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MỤC LỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Trang
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Nghị quyết số 01/2018/NQ-HðND quy ñịnh mức thưởng và chế ñộ
ñãi ngộ ñối với vận ñộng viên, huấn luyện viên lập thành tích tại
các giải thể thao quốc gia và quốc tế.
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Nghị quyết số 02/2018/NQ-HðND quy ñịnh chế ñộ công tác phí,
chế ñộ chi hội nghị ñối với các cơ quan, ñơn vị thuộc phạm vi
quản lý trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Nghị quyết số 03/2018/NQ-HðND quy ñịnh phân cấp quản lý
tài sản công tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý
của ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Nghị quyết số 05/2018/NQ-HðND quy ñịnh nội dung, mức chi
thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Nghị quyết số 06/2018/NQ-HðND quy ñịnh nội dung, mức chi
cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm
hành chính trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
12-4-2018

Quyết ñịnh số 24/2018/Qð-UBND về việc tổ chức làm việc
vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần ñể tiếp nhận, giải quyết thủ tục
hành chính.
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH
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Nghị quyết số 01/NQ-HðND về việc miễn nhiệm chức vụ
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với
ông Ngô Văn Tuân.
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Nghị quyết số 02/NQ-HðND về việc xác nhận kết quả bầu cử
chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
ñối với: ông Bạch Chơn ðông, ông Lê Anh Tuấn.
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Nghị quyết số 03/NQ-HðND về giao biên chế công chức năm 2018
trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.
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Nghị quyết số 04/NQ-HðND về thông qua kết quả phối hợp giải quyết
những vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp.
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
12-4-2018

Quyết ñịnh số 789/Qð-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu
bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang,
nhiệm kỳ 2016 - 2021: ông Nguyễn Văn Chính.
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Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường bảo ñảm trật tự
an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, Festival 2018 và kỳ thi
Trung học phổ thông quốc gia trên ñịa bàn tỉnh.
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 01/2018/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh mức thưởng và chế ñộ ñãi ngộ ñối với vận ñộng viên,
huấn luyện viên lập thành tích tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ HAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thể dục thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Xét Tờ trình số 1931/TTr-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy ñịnh mức thưởng và chế ñộ ñãi ngộ ñối với
vận ñộng viên, huấn luyện viên lập thành tích tại các giải quốc gia và quốc tế; báo cáo
thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội; ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân
tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Quy ñịnh mức thưởng và chế ñộ ñãi ngộ ñối với vận ñộng viên,
huấn luyện viên lập thành tích tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế với các nội dung
như sau:
1. Phạm vi ñiều chỉnh, ñối tượng áp dụng
a) Phạm vi ñiều chỉnh
Quy ñịnh mức thưởng và chế ñộ ñãi ngộ ñối với vận ñộng viên, huấn luyện viên
tỉnh Thừa Thiên Huế lập thành tích tại các ñại hội, giải thể thao quy mô thế giới, châu lục,
khu vực ñược tổ chức trong hoặc ngoài nước Việt Nam.
b) ðối tượng áp dụng
ðối với mức thưởng: vận ñộng viên, huấn luyện viên thể thao (huấn luyện
trực tiếp cho vận ñộng viên ñạt giải) ñại diện cho tỉnh Thừa Thiên Huế thi ñấu lập
thành tích tại các ñại hội, giải thể thao quy mô thế giới, châu lục, khu vực ñược
hưởng mức thưởng theo quy ñịnh.
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ðối với chế ñộ ñãi ngộ: vận ñộng viên ñang ñược ñào tạo, huấn luyện tại các
ñơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao theo quyết ñịnh giao chỉ tiêu kế hoạch
ñào tạo hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, thi ñấu lập thành tích
tại các ñại hội, giải thể thao quy mô thế giới, châu lục, khu vực; vô ñịch quốc gia
hoặc ñạt ñẳng cấp ñược hưởng chế ñộ ñãi ngộ theo quy ñịnh.
2. Quy ñịnh mức thưởng bằng tiền mặt ñối với các vận ñộng viên, huấn luyện viên
lập thành tích trong thi ñấu tại các ñại hội, giải thể thao quy mô thế giới, châu lục,
khu vực
a) Vận ñộng viên lập thành tích trong thi ñấu tại các ñại hội, giải thể thao quy mô
thế giới, châu lục, khu vực ñược hưởng mức thưởng bằng tiền theo Phụ lục 1 ban hành
kèm theo Nghị quyết này.
b) Huấn luyện viên trực tiếp ñào tạo vận ñộng viên ñược triệu tập vào ñội tuyển
Quốc gia và lập thành tích trong cùng giải thi ñấu quốc tế thì ñược thưởng như sau:
Trường hợp có 01 vận ñộng viên lập thành tích, huấn luyện viên ñược hưởng
50% mức thưởng như ñối với vận ñộng viên;
Trường hợp mỗi vận ñộng viên ñạt từ 02 huy chương trở lên thì mức thưởng
huấn luyện viên bằng 50% mức thưởng cao nhất của vận ñộng viên ñối với 01 huy chương
cao nhất ñạt ñược cộng với 25% mức thưởng cho mỗi thành tích còn lại của vận ñộng viên
ñược hưởng;
Trường hợp huấn luyện viên huấn luyện nhiều vận ñộng viên lập thành tích,
mức thưởng bằng 50% mức thưởng của vận ñộng viên ñạt giải cao nhất cộng với
25% tổng số tiền thưởng của các vận ñộng viên ñạt giải còn lại.
3. Quy ñịnh chế ñộ ñãi ngộ ñối với vận ñộng viên
a) Vận ñộng viên lập thành tích trong thi ñấu tại các ñại hội, giải thể thao quy mô
thế giới, châu lục, khu vực và quốc gia ñược hưởng chế ñộ ñãi ngộ theo Phụ lục 2
ban hành kèm theo Nghị quyết này.
b) Các vận ñộng viên ñạt ñẳng cấp ñược hưởng mức ñãi ngộ như sau:
ðại kiện tướng: 4 lần mức lương cơ sở/người/tháng.
Kiện tướng: 3 lần mức lương cơ sở/người/tháng.
Cấp I: 1 lần mức lương cơ sở/người/tháng.
Thời gian ñược hưởng là 12 tháng kể từ ngày vận ñộng viên có quyết ñịnh
công nhận ñẳng cấp của cơ quan có thẩm quyền.
c) Quy ñịnh khác
Mỗi vận ñộng viên ñạt thành tích chỉ ñược hưởng chế ñộ ñãi ngộ ở một mức
cao nhất theo thành tích hoặc danh hiệu ñạt ñược.
Thời gian ñược hưởng kể từ ngày vận ñộng viên ñạt thành tích có quyết ñịnh
của cơ quan có thẩm quyền công nhận.

