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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 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 23/2018/Qð-UBND 

   
Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 4 năm 2018 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh về quản lý hoạt ñộng kinh doanh du lịch  
bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển 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 Biên giới Quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003; 
Căn cứ Luật An ninh Quốc gia ngày 03 tháng 12 năm 2004; 
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 

Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 16 tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 58/2017/Nð-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ 

Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt ñộng 
hàng hải; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 77/2017/Nð-CP ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 
Quy ñịnh về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 64/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ 
Quy ñịnh cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, 
cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 71/2015/Nð-CP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ 
về Quản lý hoạt ñộng của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tại Tờ trình số            
250/TTr-SDL ngày 20 tháng 3 năm 2018. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh quản lý về hoạt ñộng 
kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển Thừa Thiên Huế. 
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ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở, ban, ngành 
chức năng có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; 
Giám ñốc các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt ñộng ñón, 
kinh doanh phục vụ khách du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển Thừa Thiên Huế 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.   
 
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Văn Cao                       
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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 về hoạt ñộng kinh doanh du lịch  

bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển Thừa Thiên Huế 
 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 23/2018/Qð-UBND 

ngày 09 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

1. Quy ñịnh này quy ñịnh về trách nhiệm phối hợp hoạt ñộng giữa các cơ quan, 
tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng kinh doanh du lịch 
bằng tàu biển quốc tế và các tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức ñón, phục vụ khách du lịch 
bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển Thừa Thiên Huế. 

2. Các hoạt ñộng, hành vi khác không ñược ñề cập trong Quy ñịnh này ñược 
ñiều chỉnh theo các quy ñịnh pháp luật hiện hành. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng  

1. Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các 
ñơn vị có liên quan ñến quản lý hoạt ñộng kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại 
các cảng biển Thừa Thiên Huế. 

2. Các tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức ñón, phục vụ khách du lịch bằng tàu biển 
quốc tế gồm: các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh lữ hành quốc tế (gọi tắt là 
doanh nghiệp lữ hành quốc tế), các ñại lý hàng hải ñại diện chủ tàu (gọi tắt là ñại lý 
hàng hải) và các doanh nghiệp kinh doanh cảng thuộc ñịa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, 
các tổ chức, cá nhân khác có hoạt ñộng, cung cấp dịch vụ liên quan ñến tổ chức ñón, 
phục vụ khách du lịch ñến bằng tàu biển quốc tế. 

ðiều 3. Trách nhiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

1. Các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển Thừa Thiên Huế có trách nhiệm 
phối hợp chặt chẽ nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi cho các hoạt ñộng kinh doanh du lịch 
ñường biển của doanh nghiệp lữ hành quốc tế, ñại lý hàng hải ñảm bảo cho tàu, 
thuyền viên, hành khách ñến và rời cảng theo ñúng lịch trình. 

2. Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, 
tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước ñảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn 
cho khách du lịch quốc tế trong thời gian khách du lịch ñi tham quan. 

3. Các ñại lý hàng hải phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy ñịnh liên quan của 
Nhà nước về quản lý trên lĩnh vực du lịch, về ñại lý hàng hải và các nội dung liên quan 
trong Quy ñịnh này. 



CÔNG BÁO/Số 15/Ngày 17-4-2018 05

 
 

4. Các doanh nghiệp kinh doanh cảng thuộc ñịa phận tỉnh Thừa Thiên Huế phải 
ñảm bảo về cầu bến tiếp nhận tàu khách, kế hoạch, phương án bảo vệ, ñưa người và tài sản, 
phương tiện vận chuyển ñến nơi an toàn khi xảy ra sự cố cháy nổ trên tàu hoặc khu vực 
cầu cảng. 

5. Hàng năm, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế gửi kế hoạch, lịch tàu dự kiến ñến 
cảng biển Thừa Thiên Huế cho năm sau ñến Sở Du lịch, Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng, 
Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện có cảng biển tàu dự kiến ñến. Các ñại lý 
hàng hải phải gửi lịch tàu dự kiến ñến Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, Biên phòng 
cửa khẩu cảng, doanh nghiệp khai thác cảng, Kiểm dịch và Hải quan chậm nhất trước 
ngày 15 tháng 10 hàng năm và cập nhập ngay cho các bên liên quan nếu có thay ñổi 
ñể ñiều chỉnh. 

Chương II 
CÁC QUY ðỊNH CỤ THỂ 

ðiều 4. Trách nhiệm của các ðại lý hàng hải  
1. Trước và khi tàu ñến cảng     
a) Căn cứ lịch tàu ñến các cảng hàng năm ñể thông báo cho các cơ quan quản lý 

nhà nước có liên quan và doanh nghiệp khai thác cảng những thông tin cần thiết (tên và 
quốc tịch tàu, tên và ñịa chỉ chủ tàu, trọng tải tàu, dung tích tàu, mớn nước, chiều cao, 
chiều dài, chiều rộng của tàu, dự kiến thời gian ñến cảng và rời cảng, số lượng và 
quốc tịch khách du lịch, số lượng và quốc tịch thuyền viên). 

b) Làm thủ tục ñề nghị Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế cấp Giấy phép vận tải 
biển nội ñịa cho tàu trong trường hợp tàu khách du lịch vận chuyển hành khách, hành lý 
từ tàu khách vào ñất liền và ngược lại bằng phương tiện trung chuyển của tàu khách ñó. 

c) Chậm nhất 24 giờ trước khi tàu dự kiến ñến cảng, ðại lý hàng hải gửi Bản khai 
an ninh tàu biển (theo mẫu số 41 của Phụ lục mẫu các văn bản sử dụng trong hoạt ñộng 
hàng hải tại Nghị ñịnh số 58/2017/Nð-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ Quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt ñộng hàng hải) và 
chậm nhất 08 giờ trước khi tàu dự kiến ñến cảng ðại lý hàng hải gửi Thông báo tàu ñến 
cho Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế. 

d) Trường hợp tàu ñến vị trí dự kiến ñến cảng sớm hoặc muộn hơn 02 giờ so với 
thời gian trong Thông báo tàu ñến cảng biển, phải thực hiện xác báo tàu ñến cho 
Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế. 

ñ) Trường hợp tàu biển có người ốm, người chết, người cứu vớt ñược trên biển hoặc 
có người trốn trên tàu, phải thực hiện xác báo cho Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế biết 
chính xác thời gian tàu ñến vị trí dự kiến, các thông tin về tên, tuổi, quốc tịch, tình trạng 
bệnh tật, lý do tử vong và các yêu cầu liên quan khác. 

e) Chậm nhất 02 giờ kể từ khi tàu ñã vào neo ñậu tại cầu cảng hoặc 04 giờ kể từ khi 
tàu ñã vào neo ñậu tại các vị trí khác trong vùng nước cảng phải nộp, xuất trình các giấy tờ 
y tế liên quan cho Kiểm dịch Y tế Biên giới theo quy ñịnh. 

g) Giải quyết thủ tục ñến và rời cảng cho tàu, thuyền viên và hành khách. 
h) Giải quyết tất cả những vấn ñề phát sinh liên quan ñến tàu, thuyền viên và 

hành khách trước khi tàu ñến cảng, trong thời gian tàu neo ñậu tại cảng và sau khi tàu 
rời cảng. 
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2. Trong thời gian tàu neo ñậu tại cảng 

a) Phải bố trí ít nhất một nhân viên ñể thực hiện các công việc có liên quan (hoặc 
các công việc phát sinh) giữa tàu và thuyền viên với các cơ quan quản lý nhà nước tại 
cảng biển khu vực Thừa Thiên Huế. 

b) Thông báo sự thay ñổi vị trí neo ñậu do nguyên nhân thời tiết hoặc xảy ra 
cháy, nổ tại khu vực tàu neo ñậu. 

c) Thông báo tình hình khắc phục sự cố, tai nạn hàng hải của tàu cho các cơ quan 
quản lý nhà nước có liên quan (nếu có). 

d) Thông báo các yêu cầu mới phát sinh ñối với tàu và thuyền viên trong thời gian 
lưu lại cảng. 

ñ) Làm các thủ tục cho phép tàu tiếp nhận hàng hóa và tiến hành hoạt ñộng sửa chữa, 
rửa tàu, hạ xuồng… tại cảng biển khu vực Thừa Thiên Huế (nếu có). 

e) ðại diện cho chủ tàu làm thủ tục hải quan, nộp thuế, giao nhận hàng hóa xuất, 
nhập khẩu có số lượng lớn và hàng quà biếu (nếu có). 

3. Trước khi tàu rời cảng 

a) Chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý nhà nước tại khu vực cảng 
Thừa Thiên Huế các vấn ñề liên quan ñến xử lý thuyền viên như: thuyền viên không 
về tàu ñúng thời gian, thuyền viên bị tai nạn không thể xuất cảnh (chuyển cảng ñi) 
theo tàu, thuyền viên vi phạm pháp luật Việt Nam…  

b) Liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại khu vực cảng 
Thừa Thiên Huế ñể tiến hành làm thủ tục xuất cảnh (chuyển cảng ñi) cho tàu và 
thuyền viên theo quy ñịnh. 

c) Thực hiện thông báo tàu rời, nộp, xuất trình các giấy tờ, tài liệu liên quan cho 
các cơ quan quản lý Nhà nước tại cảng biển ñể hoàn thành thủ tục rời cảng cho tàu 
theo quy ñịnh. 

ðiều 5. Trách nhiệm của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế 

1. Trước khi tàu ñến cảng   

a) Liên hệ với cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh - Bộ Công an  

Làm thủ tục xét duyệt nhân sự cho hành khách nhập cảnh theo quy ñịnh. 

b) Liên hệ với Biên phòng cửa khẩu cảng 

- Cung cấp các thông tin liên quan ñến hành khách, chậm nhất là 08 giờ trước 
khi tàu cập cảng, bao gồm: 

+ Toàn bộ danh sách hành khách trong chuyến tàu ñến cảng. 

