa ñộ, tỷ lệ, thời ñiểm thực hiện, phương pháp thành lập, tài liệu gốc ñể ño vẽ)
thực hiện theo các quy ñịnh hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3. Bản ñồ ñược thành lập trước ñây theo Hệ tọa ñộ HN-72 phải chuyển sang
Hệ tọa ñộ quốc gia VN-2000 ñể sử dụng.
Chương II
QUY ðỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ðỘNG ðO ðẠC VÀ BẢN ðỒ
ðiều 3. Quản lý nhà nước về hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ
1. Các tổ chức hoạt ñộng dịch vụ ño ñạc và bản ñồ quy ñịnh tại ðiều 10 của
Nghị ñịnh số 45/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt ñộng
ño ñạc và bản ñồ phải có giấy phép còn hiệu lực pháp luật do Cục ño ñạc và bản ñồ
Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.
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Tổ chức, cá nhân liên quan phải thực hiện chế ñộ báo cáo theo quy ñịnh tại
Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy ñịnh về chế ñộ báo cáo trong hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ.
2. Các sản phẩm ño ñạc và bản ñồ phải ñược kiểm tra, thẩm ñịnh và nghiệm thu
theo quy ñịnh của pháp luật trước khi ñưa vào sử dụng.
ðiều 4. Lập, thẩm ñịnh và phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán ño ñạc và
bản ñồ
1. ðối với các Thiết kế kỹ thuật - dự toán thành lập hệ thống bản ñồ ñịa chính,
xây dựng cơ sở dữ liệu ñịa chính, thành lập bản ñồ hành chính cấp huyện, Sở Tài nguyên
và Môi trường có trách nhiệm thẩm ñịnh Thiết kế kỹ thuật, Sở Tài chính thẩm ñịnh
Dự toán kinh phí trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
2. Nội dung Thiết kế kỹ thuật - Dự toán công trình ño ñạc bản ñồ ñịa chính
thực hiện theo Quy ñịnh tại ðiều 21 của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19
tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh về bản ñồ ñịa chính.
3. Trường hợp trích ño ñịa chính, chỉnh lý bản ñồ ñịa chính phục vụ thu hồi,
bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao ñất; trích ño ñịa chính phục vụ quy hoạch phân lô
bán ñấu giá, chủ ñầu tư lập Phương án thi công gửi Sở Tài nguyên và Môi trường
thẩm ñịnh trước khi phê duyệt Phương án.
4. Nội dung chính các Phương án thi công về ño ñạc và bản ñồ bao gồm:
a) Căn cứ ñể lập phương án;
b) Tóm tắt mục tiêu, yêu cầu, phạm vi nhiệm vụ, khối lượng công việc;
c) Tóm tắt giải pháp kỹ thuật và tổ chức thực hiện;
d) Kinh phí thực hiện.
5. ðối với các chương trình, dự án, ñề án, nhiệm vụ trên ñịa bàn tỉnh có hạng mục
ño ñạc và bản ñồ sử dụng ngân sách nhà nước, chủ ñầu tư lập Phương án thi công về
nội dung ño ñạc và bản ñồ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh trước khi
trình cơ quan quyết ñịnh ñầu tư phê duyệt.
ðiều 5. Kiểm tra, thẩm ñịnh và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm
ño ñạc và bản ñồ
1. Các cơ quan trên ñịa bàn tỉnh ñược Ủy ban nhân dân tỉnh giao làm chủ ñầu tư
các nhiệm vụ có hạng mục ño ñạc và bản ñồ có trách nhiệm kiểm tra; phối hợp với
Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thẩm ñịnh và nghiệm thu chất lượng
công trình, sản phẩm theo quy ñịnh.
2. Các tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện công trình, sản phẩm ño ñạc và bản ñồ
phải chịu trách nhiệm về chất lượng các hạng mục do mình thực hiện.
3. Quy ñịnh về kiểm tra, thẩm ñịnh và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm
ño ñạc và bản ñồ thực hiện theo Thông tư số 63/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12
năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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ðiều 6. Quản lý lưu trữ thông tin, dữ liệu ño ñạc và bản ñồ
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm quản lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu
ño ñạc và bản ñồ về hệ thống ñiểm ño ñạc cơ sở, bản ñồ ñịa hình, bản ñồ ñịa chính,
bản ñồ hành chính cấp huyện, các loại bản ñồ chuyên ñề, cơ sở dữ liệu ñịa lý và hệ thống
thông tin ñịa lý phục vụ cho mục ñích chuyên dụng của ñịa phương và các thông tin,
dữ liệu ño ñạc bản ñồ khác do Bộ Tài nguyên và Môi trường bàn giao.
2. Thông tin, dữ liệu về hệ thống bản ñồ ñịa chính, cơ sở dữ liệu bản ñồ ñịa chính,
bản ñồ hành chính cấp huyện, các thông tin, dữ liệu ño ñạc và bản ñồ phục vụ quản lý
ñất ñai khác giao nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan khác theo
quy ñịnh của pháp luật có liên quan.
3. Thông tin, dữ liệu ño ñạc và bản ñồ chuyên ngành khác thực hiện từ nguồn
ngân sách ñịa phương, thông tin, dữ liệu ño ñạc và bản ñồ chuyên ngành do tổ chức,
cá nhân tự bảo ñảm kinh phí thực hiện, giao nộp theo quy ñịnh của pháp luật chuyên ngành
ñồng thời chủ ñầu tư có trách nhiệm giao nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường
một (01) bản sao các sản phẩm gồm:
a) Thành quả tọa ñộ, ñộ cao, ghi chú ñiểm, biên bản bàn giao dấu mốc tại thực ñịa
của các ñiểm tọa ñộ và ñộ cao từ hạng IV trở lên;
b) Dữ liệu bản ñồ ñịa hình các tỷ lệ ñối với khu vực ño vẽ có diện tích từ 1.25 km2
trở lên;
c) Dữ liệu thành quả ño vẽ mặt cắt sông, hồ;
d) Dữ liệu quy hoạch xây dựng ñô thị - nông thôn.
4. Thông tin, dữ liệu ño ñạc và bản ñồ do các tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp
hoặc hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước có triển khai thực hiện công trình trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, sau khi hoàn thành dự án có trách nhiệm giao nộp cho
Sở Tài nguyên và Môi trường một (01) bản sao dữ liệu sản phẩm cuối cùng.
5. Trình tự giao nộp thông tin, dữ liệu ño ñạc và bản ñồ thực hiện theo quy ñịnh tại
ðiều 6 của Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường quy ñịnh về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu
ño ñạc và bản ñồ.
ðiều 7. Cung cấp, khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu ño ñạc và bản ñồ
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp, xác nhận nguồn gốc
hợp pháp của thông tin, dữ liệu ño ñạc và bản ñồ trong phạm vi quản lý theo Khoản 1,
ðiều 6 của Quy ñịnh này.
2. Thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu ño ñạc và bản ñồ thực hiện theo ðiều 10
của Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy ñịnh về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu ño ñạc
và bản ñồ.
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3. Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có
trách nhiệm giúp Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc quản lý, cập nhật, cung cấp,
khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu ño ñạc và bản ñồ thuộc phạm vi quản lý theo
Khoản 1, ðiều 6 của Quy ñịnh này.
4. Văn phòng ðăng ký ñất ñai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm
giúp Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc quản lý, cập nhật và cung cấp, khai thác
sử dụng thông tin dữ liệu hồ sơ ñịa chính và cơ sở dữ liệu ñịa chính.
5. Tổ chức, cá nhân ñược quyền khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu ño ñạc và
bản ñồ vào hoạt ñộng quản lý, sản xuất kinh doanh và các mục ñích khác theo
quy ñịnh của pháp luật.
Chương III
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
VỀ HOẠT ðỘNG ðO ðẠC VÀ BẢN ðỒ
ðiều 8. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh
thống nhất quản lý các hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ trên ñịa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên
và Môi trường có trách nhiệm:
a) Thẩm ñịnh hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ của các
tổ chức có nhu cầu trên ñịa bàn tỉnh;
b) Tổ chức triển khai ño ñạc bổ sung, chỉnh lý hệ thống bản ñồ ñịa chính,
xây dựng cơ sở dữ liệu ñịa chính, thành lập bản ñồ hành chính cấp huyện;
c) Quản lý chất lượng công trình, sản phẩm ño ñạc và bản ñồ ñịa chính trên
ñịa bàn tỉnh;
d) Thẩm ñịnh về sự cần thiết, phạm vi, giải pháp kỹ thuật công nghệ của nội dung
ño ñạc và bản ñồ trong các chương trình, ñề án, dự án, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách
nhà nước do các Sở, ban, ngành thực hiện phục vụ mục ñích chuyên dụng trên
ñịa bàn tỉnh;
e) Quản lý, cập nhật, cung cấp, khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu ño ñạc và
bản ñồ trên ñịa bàn tỉnh;
g) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy ñịnh của pháp luật về ño ñạc và
bản ñồ, xử lý vi phạm pháp luật về ño ñạc và bản ñồ trên ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh
của pháp luật;
h) Thực hiện báo cáo hàng năm với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban
nhân dân tỉnh về tình hình hoạt ñộng ño ñạc bản ñồ trên ñịa bàn tỉnh;
i) Cập nhật hàng năm, ñăng tải danh mục thông tin, dữ liệu ño ñạc và bản ñồ
thuộc phạm vi quản lý trên Trang thông tin ñiện tử của Sở;
k) Xây dựng và ban hành các hướng dẫn về hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ
trên ñịa bàn tỉnh.