CÔNG BÁO/Số 16/Ngày 23-4-2018

05

Trong trường hợp vận ñộng viên ñạt ñược nhiều thành tích thì chỉ ñược hưởng
một mức cao nhất trong cùng một thời gian theo chu kỳ quy ñịnh. Nếu trong khoảng
thời gian vận ñộng viên ñạt thành tích ñang ñược hưởng ñãi ngộ, vận ñộng viên tiếp tục
ñạt ñược thành tích khác theo quy ñịnh:
Trường hợp 1: Nếu thành tích bằng hoặc cao hơn, vận ñộng viên sẽ ñược hưởng
mức ñãi ngộ theo thành tích mới, thời gian ñể hưởng kể từ ngày vận ñộng viên ñạt
thành tích mới có quyết ñịnh của cơ quan có thẩm quyền công nhận thành tích mới.
Trường hợp 2: Nếu thành tích thấp hơn, vận ñộng viên sẽ ñược hưởng mức
ñãi ngộ theo thành tích cũ ñến hết thời gian hưởng của thành tích cũ, sau thời gian ñó
vận ñộng viên ñược hưởng mức ñãi ngộ của thành tích mới, thời gian ñược hưởng
bằng số tháng ñược hưởng của thành tích mới trừ ñi thời gian vận ñộng viên ñã ñược
hưởng mức ñãi ngộ của thành tích cũ (khoảng thời gian từ khi ñược công nhận ñạt
thành tích mới ñến khi kết thúc mức hỗ trợ của thành tích cũ).
Vận ñộng viên khi không còn tập luyện và thi ñấu cho tỉnh Thừa Thiên Huế
sẽ thôi hưởng chế ñộ quy ñịnh trên.
4. Nguồn kinh phí thực hiện
Kinh phí chi trả cho các chế ñộ tại Nghị quyết này ñược bố trí trong dự toán
ngân sách sự nghiệp thể dục thể thao hàng năm của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh
Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh,
các Tổ ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát và ñôn ñốc việc thực hiện
Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
ðiều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII,
kỳ họp chuyên ñề lần thứ 2 thông qua ngày 30 tháng 3 năm 2018 và có hiệu lực
thực hiện từ ngày 15 tháng 4 năm 2018.
Chế ñộ ñãi ngộ ñối với vận ñộng viên quy ñịnh tại Nghị quyết này thay thế
ðiểm e, Khoản 3, ðiều 1, Nghị quyết số 07/2013/NQ-HðND ngày 19 tháng 7 năm 2013
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Phát triển thể thao thành tích cao
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2013 - 2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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Phụ lục 1
Mức thưởng ñối với vận ñộng viên lập thành tích trong thi ñấu
tại các ñại hội, giải thể thao quy mô quốc tế
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-HðND ngày 30 tháng 3 năm 2018
của Hội ñồng nhân dân tỉnh)
ðơn vị tính: triệu ñồng
STT

Tên cuộc thi

A
1
2

ðại hội, giải thể thao quy mô thế giới
ðại hội Olympic
ðại hội Olympic trẻ
a) Giải vô ñịch thế giới hoặc cúp thế giới
từng môn của các môn thể thao nhóm I
(trong chương trình thi ñấu của Olympic)
b) Giải vô ñịch thế giới hoặc cúp thế giới
từng môn của các môn thể thao nhóm II
(các môn thể thao còn lại)
a) Giải vô ñịch Trẻ thế giới hoặc cúp Trẻ
thế giới từng môn của các môn thể thao
nhóm I (trong chương trình thi ñấu của
Olympic)
b) Giải vô ñịch Trẻ thế giới hoặc cúp Trẻ
thế giới từng môn của các môn thể thao
nhóm II (các môn thể thao còn lại)

3

4

B

ðại hội, giải thể thao quy mô Châu lục

1

ðại hội thể thao châu Á (ASIAD)
ðại hội thể thao bãi biển châu Á, ðại hội
thể thao Võ thuật - Trong nhà châu Á
a) Giải vô ñịch châu Á hoặc cúp châu Á
từng môn của các môn thể thao nhóm I
(các môn thể thao trong chương trình
thi ñấu của Olympic)
b) Giải vô ñịch châu Á hoặc cúp châu Á
từng môn của các môn thể thao nhóm II
(các môn thi còn lại)
a) Giải vô ñịch Trẻ châu Á hoặc cúp Trẻ
châu Á từng môn của các môn thể thao
nhóm I (các môn thể thao trong chương trình
thi ñấu của Olympic)
b) Giải vô ñịch Trẻ châu Á hoặc cúp Trẻ
châu Á từng môn của các môn thể thao
nhóm II (các môn thi còn lại)

2

3

4

Huy
Huy
Huy
chương chương chương
vàng
ñồng
bạc

Phá kỷ lục
ñược cộng
thêm

48
18

24
9

18
8

18
8

26

14

11

17

18

11

9

9

13

7

5

8

9

5

5

5

21

11

9

8

15

8

6

6

18

9

8

8

15

8

6

6

9

5

4

4

8

4

3

3
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STT

Tên cuộc thi

Huy
Huy
Huy
chương chương chương
vàng
ñồng
bạc

07
Phá kỷ lục
ñược cộng
thêm

C

ðại hội, giải thể thao quy mô khu vực

1

ðại hội thể thao ðông Nam Á (SEA Games)
14
8
6
5
a) Giải vô ñịch ðông Nam Á từng môn
thể thao nhóm I (trong chương trình thi ñấu
12
6
5
5
của Olympic)
b) Giải vô ñịch ðông Nam Á từng môn
9
5
3
3
thể thao nhóm II (các môn thể thao còn lại)
a) Giải vô ñịch Trẻ ðông Nam Á từng
môn thể thao nhóm I (trong chương trình
6
3
2
2
thi ñấu của Olympic)
b) Giải vô ñịch Trẻ ðông Nam Á từng
môn thể thao nhóm II (các môn thể thao
5
2
2
2
còn lại)
Vận ñộng viên lập thành tích tại ñại hội thể thao quốc tế, giải thi ñấu quốc tế dành
cho người khuyết tật thưởng bằng 50% mức thưởng huy chương tương ứng của
từng giải trên.

2

3

D
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Phụ lục 2
Chế ñộ ñãi ngộ ñối với vận ñộng viên
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2018/NQ/HðND ngày 30 tháng 3 năm 2018
của Hội ñồng nhân dân tỉnh)
ðơn vị tính: Mức lương cơ sở/người/tháng
STT

Huy
chương
vàng

Tên cuộc thi

Huy
chương
bạc

Huy
chương
ñồng

Số tháng
ñược hưởng

A

ðại hội, giải thể thao quy mô thế giới

1

ðại hội Olympic

20 lần

15 lần

10 lần

48 tháng

2

ðại hội Olympic trẻ

15 lần

10 lần

8 lần

48 tháng

17 lần

12 lần

10 lần

24 tháng

3

a) Giải vô ñịch thế giới hoặc cúp
thế giới từng môn của các môn
thể thao nhóm I (trong chương trình
thi ñấu Olympic)
b) Giải vô ñịch thế giới hoặc cúp
thế giới từng môn của các môn
thể thao nhóm II (các môn thể thao
còn lại)

12 lần

10 lần

8 lần

24 tháng

a) Giải vô ñịch Trẻ thế giới hoặc
cúp Trẻ thế giới từng môn của
các môn thể thao nhóm I (trong
chương trình thi ñấu của Olympic)

7 lần

5 lần

4 lần

24 tháng

b) Giải vô ñịch Trẻ thế giới hoặc
cúp Trẻ thế giới từng môn các
môn thể thao nhóm II (các môn
thể thao còn lại)

5 lần

4 lần

3 lần

24 tháng

7 lần

6 lần

5 lần

36 tháng

4

B

ðại hội, giải thể thao quy mô Châu lục

1

ðại hội
(ASIAD)

2

ðại hội thể thao bãi biển châu Á,
ðại hội thể thao Võ thuật trong
nhà châu Á

4 lần

3 lần

2 lần

24 tháng

a) Giải vô ñịch châu Á hoặc cúp
châu Á từng môn của các môn
thể thao nhóm I (trong chương trình
thi ñấu Olympic)

6 lần

4 lần

3 lần

12 tháng

b) Giải vô ñịch châu Á hoặc cúp
châu Á từng môn của các môn
thể thao nhóm II (các môn thi
còn lại)

4 lần

3 lần

2 lần

12 tháng

3

thể

thao

châu

Á

CÔNG BÁO/Số 16/Ngày 23-4-2018
STT

4

09

Tên cuộc thi

Huy
chương
vàng

Huy
chương
bạc

Huy
chương
ñồng

Số tháng
ñược hưởng

a) Giải vô ñịch Trẻ châu Á hoặc
cúp Trẻ châu Á từng môn của
các môn thể thao nhóm I (Trong
chương trình thi ñấu Olympic)