+ Danh sách hành khách ñã ñược xét duyệt nhân sự cho phép nhập, xuất cảnh 
Việt Nam. 

+ Các chương trình du lịch cụ thể của từng nhóm khách. 

- Làm văn bản xin cấp các loại giấy phép kèm theo danh sách cán bộ lãnh ñạo, 
ñiều hành, hướng dẫn viên, nhân viên phục vụ trong trường hợp lên tàu. 
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c) Liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thừa Thiên Huế 
Cung cấp những nhu cầu của hành khách về hàng hoá xuất, nhập khẩu (nếu có). 

Nhận những thông tin có liên quan ñể cung cấp cho hành khách, bao gồm những mặt hàng 
Nhà nước Việt Nam cấm và hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu; phương thức kê khai hành lý 
cá nhân hoặc hàng hóa lúc nhập cảnh và xuất cảnh. 

d) Liên hệ với doanh nghiệp kinh doanh cảng biển Thừa Thiên Huế. 
Cung cấp danh sách cán bộ lãnh ñạo, ñiều hành, hướng dẫn viên, phục vụ viên, 

lái xe, phương tiện vận chuyển khách du lịch và khách mời tham quan hoặc các ñoàn 
công tác khác (nếu có) ra, vào cảng. 

2. Trong thời gian tàu neo ñậu tại cảng và trong quá trình thực hiện chương trình 
du lịch tàu biển  

a) Phải bố trí ít nhất một nhân viên ñể thực hiện các công việc có liên quan 
(hoặc các công việc phát sinh) giữa doanh nghiệp và hành khách với các cơ quan 
quản lý nhà nước tại khu vực cảng biển. 

b) Liên hệ với Doanh nghiệp quản lý, kinh doanh và khai thác cảng ñể làm các 
thủ tục tổ chức các hoạt ñộng vui chơi, giải trí, thể thao phục vụ hành khách, các 
chương trình ñón và tiễn khách tại khu vực cảng biển (nếu có). 

c) Quản lý và chịu trách nhiệm trước các cơ quan An ninh, Biên phòng về mọi 
hoạt ñộng của hành khách theo chương trình du lịch. 

d) Doanh nghiệp du lịch trong quá trình thực hiện chương trình du lịch phải tuân 
theo quy ñịnh liên quan gồm: 

- Cung cấp thông tin về chương trình, dịch vụ, ñiểm ñến du lịch cho khách du lịch; 
- Mua bảo hiểm cho khách du lịch trong thời gian thực hiện chương trình du lịch, 

trừ trường hợp khách du lịch ñã có bảo hiểm cho toàn bộ chương trình du lịch; 
- Sử dụng hướng dẫn viên phải ñảm bảo các ñiều kiện quy ñịnh cho hướng dẫn viên 

du lịch ñể hướng dẫn khách du lịch theo hợp ñồng lữ hành; các trường hợp khác (sử dụng 
tình nguyện viên, hướng dẫn tạm thời…) phải có ý kiến bằng văn bản của Sở Du lịch;  

- Chấp hành, phổ biến, hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật, quy ñịnh của 
nơi ñến du lịch; ứng xử văn minh, tôn trọng bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán của 
Việt Nam và nơi ñến du lịch; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời 
các hành vi vi phạm pháp luật của khách du lịch trong thời gian tham gia chương trình 
du lịch; nếu phát hiện những quy ñịnh trái pháp luật hoặc bản thân doanh nghiệp và 
hành khách bị gây phiền hà, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo về Sở Du lịch ñể 
có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời; 

- Quản lý khách du lịch theo chương trình du lịch ñã thỏa thuận với khách du lịch; 
- Chậm nhất 05 ngày trước khi tàu biển dự kiến cập cảng biển Thừa Thiên Huế, 

doanh nghiệp du lịch phải thông báo bằng văn bản các chương trình du lịch cho Sở Du lịch 
và các cơ quan chức năng có liên quan; 

- Trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan ñến tính mạng hoặc tài sản của hành khách, 
doanh nghiệp phải khẩn trương tiến hành các biện pháp khắc phục hậu quả ñồng thời 
báo cáo ngay cho các cơ quan chức năng ñể giải quyết theo ñúng luật pháp Việt Nam 
và thông lệ quốc tế; 



08 CÔNG BÁO/Số 15/Ngày 17-4-2018

 
 

- Trường hợp cần thiết, khi có yêu cầu của Sở Du lịch, cơ quan An ninh, Biên phòng 
cửa khẩu cảng thì doanh nghiệp lữ hành quốc tế có trách nhiệm phối hợp và tạo ñiều kiện 
thuận lợi ñể các cơ quan trên thực hiện nhiệm vụ phục vụ cho công tác bảo vệ an ninh 
quốc gia; 

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan An ninh, Biên phòng cửa khẩu cảng và các cơ quan 
chức năng trong việc ñảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại các ñiểm du lịch, 
giải quyết những tổn thất hoặc xử lý những sai phạm của hành khách trong thời gian 
ñi theo chương trình du lịch; 

- ðối với một số khách du lịch không ñi theo tour (khách lẻ): doanh nghiệp du lịch 
ñược quyền khai thác khách tàu biển có trách nhiệm về việc tổ chức các phương tiện 
vận chuyển phù hợp và cần thiết ñể phục vụ nhu cầu ñi lại, tham quan, nghỉ ngơi tại 
ñịa phương nơi tàu cập cảng; ñảm bảo an toàn du khách trong quá trình tham quan du lịch 
tại ñịa phương, chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng ñồng thời chịu 
trách nhiệm xử lý, giải quyết các vấn ñề liên quan ñến hành khách, thuyền viên về trễ, 
tai nạn, rủi ro khác. 

Doanh nghiệp du lịch ñược quyền khai thác khách tàu biển có thể ủy quyền cho 
các doanh nghiệp du lịch khác có chức năng kinh doanh lữ hành quốc tế ñược thực hiện 
khai thác khách lẻ này theo quy ñịnh và chịu trách nhiệm giám sát hoạt ñộng doanh nghiệp 
du lịch ñược ủy quyền trong quá trình thực hiện chương trình du lịch ñó. 

Doanh nghiệp khai thác khách lẻ này chậm nhất 12 giờ trước khi tàu ñến cảng 
phải nộp cho Biên phòng cửa khẩu cảng chương trình du lịch của khách theo quy ñịnh. 

3. Trước khi tàu rời cảng 
a) Khởi kiện trước tòa án hoặc ñề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo 

quy ñịnh khi quyền lợi chính ñáng của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế bị 
phía tàu khách vi phạm. 

b) Chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp khai thác 
cảng tại khu vực cảng Thừa Thiên Huế các vấn ñề liên quan ñến xử lý hành khách 
như: hành khách, thuyền viên không về tàu ñúng thời gian, hành khách, thuyền viên 
bị tai nạn không thể xuất cảnh (chuyển cảng ñi) theo tàu, … 

c) Khách ñi và về tàu: phối hợp với Biên phòng cửa khẩu cảng xử lý, giải quyết các 
vấn ñề liên quan ñến hành khách, thuyền viên về trễ, tai nạn, rủi ro khác. 

d) Thanh toán các khoản lệ phí cho các cơ quan chức năng. 
ñ) Nếu hành khách mua các loại hàng hoá thuộc danh mục cần thẩm ñịnh và 

kiểm tra trước khi cho xuất khẩu, doanh nghiệp lữ hành quốc tế làm việc với các cơ quan 
quản lý nhà nước có liên quan cùng phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng 
Thừa Thiên Huế xem xét giải quyết. 

e) Chậm nhất sau 05 ngày sau khi tàu biển du lịch quốc tế rời cảng, doanh nghiệp 
du lịch có trách nhiệm lập báo cáo gửi về Sở Du lịch theo quy ñịnh, với nội dung sau: 
Báo cáo tình hình thực hiện chung, công tác ñón tiếp, số lượng khách du lịch tàu biển 
ñi tham quan các chương trình du lịch do doanh nghiệp tổ chức thực hiện, số lượng 
khách lên bờ tham quan không theo chương trình (khách lẻ). 
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ðiều 6. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại 
cảng biển khu vực Thừa Thiên Huế 

1. Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế 
a) Trước và khi tàu ñến cảng 
- Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ ñối với tàu thuyền, giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn của thuyền viên, các vấn ñề liên quan ñến an toàn, an ninh hàng hải, 
phòng ngừa ô nhiễm môi trường và là cơ quan quyết ñịnh cuối cùng cho tàu ñến, rời cảng; 
chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển giải quyết 
thủ tục cho tàu ñến, rời cảng. 

- Thông báo cho ñại lý hàng hải biết vị trí tàu neo ñậu và ñịa ñiểm làm thủ tục 
nhập cảnh (chuyển cảng ñến) cho thuyền viên, hành khách và hàng hóa (nếu có); kế hoạch 
tàu cập cầu cảng. Cung cấp các quy ñịnh, nội quy của Cảng biển có liên quan về ñảm bảo 
trật tự, an toàn, vệ sinh ñối với tàu khách du lịch quốc tế ñến các cảng biển thuộc ñịa phận 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Sau khi nhận ñược thông báo tàu ñến cảng từ ñại lý hàng hải, Cảng vụ hàng hải 
Thừa Thiên Huế phải thông báo ngay cho các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển 
khu vực Thừa Thiên Huế biết ñể làm thủ tục nhập cảnh (chuyển cảng ñến) cho tàu theo 
quy ñịnh. 