08

CÔNG BÁO/Số 07/Ngày 08-02-2018

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc
kiểm tra, thẩm ñịnh hồ sơ ñịa giới hành chính của tỉnh.
3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm ñịnh
theo phân cấp các dự toán về ño ñạc và bản ñồ sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước
trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
4. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc
thẩm ñịnh bản ñồ ñịa hình phục vụ các dự án quy hoạch; bàn giao các sản phẩm
bản ñồ nêu tại Khoản 3, ðiều 6 của Quy ñịnh này.
5. Các Sở, ban, ngành khi thực hiện các dự án có hạng mục ño ñạc và bản ñồ lập
Phương án thi công gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh về sự cần thiết,
phạm vi, giải pháp kỹ thuật công nghệ; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường
thẩm ñịnh chất lượng theo các quy ñịnh về quản lý chất lượng công trình, sản phẩm
ño ñạc, bản ñồ và bàn giao sản phẩm bản ñồ theo quy ñịnh.
ðiều 9. Trách nhiệm của Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã,
thành phố Huế và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
1. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm
a) Theo dõi, giám sát các hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ trên ñịa bàn quản lý;
b) Quản lý, sử dụng và bảo vệ các công trình, sản phẩm ño ñạc và bản ñồ trên
ñịa bàn; báo cáo hiện trạng các dấu mốc ño ñạc trên ñịa bàn về Sở Tài nguyên và
Môi trường trước ngày 15 tháng 12 hàng năm;
c) Phối hợp với chủ ñầu tư, ñơn vị thi công ño ñạc trong việc triển khai
thực hiện các hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ;
d) Phối hợp với Chi nhánh Văn phòng ðăng ký ñất ñai trong việc cập nhật,
chỉnh lý hồ sơ ñịa chính;
e) Thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy ñịnh ñể phục vụ công tác cập nhật,
chỉnh lý kịp thời, ñồng bộ.
2. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm
a) Theo dõi, giám sát các hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ trên ñịa bàn quản lý;
b) Quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng ño ñạc trên ñịa bàn theo
quy ñịnh;
c) Phối hợp với Chủ ñầu tư, ñơn vị thi công ño ñạc trong việc triển khai
thực hiện, xác nhận hiện trạng sử dụng ñất, ranh giới sử dụng ñất, tình trạng pháp lý
sử dụng ñất trên ñịa bàn.
d) Thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy ñịnh ñể phục vụ công tác cập nhật,
chỉnh lý kịp thời, ñồng bộ.
ðiều 10. Quyền và trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân
1. Tổ chức và cá nhân thực hiện hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ phải tuân theo
quy ñịnh của pháp luật và Quy ñịnh này; ñược sử dụng các sản phẩm ño ñạc, bản ñồ
và có trách nhiệm nộp phí và lệ phí khai thác, cung cấp thông tin dữ liệu ño ñạc và
bản ñồ theo quy ñịnh.
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2. Tổ chức và cá nhân có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ các công trình xây dựng
ño ñạc theo quy ñịnh của pháp luật.
3. Tổ chức và cá nhân không ñược cản trở hoặc gây khó khăn cho người có
trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ về ño ñạc và bản ñồ.
4. Khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển
công nghệ về ño ñạc và bản ñồ theo quy ñịnh của pháp luật; nghiêm cấm các
hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ gây hại hoặc có nguy cơ gây hại cho quốc phòng, an ninh
và trật tự, an toàn xã hội.
5. ðề xuất và kiến nghị với cơ quan quản lý về xuất bản ñình chỉ phát hành,
thu hồi các ấn phẩm bản ñồ có sai sót về việc thể hiện chủ quyền quốc gia, ñịa giới
hành chính, ñịa danh; sản phẩm bản ñồ có sai sót nghiêm trọng về kỹ thuật hoặc có
nội dung thuộc phạm vi nghiêm cấm theo quy ñịnh của Luật Xuất bản.
Chương IV
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH
ðiều 11. Xử lý các vi phạm hành chính trong hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ
1. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy ñịnh về hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ
thì tùy theo tính chất, mức ñộ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy ñịnh tại
Nghị ñịnh số 173/2013/Nð-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, ño ñạc bản ñồ; Nghị ñịnh
số 84/2017/Nð-CP ngày 18 tháng 11 năm 2017 về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều
Nghị ñịnh số 173/2013/Nð-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh
về xử phạt hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, ño ñạc và bản ñồ hoặc
truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Cán bộ, công chức Nhà nước lợi dụng chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm
pháp luật về ño ñạc và bản ñồ thì tuỳ theo tính chất, mức ñộ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật
hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
ðiều 12. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh
hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy ñịnh này.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các
Sở, ban, ngành có liên quan có trách nhiệm triển khai, kiểm tra việc thực hiện các
nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các ñơn vị và cá nhân
có liên quan phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường ñể tổng hợp, trình Ủy ban
nhân dân tỉnh xem xét ñiều chỉnh, sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 09/2018/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 02 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc quy ñịnh mức thu tiền bảo vệ và phát triển
ñất trồng lúa trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ñất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 35/2015/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ
về quản lý, sử dụng ñất trồng lúa;
Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 35/2015/Nð-CP ngày 13 tháng 4
năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng ñất trồng lúa;
Căn cứ Nghị quyết số 35/2017/NQ-HðND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu tiền bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 241/TTr-STC ngày 26
tháng 01 năm 2018.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Quy ñịnh mức thu tiền bảo vệ và phát triển ñất trồng lúa trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:
1. Phạm vi ñiều chỉnh, ñối tượng áp dụng:
a) Phạm vi ñiều chỉnh:
Quy ñịnh về thu tiền bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa khi chuyển từ ñất chuyên
trồng lúa nước (là ñất trồng ñược hai vụ lúa nước trở lên trong năm) sang sử dụng
vào mục ñích phi nông nghiệp.
b) ðối tượng áp dụng:
Cơ quan, tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài
khi ñược nhà nước giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất từ ñất chuyên
trồng lúa nước sang sử dụng vào mục ñích phi nông nghiệp phải nộp một khoản tiền
ñể bảo vệ và phát triển ñất trồng lúa.
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2. Mức thu tiền bảo vệ và phát triển ñất trồng lúa:
Mức thu tiền bảo vệ và phát triển ñất trồng lúa = 50% x diện tích x giá của loại
ñất trồng lúa.
Trong ñó:
- Diện tích: Là phần diện tích ñất chuyên trồng lúa nước chuyển sang ñất phi
nông nghiệp ghi cụ thể trong Quyết ñịnh cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất từ ñất
chuyên trồng lúa nước sang ñất phi nông nghiệp của cơ quan có thẩm quyền.
- Giá của loại ñất trồng lúa: Tính theo Bảng giá ñất ñang ñược áp dụng tại thời ñiểm
chuyển mục ñích sử dụng ñất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
ðối với các dự án phục vụ mục ñích công cộng, hạ tầng giao thông, thủy lợi do
Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; các Sở,
ngành quyết ñịnh ñầu tư thì số tiền phải nộp ñể bảo vệ và phát triển ñất trồng lúa
ñược dự toán trong tổng mức ñầu tư dự án ñược phê duyệt.
ðiều 2. Tổ chức xác ñịnh, thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa
1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ñược của cơ quan có thẩm quyền
cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất, giao ñất, cho thuê ñất; cơ quan tài nguyên và
môi trường cung cấp thông tin ñịa chính diện tích ñất trồng lúa (bao gồm: Tên cơ quan,
tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân sử dụng ñất; ñịa chỉ, vị trí, vùng ñất, diện tích; mục ñích
chuyển ñổi) gửi cơ quan tài chính cùng cấp làm căn cứ xác ñịnh số tiền bảo vệ, phát triển
ñất trồng lúa; ñồng thời, gửi cơ quan, tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân ñược nhà nước
giao ñất, cho thuê ñất làm căn cứ thực hiện kê khai số tiền bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa
phải nộp; trong ñó:
a) Căn cứ Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép chuyển mục ñích
sử dụng ñất, giao ñất, cho thuê ñất; Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin
ñịa chính gửi Sở Tài chính và cơ quan, tổ chức ñược nhà nước giao ñất, cho thuê ñất.
b) Căn cứ Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép chuyển mục ñích
sử dụng ñất, giao ñất, cho thuê ñất; Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin
ñịa chính gửi Phòng Tài chính Kế hoạch cùng cấp và hộ gia ñình, cá nhân ñược nhà nước
giao ñất, cho thuê ñất.
c) Căn cứ Quyết ñịnh của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh cho phép
chuyển mục ñích sử dụng ñất, giao ñất, cho thuê ñất; Phòng Quản lý tài nguyên và
môi trường trực thuộc cung cấp thông tin ñịa chính gửi Phòng Kế hoạch Tổng hợp
trực thuộc và cơ quan, tổ chức ñược nhà nước giao ñất, cho thuê ñất.
2. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược thông tin ñịa chính
của cơ quan tài nguyên và môi trường; người ñược nhà nước giao ñất, cho thuê ñất,
cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất có trách nhiệm kê khai, cung cấp thông tin
theo mẫu quy ñịnh tại Quyết ñịnh này gửi ñến cơ quan tài chính các cấp ñể làm căn cứ
xác ñịnh mức thu tiền bảo vệ và phát triển ñất trồng lúa.
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3. Trong vòng 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược bản kê khai của người
ñược nhà nước giao ñất, cho thuê ñất, chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất; căn cứ vào
Quyết ñịnh giao ñất, cho thuê ñất, chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất; thông tin ñịa chính
của cơ quan tài nguyên và môi trường và bản kê khai của người ñược nhà nước giao ñất,
cho thuê ñất, chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất, cơ quan tài chính các cấp xác ñịnh và
thông báo số tiền phải nộp cho người ñược nhà nước giao ñất, cho thuê ñất, chuyển
mục ñích sử dụng ñất theo phân cấp, ñồng thời thông báo ñến Kho bạc Nhà nước
cùng cấp ñể làm căn cứ hạch toán; trong ñó:
- Sở Tài chính có trách nhiệm xác ñịnh và thông báo số tiền phải nộp ñối với
các trường hợp quyết ñịnh giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất thuộc
thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã và thành phố Huế có trách nhiệm
xác ñịnh và thông báo số tiền phải nộp ñối với các trường hợp quyết ñịnh giao ñất,
cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất thuộc thẩm quyền cấp huyện.
- Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh có trách nhiệm xác ñịnh và thông báo
số tiền phải nộp ñối với các trường hợp quyết ñịnh giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích
sử dụng ñất thuộc thẩm quyền của Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.
4. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược thông báo số tiền phải
nộp của cơ quan tài chính các cấp; người ñược nhà nước giao ñất, cho thuê ñất,
chuyển mục ñích sử dụng ñất làm thủ tục và nộp số tiền bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa
vào ngân sách theo quy ñịnh tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.
5. Kho bạc Nhà nước căn cứ vào thông báo số tiền phải nộp của cơ quan tài chính
các cấp, thực hiện hạch toán vào thu ngân sách cấp tỉnh, cơ quan quản lý thu là
Sở Tài chính, mã cơ quan thu 1007201, theo tài khoản số 7111, mã chương 560,
mã ngành kinh tế 369, mã nội dung kinh tế 4914.
6. Sau khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước, người ñược nhà nước giao ñất,
cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất gửi 01 liên chứng từ nộp về Sở Tài chính
ñể theo dõi, quản lý.
ðiều 3. Trách nhiệm của các Sở, ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố Huế
1. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Cung cấp thông tin ñịa chính diện tích ñất trồng lúa nước cần phải nộp tiền
bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa tại khoản 1 ðiều 2 Quyết ñịnh này.
b) Thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất sau khi cơ quan, tổ chức
ñược nhà nước giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất ñã nộp tiền bảo vệ,
phát triển ñất trồng lúa theo quy ñịnh.
c) Hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình quản lý và
sử dụng ñất trồng lúa, ñặc biệt ñất chuyên trồng lúa nước trên ñịa bàn tỉnh; báo cáo số tiền
thu bảo vệ và phát triển ñất trồng lúa từ các tổ chức, ñơn vị, hộ gia ñình, cá nhân.
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d) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở,
ngành, ñịa phương có liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng
ñất trồng lúa trên ñịa bàn tỉnh.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các ñơn vị có liên quan báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh diện tích ñất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển ñổi mục ñích
sử dụng.
b) Phối hợp với Sở Tài chính phân bổ kinh phí bảo vệ và phát triển ñất trồng lúa
theo quy ñịnh.
3. Sở Tài chính:
a) Xác ñịnh và thông báo số tiền bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa phải nộp tại
khoản 3 ðiều 2 Quyết ñịnh này.
b) Quản lý, tham mưu phân bổ và sử dụng nguồn thu tiền bảo vệ, phát triển ñất
trồng lúa theo quy ñịnh hiện hành.
4. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh:
a) Xác ñịnh và thông báo số tiền bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa phải nộp tại
khoản 3 ðiều 2 Quyết ñịnh này.
b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan
có liên quan quản lý chặt chẽ diện tích ñất trồng lúa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng
ñất hàng năm ñã ñược phê duyệt.
c) Hàng năm, tổng hợp tình hình chuyển ñổi ñất trồng lúa sang ñất phi nông nghiệp
(diện tích và số tiền ñã nộp), gửi Sở Tài nguyên và Môi trường ñể tổng hợp, báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế:
a) Chỉ ñạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin ñịa chính diện tích
ñất chuyên trồng lúa nước cần phải nộp tiền bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa tại khoản 1
ðiều 2 Quyết ñịnh này; ñồng thời hàng năm tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện
ñánh giá tình hình quản lý, sử dụng ñất trồng lúa tại ñịa phương gửi Sở Tài nguyên và
Môi trường ñể tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Chỉ ñạo Phòng Tài chính Kế hoạch xác ñịnh và thông báo số tiền bảo vệ,
phát triển ñất trồng lúa phải nộp tại khoản 3 ðiều 2 Quyết ñịnh này.
c) Thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất sau khi hộ gia ñình, cá nhân
ñược Ủy ban nhân dân cấp huyện giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng
ñất ñã nộp tiền bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa theo ñúng quy ñịnh.
d) Tổ chức công bố công khai và quản lý chặt chẽ ñất trồng lúa nước theo quy hoạch,
kế hoạch sử dụng ñất trồng lúa của ñịa phương ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt;
xác ñịnh cụ thể diện tích, ranh giới ñất trồng lúa, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường.
ñ) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo vệ diện tích, chỉ giới,
chất lượng ñất trồng lúa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất hàng năm ñã ñược phê duyệt.
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e) Chỉ ñạo các phòng chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường,
thị trấn chấp hành ñúng Quyết ñịnh này và các quy ñịnh pháp luật có liên quan.
ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2018;
bãi bỏ Quyết ñịnh số 2044/Qð-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc kinh phí ñể tổ chức thực hiện khai hoang, phục hóa, cải tạo các vùng ñất
trồng lúa kém chất lượng, ñất trồng trọt khác trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban ngành
cấp tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Giám ñốc Kho bạc
Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và
Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