3 lần

2 lần

1 lần

12 tháng

b) Giải vô ñịch Trẻ châu Á hoặc
cúp Trẻ châu Á từng môn của các
môn thể thao nhóm II (các môn thi
còn lại)

2 lần

1 lần

1 lần

12 tháng

C

ðại hội, giải thể thao quy mô khu vực

1

ðại hội thể thao ðông Nam Á
(SEA Games)

6 lần

4 lần

3 lần

24 tháng

a) Giải vô ñịch ðông Nam Á từng
môn thể thao nhóm I, (trong
chương trình thi ñấu của Olympic)

5 lần

3 lần

2 lần

12 tháng

b) Giải vô ñịch ðông Nam Á từng
môn thể thao nhóm II (các môn
thể thao còn lại)

4 lần

2 lần

1 lần

12 tháng

a) Giải vô ñịch Trẻ ðông Nam Á
từng môn thể thao nhóm I (trong
chương trình thi ñấu của Olympic)

3 lần

2 lần

1 lần

12 tháng

b) Giải vô ñịch Trẻ ðông Nam Á
từng môn thể thao nhóm II (các
môn thể thao còn lại)

2 lần

1 lần

1 lần

12 tháng

2

3

D

ðại hội Thể dục Thể thao toàn quốc và giải vô ñịch quốc gia
a) Tại ðại hội Thể dục thể thao
toàn quốc
b) Tại các giải vô ñịch quốc gia

4 lần

3 lần

2 lần

24 tháng
12 tháng
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02/2018/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 3 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi hội nghị ñối với các cơ quan, ñơn vị
thuộc phạm vi quản lý trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính
quy ñịnh chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi hội nghị;
Xét Tờ trình số 1861/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc ban hành quy ñịnh chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi hội nghị ñối với các cơ quan,
ñơn vị thuộc phạm vi quản lý trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra
của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại
kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy ñịnh chế ñộ công tác phí, chế ñộ
chi hội nghị ñối với các cơ quan, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. ðiều khoản thi hành
Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 15l/2010/NQ-HðND ngày 09 tháng 12
năm 2010 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi tổ chức
các cuộc hội nghị ñối với cơ quan nhà nước và các ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc
tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết nếu gặp vướng mắc phát sinh,
Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, thống nhất với Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh
xem xét sửa ñổi, bổ sung và ñiều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại ñịa phương,
báo cáo Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
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2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn
ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII,
kỳ họp chuyên ñề thứ 2 thông qua ngày 30 tháng 3 năm 2018 và có hiệu lực kể từ
ngày 15 tháng 4 năm 2018./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi hội nghị ñối với các cơ quan, ñơn vị
thuộc phạm vi quản lý trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-HðND ngày 30 tháng 3 năm 2018
của Hội ñồng nhân dân tỉnh)
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG VỀ CHẾ ðỘ CÔNG TÁC PHÍ,
CHẾ ðỘ CHI HỘI NGHỊ
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh
Quy ñịnh này quy ñịnh chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi hội nghị ñối với các cơ quan
nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; các
tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ (gọi tắt là cơ quan, ñơn vị).
2. ðối tượng áp dụng
a) ðối với chế ñộ công tác phí:
Cán bộ, công chức, viên chức và lao ñộng hợp ñồng theo quy ñịnh của pháp luật
làm việc tại các cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội; các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.
ðại biểu Hội ñồng nhân dân các cấp khi tham gia hoạt ñộng của Hội ñồng nhân dân.
b) ðối với chế ñộ chi hội nghị:
Các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên ñề; hội nghị tổng kết
năm; hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ công tác do các cơ quan hành chính nhà nước
tổ chức ñược quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 114/2006/Qð-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2006
của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy ñịnh chế ñộ họp trong hoạt ñộng của các cơ quan
hành chính nhà nước.
Các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên ñề, hội nghị
tổng kết năm, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ của các ñơn vị sự nghiệp công lập.
Các hội nghị chuyên môn, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ hoặc các hội nghị
ñược tổ chức theo quy ñịnh trong ñiều lệ của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội,
tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.
c) Kỳ họp của Hội ñồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội ñồng nhân dân
và cuộc họp các Ban của Hội ñồng nhân dân thực hiện theo Nghị quyết số 16/2017/NQ-HðND
ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh một số chế ñộ,
chính sách và ñiều kiện ñảm bảo hoạt ñộng của Hội ñồng nhân dân các cấp tại tỉnh
Thừa Thiên Huế.
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d) ðại hội ðảng các cấp tiến tới ðại hội ñại biểu toàn quốc, hội nghị của các cơ quan
thuộc ðảng Cộng sản Việt Nam thực hiện theo quy ñịnh riêng của cấp có thẩm quyền.
Chương II
CHẾ ðỘ CÔNG TÁC PHÍ
ðiều 2. Mức chi công tác phí thanh toán tiền tự túc phương tiện công tác
ðối với cán bộ, công chức, viên chức không có tiêu chuẩn ñược bố trí xe ô tô
khi ñi công tác nhưng nếu ñi công tác trong tỉnh cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên
(ñối với các xã thuộc ñịa bàn kinh tế xã hội khó khăn, ñặc biệt khó khăn theo các
Quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ) và từ 15 km trở lên (ñối với các xã, phường,
thị trấn còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì ñược thanh toán
khoán tiền tự túc phương tiện bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách ñịa giới
hành chính và giá xăng tại thời ñiểm ñi công tác và ñược quy ñịnh trong quy chế chi tiêu
nội bộ của ñơn vị.
ðiều 3. Phụ cấp lưu trú
1. ði công tác ngoài tỉnh: Mức phụ cấp lưu trú 200.000 ñồng/ngày/người.
Trường hợp ñi công tác trong ngày (ñi và về trong ngày), Thủ trưởng cơ quan,
ñơn vị quyết ñịnh mức phụ cấp lưu trú theo các tiêu chí: Căn cứ theo số giờ thực tế
ñi công tác trong ngày, theo thời gian phải làm ngoài giờ hành chính (bao gồm cả
thời gian ñi trên ñường), quãng ñường ñi công tác và ñược quy ñịnh trong quy chế chi tiêu
nội bộ của cơ quan, ñơn vị, mức chi tối ña 150.000 ñồng/ngày/người.
2. ði công tác trong tỉnh:
Người ñi công tác mà quãng ñường ñi từ trụ sở cơ quan ñến nơi công tác từ 30km