- Phối hợp với ñoàn kiểm tra liên ngành trong việc tuần tra, kiểm soát bảo ñảm 
an ninh, trật tự, an toàn hàng hải khu vực cảng. 

b) Trong thời gian neo ñậu tại cảng 
- Thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân liên quan 

về việc ñiều ñộng tàu ñể bảo ñảm ñiều kiện an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và bảo vệ 
môi trường khi xảy ra các tình huống bất lợi tại khu vực tàu neo ñậu. 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát ñối với hoạt ñộng 
quản lý tiếp nhận và xử lý chất thải lỏng có dầu từ tàu biển (nếu có). 

c) Trước khi tàu rời cảng 
Thông báo cho ñại lý hàng hải biết ñịa ñiểm làm thủ tục xuất cảnh (chuyển cảng ñi) 

cho tàu, thuyền viên, hành khách và hàng hóa (nếu có). 
2. Biên phòng cửa khẩu cảng 
a) Trước và khi tàu ñến cảng 
- Tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ xuất, nhập cảnh ñối với thuyền viên, hành khách, 

người ñi theo tàu, người trốn trên tàu và người lên, xuống tàu. 
- Cấp các loại giấy phép theo quy ñịnh cho ñại lý hàng hải và doanh nghiệp lữ hành 

quốc tế. 
- Giải quyết cho hành khách, thuyền viên ñi bờ. 
- Tổ chức kiểm tra, giám sát theo quy ñịnh. 
b) Trong thời gian tàu neo ñậu tại cảng 
- Chủ trì và chịu trách nhiệm về việc ñảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa 

khẩu cảng. 
- Tổ chức kiểm tra người, phương tiện ra vào khu vực cảng theo quy ñịnh. 
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- Tổ chức giám sát tàu, thuyền viên, khách du lịch không ñi theo tour (khách lẻ) 
theo quy ñịnh. 

- Xử lý các vụ việc xảy ra liên quan ñến tàu, thuyền viên, hành khách. 
c) Trước khi tàu rời cảng 
- Tiếp nhận hồ sơ liên quan ñến tàu, thuyền viên, hành khách từ ñại lý hàng hải 

và doanh nghiệp lữ hành quốc tế. 
- Tổ chức kiểm tra, giám sát tại khu vực tàu neo ñậu theo quy ñịnh. 
- Xử lý vi phạm ñối với tàu, thuyền viên, hành khách có hành vi vi phạm pháp luật 

Việt Nam (nếu có). 
- Phối hợp với ðại lý hàng hải, doanh nghiệp lữ hành quốc tế xử lý, giải quyết các 

vấn ñề liên quan ñến hành khách, thuyền viên về trễ, tai nạn, rủi ro khác. 
- Làm thủ tục xuất cảnh (chuyển cảng ñi) cho tàu, thuyền viên, hành khách theo 

quy ñịnh. 
3. Các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển trực thuộc Cục Hải quan Thừa Thiên Huế 
a) Trước và khi tàu ñến cảng 
- Thông báo cho ñại lý hàng hải và các doanh nghiệp lữ hành quốc tế các thông tin 

cần cung cấp cho thuyền viên, hành khách bao gồm những mặt hàng Nhà nước Việt Nam 
cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hạn chế xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu, xuất nhập khẩu 
có ñiều kiện; tiêu chuẩn hành lý miễn thuế, phương thức kê khai hành lý cá nhân 
hoặc hàng hóa lúc nhập cảnh và xuất cảnh. 

- Chuẩn bị lực lượng, trang thiết bị giám sát Hải quan theo quy ñịnh. 
b) Trong thời gian tàu neo ñậu tại cảng 
- Tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ ñối với hàng hóa, hành lý, nguyên, nhiên 

vật liệu trên tàu theo quy ñịnh. 
- Hướng dẫn cho ñại lý hàng hải, doanh nghiệp lữ hành quốc tế kê khai hải quan 

và làm thủ tục nhập, xuất khẩu hàng hóa (nếu có). 
- Thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải 

xuất nhập cảnh, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng biển, 
tổ chức thực hiện pháp luật về thuế (nếu có) ñối với hàng hóa xuất, nhập khẩu. 

c) Trước khi tàu rời cảng 
- Trao ñổi với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan kết quả xử lý vi phạm 

về hàng hóa xuất, nhập khẩu của thuyền viên, hành khách (nếu có) theo ñúng trình tự 
và quy ñịnh của pháp luật.  

- Thực hiện các thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan ñối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu, quá cảnh; hành lý, phương tiện vận tải xuất cảnh, 
nhập cảnh, quá cảnh theo quy ñịnh. 

4. Trách nhiệm của Kiểm dịch Y tế Biên giới 
a) Trước và khi tàu ñến cảng 
Thông báo cho ñại lý hàng hải và các doanh nghiệp lữ hành quốc tế các thông tin 

liên quan ñến vấn ñề y tế cần chú ý trước khi tàu ñến cảng. Chuẩn bị trang thiết bị 
máy móc cần thiết theo quy ñịnh của ngành ñể làm thủ tục kiểm dịch cho tàu, thuyền viên 
và hành khách. 
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b) Trong thời gian tàu neo ñậu tại cảng 
Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát về y tế theo quy ñịnh. 
c) Trước khi tàu rời cảng 
Tiến hành làm thủ tục kiểm dịch y tế cho tàu, thuyền viên và hành khách xuất cảnh 

(chuyển cảng ñi) theo quy ñịnh. 
ðiều 7. Trách nhiệm của các doanh nghiệp kinh doanh cảng thuộc ñịa phận 

tỉnh Thừa Thiên Huế 
1. Chủ ñộng chuẩn bị về an toàn, vệ sinh, môi trường cầu bến cảng; ñịa ñiểm 

làm việc phục vụ cho quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước 
tại cảng biển không làm ảnh hưởng ñến các hoạt ñộng kinh doanh bình thường của 
doanh nghiệp cảng biển. 

2. Phát và kiểm soát thẻ ra, vào cảng của cán bộ công chức, viên chức các cơ quan 
quản lý Nhà nước, cán bộ ñiều hành, hướng dẫn viên, phục vụ viên, lái xe, phương tiện 
vận chuyển khách du lịch và khách mời tham quan hoặc các ñoàn công tác khác trong 
thời gian có tàu du lịch ñến cảng. 

3. Phối hợp với Biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 
an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng. Có quyền từ chối các cá nhân và phương tiện 
không ñăng ký ra vào cảng khi ñến ñón khách du lịch quốc tế bằng tàu biển hoặc 
người không có phận sự vào khu vực Cảng. 

4. Trường hợp hành khách, thuyền viên ñi bờ riêng lẻ (không ñi theo ñoàn), bộ phận 
an ninh cảng phải giám sát thông qua thẻ ñi bờ do Biên phòng cấp (không cần phải 
kiểm soát thẻ của doanh nghiệp cảng). 

5. Thông báo cho ñại lý hàng hải, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế các quy ñịnh 
cụ thể của bến và cầu tàu tiếp nhận tàu khách du lịch. 

6. Bố trí lực lượng an ninh Cảng ñể kiểm tra, ñiều phối phương tiện và khách ra vào 
nhằm ñảm bảo trật tự, nhanh chóng, lịch sự, an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn 
cho tàu, du khách và thủy thủ. Thực hiện các biện pháp an ninh theo kế hoạch an ninh 
cảng biển ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

7. Tạo ñiều kiện thuận lợi cho khách du lịch, người, phương tiện ra vào Cảng 
khi có Giấy phép do Biên phòng cửa khẩu cảng cấp. 

8. Tạo ñiều kiện cho doanh nghiệp du lịch tổ chức nghi thức ñón, tiễn khách du lịch 
tàu biển nhanh chóng, an toàn, văn minh và lịch sự (nếu có). 

9. ðảm bảo các ñiều kiện vệ sinh môi trường, tổ chức vệ sinh cầu bến, khu vực 
ñậu xe ñể ñón trả khách. 

10. Phối hợp với Chi cục quản lý thị trường - Sở Công Thương về việc tổ chức 
bán hàng lưu niệm (các quầy giới thiệu và bán hàng) tại Cảng cho khách du lịch, 
thuyền viên; ñảm bảo văn minh, lịch sự, mỹ quan, vệ sinh môi trường và an ninh, trật tự; 
cung cấp danh sách người bán hàng và danh mục hàng hóa cho Chi cục Hải quan 
cửa khẩu cảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. 

11. Hỗ trợ Trung tâm xúc tiến du lịch Thừa Thiên Huế bố trí quầy thông tin du lịch 
ñể phục vụ khách du lịch trong khu vực cảng. 
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ðiều 8. Trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải 
1. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn, tạo ñiều kiện 

cho doanh nghiệp du lịch, các phương tiện vận chuyển phục vụ du khách lưu thông 
thuận tiện trong quá trình tham quan theo các chương trình du lịch; kịp thời tổ chức 
kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Chỉ ñạo Thanh tra Giao thông phối hợp với lực lượng thanh tra Sở Du lịch 
kiểm tra các phương tiện vận chuyển khách ở bên ngoài khu vực cửa khẩu các cảng 
Thừa Thiên Huế. ðảm bảo, giữ gìn trật tự an toàn giao thông của các phương tiện 
vận chuyển ñưa, ñón khách du lịch không ñi theo chương trình tổ chức tham quan 
của các doanh nghiệp du lịch ñón khách tàu biển. 

ðiều 9. Trách nhiệm của Công an tỉnh 
1. Giám ñốc Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ ñạo Công an các ñơn vị, ñịa phương 

phối hợp với Biên phòng cửa khẩu cảng, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, lực lượng 
an ninh doanh nghiệp cảng tổ chức tuần tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các 
hoạt ñộng xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn cảng biển 
trước, trong và sau khi tàu khách quốc tế ñến, rời cảng. 