(Ghi chú: Pho to Quyết ñịnh giao ñất, cho thuê ñất kèm theo).
TRỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC
HOẶC HỘ GIA ðÌNH, CÁ NHÂN
(Ký tên, ñóng dấu ñối với cơ quan, tổ chức)

Quyết ñịnh thu hồi,
ðịa chỉ xã, phường,
Diện tích chuyển
Nội dung chuyển
TT Tên ñơn vị nộp giao ñất, cho phép chuyển
thị trấn nơi chuyển mục ñích sử dụng
mục ñích sử dụng ñất
mục ñích sử dụng ñất
mục ñích sử dụng ñất
ñất (m2)

BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN KHI CHUYỂN MỤC ðÍCH TỪ ðẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA NƯỚC
SANG ðẤT PHI NÔNG NGHIỆP
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 10/2018/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 02 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế hoạt ñộng của hệ thống cán bộ, công chức làm ñầu mối
thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ
về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị ñịnh số 92/2017/Nð-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh liên quan ñến kiểm soát thủ tục
hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng
Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Theo ñề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm Quyết ñịnh này Quy chế hoạt ñộng của hệ thống cán bộ,
công chức làm ñầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2018 và thay thế
Quyết ñịnh số 07/2014/Qð-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành Quy chế hoạt ñộng của hệ thống cán bộ, công chức làm ñầu mối thực hiện
nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên ñịa bàn tỉnh.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các sở, ban, ngành
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

CÔNG BÁO/Số 07/Ngày 08-02-2018
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

