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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Trang

05-3-2018

Quyết ñịnh số 15/2018/Qð-UBND ban hành Quy ñịnh về quản lý
sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng tại các công trình xây dựng
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Quyết ñịnh số 16/2018/Qð-UBND quy ñịnh Hệ số ñiều chỉnh
giá ñất năm 2018 áp dụng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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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: 15/2018/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 3 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng
tại các công trình xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6
năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22
tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 11 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về
các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BLðTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2012 của
Bộ Lao ñộng, Thương binh và Xã hội ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn
lao ñộng ñối với thiết bị nâng;
Căn cứ Thông tư số 40/2013/TT-BLðTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của
Bộ Lao ñộng, Thương binh và Xã hội ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn
lao ñộng ñối với máy vận thăng;
Căn cứ Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ
Xây dựng ban hành quy trình kiểm ñịnh kỹ thuật an toàn ñối với cần trục tháp,
máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng.
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2791/TTr-SXD ngày 22
tháng 12 năm 2017 .
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy ñịnh về quản lý sử dụng
cần trục tháp, máy vận thăng tại các công trình xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

CÔNG BÁO/Số 11/Ngày 13-3-2018

03

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2018.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban,
ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế;
chủ ñầu tư, 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
Nguyễn Văn Phương
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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 sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng tại các công trình xây dựng
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 15/2018/Qð-UBND
ngày 05 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
1. Quy ñịnh này quy ñịnh về các hoạt ñộng quản lý sử dụng cần trục tháp, máy
vận thăng phục vụ cho việc vận chuyển con người, vật tư, thiết bị trong quá trình
thi công tại các công trình xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Ngoài nội dung tại Quy ñịnh này, các hoạt ñộng quản lý, sử dụng, vận hành
cần trục tháp, máy vận thăng ñược thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật
hiện hành có liên quan.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
Quy ñịnh này áp dụng ñối với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có
liên quan trong việc quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng tại các công trình
xây dựng.
ðiều 3. Giải thích từ ngữ
Trong quy ñịnh này, những từ ngữ sau ñây ñược hiểu như sau:
1. Cần trục tháp là loại cần trục có cần lắp với phần ñỉnh tháp cố ñịnh hay di chuyển.
2. Các loại vận thăng sử dụng trong thi công xây dựng: Bao gồm 2 loại:
- Vận thăng chở hàng có người ñi kèm: là thiết bị nâng chuyên dùng ñể vận chuyển
người và hàng hóa theo phương thẳng ñứng tại các công trường, cấu tạo gồm có
cabin (lồng nâng) di chuyển theo dẫn hướng thẳng ñứng là thân tháp qua bộ truyền
bánh răng - thanh răng (có thể có hoặc không có ñối trọng).
- Vận thăng chở hàng không có người ñi kèm: là thiết bị dùng ñể nâng, di chuyển
và hạ hàng hóa theo phương thẳng ñứng hoặc phương lệch với phương thẳng ñứng
một góc tối ña 15°.
3. Vùng nguy hiểm vật rơi: là vùng nguy hiểm do vật có thể rơi tự do từ trên cao
xuống phải ñược rào chắn, ñặt biển báo, hoặc làm mái che bảo vệ với giới hạn ñược
xác ñịnh theo Bảng 1 Mục 2.2.1.6 QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về An toàn trong xây dựng.
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Chương II
QUY ðỊNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG CẦN TRỤC THÁP, MÁY VẬN THĂNG
Mục 1
QUẢN LÝ SỬ DỤNG CẦN TRỤC THÁP
ðiều 4. ðiều kiện sử dụng cần trục tháp
1. Khai báo với Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội theo quy ñịnh tại khoản 2, 7
ðiều 16 Nghị ñịnh số 44/2016/Nð-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy ñịnh
chi tiết một số ðiều của Luật an toàn, vệ sinh lao ñộng về hoạt ñộng kiểm ñịnh
kỹ thuật an toàn lao ñộng, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao ñộng và quan trắc
môi trường lao ñộng và Thông tư số 16/2017/TT-LðTBXH ngày 08/6/2017 của
Bộ Lao ñộng, Thương binh và Xã hội quy ñịnh chi tiết một số nội dung hoạt ñộng
kiểm ñịnh kỹ thuật an toàn ñối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về
an toàn lao ñộng.