2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn, tạo ñiều kiện 
cho doanh nghiệp du lịch, các phương tiện vận chuyển phục vụ du khách lưu thông 
thuận tiện trong quá trình tham quan theo các chương trình du lịch; tổ chức kiểm tra, 
xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, ñặc biệt là các xe tự tổ chức khai thác 
khách lẻ trái phép trong và ngoài các cảng biển theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 10. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường 
Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng liên quan hướng dẫn và kiểm tra xử lý 

các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ñảm bảo vệ sinh môi trường tại 
khu vực cảng và các ñiểm tham quan du lịch (kể cả ñối với các chất thải của tàu biển 
du lịch ñược mang lên bờ ñể xử lý). 

ðiều 11. Trách nhiệm của Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội 
Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền ñịa phương liên quan kiểm tra, 

giải quyết, ngăn chặn không ñể tệ nạn ăn xin, ñeo bám… diễn ra tại các tuyến, ñiểm 
tham quan du lịch trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 12. Trách nhiệm của Sở Y tế 
1. Chỉ ñạo các ñơn vị trực thuộc kiểm tra, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế 

ñối với hành khách, các thành viên trên tàu, hành lý, hàng hóa và các phương tiện 
(nếu có) theo quy ñịnh. 

2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hướng dẫn và kiểm tra, xử lý 
vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các ñiểm du lịch có tổ chức phục vụ dịch vụ 
ăn uống, giải khát cho khách du lịch và thành viên trên tàu. 

ðiều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ ñạo các ñơn vị chức năng trực thuộc và 

Ủy ban nhân dân các xã, phường có ñiểm tham quan ñưa khách ñến, có kế hoạch: 
- Triển khai các biện pháp ñảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách; giải quyết 

triệt ñể tình trạng bán hàng rong, ăn xin, cò mồi ñeo bám, chèo kéo khách tại các 
ñiểm tham quan du lịch trên ñịa bàn. 
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- Tham mưu, ñề xuất các giải pháp duy tu, nâng cấp, mở rộng các tuyến ñường 
dẫn ñến các ñiểm tham quan, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch thực hiện tốt 
các chương trình tham quan. 

ðiều 14. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 

1. Phối hợp với các ñơn vị Công an trong việc kiểm tra công tác giữ gìn an ninh, 
trật tự, xây dựng và ñề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo ñảm an ninh, trật tự, 
tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường trong 
Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng 
hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, các công trình dịch vụ và 
tiện ích công cộng ñược ñầu tư từ ngân sách nhà nước ñảm bảo thông tuyến thuận tiện, 
an toàn giao thông, và thực hiện công tác dọn vệ sinh sạch sẽ, ñẹp dọc tuyến ñường 
trong Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. 

3. Phối hợp với các lực lượng chức năng và ñơn vị kinh doanh cảng biển kịp 
thời ngăn chặn và xử lý các hành vi ñặt ñáy lưới trái phép trong luồng tàu, khu nước 
trước bến nhằm ñảm bảo an toàn cho tàu trước và sau khi rời cảng. 

ðiều 15. Trách nhiệm của các tổ chức, các nhân kinh doanh, quản lý các 
ñiểm tham quan 

1. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp du lịch chuẩn bị tốt các dịch vụ, ñiều kiện 
về vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. 

2. Tăng cường lực lượng bảo vệ tại chỗ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 
chức năng ñể ñảm bảo an ninh trật tự và an toàn. 

ðiều 16. Trách nhiệm của Sở Du lịch 

Là cơ quan ñầu mối liên kết giữa các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp du lịch 
trong việc phối hợp tổ chức ñón tàu biển du lịch quốc tế tại các cảng; theo dõi, giám sát 
tình hình phối hợp tổ chức ñón khách du lịch bằng tàu biển; phối hợp với các ngành 
chức năng có liên quan ñể giải quyết, xử lý các sự cố xảy ra trong suốt thời gian tàu ñến 
và rời khỏi cảng; báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết các vụ việc ngoài chức năng 
và vượt thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. 

Chương III 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

ðiều 17. Trách nhiệm thi hành của các cơ quan, tổ chức 

1. Các cơ quan, tổ chức quản lý nhà nước về hoạt ñộng du lịch và các tổ chức, 
cá nhân tham gia hoạt ñộng kinh doanh ñón, phục vụ khách du lịch tàu biển quốc tế 
có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc Quy ñịnh này. 

2. Ngoài việc chấp hành các quy ñịnh tại Quy ñịnh này, các tổ chức, cá nhân có 
liên quan phải chấp hành các quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

3. Nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây 
phiền hà hoặc làm ảnh hưởng ñến việc phối hợp hoạt ñộng giữa doanh nghiệp du lịch 
và các cơ quan làm nhiệm vụ quản lý nhà nước tại các cảng biển ñón khách du lịch 
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tàu biển quốc tế trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, hoặc gây tổn thất cho doanh nghiệp 
và uy tín của ñịa phương. Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa các doanh nghiệp 
du lịch, dịch vụ ñể kinh doanh trái phép, gây mất tật tự tại Cảng và các ñiểm du lịch. 
Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 18. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

1. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng kinh doanh ñón, phục vụ khách du lịch 
tàu biển quốc tế phải chịu sự giám sát, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý 
nhà nước chuyên ngành và các cơ quan có thẩm quyền liên quan. 

2. Việc thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và 
các cơ quan có thẩm quyền khác ñối với hoạt ñộng kinh doanh ñón, phục vụ khách du lịch 
tàu biển quốc tế ñược thực hiện theo các quy ñịnh của pháp luật. 

3. Người có thẩm quyền, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khi phát hiện 
các tổ chức, cá nhân vi phạm thì căn cứ vào tính chất, mức ñộ ñể xử lý theo quy ñịnh 
của pháp luật.  

ðiều 19. Chế ñộ thông tin, báo cáo 

Sở Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
hướng dẫn, theo dõi kiểm tra việc thực hiện Quy ñịnh này. Tổ chức họp ñịnh kỳ 6 tháng 
và hàng năm ñể rút kinh nghiệm trong quá trình phối hợp ñón khách du lịch bằng tàu biển 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. 

ðiều 20. Kinh phí hoạt ñộng phối hợp 

1. Kinh phí ñảm bảo cho công tác phối hợp do các cơ quan, ñơn vị tự ñảm bảo theo 
quy ñịnh hiện hành; trong trường hợp cụ thể các bên có thể hỗ trợ cho nhau trong 
khả năng cho phép của mỗi bên. 

2. Hằng năm, Sở Du lịch dự trù kinh phí tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra liên ngành 
gửi Sở Tài chính thẩm ñịnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh. 

ðiều 21. Khen thưởng, kỷ luật 

Tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện hoặc chậm trễ, bỏ sót trong việc tổ chức 
thực hiện Quy ñịnh này sẽ ñược xem xét khen thưởng, kỷ luật theo quy ñịnh.  

ðiều 22. Sửa ñổi, bổ sung Quy ñịnh 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn ñề phát sinh, vướng mắc, các sở, ban, ngành, 
ñịa phương, ñơn vị, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng kinh doanh ñón, phục vụ 
khách du lịch tàu biển quốc tế kịp thời phản ánh về Sở Du lịch ñể tổng hợp, tham mưu 
UBND tỉnh xem xét, sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./.  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Cao 



CÔNG BÁO/Số 15/Ngày 17-4-2018 15

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 
   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc        

Số: 741/Qð-UBND  Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 4 năm 2018 
 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Bộ tiêu chí xã ñạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai ñoạn 2018 - 2020 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 1600/Qð-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
giai ñoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1980/Qð-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai ñoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Công văn số 1345/BNN-VPðP ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch 
xét, công nhận xã ñạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai ñoạn 2018 - 2020; 

Xét ñề nghị của Chánh Văn phòng ðiều phối Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới tỉnh tại Tờ trình số 17/TTr-VPðP ngày 19  tháng 3 năm 2018, 

QUYẾT ðỊNH: 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Bộ tiêu chí xã ñạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai ñoạn 2018 - 2020 (gọi tắt là Bộ tiêu chí 
nâng cao). 

ðiều 2. Phạm vi áp dụng 
- Bộ tiêu chí nâng cao ñược áp dụng ñối với các xã ñã ñạt chuẩn nông thôn mới 

hoặc ñủ ñiều kiện ñạt chuẩn nông thôn mới theo quy ñịnh tại Bộ tiêu chí quốc gia về 
xã nông thôn mới giai ñoạn 2016 - 2020 ban hành theo Quyết ñịnh số 1980/Qð-TTg 
ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và quy ñịnh chi tiết một số tiêu chí 
thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, 
giai ñoạn 2017 - 2020 tại Quyết ñịnh số 1435/Qð-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2017 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Bộ tiêu chí nâng cao là căn cứ ñể xây dựng và triển khai kế hoạch phấn ñấu 
ñối với các xã ñã ñạt chuẩn nông thôn mới giai ñoạn 2011 - 2017 và các xã phấn ñấu 
ñạt chuẩn nông thôn mới giai ñoạn 2018 - 2020; là cơ sở ñể chỉ ñạo, ñánh giá, xét 
công nhận, công bố xã ñạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, 
giai ñoạn 2018 - 2020.  
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ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Văn phòng ðiều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ ñạo các chương trình mục tiêu 
quốc gia tỉnh chỉ ñạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung tại Bộ tiêu chí 
nâng cao; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vướng mắc, 
phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, 
Ban Chỉ ñạo tỉnh chỉ ñạo, xử lý. 

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và ñiều kiện thực tế 
của tỉnh, hướng dẫn cụ thể việc xây dựng và thực hiện kế hoạch xây dựng xã ñạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao giai ñoạn 2018 - 2020 ñối với các xã sau khi ñã ñược 
công nhận ñạt chuẩn nông thôn mới; chỉ ñạo, hỗ trợ các ñịa phương thực hiện các chỉ tiêu, 
tiêu chí theo Bộ tiêu chí nâng cao quy ñịnh tại Quyết ñịnh này.  