17

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

QUY CHẾ
Hoạt ñộng của hệ thống cán bộ, công chức làm ñầu mối thực hiện nhiệm vụ
kiểm soát thủ tục hành chính trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 10/2018/Qð-UBND
ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
PHẠM VI ðIỀU CHỈNH
ðiều 1. Phạm vi, ñối tượng ñiều chỉnh
1. Quy chế này quy ñịnh nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm phối hợp công tác
của hệ thống cán bộ làm ñầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Hệ thống cán bộ, công chức, viên chức làm ñầu mối thực hiện nhiệm vụ
kiểm soát thủ tục hành chính (gọi tắt là cán bộ ñầu mối) của tỉnh bao gồm: cán bộ ñầu mối
tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cán bộ ñầu mối tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố (gọi tắt là cấp huyện) và cán bộ ñầu mối tại Ủy ban nhân dân các xã,
phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã).
ðiều 2. Cơ cấu, chế ñộ làm việc của cán bộ ñầu mối
1. Cơ cấu cán bộ ñầu mối tại các ñơn vị cụ thể như sau:
a) Cán bộ ñầu mối cấp tỉnh:
- Cán bộ ñầu mối của tỉnh gồm: Chánh Văn phòng, 01 Phó Chánh Văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh và công chức phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo biên chế ñược giao.
- Cán bộ ñầu mối của các sở, ban, ngành cấp tỉnh:
ðối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh: bố trí không quá 03 cán bộ ñầu mối, trong ñó
phải có 01 lãnh ñạo ñơn vị và 01 lãnh ñạo Văn phòng hoặc tương ñương.
b) Cán bộ ñầu mối cấp huyện:
ðối với Ủy ban nhân dân cấp huyện: bố trí không quá 03 cán bộ ñầu mối, trong ñó
có 01 lãnh ñạo Ủy ban nhân dân cấp huyện (người theo dõi công tác cải cách hành chính,
ISO, ứng dụng công nghệ thông tin) và 01 lãnh ñạo Văn phòng Hội ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân.
c) Cán bộ ñầu mối cấp xã:
ðối với Ủy ban nhân dân cấp xã: bố trí 01 cán bộ ñầu mối là công chức
Văn phòng - thống kê.
2. Phòng kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
là bộ phận thường trực của hệ thống cán bộ ñầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát
thủ tục hành chính của tỉnh.
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3. Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết ñịnh
việc cử cán bộ ñầu mối tại ñơn vị và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh) ñể theo dõi. Trường hợp có sự thay ñổi về cán bộ ñầu mối, ñơn vị
phải kịp thời thông báo cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. Cán bộ ñầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính làm theo
chế ñộ kiêm nhiệm và ñược hưởng chế ñộ hỗ trợ theo quy ñịnh.
Chương II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG CÁN BỘ ðẦU MỐI
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT TTHC
ðiều 3. Chức năng của cán bộ ñầu mối
1. Tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị trong công tác chỉ ñạo, ñiều hành
triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa
liên thông theo quy ñịnh của Trung ương và của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Phối hợp với các bộ phận có liên quan trong cơ quan, ñơn vị tổ chức thực hiện
các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiếp nhận,
xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy ñịnh hành chính của cơ quan,
ñơn vị.
3. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan khác thực hiện
các hoạt ñộng kiểm soát thủ tục hành chính về các vấn ñề có liên quan ñến phạm vi,
chức năng quản lý của cơ quan, ñơn vị khi có yêu cầu.
ðiều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ ñầu mối
1. Tham mưu Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị trong công tác chỉ ñạo, ñiều hành
hoạt ñộng cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính theo ngành,
lĩnh vực quản lý của cơ quan, ñơn vị.
2. Triển khai tập huấn, hướng dẫn, phổ biến văn bản, tài liệu liên quan ñến nội dung
cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức
liên quan trong ñơn vị.
3. Giúp Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị hướng dẫn, theo dõi, ñôn ñốc các tổ chức,
cá nhân trong cơ quan, ñơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và
tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy ñịnh hành chính
thuộc phạm vi, chức năng quản lý của cơ quan, ñơn vị.
4. Phối hợp với các bộ phận có liên quan của cơ quan, ñơn vị tổ chức triển khai
thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính do Thủ trưởng giao.
5. Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, ñơn vị.
6. Tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị thực hiện việc tổng hợp, báo cáo
về tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính,
cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân,
tổ chức về quy ñịnh hành chính thường xuyên theo quy ñịnh hoặc ñột xuất khi có
yêu cầu.
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7. Nghiên cứu, ñề xuất với Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị và Ủy ban nhân dân tỉnh
các sáng kiến, giải pháp nhằm ñẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát
thủ tục hành chính.
8. Tham gia phối hợp thực hiện các hoạt ñộng kiểm soát thủ tục hành chính của
bộ, ngành, ñịa phương với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về các vấn ñề có liên quan
ñến phạm vi, chức năng quản lý của ñơn vị khi có yêu cầu.
9. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính do
Trung ương và ñịa phương tổ chức.
ðiều 5. Hoạt ñộng cụ thể của cán bộ ñầu mối
1. Tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính:
a) Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính,
Kế hoạch rà soát, Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính hàng năm;
ban hành các văn bản chỉ ñạo, hướng dẫn, ñôn ñốc thực hiện hoạt ñộng kiểm soát thủ tục
hành chính tại ñơn vị.
b) Triển khai tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến
văn bản, tài liệu liên quan ñến hoạt ñộng kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ,
công chức, viên chức liên quan.
c) Theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, ban
chuyên môn, ñơn vị trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính
và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy ñịnh hành chính
thuộc phạm vi, chức năng quản lý của cơ quan, ñơn vị;
d) Báo cáo, ñề xuất Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị khen thưởng công chức, viên chức
có sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính và chấn chỉnh, xử lý nghiêm
công chức, viên chức không thực hiện ñúng nội dung, thực hiện không kịp thời, ñầy ñủ
nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính ñã ñược giao;
2. Kiểm soát việc quy ñịnh về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm
pháp luật do sở, ban, ngành ñược giao chủ trì soạn thảo (ñối với cán bộ ñầu mối cấp tỉnh):
Theo dõi, tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị thực hiện việc ñánh giá
tác ñộng các quy ñịnh về thủ tục hành chính tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh theo ñúng quy ñịnh tại ðiều 10
Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08/6/2010 và Khoản 3 ðiều 1 Nghị ñịnh số
92/2017/Nð-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ. Cụ thể như sau:
- Hướng dẫn cán bộ, công chức, ñơn vị ñược giao xây dựng dự thảo văn bản
quy phạm pháp luật có quy ñịnh về thủ tục hành chính ñiền các biểu mẫu ñánh giá
tác ñộng và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh
số 34/2016/Nð-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều
và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
- Cho ý kiến về nội dung quy ñịnh thủ tục hành chính tại dự thảo văn bản quy phạm
pháp luật và việc ñánh giá tác ñộng, chi phí tuân thủ của thủ tục hành chính do ñơn vị
chủ trì soạn thảo;
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- Hướng dẫn cán bộ, công chức soạn thảo lập hồ sơ gửi lấy ý kiến của cơ quan
kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) về quy ñịnh thủ tục
hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;
- Phối hợp với cán bộ, công chức, ñơn vị soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
nghiên cứu ý kiến góp ý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về quy ñịnh thủ tục
hành chính trong dự thảo ñể hoàn chỉnh dự thảo.
3. Kiểm soát việc công bố thủ tục hành chính:
a) ðối với cán bộ ñầu mối cấp tỉnh:
- Hướng dẫn, ñôn ñốc các phòng, ban chuyên môn, ñơn vị trực thuộc rà soát
các văn bản quy phạm pháp luật có quy ñịnh về thủ tục hành chính do các cấp có
thẩm quyền ban hành hoặc các quyết ñịnh công bố thủ tục hành chính của các bộ,
ngành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ñơn vị, ngành mình ñể thống kê các thủ tục
hành chính ñủ ñiều kiện công bố (gồm cả thủ tục hành chính của cấp tỉnh, cấp huyện,
cấp xã); xây dựng Tờ trình và dự thảo Quyết ñịnh công bố thủ tục hành chính theo
ñúng quy ñịnh.
- Cho ý kiến về hình thức và nội dung việc thống kê thủ tục hành chính, hồ sơ
trình công bố thủ tục hành chính, tài liệu gửi kèm (mẫu ñơn, mẫu tờ khai, văn bản
liên quan), dự thảo Quyết ñịnh công bố, dự thảo Tờ trình trước khi trình Thủ trưởng
cơ quan, ñơn vị duyệt ñể trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo thẩm quyền.
- Phối hợp các cá nhân liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị xây dựng
quy trình hóa theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015 ñối với thủ tục hành chính
ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc ban hành mới.
b) ðối với cán bộ ñầu mối cấp huyện, cấp xã:
- Chủ ñộng thống kê, rà soát hoặc phối hợp với các phòng, ban chuyên môn
cấp huyện thống kê và kịp thời kiến nghị bằng văn bản gửi sở, ngành có chức năng
hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ñể lập thủ tục trình công bố thủ tục hành chính
mới, thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ nhưng chưa ñược
công bố hoặc ñã công bố nhưng chưa ñầy ñủ, chính xác so với các quy ñịnh của cấp
có thẩm quyền ban hành.
- Phối hợp các cá nhân liên quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện,
cấp xã xây dựng quy trình hóa theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 ñối
với thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc ban hành mới.
4. Kiểm soát việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính:
a) Theo dõi, tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị ñôn ñốc, kiểm tra các
phòng, ban, các ñơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai, ñầy ñủ,
chính xác nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan,
ñơn vị ñã ñược Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục
hành chính của cơ quan, ñơn vị và các ñơn vị trực thuộc; không niêm yết các thủ tục
hành chính ñã hết hiệu lực thi hành;
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b) Tham mưu, giúp lãnh ñạo cơ quan, ñơn vị thực hiện hình thức công khai,
niêm yết thủ tục hành chính một cách khoa học, tạo ñiều kiện thuận lợi cho người dân,
doanh nghiệp dễ dàng tìm hiểu và tiếp cận;
c) Theo dõi, kiểm tra việc công khai ñịa chỉ cơ quan, hộp thư ñiện tử, số ñiện thoại
chuyên dùng của cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức
về quy ñịnh hành chính tại các phòng, ban, ñơn vị trực thuộc có nhiệm vụ tham mưu,
giải quyết thủ tục hành chính.
d) Ngoài các nội dung trên, ñối với cán bộ ñầu mối cấp tỉnh có trách nhiệm
triển khai thực hiện việc nhập thủ tục hành chính tại các Quyết ñịnh công bố lên Hệ thống
thông tin thủ tục hành chính của tỉnh theo ñúng quy ñịnh.
5. Rà soát thủ tục hành chính:
Tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị triển khai, thực hiện việc rà soát,
ñơn giản hóa thủ tục hành chính theo chỉ ñạo của Trung ương, của Ủy ban nhân dân tỉnh
hoặc chủ ñộng rà soát, ñánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý
của cơ quan, ñơn vị nhằm phát hiện và kịp thời kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sửa ñổi,
bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy ñịnh về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, hoặc ñề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị
Trung ương xử lý theo thẩm quyền ñối với các thủ tục hành chính không ñảm bảo về
sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và chi phí tuân thủ. Cụ thể như sau:
- Xây dựng Kế hoạch hoặc văn bản phân công rà soát; hướng dẫn cho cán bộ,
công chức và các ñơn vị trực thuộc về nghiệp vụ rà soát, ñánh giá thủ tục hành chính;
cung cấp các biểu mẫu rà soát theo quy ñịnh.
- Thu nhận, kiểm tra các biểu mẫu ñã ñiền từ các ñơn vị trực thuộc; tổng hợp
và lập báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính; gửi hồ sơ rà soát về Văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh ñể kiểm soát chất lượng trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh
phê duyệt;
- ðôn ñốc các phòng, ban chuyên môn, ñơn vị trực thuộc tham mưu Thủ trưởng
cơ quan, ñơn vị dự thảo văn bản thực thi phương án ñơn giản hóa thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi ñược thông qua.
- Nghiên cứu, ñề xuất với Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị và Ủy ban nhân dân tỉnh
các giải pháp, sáng kiến cải cách, ñơn giản hóa thủ tục hành chính.
6. Tham mưu Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan,
ñơn vị.
7. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy ñịnh hành chính:
- Hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện phản ánh, kiến nghị về quy ñịnh hành chính,
thủ tục hành chính;
- Tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị theo dõi, ñôn ñốc các phòng,
ban chuyên môn, ñơn vị trực thuộc ñược phân công xử lý phản ánh, kiến nghị thuộc
thẩm quyền giải quyết của ñơn vị mình do Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh chuyển ñến;
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- Phối hợp xác minh, làm rõ thông tin phản ánh, kiến nghị; giúp Thủ trưởng
cơ quan, ñơn vị xử lý hoặc báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những biện pháp
cần thiết ñể chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong việc thực hiện quy ñịnh
thủ tục hành chính.
8. Tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền,
phổ biến, tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; hướng dẫn, kiểm tra các
ñơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; phối hợp
với cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện công tác truyền thông về cải cách thủ tục
hành chính.
9. Tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị tổng hợp, thống kê số liệu và
xây dựng báo cáo (ñịnh kỳ và ñột xuất khi có yêu cầu) về tình hình thực hiện nhiệm vụ
kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa
liên thông tại cơ quan, ñơn vị theo quy ñịnh.
10. Là thành viên tham gia các buổi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội nghị,
hội thảo chuyên ñề, góp ý, ñánh giá tác ñộng thủ tục hành chính có liên quan do Ủy ban
nhân dân tỉnh hoặc cấp trên triệu tập.
Chương III
CHẾ ðỘ GIAO BAN, THÔNG TIN, BÁO CÁO
ðiều 6. Chế ñộ giao ban
1. ðịnh kỳ 6 tháng, cán bộ ñầu mối cấp tỉnh, cấp huyện giao ban một lần vào
tháng cuối quý II và quý IV do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm
tổ chức.
2. Trước thời ñiểm Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức giao ban, Văn phòng
Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tham mưu cho
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức buổi giao ban ñịnh kỳ với cán bộ ñầu mối
cấp xã; tổng hợp những vấn ñề khó khăn vướng mắc, báo cáo trong buổi giao ban do
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức.
ðiều 7. Chế ñộ thông tin, báo cáo
1. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giữ
vai trò ñầu mối liên lạc, chia sẻ thông tin hai chiều giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
và cán bộ ñầu mối cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
2. Việc thông tin ñược thực hiện qua nhiều hình thức: họp, hội thảo, ñiện thoại,
văn bản, hộp thư ñiện tử, trong ñó tăng cường hình thức thông tin qua hộp thư ñiện tử,
hạn chế việc sử dụng văn bản giấy trong quá trình trao ñổi công việc.
3. ðịnh kỳ hàng quý và một năm (hoặc ñột xuất khi có yêu cầu), cán bộ ñầu mối
của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp,
báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục
hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trình Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị
phê duyệt, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) ñể
tổng hợp, báo cáo cho Văn phòng Chính phủ.
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4. Cán bộ ñầu mối cấp xã có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo công tác kiểm soát
thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trình Thủ trưởng ñơn vị phê duyệt và gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện (thông qua
Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện) theo thời gian quy ñịnh
ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 8. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
1. ðề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thiết lập hệ thống cán bộ ñầu mối
thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên ñịa bàn tỉnh.
2. Theo dõi, cập nhật và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách
cán bộ ñầu mối của các sở, ban, ngành; tổng hợp danh sách cán bộ ñầu mối của Ủy ban
nhân dân cấp huyện, cấp xã.
3. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho ñội ngũ cán bộ ñầu mối
các cấp trên ñịa bàn tỉnh;
4. Thiết lập, chia sẻ thông tin hai chiều giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
và cán bộ ñầu mối các cấp ñể kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; chia sẻ
những sáng kiến, bài học kinh nghiệm của các ñơn vị trong quá trình triển khai thực hiện
nhiệm vụ.
5. Phối hợp, hỗ trợ việc triển khai thực hiện các hoạt ñộng về kiểm soát thủ tục
hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các cơ quan, ñơn vị.
ðiều 9. Trách nhiệm của các cơ quan, ñơn vị có cán bộ ñầu mối
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cử cán bộ ñầu mối thực hiện nhiệm vụ
kiểm soát thủ tục hành chính theo quy ñịnh tại Quy chế này.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phê duyệt danh sách
cán bộ ñầu mối của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã, gửi Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh ñể theo dõi, tổng hợp.
3. Thực hiện nghiêm túc việc chi chế ñộ hỗ trợ, tạo ñiều kiện thuận lợi cho cán bộ
ñầu mối thực hiện hoạt ñộng kiểm soát thủ tục hành chính theo quy ñịnh.
ðiều 10. Trách nhiệm thi hành
1. Cán bộ, công chức, viên chức làm ñầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát
thủ tục hành chính chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phổ biến ñến toàn thể cán bộ, công chức
thuộc cơ quan, ñơn vị mình, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc
Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các ñơn vị
kịp thời phản ánh về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ñể tổng hợp, báo cáo Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.
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3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện
quy chế này; tổng hợp, ñề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời những
khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