2. Có lý lịch thiết bị, hồ sơ kỹ thuật của thiết bị (ñánh giá theo 1.3.2 và 3.5.1.5
QCVN 07:2012/BLðTBXH). Lý lịch thiết bị ñược lập theo mẫu Phụ lục 03 QTKð:
01-2016/BXD (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 12
năm 2016).
3. Có hồ sơ chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy cần trục tháp theo quy ñịnh.
4. Có hồ sơ khảo sát vị trí lắp ñặt, hồ sơ thiết kế lắp ñặt cần trục tháp (phần móng,
giằng, neo) ñược tổ chức ñủ ñiều kiện năng lực thẩm tra ñảm bảo khả năng chịu lực,
ổn ñịnh và ñược phê duyệt theo quy ñịnh.
5. Có sơ ñồ thể hiện phạm vi di chuyển của cần trục tháp; vùng nguy hiểm vật rơi
khi cần trục hoạt ñộng; vị trí các chướng ngại vật, công trình, ñường giao thông
bên dưới; vị trí cần trục tháp ở trạng thái nghỉ (không hoạt ñộng).
6. Có quy trình lắp ñặt và sử dụng an toàn cần trục tháp ñã ñược phê duyệt theo
quy ñịnh.
7. Có phương án ñảm bảo an toàn cần trục tháp trong ñiều kiện mưa bão ñược
tổ chức ñủ ñiều kiện năng lực thẩm tra ñảm bảo khả năng chịu lực và ổn ñịnh. Bao gồm:
- Trường hợp dự báo tốc ñộ gió bão trong giới hạn cho phép theo thiết kế của
cần trục tháp: Biện pháp, tiến ñộ hạ cần trục xuống sát tầng thi công gần nhất, tháo dỡ
ñối trọng và tăng cường neo giằng thân tháp, tay cần cố ñịnh vào công trình ñang
thi công ñảm bảo an toàn tuyệt ñối;
- Trường hợp dự báo tốc ñộ gió bão lớn hơn tốc ñộ gió cho phép theo thiết kế
của cần trục tháp: Biện pháp, tiến ñộ tháo dỡ ñối trọng, tay cần của cần trục tháp,
tăng cường neo giằng thân tháp cố ñịnh vào công trình ñang thi công hoặc tháo dỡ
thân tháp trong trường hợp không có khả năng neo giằng thân tháp vào công trình
ñảm bảo an toàn tuyệt ñối.
8. Có hồ sơ bảo hiểm cần trục tháp theo quy ñịnh.

06

CÔNG BÁO/Số 11/Ngày 13-3-2018

9. Trường hợp phạm vi hoạt ñộng của cần trục tháp vượt khỏi mặt bằng công trường
hoặc do ñiều kiện thi công phải ñặt ở ngoài phạm vi công trường tạo ra vùng nguy hiểm
có nguy cơ ảnh hưởng ñến an toàn cộng ñồng thì nhà thầu thi công xây dựng phải lập
và trình chủ ñầu tư phê duyệt biện pháp kỹ thuật bảo ñảm an toàn cho người, tài sản,
công trình lân cận, báo cáo bằng Văn bản ñến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi xây dựng
công trình ñể biết, kiểm tra sự tuân thủ các quy ñịnh về an toàn. Ngoài ra, Chủ ñầu tư
phải ñảm bảo tuân thủ các quy ñịnh khác của pháp luật có liên quan.
10. Có giấy phép sử dụng ñất, công trình công cộng hoặc hợp ñồng thuê ñất ñặt
vị trí móng cần trục tháp trong trường hợp móng cần trục tháp ñược xây dựng ngoài
phạm vi công trường.
ðiều 5. Quy ñịnh về sử dụng an toàn cần trục tháp
1. Chỉ ñược lắp ñặt cần trục tháp khi ñảm bảo các yêu cầu quy ñịnh tại ðiều 4
của quy ñịnh này.
2. Lắp ñặt và sử dụng cần trục tháp ñảm bảo an toàn theo ñúng quy trình ñã
ñược phê duyệt.