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ ñạo triển khai xây dựng và 
tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng xã ñạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai ñoạn 
2018 - 2020; tổ chức ñánh giá, ñề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét công nhận xã ñạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao hàng năm theo ñúng quy ñịnh tại Quyết ñịnh này. 

ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các sở, thủ trưởng 
các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; Chánh Văn phòng ðiều phối chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Cao 
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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 

 

 
BỘ TIÊU CHÍ XÃ ðẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 

TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, GIAI ðOẠN 2018 - 2020 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 741/Qð-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 
 

Lĩnh vực Nội dung, tiêu chí Chỉ tiêu 

1. Hạ tầng  
kinh tế - xã hội  

1.1 Hạ tầng kinh tế - xã hội ñồng bộ, phù hợp với 
tiến trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nông nghiệp, 
nông thôn và thích ứng với biến ñổi khí hậu 

Chi tiết theo 
phụ lục 1 

1.2. Thực hiện quản lý, sử dụng, duy tu, bảo trì, 
nâng cấp ñảm bảo hiệu quả sử dụng các công trình 
hạ tầng kinh tế - xã hội ñã ñược ñầu tư. Không có 
công trình bị xuống cấp, hư hỏng mà không ñược 
sửa chữa duy tu kịp thời  

ðạt 

2. Phát triển kinh tế 
nông thôn, nâng cao 
ñời sống nhân dân 

2.1. Thực hiện quy hoạch và kế hoạch phát triển 
sản xuất hàng hóa chủ lực của xã gắn với tái cơ cấu 
sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt 

ðạt 

2.2. Có ít nhất 01 hợp tác xã thành lập theo Luật 
Hợp tác xã năm 2012 hoạt ñộng hiệu quả và ñược 
nhân rộng; thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi 
giá trị hàng hóa ñối với sản phẩm chủ lực của xã 
bảo ñảm chất lượng, an toàn thực phẩm và gắn với 
ñịnh hướng gắn với phát triển dịch vụ, du lịch... 
của ñịa phương 

ðạt 

2.3. Thực hiện cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp 
ñối với cây trồng chủ lực; có mô hình sản xuất 
an toàn, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất 
và chế biến sản phẩm. 
- Tỷ lệ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp ñối với 
cây trồng chủ lực ñạt tối thiểu 80%. 
- Có ít nhất 01 mô hình sản xuất an toàn, ứng dụng 
công nghệ cao trong sản xuất và chế biến. 

ðạt 

2.4. Giải quyết việc làm cho lao ñộng nông thôn 
thông qua các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
và tổ chức lại sản xuất 

ðạt 
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Lĩnh vực Nội dung, tiêu chí Chỉ tiêu 

2.5. Thu nhập bình quân ñầu người cao hơn 1,2 lần 
so với mức quy ñịnh xã ñạt chuẩn nông thôn mới 
tại thời ñiểm xét công nhận xã ñạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao 

Năm 2018: 
≥ 36,0 triệu 

ñồng 

Năm 2019: 
≥ 39,6 triệu 

ñồng 

Năm 2020: 
≥ 43,2 triệu 

ñồng 

2.6. Tỷ lệ hộ nghèo ña chiều1 ≤ 2,5% 

3. Giáo dục - Ytế -
Văn hóa 

3.1. Nâng cao trình ñộ dân trí của người dân: ðạt 
chuẩn xóa mù chữ mức ñộ 2; duy trì ñạt chuẩn 
phổ cập tiểu học mức ñộ 3; ñạt chuẩn và duy trì 
ñạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức ñộ 3; 
Tỷ lệ lao ñộng có việc làm qua ñào tạo ñạt trên 65%  

ðạt 

3.2. Có 100% số lao ñộng nông thôn trong ñộ 
tuổi lao ñộng có khả năng tham gia lao ñộng 
ñược tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, 
công nghệ, rủi ro thiên tai, cơ chế, chính sách 
của Nhà nước và ñược cung cấp thông tin ñể 
phát triển sản xuất, kinh doanh hoặc chuyển ñổi 
cách thức làm ăn phù hợp 

ðạt 

3.3. Chất lượng chăm sóc sức khỏe ban ñầu và 
mức hưởng thụ các dịch vụ y tế ban ñầu cho 
người dân ñược bảo ñảm; thực hiện hiệu quả 
công tác kiểm soát các bệnh truyền nhiễm và 
bệnh gây dịch; không có tình trạng ngộ ñộc 
thực phẩm ñông người 

ðạt 

3.4. Chất lượng các hoạt ñộng văn hóa, văn nghệ, 
thể dục, thể thao ñược bảo ñảm, thu hút số lượng 
lớn người dân tham gia; phát huy những giá trị 
tốt ñẹp văn hóa truyền thống ñịa phương; xây dựng 
cộng ñồng dân cư văn minh, dân chủ, ñoàn kết, 
tương trợ, giúp ñỡ nhau, thực hiện tốt các hoạt ñộng 
nhân ñạo từ thiện 

ðạt 

                   
1Tỷ lệ hộ nghèo ña chiều ñưa vào ñánh giá sau khi ñã trừ các trường hợp diện bảo trợ xã hội hoặc do tai nạn rủi ro bất 
khả kháng hoặc bệnh hiểm nghèo 
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Lĩnh vực Nội dung, tiêu chí Chỉ tiêu 

4.  Cảnh quan - Môi trường 

4.1. Cảnh quan, không gian kiến trúc khu vực 
nông thôn ñược thực hiện theo quy hoạch ñược 
duyệt; 100% số hộ dân trên ñịa bàn xã ñược 
sử dụng nước sạch cho; có mô hình phân loại 
rác tại nguồn 

ðạt 

4.2. Ít nhất 70% lượng rác thải sinh hoạt trên ñịa bàn 
xã phải ñược thu gom và xử lý ñúng quy ñịnh  

ðạt 

5. Quốc phòng, an 
ninh - Hành chính công 

5.1. Xây dựng cơ sở xã vững mạnh toàn diện, 
hòan thành tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh; 
nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc; có các mô hình tự quản, 
liên kết bảo vệ an ninh trật tự hoạt ñộng thường xuyên, 
hiệu quả 

ðạt 

5.2. Cải cách, ñơn giản hóa các thủ tục hành chính; 
giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, 
công dân ñảm bảo ñúng quy ñịnh 

ðạt 

5.3. Thực hiện tốt các quy ñịnh về dân chủ cơ sở. 
Các thôn, bản xây dựng và thực hiện hiệu quả 
hương ước, quy ước cộng ñồng. Cán bộ, công chức xã 
chấp hành nghiêm các quy ñịnh của pháp luật và 
nâng cao ñạo ñức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ 

ðạt 
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Phụ lục 1. Quy ñịnh chi tiết chỉ tiêu một số tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội của xã ñạt chuẩn nông thôn mới  
nâng cao trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai ñoạn 2018 - 2020 

 (Kèm theo Quyết ñịnh số 741/Qð-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

1. Tiêu chí số 2 - Giao thông 

Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu 
Chỉ tiêu chất lượng khi cải tạo nâng cấp 

hoặc làm mới giai ñoạn 2018 - 2020 

2.2. ðường trục thôn,bản và ñường thôn, bản ñược 
cứng hóa, ñảm bảo ô tô ñi lại thuận tiện quanh năm 

100% 
ðảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật ñường 

GTNT cấp B trở lên 

2.4. ðường trục chính nội ñồng ñảm bảo vận chuyển 
hàng hóa thuận tiện quanh năm 

90% Tối thiểu ñược cứng hóa 

2. Tiêu chí số 3 - Thủy lợi 

Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 

Vùng núi và gò ñồi Vùng ñồng bằng Vùng cát, ven biển 

3 1. Tỷ lệ ñiện tích ñất 
nông nghiệp ñược tưới và 

tiêu nước chủ ñộng 

≥ 90% 
 

≥ 95% 
 

≥ 90% 
 

3. Tiêu chí số 9 - Nhà ở 

Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu Ghi chú 

9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở ñạt tiêu chuẩn theo quy ñịnh ≥ 90% Có phương án bảo ñảm an toàn khi có 
thiên tai (bão, lụt,…) 
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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  

 
Số: 760/Qð-UBND     Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 4 năm 2018 

 

QUYẾT ðỊNH 
Quy ñịnh Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác  

Hệ thống thông tin và thẻ ñiện tử cán bộ, công chức, viên chức 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Giao dịch ñiện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

 Căn cứ Nghị ñịnh số 64/2007/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ 
về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của cơ quan nhà nước; 

 Căn cứ Quyết ñịnh số 06/2008/Qð-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2008 của 
Bộ Nội vụ về việc quy ñịnh mẫu thẻ về việc quản lý, sử dụng thẻ ñối với cán bộ, 
công chức, viên chức; 

 Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2011/Nð-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ 
quy ñịnh về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin 
ñiện tử hoặc cổng thông tin ñiện tử của các cơ quan nhà nước; 

 Căn cứ Quyết ñịnh số 2866/Qð-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ngày 09 tháng 12 năm 2017 về việc phê duyệt ðề án triển khai thẻ ñiện tử công chức 
và thí ñiểm thẻ ñiện tử cá nhân, doanh nghiệp trong giao dịch dịch vụ công trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế;  

 Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 291/TTr-SNV ngày 28 
tháng 3 năm 2018, 

QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy ñịnh Xây dựng, quản lý, vận hành 
và khai thác Hệ thống thông tin và thẻ ñiện tử cán bộ, công chức, viên chức”. 

 ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các sở, ban, ngành, 
các ñơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, các Hội ñược giao 
biên chế và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị 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 

Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác 
Hệ thống thông tin và thẻ ñiện tử cán bộ, công chức, viên chức 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 760/Qð-UBND 
ngày 09 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh này quy ñịnh về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống 
thông tin cán bộ, công chức, viên chức (gọi tắt là hệ thống thông tin công chức) và 
thẻ ñiện tử cán bộ, công chức, viên chức (gọi tắt là thẻ ñiện tử công chức) trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế.  