CÔNG BÁO/Số 07/Ngày 08-02-2018

25

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 236/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc ñính chính văn bản
do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 64/TTr-SNV ngày 17
tháng 01 năm 2018,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. ðính chính căn cứ ban hành văn bản của 04 Quyết ñịnh sau ñây:
1. Quyết ñịnh số 04/2016/Qð-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ:
Bỏ căn cứ pháp lý “Căn cứ Quyết ñịnh số 45/2015/Qð-UB ngày 05 tháng 10
năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy ñịnh chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ”.
2. Quyết ñịnh số 75/2016-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp
tỉnh Thừa Thiên Huế:
Bỏ căn cứ pháp lý “Căn cứ Quyết ñịnh 49/2016/Qð-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế”.
3. Quyết ñịnh số 35/2016/Qð-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Du lịch:
Bỏ căn cứ pháp lý “Căn cứ Công văn số 19/TTg ngày 14 tháng 3 năm 2016 của
Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Du lịch”.
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4. Quyết ñịnh số 14/2016/Qð-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc thành lập trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn ðo lường chất lượng
trực thuộc Tiêu chuẩn ño lường chất lượng:
Bỏ căn cứ pháp lý “Căn cứ Quyết ñịnh số 45/2015/Qð-UB ngày 05 tháng 10
năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy ñịnh chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ” và “Căn cứ
Quyết ñịnh số 13/2016/Qð-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường chất lượng”.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nội vụ,
Tư pháp, Du lịch, Khoa học và Công nghệ; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế,
công nghiệp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Hủy bỏ Quyết ñịnh số 2464/Qð-UBND ngày 19/11/2014 của UBND tỉnh về việc
ban hành Quy ñịnh tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị ñịnh số 158/2016/Nð-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ
Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Khoáng sản;
Căn cứ Nghị ñịnh 203/2013/Nð-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
Quy ñịnh về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
468/TNMT-KS ngày 18 tháng 12 năm 2017 về việc ñề nghị ban hành Quyết ñịnh
Hủy bỏ Quyết ñịnh số 2464/Qð-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy ñịnh tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác
khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Hủy bỏ Quyết ñịnh số 2464/Qð-UBND ngày 19/11/2014 của UBND tỉnh
về việc ban hành Quy ñịnh tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Quy ñịnh tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế ñược áp dụng theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 158/2016/Nð-CP
ngày 29/11/2016 của Chính phủ về Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ðiều của Luật
Khoáng sản thay thế Nghị ñịnh 15/2012/Nð-CP và các văn bản liên quan.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày ký.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Tài nguyên
và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Kế hoạch và ðầu tư; Cục trưởng
Cục Thuế tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan và tổ chức, cá nhân
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 04/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 02 năm 2018