trở lên thì mức phụ cấp lưu trú ñể trả cho người ñi công tác: 150.000 ñồng/ngày/người.
Trường hợp ñi công tác trong ngày (ñi và về trong ngày), Thủ trưởng cơ quan,
ñơn vị quyết ñịnh mức phụ cấp lưu trú theo các tiêu chí: Căn cứ theo số giờ thực tế
ñi công tác trong ngày, theo thời gian phải làm ngoài giờ hành chính (bao gồm cả
thời gian ñi trên ñường), quãng ñường ñi công tác và ñược quy ñịnh trong quy chế
chi tiêu nội bộ của cơ quan, ñơn vị, mức chi tối ña 100.000 ñồng/ngày/người.
3. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng ở ñất liền ñược cử ñi công tác
làm nhiệm vụ trên biển, ñảo thì ñược hưởng mức phụ cấp lưu trú 250.000 ñồng/người/ngày
thực tế ñi biển, ñảo (áp dụng cho cả những ngày làm việc trên biển, ñảo, những ngày
ñi, về trên biển, ñảo).
ðiều 4. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi ñến công tác
1. Thanh toán theo hình thức khoán:
a) ðối với các chức danh lãnh ñạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên,
mức khoán tiền thuê phòng nghỉ: 1.000.000 ñồng/ngày/người, không phân biệt nơi
ñến công tác.
b) ðối với các ñối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng còn lại:
ði công tác tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, mức khoán:
450.000 ñồng/ngày/người.
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ði công tác tại thành phố trực thuộc Trung ương (ngoại trừ thành phố Hà Nội,
thành phố Hồ Chí Minh), mức khoán: 400.000 ñồng/ngày/người.
ði công tác tại thành phố là ñô thị loại I trực thuộc tỉnh, mức khoán: 350.000
ñồng/ngày/người.
ði công tác ngoài tỉnh tại các vùng còn lại, mức khoán: 300.000 ñồng/ngày/người.
ði công tác trong tỉnh: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng hợp ñồng
ñược cử ñi công tác trong tỉnh mà quãng ñường từ trụ sở cơ quan ñến nơi công tác từ
30 km trở lên phải thuê phòng nghỉ thì ñược thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo
phương thức khoán 200.000 ñồng/ngày/người.
2. Thanh toán theo hóa ñơn thực tế:
a) ðối với các chức danh lãnh ñạo có hệ số phụ cấp chức vụ trên 1,3: ðược
thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 2.500.000 ñồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn
01 người/phòng, không phân biệt nơi ñến công tác.
b) ði công tác tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh:
ðối với các chức danh lãnh ñạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 ñến 1,3 ñược
thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 1.200.000 ñồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 01
người/phòng.
ðối với các ñối tượng còn lại ñược thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là
1.000.000 ñồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 02 người/phòng.
c) ði công tác tại thành phố trực thuộc Trung ương (ngoại trừ thành phố Hà Nội,
thành phố Hồ Chí Minh) và thành phố là ñô thị loại I thuộc tỉnh:
ðối với các chức danh lãnh ñạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 ñến 1,3 ñược
thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 1.200.000 ñồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn
01 người/phòng.
ðối với các ñối tượng còn lại ñược thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là
900.000 ñồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 02 người/phòng.
d) ði công tác ngoài tỉnh tại các vùng còn lại:
ðối với các chức danh lãnh ñạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 ñến 1,3 ñược
thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 1.100.000 ñồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn
01 người/phòng.
ðối với các ñối tượng còn lại ñược thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là
700.000 ñồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 02 người/phòng.
e) ði công tác trong tỉnh: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng
hợp ñồng ñược cử ñi công tác trong tỉnh mà quãng ñường từ trụ sở cơ quan ñến nơi
công tác từ 30 km trở lên phải thuê phòng nghỉ thì ñược thanh toán tiền thuê phòng nghỉ
theo hóa ñơn thực tế, mức thanh toán tối ña như sau:
ði công tác tại thành phố Huế ñược thanh toán 600.000 ñồng/ngày/phòng theo
tiêu chuẩn 02 người/phòng.
ði công tác tại các vùng còn lại trong tỉnh ñược thanh toán 500.000 ñồng/ngày/phòng
theo tiêu chuẩn 02 người/phòng.
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ðiều 5. Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng
ðối với cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên phải ñi công tác lưu ñộng
trên 10 ngày/tháng (như cán bộ cấp xã thường xuyên xuống ñịa bàn, lên huyện; văn thư
ñi gửi công văn; kế toán giao dịch; cán bộ kiểm lâm ñi kiểm tra rừng; cán bộ các cơ quan
tố tụng ñi ñiều tra, kiểm sát, xác minh, tống ñạt và các nhiệm vụ phải thường xuyên
ñi công tác lưu ñộng khác), thì tùy theo ñối tượng, ñặc ñiểm công tác và khả năng
kinh phí, thủ trưởng cơ quan, ñơn vị quy ñịnh mức khoán tiền công tác phí theo tháng
cho người ñi công tác lưu ñộng ñể hỗ trợ tiền gửi xe, xăng xe theo mức tối ña
400.000 ñồng/người/tháng và phải ñược quy ñịnh trong quy chế chi tiêu nội bộ của
các cơ quan, ñơn vị.
Chương III
CHẾ ðỘ CHI HỘI NGHỊ
ðiều 6. Mức chi tổ chức hội nghị
1. Chi thù lao cho giảng viên, chi bồi dưỡng báo cáo viên; người có báo cáo
tham luận trình bày tại hội nghị: Thực hiện theo mức chi thù lao quy ñịnh tại Nghị quyết
số 01/2015/NQ-HðND ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh
mức chi ñối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật
của người dân tại cơ sở trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các văn bản quy ñịnh
hiện hành khác.
2. Chi giải khát giữa giờ: 20.000 ñồng/buổi (nửa ngày)/ñại biểu.
3. Chi hỗ trợ tiền ăn cho ñại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương
của cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp theo mức khoán
như sau:
a) Cuộc họp do cấp tỉnh tổ chức tại nội thành, nội thị của thành phố trực thuộc
Trung ương (như hội nghị xúc tiến ñầu tư của tỉnh, hội nghị quảng bá Festival Huế,…):
200.000 ñồng/ngày/người.
b) Cuộc họp do cấp tỉnh tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế và các vùng còn lại:
150.000 ñồng /ngày/người.
c) Cuộc họp do cấp huyện tổ chức (không phân biệt ñịa ñiểm tổ chức): 150.000
ñồng/ngày/người.
d) Cuộc họp do xã, phường, thị trấn tổ chức (không phân biệt ñịa ñiểm tổ chức):
100.000 ñồng/ngày/người.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 7. Quy ñịnh trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Căn cứ mức chi, chế ñộ chi tại Quy ñịnh này, các cơ quan, ñơn vị chủ ñộng
cân ñối chi tiêu, ñảm bảo tiết kiệm, hiệu quả trong phạm vi ngân sách ñược giao và
các nguồn hợp pháp khác.