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (các 
sở, ban, ngành cấp tỉnh), các ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh.  

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế 
(UBND cấp huyện). 

3. Các Hội ñặc thù ñược giao biên chế. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường và thị trấn (UBND cấp xã). 

5. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng (gọi tắt là CBCCVC) có liên quan 
trong việc quản lý hệ thống thông tin công chức. 

ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy ñịnh này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 

1. "Hệ thống thông tin công chức" bao gồm: hạ tầng công nghệ thông tin và 
phần mềm hệ thống; Ứng dụng quản lý thông tin CBCCVC; cơ sở dữ liệu thông tin 
của CBCCVC và các quy ñịnh nhằm tổ chức vận hành và khai thác hệ thống thông tin 
công chức. 

2. Thẻ ñiện tử công chức chứa các thông tin khóa ñược mã hóa ñể kết nối ñến hệ thống 
thông tin công chức phục vụ cho công tác nghiệp vụ quản lý CBCCVC và quản lý 
nhà nước. 

ðiều 4. Nguyên tắc xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống 
thông tin công chức 

1. Hệ thống thông tin công chức là hệ thống thống nhất trên ñịa bàn tỉnh thực hiện 
nghiệp vụ quản lý CBCCVC trên môi trường mạng áp dụng từ cấp tỉnh ñến cấp xã. 
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2. Các thông tin, dữ liệu về CBCCVC ñược thu thập, cập nhật, duy trì, khai thác 
và sử dụng thường xuyên; ñảm bảo kịp thời, ñầy ñủ, chính xác, trung thực và khách quan.  

3. Việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu CBCCVC phải ñảm bảo ñúng mục ñích, 
tuân theo các quy ñịnh của pháp luật. 

4. Các thông tin CBCCVC ñược công bố trên Hệ thống phải ñảm bảo các quy ñịnh 
hiện hành về bảo mật thông tin, không xâm phạm lợi ích của CBCCVC.  

5. Thông tin CBCCVC ñược công nhận cơ sở pháp lý và thay thế các văn bản giấy 
thông thường khi ñã tồn tại trong cơ sở dữ liệu trong quá trình giao dịch dịch vụ công 
tại cơ quan nhà nước và thực hiện các nghiệp vụ hành chính liên quan ñến CBCCVC. 

Chương II 

XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ KHAI THÁC  

HỆ THỐNG THÔNG TIN CÔNG CHỨC 

ðiều 5. Xây dựng cơ sở dữ liệu công chức 

Cơ sở dữ liệu của CBCCVC (cơ sở dữ liệu công chức) ñược thu thập từ các 
nguồn dữ liệu sau: 

- CBCCVC thực hiện cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu công chức. 

- Nguồn liên kết từ cơ sở dữ liệu thi ñua khen thưởng. 

- Nguồn liên kết từ cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung của tỉnh. 

- Các nguồn khác có liên quan tùy theo quá trình phát triển của hệ thống. 

ðiều 6. Cấu trúc cơ sở dữ liệu công chức 

Cấu trúc cơ sở dữ liệu công chức ñược thiết kế trên các nhóm dữ liệu và số lượng 
trường dữ liệu sau: 

- Thông tin tổng thể về CBCCVC (kèm theo Phụ lục 1). 

- Các nguồn khác sẽ bổ sung căn cứ vào tình hình thực tiễn phát triển ứng dụng 
công nghệ thông tin của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 7. Quản lý việc cập nhật và xác thực thông tin 

1. CBCCVC ñăng nhập vào tài khoản công vụ ñược cấp phát và tiến hành cập nhật 
thông tin cá nhân. Trong trường hợp biến ñộng, CBCCVC có trách nhiệm cập nhật 
thông tin trong vòng 2 ngày kể từ ngày có thông tin biến ñộng. Sau khi nhập thông tin 
CBCCVC nộp bản giấy có công chứng với số lượng 2 bản cho bộ phận quản lý tổ chức, 
nhân sự của ñơn vị.  

2. CBCCVC ñược giao công tác quản lý tổ chức, nhân sự có trách nhiệm ñối chiếu 
với bản giấy ñể xác minh tính chính xác của thông tin ñược cập nhật. Số hóa thông tin 
và ñính kèm vào dữ liệu cá nhân tại thời ñiểm xác minh. 

3. Sở Nội vụ căn cứ vào thông tin xác thực của các cơ quan tiến hành kiểm tra 
và xác minh tính xác thực thông tin.  
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ðiều 8. Tính pháp lý thông tin lưu trữ trong cơ sở dữ liệu công chức 

1. Các thông tin ñược lưu trữ trong cơ sở dữ liệu công chức sau khi ñược Sở Nội vụ 
xác thực ñược xác ñịnh ñảm bảo tính pháp lý và thay thế văn bản giấy sử dụng trong 
quá trình giao dịch với cơ quan nhà nước của CBCCVC. 

2. Việc kiểm tra tính chính xác nhằm xác ñịnh tính pháp lý do các cơ quan liên quan 
tiến hành trong quá trình cập nhật tại ðiều 7. 

ðiều 9. Vận hành cơ sở dữ liệu công chức 

1. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm quản lý cơ sở hạ tầng ñảm bảo 
về kỹ thuật ñể vận hành và duy trì hoạt ñộng thường xuyên của hệ thống thông tin 
công chức. 

2. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp cơ sở dữ liệu công chức. Chịu 
trách nhiệm khởi tạo và cấp phát tài khoản quản trị cho các ñơn vị sử dụng theo chỉ ñạo 
của UBND tỉnh. 

3. Các cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ chức cập nhật dữ liệu của CBCCVC 
thuộc quyền quản lý theo ðiều 7 của Quy ñịnh này.  

ðiều 10. Khai thác cơ sở dữ liệu công chức 

1. CBCCVC truy nhập vào hệ thống thông tin công chức ñể quản lý, khai thác 
và sử dụng thông tin. 

2. Các cơ quan quản lý CBCCVC truy nhập vào hệ thống thông tin công chức ñể 
tiến hành các nghiệp vụ quản lý hành chính ñối với CBCCVC. 

3. Sở Nội vụ quản lý toàn diện hệ thống thông tin công chức trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế.  

4. Hệ thống thông tin công chức là cơ sở ñể khai thác các thông tin liên quan về 
quy hoạch cán bộ, khen thưởng, kỷ luật, ñề bạt, bổ nhiệm, nâng lương... của các cơ quan 
và UBND tỉnh. 

5. Cơ sở dữ liệu công chức có thể ñược khai thác thông qua Hệ thống phần mềm 
dùng chung của tỉnh, tích hợp thông tin cần thiết phục vụ hoạt ñộng quản lý ñiều hành 
của các cơ quan và UBND tỉnh. 

ðiều 11. Lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu 

1. Thông tin, dữ liệu phải ñược mã hóa, lưu trữ và bảo quản theo quy ñịnh của 
pháp luật về lưu trữ và các quy ñịnh chuyên ngành Nội vụ ñể ñảm bảo an toàn, thuận tiện 
trong việc quản lý, khai thác, sử dụng thông tin. 

2. Trung tâm Thông tin dữ liệu ñiện tử, Sở Thông tin và Truyền thông ñảm bảo 
về chế ñộ lưu trữ, bảo mật cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin công chức. 
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Chương III 

CẤP PHÁT, QUẢN LÝ, VẬN HÀNH THẺ ðIỆN TỬ CÔNG CHỨC 

ðiều 12. Nguyên tắc thiết lập mẫu thẻ ñiện tử công chức 

1. Mẫu thẻ ñiện tử công chức áp dụng theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 
06/2008/Qð-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, ñể áp dụng 
thống nhất và tiện lợi trong việc sử dụng và quản lý thẻ, mẫu thẻ ñiện tử công chức ñược 
ñiều chỉnh bổ sung thêm một số chi tiết cho phù hợp như sau: 

a) Về kích thước và hình dáng Thẻ: Theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 06/2008/Qð-BNV 
ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nội vụ; 

b) Mã số thẻ công chức ñược quy ñịnh là một dãy kí tự bao gồm Mã tỉnh, Mã số 
công chức và Số thứ tự CBCCVC trong ñơn vị, ñược ngăn cách bởi dấu ”-”.  

Ví dụ:  H57-01.003-001 (ðối với công chức) 

 H57-V.05.01.03-001 (ðối với viên chức) 

Trong ñó: 

- Mã tỉnh: Căn cứ theo Quy chuẩn số 102:2016/BTTTT 

- Mã số công chức (viết tắt của Mã số ngạch công chức hoặc Mã số chức danh 
nghề nghiệp viên chức): Căn cứ theo Quyết ñịnh số 78/2004/Qð-BNV của Bộ Nội vụ 
ban hành danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức; các Thông tư liên tịch 
giữa các ngành với Bộ Nội vụ về quy ñịnh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
ñối với viên chức. 

- Số thứ tự: Căn cứ vào số lượng CBCCVC của ñơn vị ñể cấp phát. 

2. Thông tin lưu trữ trên thẻ ñiện tử công chức là thông tin ñược mã hóa từ 
mã số công chức nhằm kết nối ñến cơ sở dữ liệu công chức thông qua Hệ thống 
thông tin công chức. 

3. Thẻ ñiện tử công chức ñược áp dụng theo công nghệ thẻ chíp: Lưu trữ, mã hóa 
các thông tin (mã số ñịnh danh công chức, mã số quản lý công chức...) ñược kết nối 
vào Hệ thống thông tin công chức thông qua thiết bị ñọc thẻ chíp. 

ðiều 13. Mã số quản lý công chức  

Mã số quản lý công chức ñược quy ñịnh sử dụng thống nhất từ số chứng minh 
nhân dân hoặc số mã ñịnh danh tại thẻ căn cước công dân của công chức. 