CHỈ THỊ
Về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ñịa phương năm 2018
ðể thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ñịa phương năm 2018, Ủy ban
nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh; UBND các
huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của nhiệm vụ
quốc phòng, quân sự ñịa phương năm 2018, cụ thể:
1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày
25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương ðảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ
Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị
về “Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương thành
khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị ñịnh số 152/2007/Nð-CP
ngày 10/10/2007, Nghị ñịnh số 02/2016/Nð-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 152/2007/Nð-CP; Thông tư
liên tịch số 104/2016/TTLT-BQP-BCA-BTC-BKHðT ngày 30/6/2016 của Bộ
Quốc phòng - Bộ Công an - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và ðầu tư về hướng dẫn
thực hiện Nghị ñịnh số 152/2007/Nð-CP và Nghị ñịnh số 02/2016/Nð-CP về
khu vực phòng thủ; Nghị quyết của ðảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XV
(nhiệm kỳ 2015 - 2020). Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW
ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế lãnh ñạo
của ðảng, quản lý ñiều hành của Nhà nước ñối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh,
bảo ñảm tính thống nhất, thiết thực, hiệu quả trong ñiều kiện hội nhập quốc tế;
ñặc biệt là trong lãnh ñạo, chỉ ñạo, tổ chức ñấu tranh chống các hoạt ñộng chống phá
của các thế lực thù ñịch. Tăng cường hiệu lực lãnh ñạo của các cấp ủy ðảng trong
việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, ñường lối, nghị quyết của ðảng và
pháp luật Nhà nước ñối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh và lực lượng vũ trang
nhân dân. Tăng cường sự lãnh ñạo tuyệt ñối, trực tiếp về mọi mặt của ðảng và hiệu lực
quản lý của Nhà nước ñối với công tác quốc phòng, an ninh.
2. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến ñấu của lực lượng vũ trang
cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nòng cốt là xây dựng Quân ñội nhân dân chính quy,
tinh nhuệ, từng bước hiện ñại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thật sự trong sạch,
vững mạnh toàn diện. Chăm lo giáo dục rèn luyện nâng cao phẩm chất cách mạng,
trình ñộ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ; làm tốt công tác
quy hoạch, tuyển chọn, ñào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ cán bộ, trước hết là ñội ngũ lãnh ñạo,
chỉ huy các cấp ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kiện toàn tổ chức,
ñiều chỉnh, bố trí lực lượng theo hướng tăng cường tiềm lực toàn diện cho cơ sở, nhất là
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vùng biên giới, bãi ngang và lực lượng trực tiếp chiến ñấu; bảo ñảm trang bị, phương tiện,
ñời sống vật chất và tinh thần cho các lực lượng vũ trang.
3. Tổ chức tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng.
Tập trung triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch sử dụng ñất quốc phòng vùng lõi
và ñầu tư xây dựng một số hạng mục công trình trong khu căn cứ hậu phương của tỉnh,
các huyện, thị xã, thành phố Huế; ñường tuần tra biên giới Việt - Lào, ñường vào các
ñồn Biên phòng tuyến núi, tuyến biển; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ñược ñầu tư
ñể ñẩy nhanh tiến ñộ thi công xây dựng công trình CH6-02 bảo ñảm chất lượng ñúng
kế hoạch; hoàn chỉnh các thủ tục, lập dự án ñầu tư xây dựng công trình ñường hầm
thành phố Huế; tiếp tục hoàn chỉnh ñường quốc phòng ven biển, bảo ñảm cho công tác
tuần tra, cơ ñộng chiến ñấu, nhất là trong ứng cứu khi xảy ra thiên tai, bão, lụt.
Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên ñịa bàn nắm chắc tình hình, bổ sung
hoàn chỉnh kế hoạch sẵn sàng chiến ñấu, Kế hoạch B, Quyết tâm A và A2, A3, kế hoạch
chuyển TT SSCð theo Chỉ lệnh 900/CL-TL ngày 29/5/2017 của Tư lệnh Quân khu 4,
của các cấp theo ñúng quy ñịnh, phù hợp với tình hình. Tổ chức hiệp ñồng nhiệm vụ
A2 với các ñơn vị chủ lực của Quân khu 4 và Bộ Quốc phòng; phối hợp chặt chẽ giữa
các lực lượng trong bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng ñiểm và các ngày lễ lớn...
4. Chỉ ñạo diễn tập khu vực phòng thủ 02 huyện (Nam ðông, Phú Lộc); diễn tập
Phòng cháy chữa cháy rừng thành phố Huế; diễn tập huy ñộng nhận lực, tàu thuyền
và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển
Việt Nam theo Nghị ñịnh số 30 và Nghị ñịnh số 130 của Chính phủ ñối với huyện
Phú Vang; các huyện, thị xã, thành phố chỉ ñạo 25% số xã, phường, thị trấn diễn tập
chiến ñấu phòng thủ cấp xã.
5. Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh ñộng viên công nghiệp (2003 - 2018);
làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 ñúng luật, bảo ñảm
số lượng và chất lượng.
6. Công tác dân quân tự vệ (DQTV): Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền
nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân về công tác DQTV.
Các ñịa phương kiện toàn nâng cao chất lượng Ban chỉ huy Quân sự xã, phường,
thị trấn; các cơ quan, tổ chức, chỉ huy các ñơn vị DQTV. Rà soát, củng cố lực lượng
DQTV theo Thông tư số 33/2016/TT-BQP ngày 29/3/2016 của Bộ Quốc phòng và
Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh có số lượng DQTV
phù hợp với ñịa phương, cơ sở; chú trọng xây dựng dân quân cơ ñộng, phòng không,
pháo binh, dân quân biển, dân quân thường trực biên giới, tự vệ trong các doanh nghiệp;
ñịa bàn trọng ñiểm về quốc phòng - an ninh, khu vực phòng thủ then chốt; bảo ñảm
chế ñộ chính sách cho DQTV giai ñoạn 2016 - 2020; xây dựng ñề án, kế hoạch xây dựng
chốt chiến ñấu dân quân thường trực biên giới ñất liền (01 xã huyện A Lưới); tiếp tục
ñầu tư xây dựng nhà trực cho dân quân và xây dựng chính quy phòng làm việc của
Ban CHQS cấp xã.
Cấp huyện rà soát, bổ sung xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch hoạt ñộng
của DQTV theo Thông tư số 108/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng; phối hợp xây dựng
quy chế, kế hoạch phối hợp hoạt ñộng giữa DQTV với Công an, Kiểm lâm, Biên phòng
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và các lực lượng khác theo Nghị ñịnh số 133/2015/Nð-CP của Chính phủ; duy trì
hoạt ñộng SSCð của DQTV, phối hợp với công an và các lực lượng khác tuần tra
canh gác nắm chắc tình hình ñịa bàn, tham gia các hoạt ñộng bảo vệ ANCT, TTATXH;
bảo vệ và phòng chống cháy rừng; PCTT-TKCN; làm tốt công tác dân vận và các
hoạt ñộng khác.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục hoàn thành lớp ñào tạo Trung cấp chuyên nghiệp
ngành quân sự cơ sở theo kế hoạch. Tổ chức bồi dưỡng tập huấn, huấn luyện DQTV
theo ñúng Thông tư số 02/2016/TT-BQP ngày 08/01/2016 của Bộ Quốc phòng. Bảo ñảm
tốt chế ñộ, chính sách cho dân quân tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ. Thực hiện tốt việc
quy ñịnh và hướng dẫn quy ñịnh về trang bị, quản lý sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ
của DQTV theo Thông tư số 65/2016/TT-BQP ngày 16/5/2016 của Bộ Quốc phòng và
hướng dẫn của các cấp.
7. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh: Tiếp tục quán triệt và thực hiện
tốt Luật giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN), Chỉ thị số 12-CT/TW ngày
03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng ñối với công tác
giáo dục QP-AN trong tình hình mới và Chương trình hành ñộng của Tỉnh ủy về
giáo dục QP-AN trong tình hình mới; Thông tư số 24/2014/TT-BQP ngày 15/5/2014
của Bộ Quốc phòng về giáo dục QP-AN; Thông tư số 38/2014/TT-BQP ngày
30/5/2014 của Bộ Quốc phòng; Thông tư số 05/2015/TT-BCA ngày 07/01/2015 của
Bộ Công an; Hướng dẫn số 90/HD-HðGDQPAN ngày 31/5/2016 và Hướng dẫn số
175/HD-HðGDQPANTW ngày 24/3/2017 của Hội ñồng giáo dục QP-AN Trung ương.
Khảo sát nắm chắc các ñối tượng trong diện bồi dưỡng kiến thức QP-AN; cử
cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng ñúng thành phần, ñủ chỉ tiêu. Năm 2018, các
ñịa phương hoàn thành bồi dưỡng kiến thức QP-AN ñối tượng 3 và 4 trong nhiệm kỳ
2016 - 2021; mở các lớp cập nhật chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng theo
quy ñịnh tại Hướng dẫn số 175/HD-HðGDQPANTW của Hội ñồng giáo dục QP-AN
Trung ương. Hội ñồng giáo dục QP-AN tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Hội ñồng
giáo dục QP-AN Quân khu kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh ñối với
tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm GDQPAN ðại học Huế (tháng 9). Làm tốt công tác
ñào tạo, biên chế giáo viên chuyên trách giáo dục quốc phòng các trường ñại học,
cao ñẳng, trung học phổ thông kết hợp tăng cường việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao
năng lực, trình ñộ ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy quốc phòng, an ninh cho
học sinh, sinh viên và phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân theo ñúng quy ñịnh của
Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho
mọi tầng lớp nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng các phóng sự, chuyên trang,
chuyên mục, tin bài về quốc phòng - an ninh./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/NQ-HðND