3. Mỗi cần trục tháp phải có nội quy sử dụng an toàn.
4. Thực hiện kiểm ñịnh kỹ thuật toàn bộ trước khi ñưa vào sử dụng lần ñầu,
kiểm ñịnh ñịnh kỳ và kiểm ñịnh bất thường theo quy ñịnh tại Quy trình kiểm ñịnh
QTKð: 01-2016/BXD (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày 29
tháng 12 năm 2016).
5. Chỉ bố trí công nhân ñiều khiển cần trục tháp và công nhân buộc móc tải từ
18 tuổi trở lên, có giấy xác nhận ñủ sức khỏe ñể thực hiện công việc, ñã ñược ñào tạo
ñúng với công việc ñược giao (có bằng hoặc giấy chứng nhận), ñược huấn luyện
và cấp chứng chỉ an toàn theo ñúng quy ñịnh.
6. Bất kỳ trường hợp nào cũng phải có người ñánh tín hiệu theo quy ñịnh. Tín hiệu
sử dụng phải ñược quy ñịnh cụ thể và không lẫn ñược với các hiện tượng khác
xung quanh. Trong trường hợp sử dụng thiết bị vô tuyến ñiện ñể liên lạc, ñánh tín hiệu
thì phải ñăng ký sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến ñiện với cơ quan chức năng có
thẩm quyền; ñồng thời sử dụng tần số riêng ñối với bộ phận quản lý và vận hành
cần trục tháp.
7. Trường hợp trong quá trình hoạt ñộng các bộ phận của cần trục tháp như cần,
ñối trọng, tải,… có phạm vi vận hành phía trên ñường giao thông thì không ñược phép
vận hành cần trục trong giờ giao thông ñông người (sáng từ 6h00 ñến 8h00, trưa từ
11h00 ñến 14h00, chiều từ 16h30 ñến 18h30). Trường hợp cần thiết phải hoạt ñộng
trong khung giờ nêu trên và trường hợp ñặc biệt khác, phải ñược cơ quan chức năng
quản lý tuyến ñường giao thông có liên quan hỗ trợ ñiều tiết giao thông ñảm bảo
an toàn.
8. Phải có sổ theo dõi vận hành cần trục tháp, sổ giao ca cho mỗi cần trục tháp
ñược lưu tại công trường.
9. Bảo ñảm sự sẵn sàng và hiệu quả của hệ thống ñiện dự phòng ñể ñưa cần trục
về trạng thái nghỉ trong trường hợp mất ñiện.
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10. Các hành vi nghiêm cấm khi vận hành, sử dụng cần trục tháp:
a. Sử dụng cần trục tháp ñể nâng, hạ và di chuyển người, kim loại lỏng, vật liệu nổ,
chất ñộc, bình ñựng khí nén hoặc chất lỏng nén;
b. Nâng, hạ tải vượt quá tải trọng cho phép;
c. ðể người lên, xuống cần trục khi cần trục ñang hoạt ñộng;
d. Nâng, hạ tải khi có người ñứng trên tải;
ñ. Nâng, hạ tải trong tình trạng chưa ổn ñịnh, tải bị vùi dưới ñất, bị các vật khác
ñè lên, bị liên kết bằng bu lông hoặc bê tông với các vật khác;
e. Cẩu với, kéo lê tải, vừa dùng người ñẩy vừa nâng hạ tải.
g. Treo pano, áp phích, khẩu hiệu hoặc che chắn làm tăng diện tích cản gió
của cần trục;
h. Chuyển tải phía trên các công trình liền kề, công trình lân cận;
Mục 2
QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY VẬN THĂNG
ðiều 6. ðiều kiện sử dụng máy vận thăng
1. Khai báo với Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội theo quy ñịnh tại khoản 2, 7
ðiều 16 Nghị ñịnh số 44/2016/Nð-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy ñịnh
chi tiết một số ðiều của Luật an toàn, vệ sinh lao ñộng về hoạt ñộng kiểm ñịnh kỹ thuật
an toàn lao ñộng, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao ñộng và quan trắc môi trường
lao ñộng và Thông tư số 16/2017/TT-LðTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao ñộng,
Thương binh và Xã hội quy ñịnh chi tiết một số nội dung hoạt ñộng kiểm ñịnh kỹ thuật
an toàn ñối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng.