ðiều 14. Quy trình cấp mới thẻ ñiện tử công chức 

1. Cấp mới áp dụng cho trường hợp CBCCVC mới vào làm việc trong cơ quan 
nhà nước hoặc cấp phát lần ñầu. Sở Nội vụ tiến hành cấp mới tại thời ñiểm xác thực 
hoàn thiện thông tin cập nhật từ cơ sở dữ liệu công chức. 

2. Sở Nội vụ tiến hành cấp mới lần ñầu sau khi quy ñịnh này có hiệu lực. 

ðiều 15. Quy trình cấp ñổi thẻ ñiện tử công chức 

1. Trong trường hợp chuyển công tác, sai sót thông tin, hỏng thẻ..., CBCCVC 
tiến hành khai báo tại bộ phận quản lý nhân sự, tổ chức của cơ quan ñang làm việc và 
nộp lại thẻ ñiện tử công chức. 
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2. Bộ phận quản lý tổ chức tại cơ quan làm việc của CBCCVC có trách nhiệm 
báo cáo lên Sở Nội vụ kèm theo thẻ ñiện tử công chức có thay ñổi. 

3. Sở Nội vụ tiến hành thu hồi, cấp ñổi thẻ ñiện tử công chức theo yêu cầu. 

ðiều 16. Quy trình cấp lại thẻ ñiện tử công chức 

1. Trong trường hợp mất thẻ, CBCCVC tiến hành khai báo tại Bộ phận quản lý 
nhân sự của cơ quan ñang làm việc. 

2. Bộ phận quản lý nhân sự tại cơ quan ñang làm việc của CBCCVC có trách nhiệm 
báo cáo lên Sở Nội vụ. 

3. Sở Nội vụ tiến hành cấp lại thẻ ñiện tử công chức theo yêu cầu. 

ðiều 17. Quy trình khóa, hủy hiệu lực thẻ ñiện tử công chức 

1. Sau khi CBCCVC nghỉ làm việc tại cơ quan nhà nước vì các lý do sau: Nghỉ hưu, 
thôi việc, từ trần..., Bộ phận quản lý nhân sự của CBCCVC thông báo cho Sở Nội vụ 
bằng văn bản.  

2. Sở Nội vụ căn cứ thông báo tiến hành khóa và hủy hiệu lực của thẻ ñiện tử 
công chức. 

ðiều 18. Quy trình quản lý thẻ ñiện tử công chức 

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm quản lý phôi thẻ và toàn bộ hồ sơ có liên quan ñến việc 
cấp phát thẻ công chức như lập sổ theo dõi cấp phát thẻ, biên bản bàn giao số lượng thẻ... 
tiến hành cấp phát thẻ hoặc hủy hiệu lực của thẻ công chức sau khi ñối chiếu với thông tin 
của CBCCVC trên Hệ thống thông tin công chức.  

2. Sở Thông tin và Truyền thông ñảm bảo ñiều kiện kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ 
cho việc in thẻ. 

3. Bộ phận quản lý tổ chức tại cơ quan làm việc của CBCCVC có trách nhiệm 
lập danh sách CBCCVC có liên quan ñến việc cấp phát thẻ công chức gửi Sở Nội vụ ñể 
tiến hành cấp mới, cấp ñổi, cấp lại hoặc khóa thẻ công chức... 

4. CBCCVC cung cấp thông tin cá nhân theo quy ñịnh tại Khoản 1, ðiều 12, 
Chương III ñể phục vụ cho việc in thẻ ñiện tử công chức ñồng thời chịu trách nhiệm 
quản lý thẻ; sử dụng thẻ ñúng mục ñích và chủ ñộng khai báo trong trường hợp làm 
mất thẻ.  

ðiều 19. Vận hành thẻ ñiện tử công chức 

1. Thẻ ñiện tử công chức ñược sử dụng phục vụ cho giao dịch thủ tục hành 
chính của CBCCVC ñối với cơ quan nhà nước. 

2. CBCCVC xuất trình thẻ thay cho các giấy tờ khác ñể xác minh thông tin chủ thể. 

3. Cơ quan nhà nước căn cứ vào mã số thẻ ñể truy vấn vào cơ sở dữ liệu công chức 
ñể xác minh các thông tin, giấy tờ khi thực hiện thủ tục hành chính thay cho văn bản giấy. 

4. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm công nhận tính pháp lý và sử dụng dữ liệu 
ñiện tử ñã tồn tại trên cơ sở dữ liệu công chức trong quá trình giao dịch hành chính. 

5. Thẻ ñiện tử công chức ñược sử dụng trong việc quản lý thực thi công vụ trên 
môi trường mạng ñối với CBCCVC. 
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Chương IV 
TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN, ðƠN VỊ  

VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 
ðiều 20. Sở Nội vụ 
1. Quản lý tình hình cập nhật cơ sở dữ liệu công chức, tiến hành xác thực thông tin 

ñảm bảo tính pháp lý của dữ liệu. 
2. Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý, vận hành Hệ thống; chịu trách nhiệm 

theo dõi, ñôn ñốc các cơ quan liên quan cập nhật dữ liệu vào Hệ thống. 
3. Thực hiện cấp mới, cấp ñổi, cấp lại và khóa thẻ ñiện tử của CBCCVC ñồng thời 

chịu trách nhiệm khởi tạo và cấp phát tài khoản quản trị cho các cơ quan, ñơn vị.  
4. Thu hồi thẻ ñiện tử khi tiến hành cấp ñổi thẻ, thẻ hết thời hạn sử dụng hoặc 

khi CBCCVC vi phạm về bảo mật an toàn thông tin thẻ hoặc bị kỷ luật ñến mức bị 
Tòa án tuyên là có tội. 

5. ðịnh kỳ 6 tháng hàng năm thống kê, báo cáo UBND tỉnh tình hình cập nhật, 
quản lý và khai thác hệ thống thông tin công chức. 

ðiều 21. Sở Thông tin và Truyền thông 
1. ðảm bảo hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin giúp hệ thống thông tin công chức 

ñược vận hành trên môi trường mạng ñược an toàn, bảo mật, thông suốt, liên tục 
24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần. 

2. Phổ biến, tuyên truyền quy ñịnh về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác 
hệ thống thông tin công chức và thẻ ñiện tử công chức. 

3. ðịnh kỳ 6 tháng hàng năm tổng hợp, thống kê, báo cáo UBND tỉnh về tình hình 
khấu hao, hư hỏng về trang thiết bị vận hành hệ thống thông tin công chức. 

4. Hướng dẫn, kiểm tra, ñôn ñốc các sở, ban, ngành, ñơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; 
Ủy ban nhân dân cấp huyện; các Hội ñặc thù ñược giao biên chế triển khai thực hiện 
Quy ñịnh này. 

ðiều 22. Sở Tài chính 
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hằng năm cấp kinh phí duy trì hoạt ñộng Hệ thống 

thông tin công chức, cấp phát thẻ ñiện tử công chức, trang thiết bị phần cứng, kinh phí 
tập huấn, kinh phí nâng cấp hệ thống thông tin công chức trình UBND tỉnh quyết ñịnh. 

ðiều 23. Các sở, ban, ngành, các ñơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh; Ủy ban 
nhân dân cấp huyện; các Hội ñược giao biên chế 

1. Phối hợp với Sở Nội vụ ñảm bảo trang thiết bị ñể vận hành, sử dụng ổn ñịnh 
hệ thống thông tin công chức; phổ biến, hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, vận hành 
và khai thác hệ thống thông tin công chức, thẻ ñiện tử công chức, ñồng thời tổ chức, 
triển khai việc cập nhật, kiểm tra tính xác thực của cơ sở dữ liệu công chức do cơ quan, 
ñơn vị quản lý: Chi tiết nội dung cập nhật tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy ñịnh này. 

2. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc cấp phát, bảo mật tài khoản cá nhân 
ñảm bảo tính chính xác, kịp thời thông tin CBCCVC của ñơn vị. ðồng thời, không 
tiến hành ñánh giá, xếp loại cuối năm ñối với những CBCCVC không cập nhật dữ liệu 
cá nhân theo quy ñịnh vào Hệ thống. 
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3. ðịnh kỳ 6 tháng hàng năm tham mưu báo cáo tình hình xây dựng, quản lý, 
vận hành và khai thác hệ thống thông tin công chức, thẻ ñiện tử công chức gửi Sở 
Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

ðiều 24. Cán bộ, công chức, viên chức 

1. Có trách nhiệm tự bảo quản thẻ ñiện tử ñược cấp. Trong trường hợp mất thẻ, 
CBCCVC có trách nhiệm thông báo với Sở Nội vụ ñể khóa thẻ và tiến hành cấp lại 
khi có yêu cầu. 

2. Xuất trình thẻ ñiện tử khi tiến hành giao dịch trực tiếp tại các tổ chức cung cấp 
dịch vụ hành chính công.  

3. Bảo mật thông tin tài khoản cá nhân ñược cấp phát và chịu trách nhiệm về 
tính chính xác, ñầy ñủ về thông tin cá nhân ñã cập nhật.  

4. CBCCVC phải cung cấp bản giấy có công chứng sau khi cập nhật thông tin cá nhân 
ñể cơ quan, ñơn vị tiến hành xác thực, số hóa và ñính kèm vào cơ sở dữ liệu công chức 
theo quy ñịnh. 

Chương V 

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 25. Xử lý vi phạm 

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các ñơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân 
cấp huyện; các Hội ñược giao biên chế và các cá nhân liên quan không thực hiện ñầy ñủ 
nhiệm vụ về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin công chức, 
thẻ ñiện tử công chức thì tùy theo tính chất và mức ñộ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy ñịnh 
hiện hành của pháp luật.  