16

CÔNG BÁO/Số 16/Ngày 23-4-2018

2. Cơ quan nhà nước thực hiện chế ñộ tự chủ và tự chịu trách nhiệm về sử dụng
kinh phí quản lý hành chính và ñơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính,
căn cứ Quy ñịnh này ñể quyết ñịnh mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị theo
quy ñịnh của Chính phủ về chế ñộ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và
kinh phí quản lý hành chính ñối với các cơ quan nhà nước, cơ chế tự chủ tài chính
ñối với ñơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực.
3. Những nội dung khác không quy ñịnh tại Quy ñịnh này ñược thực hiện theo
Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy ñịnh
chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi hội nghị.
4. Khi các văn bản quy ñịnh về chế ñộ, ñịnh mức chi dẫn chiếu ñể áp dụng tại
Quy ñịnh này ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo
các văn bản sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị
thuộc phạm vi quản lý của ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Quản lý sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị ñịnh số 165/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh việc quản lý, sử dụng tài sản tại các cơ quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp của
ðảng Cộng sản Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính
hướng dẫn một số nội dung của Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12
năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của luật quản lý, sử dụng
tài sản công;
Xét Tờ trình số 1744/TTr-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, ñơn vị
thuộc phạm vi quản lý trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của
Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy ñịnh về phân cấp quản lý
tài sản công tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. ðiều khoản thi hành
Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 04/2014/NQ-HðND ngày 18 tháng 7
năm 2014 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân cấp quản lý
tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết nếu gặp vướng mắc phát sinh,
Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, thống nhất với Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh
xem xét sửa ñổi, bổ sung và ñiều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại ñịa phương.
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2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, các Tổ
ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo
nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII,
kỳ họp chuyên ñề thứ 2 thông qua ngày 30 tháng 3 năm 2018 và có hiệu lực từ
ngày 15 tháng 4 năm 2018./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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QUY ðỊNH
Phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị
thuộc phạm vi quản lý của ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HðND ngày 30 tháng 3 năm 2018
của Hội ñồng nhân dân tỉnh)
Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
1. Quy ñịnh việc phân cấp thẩm quyền quyết ñịnh trong việc quản lý tài sản công
thuộc phạm vi quản lý trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Tài sản công không thuộc phạm vi ñiều chỉnh Nghị quyết này bao gồm: Tài sản
kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản sử dụng vào mục ñích
quốc phòng, an ninh quốc gia (trừ việc ñầu tư, mua sắm tài sản phục vụ nhiệm vụ
quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội do ngân sách ñịa phương ñảm bảo); tài sản
dự trữ quốc gia; tài sản công tại doanh nghiệp; tài nguyên thiên nhiên, ñất ñai (trừ ñất
gắn liền với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp) và tài sản khác ñược thực hiện
theo quy ñịnh của pháp luật có liên quan.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
1. Các cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội,
tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp,
tổ chức khác ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật về hội (gọi là cơ quan, tổ chức,
ñơn vị).
2. ðơn vị vũ trang nhân dân ñóng trên ñịa bàn tỉnh ñầu tư, mua sắm tài sản
phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội do ngân sách ñịa phương
ñảm bảo. Các lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản còn lại (ñiều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy,
cho thuê tài sản,...) thực hiện theo quy ñịnh của Chính phủ.
3. Cơ quan hành chính của ðảng là Văn phòng huyện ủy, thị ủy, thành ủy (gọi chung
là Văn phòng huyện ủy) trong việc quản lý, sử dụng tài sản ñược nhà nước giao bằng
hiện vật và tài sản ñược ñầu tư mua sắm từ ngân sách nhà nước. Riêng cơ quan hành chính,
ñơn vị sự nghiệp của ðảng là ñơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy
thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 165/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017
của Chính phủ.
4. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có liên quan ñến quản lý, sử dụng tài sản công.
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Chương II
THẨM QUYỀN QUYẾT ðỊNH MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG
Mục 1
THẨM QUYỀN QUYẾT ðỊNH MUA SẮM TÀI SẢN
PHỤC VỤ HOẠT ðỘNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ðƠN VỊ
ðiều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh mua sắm sau khi có ý kiến
thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh ñối với các loại
tài sản sau:
1. Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp.
2. Xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng.
ðiều 4. ðối với tài sản khác (trừ tài sản quy ñịnh tại ðiều 3 Quy ñịnh này),
thẩm quyền quyết ñịnh mua sắm ñược quy ñịnh như sau:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh mua sắm tài sản cho các cơ quan,
tổ chức ñơn vị thuộc dự toán ngân sách cấp tỉnh quản lý, bao gồm:
a) Tài sản có giá trị từ 500 triệu ñồng trở lên/01 ñơn vị tài sản;
b) Tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung của tỉnh công bố;
c) Danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cho một số ngành
thuộc dự toán ngân sách cấp tỉnh có yêu cầu ñược trang bị ñồng bộ, hiện ñại với số lượng
mua sắm nhiều, tổng giá trị mua sắm lớn.
2. ðối với các sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh:
a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh quyết ñịnh mua sắm tài sản
có giá trị dưới 500 triệu ñồng/01 ñơn vị tài sản từ nguồn ngân sách do các Sở, ban,
ngành, ñoàn thể cấp tỉnh trực tiếp quản lý.
b) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh quyết ñịnh mua sắm tài sản
có giá trị từ 100 triệu ñồng ñến dưới 500 triệu ñồng/01 ñơn vị tài sản từ nguồn ngân sách
tại các ñơn vị dự toán trực thuộc.
c) Thủ trưởng các ñơn vị dự toán trực thuộc các sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh
quyết ñịnh mua sắm tài sản có giá trị dưới 100 triệu ñồng/01 ñơn vị tài sản từ nguồn
ngân sách tại ñơn vị mình.
Nguồn kinh phí mua sắm: từ nguồn ñược giao trong dự toán hàng năm trên cơ sở
tiêu chuẩn, ñịnh mức và chế ñộ do nhà nước quy ñịnh.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố Huế (gọi chung là Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp huyện) quyết ñịnh mua sắm tài sản có giá trị từ 100 triệu ñồng
trở lên/01 ñơn vị tài sản từ nguồn kinh phí của ñịa phương trên cơ sở tiêu chuẩn, ñịnh mức
và chế ñộ do nhà nước quy ñịnh cho các ñơn vị thuộc dự toán ngân sách cấp huyện.
4. Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị trực thuộc cấp huyện và tương ñương
căn cứ dự toán ngân sách ñược giao, quyết ñịnh mua sắm các tài sản có giá trị dưới
100 triệu ñồng/01 ñơn vị tài sản.