A Lưới, ngày 26 tháng 01 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc ñiều chỉnh quyết toán ngân sách huyện năm 2016
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI
KHÓA XI, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 1
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;
Căn cứ Nghị ñịnh số 73/2003/Nð-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ
ban hành Quy chế xem xét quyết ñịnh dự toán, phân bổ ngân sách ñịa phương, phê chuẩn
quyết toán ngân sách ñịa phương;
Sau khi xem xét Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân huyện về việc xin ñiều chỉnh phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện
năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội ñồng nhân dân huyện và
ý kiến thảo luận của các ñại biểu,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân huyện tán thành Tờ trình của UBND huyện và
thống nhất ñiều chỉnh tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2016 với một số chỉ tiêu
chính sau:
1. Tổng thu ngân sách nhà nước:
658.977.012.557 ñồng
2. Tổng thu ngân sách huyện, xã hưởng:
534.746.202.604 ñồng
(gồm cả thu bổ sung của ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới và kết dư
ngân sách năm trước).
a) Thu ngân sách huyện:
429.771.999.640 ñồng
b) Thu ngân sách xã, thị trấn:
104.974.202.964 ñồng
3. Tổng chi ngân sách huyện:
525.874.592.935 ñồng
(gồm cả chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới và chi chuyển nguồn).
a) Chi ngân sách cấp huyện:
425.085.364.717 ñồng
b) Chi ngân sách cấp xã, thị trấn:
100.789.228.218 ñồng
4. Kết dư ngân sách:
8.871.609.669 ñồng
a) Kết dư ngân sách cấp huyện:
4.686.634.923 ñồng
b) Kết dư ngân sách xã, thị trấn:
4.184.974.746 ñồng
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện:
Thống nhất chuyển toàn bộ kết dư ngân sách huyện năm 2016 vào thu ngân sách
huyện năm 2017 ñể chi theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước.
Thường trực Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm chỉ ñạo
việc xử lý kết dư ngân sách huyện, xã, thị trấn; thực hiện công khai ñiều chỉnh quyết toán
ngân sách theo ñúng quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước.
ðiều 3. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban, các Tổ ðại biểu và các
ðại biểu Hội ñồng nhân dân huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam huyện và các thành viên tăng cường giám sát, kiểm tra, ñôn ñốc
việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ ñược pháp luật quy ñịnh.
ðiều 4. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI,
kỳ họp bất thường lần thứ 1 thông qua ngày 26 tháng 01 năm 2018 và có hiệu lực
thi hành kể từ ngày Hội ñồng nhân dân huyện biểu quyết thông qua; Nghị quyết này
thay thế Nghị quyết số 01/NQ-HðND ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Hội ñồng nhân dân huyện
về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2016./.
CHỦ TỊCH
Hồ ðàm Giang
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NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội ñồng nhân dân
huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Xét ñề nghị của Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới tại Tờ trình số
01/TTr-HðND ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Thường trực Hội ñồng nhân dân về việc
ñề nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI,
nhiệm kỳ 2016 - 2021,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HðND huyện A Lưới khóa XI,
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông Hồ Xuân Trăng ñể nhận công tác khác.
ðiều 2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện hoàn tất hồ sơ, thủ tục
trình Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh phê chuẩn theo quy ñịnh của pháp luật
ðiều 3. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, kỳ họp
bất thường lần thứ nhất thông qua ngày 26 tháng 01 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày
Hội ñồng nhân dân huyện biểu quyết thông qua./.
CHỦ TỊCH
Hồ ðàm Giang
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN A LƯỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 03/NQ-HðND

A Lưới, ngày 26 tháng 01 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội ñồng nhân dân
huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI
KHÓA XI, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 1
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội khóa XIII hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp
thứ nhất của Hội ñồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Căn cứ kết quả giới thiệu ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới
khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện;
Căn cứ kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử Chủ tịch Hội ñồng nhân dân huyện
A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới
khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với ðại biểu Hội ñồng nhân dân huyện có tên sau:
Ông Hồ ðàm Giang - Chủ tịch Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI.
(Có biên bản bầu cử và lý lịch trích ngang kèm theo)
ðiều 2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện hoàn tất hồ sơ, thủ tục
trình Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê chuẩn theo quy ñịnh
của pháp luật.
ðiều 3. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI,
kỳ họp bất thường lần thứ 1 thông qua ngày 26 tháng 01 năm 2018 và có hiệu lực
thi hành kể từ ngày Hội ñồng nhân dân huyện biểu quyết thông qua./.
CHỦ TỊCH
Hồ ðàm Giang
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NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân tộc
Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Xét ñề nghị của Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới tại Tờ trình số
03/TTr-HðND ngày 26 tháng 01 năm 2018 về việc ñề nghị miễn nhiệm chức vụ
Trưởng Ban Dân tộc Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nhất trí miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân tộc Hội ñồng nhân dân
huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông Hồ ðàm Giang ñể nhận
công tác khác.
ðiều 2. Ông Hồ ðàm Giang có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ của Trưởng Ban
Dân tộc Hội ñồng nhân dân huyện cho ðại biểu ñược bầu làm Trưởng Ban Dân tộc
Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy ñịnh của
pháp luật.
ðiều 3. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, kỳ họp
bất thường lần thứ 1 thông qua ngày 26 tháng 01 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày
Hội ñồng nhân dân huyện biểu quyết thông qua./.
CHỦ TỊCH
Hồ ðàm Giang
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NGHỊ QUYẾT
Về xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban Dân tộc
của Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI
KHÓA XI, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 1
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03 tháng 6 năm 2016 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức
kỳ họp thứ nhất của Hội ñồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Xét Tờ trình số 04/TTr-HðND ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Hội ñồng
nhân dân huyện về việc ñề nghị bầu Trưởng Ban Dân tộc của Hội ñồng nhân dân huyện
A Lưới nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Căn cứ kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử Trưởng Ban Dân tộc của Hội ñồng
nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban Dân tộc của Hội ñồng nhân dân
huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ðại biểu Hội ñồng nhân dân huyện
có tên sau:
Ông Pi Loong Mái - Trưởng Ban Dân tộc Hội ñồng nhân dân huyện.
(Có biên bản bầu cử và lý lịch trích ngang kèm theo)
ðiều 2. Trưởng Ban Dân tộc của Hội ñồng nhân dân huyện có trách nhiệm
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 3. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp
bất thường lần thứ 1 thông qua ngày 26 tháng 01 năm 2018 và có hiệu lực thi hành
kể từ ngày Hội ñồng nhân dân huyện biểu quyết thông qua./.
CHỦ TỊCH
Hồ ðàm Giang
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NGHỊ QUYẾT
Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên
Ủy ban nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI
KHÓA XI, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 1
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu,
từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03 tháng 6 năm 2016 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức
kỳ họp thứ nhất của Hội ñồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Xét Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2018 về việc ñề nghị Hội ñồng
nhân dân huyện bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới khóa XI,
nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Căn cứ kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân
huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới
khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:
Ông Phan Duy Khanh - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng.
(Có biên bản bầu cử và lý lịch trích ngang kèm theo).
ðiều 2. Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và
quyền hạn theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 3. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp
bất thường lần thứ 1 thông qua ngày 26 tháng 01 năm 2018 và có hiệu lực thi hành
kể từ ngày Hội ñồng nhân dân huyện biểu quyết thông qua./.
CHỦ TỊCH
Hồ ðàm Giang
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NGHỊ QUYẾT
Về việc cho thôi làm nhiệm vụ ðại biểu Hội ñồng nhân dân
huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI
KHÓA XI, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 1
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Xét ñơn xin thôi làm ðại biểu Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI,
nhiệm kỳ 2016 - 2021 của ðại biểu Hồ Xuân Trăng và Tờ trình số 05/TTr-HðND
ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nhất trí ñể ông Hồ Xuân Trăng ñược thôi làm ðại biểu Hội ñồng
nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo nguyện vọng với lý do:
chuyển công tác khỏi ñịa bàn.
ðiều 2. Ông Hồ Xuân Trăng thôi làm nhiệm vụ ñại biểu kể từ ngày Hội ñồng
nhân dân thông qua nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ ñại biểu.
ðiều 3. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện thông báo cho Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, cử tri ở ñơn vị bầu cử nơi ñại biểu ñược bầu và
ñại biểu có tên ở ðiều 1 biết Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân huyện về việc cho thôi
làm nhiệm vụ ñại biểu của ñại biểu Hội ñồng nhân dân.
ðiều 4. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp
bất thường lần thứ 1 thông qua ngày 26 tháng 01 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày
Hội ñồng nhân dân huyện biểu quyết thông qua./.
CHỦ TỊCH
Hồ ðàm Giang
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Kính gửi: Các cơ quan, ñơn vị; các xã, thị trấn.
Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới ñã ban hành Nghị quyết số 04/2017/NQ-HðND
ngày 15 tháng 12 năm 2017 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Tuy nhiên,
do sơ suất trong khâu ñánh máy, in ấn và kiểm tra, tại trang 1 của Nghị quyết
(dòng thứ 9 từ trên xuống) ñã ñể xảy ra sai sót về nội dung, tại căn cứ thứ 2 trong
Nghị quyết viết là:
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 20 tháng 11 năm 2015;
Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới xin ñính chính lại nội dung Nghị quyết số
04/2017/NQ-HðND như sau:
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Còn lại các nội dung khác không thay ñổi, Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới rất
mong sự thông cảm của các cơ quan, ñơn vị; các xã, thị trấn.
Xin trân trọng cảm ơn.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tân
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