ðiều 26. Tổ chức thực hiện 

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các ñơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân 
cấp huyện; các Hội ñược giao biên chế căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ñơn vị 
chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung tại Quy ñịnh này.  

ðịnh kỳ 6 tháng hàng năm, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các ñơn vị sự nghiệp 
thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; các Hội ñược giao biên chế báo cáo tình hình 
thực hiện của ñơn vị về Sở Nội vụ tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy ñịnh. 

2. Sở Nội vụ là cơ quan ñầu mối, ñôn ñốc, theo dõi tình hình triển khai thực hiện 
Quy ñịnh này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ ñể tổng hợp báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét, 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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Phụ lục 1 

Nội dung cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức 

Biểu mẫu 1. Thông tin cơ bản 

1. Các thông tin cập nhật: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; số sổ BHXH; số 
chứng minh nhân dân hoặc số mã ñịnh danh tại thẻ căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp; 
giới tính; nơi sinh; quê quán; dân tộc; tôn giáo; quốc tịch; số hộ chiếu, ngày cấp, cơ quan 
cấp (nếu có); trình ñộ văn hóa; trình ñộ chuyên môn; nghề nghiệp; nơi làm việc; tình trạng 
hôn nhân; tình trạng sức khỏe; nơi thường trú; nơi ở hiện nay; họ và tên; quốc tịch 
của cha, mẹ vợ hoặc chồng, con; họ và tên của chủ hộ; quan hệ với chủ hộ; sổ hộ khẩu; 
thư ñiện tử; các bản quét (scan), các giấy tờ tùy thân khác…. 

2. Các Văn bản/Quyết ñịnh/Giấy chứng nhận ñính kèm(*):  
Quyết ñịnh tuyển dụng hoặc Hợp ñồng lao ñộng, các Văn bằng, chứng chỉ, Sơ yếu 

lý lịch 2c, Hồ sơ lý lịch 2a. 

Biểu mẫu 2. Thông tin tiền lương 

1. Các thông tin cập nhật: Tên ngạch/chức danh nghề nghiệp, Mã số ngạch/mã số 
chức danh nghề nghiệp, Hệ số lương, Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), Hệ số 
chênh lệch bảo lưu (nếu có), Bậc lương, Ngày tháng năm hưởng 

2. Các Văn bản/Quyết ñịnh/Giấy chứng nhận ñính kèm:  
Quyết ñịnh nâng lương thường xuyên, Quyết ñịnh nâng lương trước thời hạn, 

Quyết ñịnh hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, Quy ñịnh xét nâng lương trước 
thời hạn, Quyết ñịnh khen thưởng. 

Biểu mẫu 3. Thông tin quá trình công tác 

1. Các thông tin cập nhật: Thời gian công tác, ðơn vị công tác, Bộ phận công tác, 
Chức vụ, Công việc ñảm nhận  

2. Các Văn bản/Quyết ñịnh/Giấy chứng nhận ñính kèm:  
Quyết ñịnh tuyển dụng hoặc Hợp ñồng lao ñộng, Quyết ñịnh ñiều ñộng, Quyết ñịnh 

bổ nhiệm, Quyết ñịnh bố trí công việc, Quyết ñịnh chuyển công tác. 

Biểu mẫu 4. Thông tin Phụ cấp thâm niên nghề 

1. Các thông tin cập nhật: Tên ngạch/chức danh nghề nghiệp, Phụ cấp thâm niên 
nghề, Ngày tháng năm hưởng 

2. Các Văn bản/Quyết ñịnh/Giấy chứng nhận ñính kèm:  
Quyết ñịnh phụ cấp thâm niên nghề. 

Biểu mẫu 5. Thông tin Thi ñua, khen thưởng  

1. Các thông tin cập nhật: Số quyết ñịnh, Ngày tháng năm khen thưởng, Nội dung 
khen thưởng, Loại khen thưởng, Cấp khen thưởng, ðơn vị khen thưởng 

2. Các Văn bản/Quyết ñịnh/Giấy chứng nhận ñính kèm:  
Quyết ñịnh khen thưởng, Giấy khen, Bằng khen của các cấp có thẩm quyền 

(*) Hình thức văn bản: Văn bản ñiện tử ñã ñược ký số hoặc văn bản theo ñịnh dạng “.pdf” 
ñược quét (scan) từ văn bản giấy (bản gốc, bản sao có chứng thực).  
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Biểu mẫu 6. Thông tin quá trình ñào tạo 
1. Các thông tin cập nhật: Trường ñào tạo, Chuyên ngành ñào tạo bồi dưỡng, 

Thời gian ñào tạo, Hình thức ñào tạo, Bậc ñào tạo 
2. Các Văn bản/Quyết ñịnh/Giấy chứng nhận ñính kèm:  
Văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, Quyết ñịnh cử ñi ñào tạo 

Biểu mẫu 7. Thông tin bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ 

1. Các thông tin cập nhật: Tên chức vụ, phụ cấp chức vụ, thời gian giữ chức vụ, 
lĩnh vực ñược phân công  

2. Các Văn bản/Quyết ñịnh/Giấy chứng nhận ñính kèm:  
Quyết ñịnh trúng cử, Quyết ñịnh bổ nhiệm chức vụ, Quyết ñịnh miễn nhiệm 

chức vụ 

Biểu mẫu 8. Thông tin kỷ luật 

1. Các thông tin cập nhật: Ngày tháng năm kỷ luật, Số quyết ñịnh, Hình thức kỷ luật, 
Lý do 

2. Các Văn bản/Quyết ñịnh/Giấy chứng nhận ñính kèm: Quyết ñịnh kỷ luật 

Biểu mẫu 9. Thông tin hợp ñồng, biên chế 

1. Các thông tin cập nhật: Loại biên chế, hợp ñồng, Thời gian hợp ñồng, Số hợp ñồng 
2. Các Văn bản/Quyết ñịnh/Giấy chứng nhận ñính kèm:  
Quyết ñịnh tuyển dụng, Hợp ñồng lao ñộng 

Biểu mẫu 10. Thông tin ðảng viên 

1. Các thông tin cập nhật: Ngày tháng năm kết nạp, Ngày tháng năm chính thức, 
Hiện tại ñang sinh hoạt tại ðảng bộ, chi bộ, Số thẻ 

2. Các Văn bản/Quyết ñịnh/Giấy chứng nhận ñính kèm:  
Thẻ ðảng viên, lý lịch ðảng viên, Quyết ñịnh kết nạp 

Biểu mẫu 11. Thông tin ðiều ñộng, luân chuyển, biệt phái  

1. Các thông tin cập nhật: ðơn vị công tác cũ, ðơn vị chuyển ñến, Hình thức 
chuyển, Quyết ñịnh số, Ngày tháng năm chuyển 

2. Các Văn bản/Quyết ñịnh/Giấy chứng nhận ñính kèm:  
Quyết ñịnh ñiều ñộng, Quyết ñịnh luân chuyển, Quyết ñịnh biệt phái 

Biểu mẫu 12. Thông tin Nghỉ hưu, thôi việc, nghỉ việc 

1. Các thông tin cập nhật: Hình thức, Số Quyết ñịnh, Lý do 
2. Các Văn bản/Quyết ñịnh/Giấy chứng nhận ñính kèm:  
Quyết ñịnh nghỉ hưu, Quyết ñịnh thôi việc, Quyết ñịnh chấm dứt hợp ñồng, 

Quyết ñịnh nghỉ việc ñể hưởng chế ñộ Bảo hiểm xã hội 

Biểu mẫu 13. Thông tin Chuyển ngạch, chuyển chức danh nghề nghiệp 

1. Các thông tin cập nhật: Tên ngạch/chức danh nghề nghiệp cũ, Ngày tháng 
năm hưởng, Tên ngạch/chức danh nghề nghiệp mới, Ngày tháng năm hưởng, Số 
quyết ñịnh 

2. Các Văn bản/Quyết ñịnh/Giấy chứng nhận ñính kèm:  
Quyết ñịnh chuyển ngạch, Quyết ñịnh chuyển chức danh nghề nghiệp 
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Biểu mẫu 14. Thông tin Nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
1. Các thông tin cập nhật: Tên ngạch/chức danh cũ, Ngày tháng năm hưởng, Tên 

ngạch/chức danh nghề nghiệp mới, Ngày tháng năm hưởng, Số quyết ñịnh 
2. Các Văn bản/Quyết ñịnh/Giấy chứng nhận ñính kèm:  
Quyết ñịnh nâng ngạch, Quyết ñịnh bổ nhiệm ngạch và Xếp lương công chức, 

Quyết ñịnh thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Biểu mẫu 15. Thông tin về tập sự 

1. Các thông tin cập nhật: Tên ngạch/chức danh mới ñược tuyển dụng, Ngày hưởng, 
Thời gian tập sự, Số quyết ñịnh 

2. Các Văn bản/Quyết ñịnh/Giấy chứng nhận ñính kèm:  
Quyết ñịnh thời gian tập sự vào ngạch, Quyết ñịnh thời gian tập sự vào chức danh 

nghề nghiệp  

Biểu mẫu 16. Thông tin Bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 

1. Các thông tin cập nhật: Tên ngạch/chức danh ñược bổ nhiệm, Ngày tháng 
năm hưởng, Số quyết ñịnh 

2. Các Văn bản/Quyết ñịnh/Giấy chứng nhận ñính kèm:  
Quyết ñịnh bổ nhiệm vào ngạch, Quyết ñịnh bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp 

Biểu mẫu 17. Thông tin Quy hoạch chức vụ lãnh ñạo 

1. Các thông tin cập nhật: Ví trí ñược quy hoạch, Ngày tháng năm quy hoạch, Số 
Quyết ñịnh  

2. Các Văn bản/Quyết ñịnh/Giấy chứng nhận ñính kèm: Quyết ñịnh phê duyệt 
quy hoạch. 
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