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ðiều 5. Người ñứng ñầu ñơn vị sự nghiệp công lập tự ñảm bảo chi thường xuyên
và chi ñầu tư quyết ñịnh mua sắm tài sản (trừ cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp, xe ô tô) từ
nguồn Quỹ phát triển hoạt ñộng sự nghiệp và từ nguồn vốn vay, vốn huy ñộng theo
chế ñộ quy ñịnh ñể phục vụ cho các hoạt ñộng sự nghiệp và hoạt ñộng sản xuất
kinh doanh, dịch vụ của ñơn vị.
ðiều 6. Trường hợp ñơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nhiều nguồn vốn ñể
mua sắm tài sản, trong ñó có nguồn vốn ngân sách nhà nước thì thẩm quyền quyết ñịnh
mua sắm tại ñơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 3 và ðiều 4
Quy ñịnh này.
Mục 2
THẨM QUYỀN QUYẾT ðỊNH MUA SẮM TÀI SẢN
PHỤC VỤ HOẠT ðỘNG CỦA DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC
ðiều 7. Thẩm quyền quyết ñịnh mua sắm tài sản thực hiện theo quy ñịnh tại
ðiều 3, ðiều 4, ðiều 5 và ðiều 6 Quy ñịnh này.
ðiều 8. Trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền quyết ñịnh thành lập Ban
quản lý dự án khác cơ quan, người có thẩm quyền quyết ñịnh ñầu tư hoặc phê duyệt
dự án thì cơ quan, người có thẩm quyền quyết ñịnh thành lập Ban quản lý dự án
quyết ñịnh việc mua sắm tài sản sau khi có ý kiến thống nhất của cơ quan, người có
thẩm quyền quyết ñịnh ñầu tư hoặc phê duyệt dự án.
Chương III
THẨM QUYỀN QUYẾT ðỊNH THUÊ TRỤ SỞ LÀM VIỆC,
CƠ SỞ HOẠT ðỘNG SỰ NGHIỆP VÀ TÀI SẢN KHÁC
ðiều 9. Thẩm quyền quyết ñịnh thuê trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp
và tài sản khác phục vụ hoạt ñộng của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh thuê trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng
sự nghiệp phục vụ hoạt ñộng của cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc dự toán ngân sách
cấp tỉnh.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết ñịnh thuê trụ sở làm việc, cơ sở
hoạt ñộng sự nghiệp phục vụ hoạt ñộng của cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc dự toán
ngân sách cấp huyện.
3. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, ñơn vị quyết ñịnh thuê tài sản (trừ trụ sở làm việc,
cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp) phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của ñơn vị trong nguồn
kinh phí ñược giao trong năm.
4. Người ñứng ñầu ñơn vị sự nghiệp công lập tự ñảm bảo chi thường xuyên và
chi ñầu tư quyết ñịnh thuê tài sản từ nguồn Quỹ phát triển hoạt ñộng sự nghiệp và
từ nguồn vốn vay, vốn huy ñộng theo chế ñộ quy ñịnh ñể phục vụ cho các hoạt ñộng
sự nghiệp và hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ của ñơn vị.
5. Trường hợp ñơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nhiều nguồn vốn ñể thuê tài sản,
trong ñó có nguồn ngân sách nhà nước thì thẩm quyền quyết ñịnh thuê thực hiện theo
quy ñịnh tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 ðiều 9 Quy ñịnh này.
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ðiều 10. Thẩm quyền quyết ñịnh thuê tài sản phục vụ hoạt ñộng của dự án sử dụng
vốn nhà nước
1. Thẩm quyền quyết ñịnh thuê tài sản thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 9
Quy ñịnh này.
2. Trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền quyết ñịnh thành lập Ban quản lý
dự án khác cơ quan, người có thẩm quyền quyết ñịnh ñầu tư hoặc phê duyệt dự án thì
cơ quan, người có thẩm quyền quyết ñịnh thành lập Ban quản lý dự án quyết ñịnh
việc thuê tài sản sau khi có ý kiến thống nhất của cơ quan, người có thẩm quyền
quyết ñịnh ñầu tư hoặc phê duyệt dự án.
Chương IV
THẨM QUYỀN QUYẾT ðỊNH THU HỒI TÀI SẢN CÔNG
ðiều 11. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh thu hồi
1. Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp; ô tô của các cơ quan, tổ chức,
ñơn vị trên ñịa bàn toàn tỉnh.
2. Tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu ñồng trở lên/01
ñơn vị tài sản của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.
3. Tài sản của dự án sử dụng vốn ngân sách thuộc phạm vi quản lý của ñịa phương
ñể xử lý.
ðiều 12. Giám ñốc Sở Tài chính quyết ñịnh thu hồi tài sản (trừ trụ sở làm việc,
cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp, ô tô) có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 500 triệu
ñồng/01 ñơn vị tài sản của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị trực thuộc dự toán ngân sách
cấp tỉnh.
ðiều 13. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết ñịnh thu hồi tài sản (trừ
trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp, ô tô) của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị
thuộc dự toán ngân sách cấp huyện.
ðiều 14. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh quyết ñịnh thu hồi
tài sản (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp, ô tô) có nguyên giá theo sổ sách
kế toán dưới 500 triệu ñồng/01 ñơn vị tài sản thuộc phạm vi quản lý.
Chương V
THẨM QUYỀN QUYẾT ðỊNH ðIỀU CHUYỂN TÀI SẢN CÔNG
ðiều 15. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh ñiều chuyển
1. Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp, ô tô giữa các cơ quan, tổ chức,
ñơn vị trên ñịa bàn tỉnh.
2. Tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu ñồng trở lên/01 ñơn vị
tài sản giữa các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc dự toán ngân sách cấp tỉnh, giữa cấp tỉnh
và cấp huyện, cấp xã trên ñịa bàn tỉnh.
ðiều 16. Giám ñốc Sở Tài chính quyết ñịnh ñiều chuyển tài sản (trừ trụ sở
làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp, ôtô) có nguyên giá theo sổ sách kế toán
dưới 500 triệu ñồng/01 ñơn vị tài sản giữa các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc dự toán
ngân sách cấp tỉnh, giữa cấp tỉnh và cấp huyện, cấp xã trên ñịa bàn tỉnh.
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ðiều 17. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết ñịnh ñiều chuyển tài sản
(trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp, ôtô) giữa các cơ quan, tổ chức, ñơn vị
thuộc dự toán ngân sách cấp huyện.
ðiều 18. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh quyết ñịnh ñiều chuyển
tài sản (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp, ô tô) có nguyên giá theo sổ sách
kế toán dưới 500 triệu ñồng/01 ñơn vị tài sản giữa các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc
phạm vi quản lý.
ðiều 19. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, ñơn vị quyết ñịnh ñiều chuyển tài sản
trong nội bộ ñơn vị ñược giao quản lý sử dụng.
Chương VI
THẨM QUYỀN QUYẾT ðỊNH BÁN TÀI SẢN CÔNG
ðiều 20. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh bán tài sản
1. Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp (bao gồm cả quyền sử dụng ñất)
của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị trên ñịa bàn tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất bằng
văn bản của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh.
2. Ô tô của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị trên ñịa bàn tỉnh.
3. Tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu ñồng trở lên/01
ñơn vị tài sản của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc dự toán ngân sách cấp tỉnh
(trừ trường hợp quy ñịnh tại ðiều 24 Quy ñịnh này).
ðiều 21. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết ñịnh bán tài sản (trừ trụ sở
làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp bao gồm cả quyền sử dụng ñất, ô tô) có nguyên giá
theo sổ sách kế toán từ 100 triệu ñồng trở lên/01 ñơn vị tài sản của các cơ quan, tổ chức,
ñơn vị thuộc dự toán ngân sách cấp huyện.
ðiều 22. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh quyết ñịnh bán