2. Có ñầy ñủ hồ sơ kỹ thuật của thiết bị theo quy ñịnh tại Mục 3.1 của Quy chuẩn
QCVN 16: 2013/BLðTBXH (Ban hành kèm theo Thông tư số 40-2013/TT-BLðTBXH
ngày 30 tháng 12 năm 2013). Lý lịch thiết bị ñược lập theo mẫu Phụ lục 03 QTKð:
02-2016/BXD (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 12
năm 2016).
3. Có quy trình lắp ñặt và sử dụng an toàn máy vận thăng ñã ñược phê duyệt
theo quy ñịnh.
4. Có hồ sơ chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy ñịnh.
5. Có hồ sơ bảo hiểm máy vận thăng theo quy ñịnh.
6. Có hồ sơ khảo sát vị trí lắp ñặt, hồ sơ thiết kế ñược tổ chức ñủ ñiều kiện năng lực
thẩm tra ñảm bảo khả năng chịu lực và ổn ñịnh.
7. Có biện pháp lắp ñặt và tháo dỡ, biện pháp ñảm bảo an toàn trong quá trình
sử dụng vận thăng.
8. Các bộ phận chi tiết máy ñi kèm phải ñồng bộ hoặc chế tạo theo dạng liên kết
của nhiều hãng, nhiều quốc gia thì phải ñảm bảo các ñặc tính kỹ thuật của hãng
sản xuất máy vận thăng ñứng tên.
9. Có phương án ñảm bảo an toàn máy vận thăng trong ñiều kiện mưa bão ñược
tổ chức ñủ ñiều kiện năng lực thẩm tra ñảm bảo khả năng chịu lực và ổn ñịnh.
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ðiều 7. Quy ñịnh về sử dụng an toàn máy vận thăng
1. Chỉ ñược lắp ñặt máy vận thăng khi ñảm bảo các yêu cầu quy ñịnh tại ðiều 6
của quy ñịnh này.
2. Lắp ñặt và sử dụng máy vận thăng ñảm bảo an toàn theo ñúng quy trình ñã
ñược phê duyệt. Sau khi lắp ñặt xong phải có biên bản nghiệm thu máy vận thăng.
3. Thực hiện kiểm ñịnh kỹ thuật toàn bộ trước khi ñưa vào sử dụng lần ñầu,
kiểm ñịnh ñịnh kỳ và kiểm ñịnh bất thường theo quy ñịnh tại Quy trình kiểm ñịnh
QTKð: 02-2016/BXD (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày 29
tháng 12 năm 2016).
4. Mỗi máy vận thăng phải có nội quy sử dụng an toàn.
5. Người chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp, vận hành máy vận thăng phải
ñược huấn luyện cơ bản về nghiệp vụ mà mình ñảm nhận; ñược huấn luyện an toàn lần
ñầu trước khi giao việc, huấn luyện an toàn ñịnh kỳ hàng năm và ñược cấp thẻ an toàn
lao ñộng theo quy ñịnh; hiểu ñược tính năng kỹ thuật của máy vận thăng mà mình
phụ trách; biết các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn liên quan ñến máy vận thăng;
biết cách khắc phục các sự cố khẩn cấp theo hướng dẫn của ñơn vị lắp ñặt.
6. ðảm bảo các yêu cầu an toàn khi sử dụng máy vận thăng theo quy ñịnh tại
Mục 3.7.4 Quy chuẩn QCVN 16: 2013/BLðTBXH (Ban hành kèm theo Thông tư số
40-2013/TT-BLðTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013).
7. Nghiêm cấm sử dụng vận thăng chuyên chở vật liệu ñể chở người.
Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ðƠN VỊ LIÊN QUAN TRONG QUẢN LÝ
SỬ DỤNG CẦN TRỤC THÁP, MÁY VẬN THĂNG
ðiều 8. Chủ ñầu tư xây dựng công trình
1. Khai báo với Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội trong khoảng thời gian
30 ngày trước hoặc sau khi ñưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng.
2. Phê duyệt hồ sơ thiết kế lắp dựng; quy trình lắp ñặt và sử dụng an toàn;
phương án ñảm bảo an toàn trong ñiều kiện mưa bão.
3. Quản lý chất lượng thi công xây dựng, lắp ñặt theo ñúng quy ñịnh về quản lý
chất lượng công trình xây dựng.
4. Thường xuyên kiểm tra, yêu cầu ñơn vị quản lý sử dụng tuân thủ các yêu cầu
kỹ thuật an toàn quy ñịnh tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao ñộng ñối với
thiết bị nâng (QCVN 07: 2012/BLðTBXH) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn
lao ñộng ñối với máy vận thăng (QCVN 16: 2013/BLðTBXH) trong quá trình lắp ñặt,
sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng.
5. Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật của cần trục tháp, máy vận thăng; kiểm tra kết quả
kiểm ñịnh lần ñầu, kiểm ñịnh ñịnh kỳ phục vụ thi công xây dựng công trình do mình
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làm chủ ñầu tư; kiểm tra hồ sơ năng lực của công nhân ñiều khiển, công nhân buộc
móc tải, công nhân ñánh tín hiệu và cán bộ kỹ thuật phục vụ vận hành cần trục tháp,
hồ sơ năng lực của người quản lý trực tiếp, vận hành máy vận thăng trước khi cho
phép lắp ñặt, sử dụng.
6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sự cố xảy ra do cần trục tháp, máy
vận thăng gây ra.
ðiều 9. ðơn vị quản lý sử dụng
1. Triển khai lắp dựng, thực hiện quy trình lắp ñặt, sử dụng an toàn cần trục tháp,
máy vận thăng và ñảm bảo an toàn trong ñiều kiện mưa bão ñúng theo hồ sơ ñã
ñược phê duyệt.
2. Tuân thủ ñúng các yêu cầu kỹ thuật an toàn quy ñịnh tại Quy chuẩn QCVN
07:2012/BLðTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao ñộng ñối với
thiết bị nâng, Quy chuẩn QCVN 16:2013/BLðTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn lao ñộng ñối với máy vận thăng, trong ñó ñặc biệt chú ý các nội dung
nêu tại ðiều 5, ðiều 7 Quy ñịnh này.
3. Báo cáo về Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội và Sở Xây dựng kết quả
kiểm ñịnh kỹ thuật an toàn lần ñầu trước khi ñưa vào sử dụng, kiểm ñịnh ñịnh kỳ
và kiểm ñịnh bất thường trong quá trình sử dụng trong vòng 30 ngày sau khi có kết quả
kiểm ñịnh.
4. ðịnh kỳ hằng năm (trước ngày 10 tháng 12) báo cáo tình trạng sử dụng cần trục tháp,
máy vận thăng do ñơn vị mình quản lý sử dụng cho Sở Lao ñộng - Thương binh và
Xã hội và Sở Xây dựng.
5. Chịu trách nhiệm trước chủ ñầu tư và pháp luật nếu sự cố xảy ra do cần trục tháp,
máy vận thăng gây ra.
ðiều 10. Sở Xây dựng
1. Hướng dẫn, theo dõi, ñôn ñốc chủ ñầu tư công trình xây dựng, ñơn vị quản lý
sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng trong việc tuân thủ các quy ñịnh về quản lý
chất lượng và an toàn trong lắp ñặt, sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng.
2. Chủ trì, phối hợp với Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông
vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ñơn vị liên quan tăng cường
kiểm tra, thanh tra hoạt ñộng các cần trục tháp, máy vận thăng trên ñịa bàn tỉnh;
tiến hành xử lý theo thẩm quyền hoặc ñề xuất xử lý theo quy ñịnh.
3. Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt ñộng cần trục tháp, máy vận thăng trên
ñịa bàn tỉnh, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trước ngày 15 tháng 12
hàng năm hoặc ñột xuất khi có yêu cầu.
ðiều 11. Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội
1. Phổ biến, hướng dẫn, ñôn ñốc chủ ñầu tư công trình xây dựng, ñơn vị quản lý
sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng trong việc kiểm ñịnh kỹ thuật an toàn, chứng nhận
hợp quy, công bố hợp quy, chất lượng thiết bị sử dụng thi công các công trình xây dựng
trên ñịa bàn tỉnh.
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2. Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kiểm ñịnh
kỹ thuật an toàn, chứng nhận hợp quy, chất lượng thiết bị cần trục tháp, máy vận thăng
theo thẩm quyền.
3. Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, thanh tra hoạt ñộng các cần trục tháp,
máy vận thăng trong thi công xây dựng trên ñịa bàn tỉnh.
4. Tổng hợp, báo cáo tình hình kiểm ñịnh cần trục tháp, máy vận thăng trên
ñịa bàn tỉnh khi ñược yêu cầu. ðồng thời gửi Sở Xây dựng ñể tổng hợp báo cáo
theo quy ñịnh trước ngày 10 tháng 12 hàng năm hoặc ñột xuất khi có yêu cầu.
ðiều 12. Sở Giao thông vận tải, Cơ quan quản lý các tuyến ñường theo
phân cấp
1. Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, thanh tra hoạt ñộng các cần trục tháp,
máy vận thăng trong thi công xây dựng trên ñịa bàn tỉnh.
2. Hỗ trợ chủ ñầu tư (khi nhận ñược yêu cầu) có biện pháp ñảm bảo ñiều tiết
giao thông, ñảm bảo an toàn cộng ñồng, tính toán các chi phí liên quan ñể chủ ñầu tư
công trình chi trả.
ðiều 13. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
1. Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, thanh tra hoạt ñộng các cần trục tháp,
máy vận thăng trong thi công xây dựng trên ñịa bàn tỉnh.
2. Tiếp nhận, xử lý theo quy ñịnh hồ sơ biện pháp kỹ thuật bảo ñảm an toàn
cho người, tài sản, công trình lân cận trong trường hợp phạm vi hoạt ñộng của cần trục
tháp vượt khỏi mặt bằng công trường hoặc do ñiều kiện thi công phải ñặt ở ngoài
phạm vi công trường.
3. Thường xuyên theo dõi tình hình hoạt ñộng cần trục tháp trên ñịa bàn do mình
quản lý, nếu phát hiện chủ ñầu tư, ñơn vị quản lý sử dụng cần trục tháp không tuân thủ
các yêu cầu kỹ thuật an toàn trong lắp ñặt, sử dụng cần báo cáo ngay về Sở Xây dựng
và các ñơn vị có liên quan ñể kịp thời xử lý.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 14. Tổ chức thực hiện
Giám ñốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế
và thủ trưởng các ñơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quy ñịnh này. Trong quá trình
thực hiện Quy ñịnh này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan kịp thời phản ảnh
về Sở Xây dựng ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Quy ñịnh Hệ số ñiều chỉnh giá ñất năm 2018
áp dụng 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 Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị ñịnh số 45/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất;
Căn cứ Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính
về hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 45/2014/Nð-CP;
Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính
hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP;
Căn cứ Công văn số 21/HðND-THKT ngày 06/02/2018 của Thường trực Hội ñồng
nhân dân tỉnh về thống nhất quy ñịnh hệ số ñiều chỉnh giá ñất năm 2018;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3480/TTr-QLGCS ngày 27
tháng 12 năm 2017, Công văn số 470/STC-QLGCS ngày 01 tháng 3 năm 2018 và Báo cáo
thẩm ñịnh số 1838/BC-STP ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Sở Tư pháp.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Quy ñịnh Hệ số ñiều chỉnh giá ñất ñể thu tiền sử dụng và thu tiền
thuê ñất, thuê mặt nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:
1. Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại thành phố Huế:
+ ðường phố loại 1, 2: Hệ số 1,55
+ ðường phố loại 3: Hệ số 1,45
+ ðường phố còn lại: Hệ số 1,3
2. Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại thị xã Hương Thủy:
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại các phường Phú Bài, Thủy Lương, Thủy Phương,
Thủy Châu
+ ðường phố loại 1, 2: Hệ số 1,4
+ ðường phố loại 3: Hệ số 1,35
+ ðường phố còn lại: Hệ số 1,3
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- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại phường Thủy Dương
+ ðường phố loại 1, 2: Hệ số 1,5
+ ðường phố loại 3: Hệ số 1,45
+ ðường phố còn lại: Hệ số 1,4
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại khu vực nông thôn
+ Các xã: Thủy Phù, Thủy Tân và các tuyến ñường Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ ñi
qua ñịa bàn các xã thuộc thị xã Hương Thủy (ngoại trừ xã Thủy Thanh, xã Thủy Vân
và xã Thủy Bằng): Hệ số 1,35
+ Các xã: Thủy Vân, Thủy Bằng, Thủy Thanh và các tuyến ñường Quốc lộ, tỉnh lộ,