tài sản nhà nước (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp bao gồm cả quyền
sử dụng ñất, ô tô) có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 100 triệu ñồng ñến dưới
500 triệu ñồng/01 ñơn vị tài sản thuộc phạm vi quản lý (trừ trường hợp quy ñịnh tại
ðiều 24 Quy ñịnh này).
ðiều 23. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, ñơn vị quyết ñịnh bán tài sản nhà nước
(trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp bao gồm cả quyền sử dụng ñất, ô tô)
có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 100 triệu ñồng/01 ñơn vị tài sản ñược giao
quản lý, sử dụng.
ðiều 24. Riêng tài sản ñược hình thành từ nguồn quỹ phát triển hoạt ñộng sự nghiệp
hoặc từ nguồn vốn vay, vốn huy ñộng theo quy ñịnh (trừ cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp,
xe ô tô) do người ñứng ñầu ñơn vị sự nghiệp công lập quyết ñịnh bán tài sản.
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Chương VII
THẨM QUYỀN QUYẾT ðỊNH THANH LÝ TÀI SẢN CÔNG
ðiều 25. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh thanh lý
1. Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp, ô tô của các cơ quan, tổ chức,
ñơn vị trên ñịa bàn tỉnh (trừ trường hợp ủy quyền cho Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân
cấp huyện theo ðiều 26 và ðiều 27 Quy ñịnh này).
2. Tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu ñồng trở lên/01 ñơn vị
tài sản của cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc dự toán ngân sách cấp tỉnh.
ðiều 26. Giám ñốc Sở Tài chính quyết ñịnh thanh lý
Tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức,
ñơn vị thuộc dự toán ngân sách cấp tỉnh cụ thể như sau:
1. Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp, có nguyên giá theo sổ sách kế toán
dưới 500 triệu ñồng.
2. Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp không giới hạn giá trị tài sản
trong trường hợp sau: Phá dỡ ñể tạo thông thoáng khuôn viên trụ sở làm việc; thanh lý
do trụ sở làm việc thuộc lộ giới quy hoạch trên ñịa bàn, phải di dời và chuyển giao
cho Hội ñồng bồi thường, giải phóng mặt bằng ñịa phương; thanh lý tài sản là trụ sở
làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp trong trường hợp phá dỡ ñể cải tạo, ñầu tư
xây dựng mới theo quy hoạch, kế hoạch, dự án và quyết ñịnh ñầu tư ñược duyệt.
ðiều 27. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết ñịnh thanh lý
1. Tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức,
ñơn vị thuộc dự toán ngân sách cấp huyện, cụ thể như sau:
a) Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp có nguyên giá theo sổ sách kế toán
dưới 500 triệu ñồng.
b) Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp không giới hạn giá trị tài sản
trong trường hợp sau: Phá dỡ ñể tạo thông thoáng khuôn viên trụ sở làm việc; thanh lý
do trụ sở làm việc thuộc lộ giới quy hoạch trên ñịa bàn, phải di dời và chuyển giao
cho Hội ñồng bồi thường, giải phóng mặt bằng ñịa phương; thanh lý tài sản là trụ sở
làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp trong trường hợp phá dỡ ñể cải tạo, ñầu tư
xây dựng mới theo quy hoạch, kế hoạch, dự án và quyết ñịnh ñầu tư ñược duyệt.
2. Tài sản (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp, ô tô) có nguyên giá
theo sổ sách kế toán từ 100 triệu trở lên/01 ñơn vị tài sản của các cơ quan, tổ chức,
ñơn vị thuộc dự toán ngân sách cấp huyện (trừ trường hợp quy ñịnh tại ðiều 30
Quy ñịnh này).
ðiều 28. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh quyết ñịnh thanh lý
các loại tài sản (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp, ô tô) có nguyên giá
theo sổ sách kế toán từ 100 triệu ñồng ñến dưới 500 triệu ñồng/01 ñơn vị tài sản của
các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý.
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ðiều 29. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, ñơn vị quyết ñịnh thanh lý các loại
tài sản (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp, ô tô) có nguyên giá theo sổ sách
kế toán dưới 100 triệu ñồng/01 ñơn vị tài sản ñược giao quản lý, sử dụng (trừ trường hợp
quy ñịnh tại ðiều 30 Quy ñịnh này).
ðiều 30. Riêng người ñứng ñầu ñơn vị sự nghiệp công lập quyết ñịnh thanh lý
tài sản thuộc phạm vi quản lý (trừ cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp, xe ô tô, tài sản có
nguyên giá từ 500 triệu ñồng trở lên/01 ñơn vị tài sản).
Chương VIII
THẨM QUYỀN QUYẾT ðỊNH TIÊU HỦY TÀI SẢN CÔNG
ðiều 31. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh tiêu hủy tài sản có nguyên giá
theo sổ sách kế toán từ 500 triệu ñồng trở lên/01 ñơn vị tài sản của các cơ quan, tổ chức,
ñơn vị thuộc dự toán ngân sách cấp tỉnh.
ðiều 32. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết ñịnh tiêu hủy tài sản có
nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 100 triệu trở lên/01 ñơn vị tài sản của cơ quan, tổ chức,
ñơn vị thuộc dự toán ngân sách cấp huyện.
ðiều 33. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh quyết ñịnh tiêu hủy tài sản
có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 100 triệu ñồng ñến dưới 500 triệu ñồng/01 ñơn vị
tài sản của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý.
ðiều 34. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, ñơn vị quyết ñịnh tiêu hủy tài sản có
nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 100 triệu ñồng/01 ñơn vị tài sản ñược giao
quản lý, sử dụng.
Chương IX
THẨM QUYỀN QUYẾT ðỊNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG
TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT, BỊ HỦY HOẠI
ðiều 35. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh xử lý tài sản công là trụ sở
làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp, ô tô, tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán
từ 500 triệu ñồng trở lên/01 ñơn vị tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại của
các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc dự toán ngân sách cấp tỉnh.
ðiều 36. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết ñịnh xử lý tài sản công có
nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 100 triệu ñồng trở lên/01 ñơn vị tài sản (trừ trụ sở
làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp, ô tô) trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại của
cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc dự toán ngân sách cấp huyện.
ðiều 37. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh quyết ñịnh xử lý
tài sản công có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 100 triệu ñồng ñến dưới 500 triệu
ñồng/01 ñơn vị tài sản (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp, ô tô) trong
trường hợp bị mất, bị hủy hoại của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý.
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ðiều 38. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, ñơn vị quyết ñịnh xử lý tài sản công
có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 100 triệu ñồng/01 ñơn vị tài sản (trừ trụ sở
làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp, ô tô) trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại ñược
giao quản lý, sử dụng.
Chương X
THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÀI SẢN
PHỤC VỤ HOẠT ðỘNG CỦA DỰ ÁN
ðiều 39. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án ñiều chuyển
tài sản cho cơ quan, tổ chức, ñơn vị, dự án thuộc phạm vi quản lý của ñịa phương; bán,
thanh lý, tiêu hủy; xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại theo ñề nghị của
Giám ñốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan liên quan./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