huyện lộ ñi qua ñịa bàn các xã trên: Hệ số 1,5
+ Các xã Dương Hòa và Phú Sơn: Hệ số 1,0
3. Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại thị xã Hương Trà
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại các phường
+ ðường phố loại 1, 2: Hệ số 1,25
+ ðường phố loại 3: Hệ số 1,2
+ ðường phố loại 4: Hệ số 1,15
+ ðường phố còn lại: Hệ số 1,1
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại khu vực nông thôn
+ Xã Hương Vinh: Hệ số 1,2
+ Các xã còn lại: Hệ số 1,1
4. Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại huyện Quảng ðiền
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại thị trấn Sịa
+ ðường phố loại 1, 2: Hệ số 1,25
+ ðường phố loại 3: Hệ số 1,15
+ ðường phố còn lại: Hệ số 1,1
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại khu vực nông thôn
Các xã thuộc huyện Quảng ðiền: Hệ số 1,1
- Riêng các tuyến ñường ñược bàn hành giá ñất theo Quyết ñịnh số 53/Qð-UBND
ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh: hệ số 1,0
5. Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại huyện Phú Vang
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại thị trấn Thuận An
+ ðường phố loại 1, 2: Hệ số 1,1
+ ðường phố còn lại: Hệ số 1,05
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại thị trấn Phú ða
ðường phố loại 1, 2, 3, 4 và các ñường phố còn lại: Hệ số 1,0
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại khu vực nông thôn
+ Xã Phú Thượng: Hệ số 1,2
+ Các xã Phú Dương, Phú Mỹ, Phú Thuận, Vinh Thanh: Hệ số 1,1
+ Các xã còn lại: Hệ số 1,0
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6. Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại huyện Phong ðiền
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại thị trấn Phong ðiền
+ ðường phố loại 1, 2: Hệ số 1,1
+ ðường phố còn lại: Hệ số 1,0
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại khu vực nông thôn
Các xã thuộc huyện Phong ðiền: Hệ số 1,0
7. Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại huyện Phú Lộc
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng Cô
+ ðường phố loại 1, 2: Hệ số 1,2
+ ðường phố còn lại: Hệ số 1,1
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại khu vực nông thôn
+ Các xã Lộc Bổn, Lộc Sơn, Lộc An, Vinh Hưng:
Khu vực 1, 2, tuyến tỉnh lộ 14B (ñoạn từ ngã ba La Sơn ñến hết ranh giới trường
Thế Hệ Mới) và tuyến Quốc lộ 49B (tại xã Vinh Hưng): hệ số 1,2
Khu vực còn lại: hệ số 1,1
+ Các xã Lộc ðiền, Lộc Hòa, Xuân Lộc, Lộc Trì, Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh,
Lộc Bình, Vinh Hiền, Vinh Giang, Vinh Mỹ, Vinh Hải:
Khu vực 1, 2: hệ số 1,1
Khu vực còn lại: hệ số 1,0
+ ðối với tuyến Quốc lộ 1A qua các xã: hệ số 1,2
8. Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại huyện A Lưới
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại thị trấn A Lưới
+ ðường phố loại 1, 2: Hệ số 1,2
+ ðường phố loại 3: Hệ số 1,15
+ ðường phố còn lại: Hệ số 1,1
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại khu vực nông thôn
+ Các xã A Ngo, Sơn Thủy: Hệ số 1,15
+ Các xã còn lại: Hệ số 1,05
9. Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại huyện Nam ðông
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại thị trấn Khe Tre
+ ðường Khe Tre và ñường Tả Trạch: hệ số 1,17
+ Các ñường phố còn lại và ñường quy hoạch: Hệ số 1,16
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại khu vực nông thôn
+ Các xã Hương Phú và Hương Lộc: Hệ số 1,15
+ Các xã thuộc huyện Nam ðông: Hệ số 1,1
- Riêng ñường tỉnh lộ 14B ñoạn qua xã Thượng Lộ và xã Dương Hòa (ñoạn từ
ngã ba Thượng Lộ ñến sân bóng Hương Hòa): hệ số 1,17
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10. ðối với ñất tại các khu quy hoạch, khu ñô thị mới trong khu vực ñô thị:
Việc xác ñịnh Hệ số ñiều chỉnh giá ñất dựa trên cơ sở tương ñương giữa giá ñất ở tại
các khu quy hoạch, khu ñô thị mới quy ñịnh tại ðiều 19 và giá ñất ở ñô thị quy ñịnh
tại các ðiều 14 Quyết ñịnh số 75/2014/Qð-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Bảng giá ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
áp dụng trong thời gian 5 năm (2015 - 2019) ñể xác ñịnh loại ñường tương ứng.
Trường hợp giá ñất ở tại khu quy hoạch, khu ñô thị mới có giá ñất ở tương ứng
với 2 loại ñường phố, thì xác ñịnh Hệ số ñiều chỉnh theo loại ñường phố thấp hơn.
11. ðối với khu ñất, thửa ñất bị hạn chế chiều cao, mật ñộ xây dựng, hạn chế
về mặt quy hoạch thì Hệ số ñiều chỉnh giá ñất ñược giảm tối ña 0,1 so với Hệ số ñiều chỉnh
giá ñất quy ñịnh tại Khoản 1, 2 và 3 ðiều này, nhưng Hệ số ñiều chỉnh giá ñất sau khi
giảm không ñược thấp hơn hệ số 1.
12. ðối với trường hợp xác ñịnh giá ñất khởi ñiểm ñể bán ñấu giá quyền sử dụng ñất,
quyền thuê ñất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê ñối với trường hợp diện tích tính
thu tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất của thửa ñất hoặc khu ñất ñấu giá có giá trị (tính
theo giá ñất trong bảng giá ñất) dưới 20 tỷ ñồng và giá khởi ñiểm ñể ñấu giá quyền
thuê ñất trả tiền thuê hàng năm thì mức giá khởi ñiểm bán ñấu giá ñược xác ñịnh theo
Hệ số ñiều chỉnh giá ñất thực tế ñối với từng trường hợp cụ thể tại thời ñiểm bán ñấu giá
nhưng không thấp hơn Hệ số ñiều chỉnh giá ñất quy ñịnh tại Quyết ñịnh này.
Các nội dung khác về thu tiền sử dụng ñất, thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước
thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 45/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014
của Chính phủ, Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
và các quy ñịnh hiện hành.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế: Tổ chức theo dõi, ñiều tra,
khảo sát thu thập thông tin giá chuyển nhượng quyền sử dụng ñất trên ñịa bàn và ñề nghị
phương án Hệ số ñiều chỉnh giá ñất gửi Sở Tài chính tổng hợp theo quy ñịnh.
2. Sở Tài chính:
Chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành, ñịa phương liên quan xây dựng
phương án cụ thể Hệ số ñiều chỉnh giá ñất trình UBND tỉnh quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung
Hệ số ñiều chỉnh giá ñất hàng năm sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực
Hội ñồng nhân dân tỉnh.
Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện Khoản 10 và 11 ðiều 1 Quyết ñịnh này.
Tham mưu việc bố trí kinh phí ñể ñảm bảo cho công tác theo dõi, thống kê tình hình
biến ñộng giá và xây dựng Hệ số ñiều chỉnh giá ñất. Kinh phí ñược xây dựng trong
dự toán hàng năm.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các ñơn vị, cá nhân
phản ánh về Sở Tài chính ñể ñược hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc tổng hợp,
nghiên cứu, ñề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét, ñiều chỉnh, sửa ñổi, bổ sung cho
phù hợp.
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ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 3 năm 2018 và ñược
áp dụng từ ngày 01/01/2018 ñến hết ngày 31/12/2018, thay thế Quyết ñịnh số
10/2017/Qð-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc
quy ñịnh Hệ số ñiều chỉnh giá ñất 2017 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Tài chính,
Kế hoạch và ðầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám ñốc Kho bạc nhà nước tỉnh;
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Trưởng 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 ñơn vị có liên quan
và các tổ chức, cá nhân ñược nhà nước giao ñất, cho thuê ñất, thuê mặt nước trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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