CÔNG BÁO/Số 16/Ngày 23-4-2018

27

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 05/2018/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 3 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh nội dung, mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý
cho doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 66/2008/Nð-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ
về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010
của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán,
quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo ñảm cho công tác
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;
Xét Tờ trình số 1398/TTr-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh mức chi thực hiện công tác
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra
của Ban pháp chế; ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Quy ñịnh nội dung, mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho
doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1. Phạm vi ñiều chỉnh
Nghị quyết này quy ñịnh mức chi ñối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo Nghị ñịnh số 66/2008/Nð-CP ngày 28 tháng 5
năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Chương trình hỗ trợ
pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp ñược ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 585/Qð-TTg
ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.
2. ðối tượng áp dụng
Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân ñược giao nhiệm vụ thực hiện hỗ trợ
pháp lý cho doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Nội dung chi
Nội dung chi thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 2 Thông tư liên tịch số
157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
và Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán
kinh phí ngân sách nhà nước bảo ñảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
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4. Mức chi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thực hiện theo quy ñịnh
tại Khoản 1, ðiều 3 Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10
năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy ñịnh việc lập
dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo ñảm cho
công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, các nghị quyết hiện hành của Hội ñồng
nhân dân tỉnh và quy ñịnh pháp luật khác có liên quan; riêng ñối với mức chi thuê
chuyên gia giải ñáp pháp luật cho doanh nghiệp là 300.000 ñồng/lần (ý kiến tham gia
bằng văn bản) và việc thuê chuyên gia giải ñáp pháp luật không áp dụng ñối với
những trường hợp giải ñáp liên quan ñến hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
5. Các khoản chi có tính ñặc thù ñể triển khai chương trình hỗ trợ pháp lý cho
doanh nghiệp
a) Xây dựng ñề cương chi tiết của chương trình: 800.000 ñồng/ñề cương.
b) Tổng hợp hoàn chỉnh ñề cương của chương trình: 1.300.000 ñồng/ñề cương.
c) Chi chủ trì các cuộc họp góp ý, tổ chức xét duyệt kế hoạch, báo cáo, ñề cương,
chuyên ñề: 150.000 ñồng/người/buổi;
d) Chi cho các thành viên tham dự cuộc họp góp ý, tổ chức xét duyệt kế hoạch,
báo cáo, ñề cương, chuyên ñề: 100.000 ñồng/người/buổi;
ñ) Chi cho bài tham luận tại cuộc họp góp ý, tổ chức xét duyệt kế hoạch, báo cáo,
ñề cương, chuyên ñề: 300.000 ñồng/bài viết.
e) Chi cho bài nhận xét góp ý chỉnh sửa tại cuộc họp góp ý, tổ chức xét duyệt
kế hoạch, báo cáo, ñề cương, chuyên ñề: 200.000 ñồng/người/bản.
g) Chi xây dựng các chuyên ñề của chương trình: 300.000 ñồng/chuyên ñề.
h) Lấy ý kiến thẩm ñịnh chương trình: 300.000 ñồng/bài viết.
i) Xây dựng các báo cáo chương trình: 400.000 ñồng/báo cáo.
k) Chi họp, góp ý nội dung ðề án xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật; họp
góp ý, thẩm ñịnh Quy chế hoạt ñộng của mạng lưới tư vấn pháp luật; chi các cuộc họp
của Ban chỉ ñạo, Tổ thư ký chương trình: Thực hiện theo mức chi quy ñịnh tại
ñiểm c, d, ñ, e khoản 5 nêu trên.
l) Chi bồi dưỡng cho luật gia, tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên tư vấn
pháp luật tham gia tư vấn pháp luật: 30.000 ñồng/giờ tư vấn.
6. Các nội dung và mức chi khác không quy ñịnh tại Nghị quyết này ñược
thực hiện theo quy ñịnh của Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12
tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn
việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo ñảm
cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
ðiều 2. ðiều khoản thi hành
Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 11/2011/NQ-HðND ngày 09 tháng 12
năm 2011 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh mức chi ñối với công tác hỗ trợ
pháp lý cho doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh.
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ðiều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, các
Tổ ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo
nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII,
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 2 thông qua ngày 30 tháng 3 năm 2018 và có hiệu lực từ
ngày 15 tháng 4 năm 2018./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 06/2018/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước
về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy ñịnh việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí
ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm
hành chính;
Xét Tờ trình số 1399/TTr-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh nội dung, mức chi cho công tác
quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế; ý kiến thảo luận của ñại biểu
Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Quy ñịnh nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành
pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1. Phạm vi ñiều chỉnh
Quy ñịnh nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật
xử lý vi phạm hành chính trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. ðối tượng áp dụng
Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ñến
công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Nội dung chi
Nội dung chi thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 3 Thông tư số 19/2017/TT-BTC
ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy ñịnh việc lập dự toán,
quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý
nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính (sau ñây gọi là Thông tư số
19/2017/TT-BTC).
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4. Mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, ñánh giá các văn bản,
tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng,
ảnh hưởng ñến nhiều ñối tượng:
a) Cấp tỉnh: 500.000 ñồng/hồ sơ.
b) Cấp huyện: 400.000 ñồng/hồ sơ.
c) Cấp xã: 300.000 ñồng/hồ sơ.
5. Ngoài mức chi quy ñịnh tại ñiểm a, b, c, khoản 4 ðiều này, các mức chi
còn lại thực hiện theo Thông tư số 19/2017/TT-BTC và các quy ñịnh khác của
pháp luật có liên quan.
6. Nguồn kinh phí thực hiện
Nguồn kinh phí thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý
vi phạm hành chính thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp ñó bảo ñảm và ñược
bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, ñơn vị theo quy ñịnh của
Luật Ngân sách Nhà nước và các quy ñịnh pháp luật có liên quan.
7. Trường hợp văn bản quy ñịnh về chế ñộ, mức chi ñược dẫn chiếu ñể áp dụng
tại Nghị quyết này ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng
theo văn bản sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, các
Tổ ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo
nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII,
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 2 thông qua ngày 30 tháng 3 năm 2018 và có hiệu lực từ
ngày 15 tháng 4 năm 2018./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 24/2018/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần
ñể tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪATHIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Bộ luật Lao ñộng ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị ñịnh số 45/2013/Nð-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Bộ luật Lao ñộng về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
và an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng;
Căn cứ Quyết ñịnh số 14/2010/Qð-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần ñể tiếp nhận, giải quyết
thủ tục hành chính;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 327/TTr-SNV ngày 06
tháng 4 năm 2018.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, tết
và ngày nghỉ khác theo quy ñịnh của pháp luật) ñể tiếp nhận, giải quyết các thủ tục
hành chính tại cơ quan, ñịa phương sau ñây:
1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết
các thủ tục hành chính ñược ñưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
2. Phòng Công chứng số 1 và số 2 thuộc Sở Tư pháp: Tiếp nhận, giải quyết và
trả kết quả các thủ tục hành chính có liên quan ñến lĩnh vực công chứng, chứng thực.
3. Trung tâm Hành chính công của Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố
tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan ñến lĩnh vực:
Chứng thực, hộ tịch, xây dựng, ñăng ký kinh doanh, ñất ñai, lao ñộng - thương binh, xã hội.
4. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân các phường, thị trấn
của các huyện: Phong ðiền, Quảng ðiền, Phú Vang, Phú Lộc; các thị xã: Hương Thủy,
Hương Trà và thành phố Huế tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính
có liên quan ñến lĩnh vực: Văn phòng, tư pháp, ñất ñai, xây dựng, ñăng ký kinh doanh,
lao ñộng - thương binh, xã hội.
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ðiều 2. Chế ñộ, chính sách và bảo ñảm ñiều kiện làm việc
1. Thủ trưởng các cơ quan thực hiện làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần
có trách nhiệm tổ chức cán bộ, công chức, viên chức nghỉ bù vào các ngày khác theo
ñúng quy ñịnh Bộ luật Lao ñộng và nghị ñịnh hướng dẫn. Trường hợp không bố trí
nghỉ bù ñủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo ñúng quy ñịnh của pháp luật.
2. Kinh phí cho việc bố trí làm việc sáng thứ bảy hàng tuần do cấp có thẩm quyền
phê duyệt trong dự toán kinh phí của các cơ quan, ñơn vị lập hàng năm.
ðiều 3. Trách nhiệm của các cơ quan, ñơn vị
1. Niêm yết công khai thủ tục hành chính và thời gian làm việc ñể tiếp nhận, giải quyết
và trả kết quả những thủ tục hành chính.
2. Thời gian làm việc sáng thứ bảy, từ 07 giờ ñến 11 giờ 30 phút. Các cơ quan,
ñơn vị tổ chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính vào sáng thứ bảy hàng tuần
cần sắp xếp, bố trí lao ñộng hợp lý, khoa học, bảo ñảm không tăng biên chế, không
ảnh hưởng ñến hoạt ñộng bình thường vào các ngày làm việc khác trong tuần, bảo ñảm
hiệu quả công việc.
ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2018.
ðiều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng
các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế;
Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 01/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên
Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu,
từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;
Xét Tờ trình số 2000/TTr-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;
kết quả biểu quyết công khai miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh,
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày 08 tháng 3 năm 2018,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
ñối với ông Ngô Văn Tuân - Nguyên Giám ñốc Sở Giao thông vận tải nghỉ hưu theo
chế ñộ.
ðiều 2. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
khóa VII, kỳ họp chuyên ñề lần thứ 2 thông qua./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 02/NQ-HðND
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu,
từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;
Căn cứ kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh
nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 30 tháng 3 năm 2018,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với các ông có tên sau:
1. Ông Bạch Chơn ðông - Giám ñốc Sở Nội vụ.
2. Ông Lê Anh Tuấn - Giám ñốc Sở Giao thông vận tải.
(có danh sách trích ngang kèm theo).
ðiều 2. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thực hiện chức năng,
nhiệm vụ và quyền hạn theo quy ñịnh của pháp luật.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII,
kỳ họp chuyên ñề lần thứ 2 thông qua./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 03/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về giao biên chế công chức năm 2018
trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị ñịnh số 21/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ
về quản lý biên chế công chức;
Căn cứ Quyết ñịnh số 172/Qð-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước
của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất ñặc thù
hoạt ñộng trong phạm vi cả nước năm 2018;
Xét Tờ trình số 1966/TTr-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức năm 2018 trong các cơ quan hành chính
nhà nước của tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế; ý kiến thảo luận của các
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Giao 2.176 biên chế công chức năm 2018 trong các cơ quan hành chính
của tỉnh (có phụ lục kèm theo).
ðiều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.
ðiều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh việc
sử dụng biên chế công chức dự phòng và báo cáo Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp
gần nhất.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, các Tổ
ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ
và quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII,
kỳ họp chuyên ñề lần thứ 2 thông qua ngày 30 tháng 3 năm 2018./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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Phụ lục
PHÂN BỔ BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2018
TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HðND ngày 30 tháng 3 năm 2018
của Hội ñồng nhân dân tỉnh)
STT

CƠ QUAN, ðƠN VỊ

Biên chế công chức
giao năm 2018

I

KHỐI SỞ, BAN

1.324

1

Văn phòng HðND tỉnh

25

2

Văn phòng UBND tỉnh

60

3

Thanh tra tỉnh

39

4

Sở Nội vụ

71

5

Sở Tài chính

55

6

Sở Kế hoạch và ðầu tư

48

7

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

363

8

Sở Công Thương

101

9

Sở Xây dựng

47

10

Sở Giao thông vận tải

52

11

Sở Ngoại vụ

20

12

Sở Tài nguyên và Môi trường

63

13

Sở Khoa học và Công nghệ

35

14

Sở Giáo dục và ðào tạo

52

15

Sở Y tế

67

16

Sở Văn hóa và Thể thao

43

17

Sở Du lịch

17

18

Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội

46

19

Sở Tư pháp

32

20

Sở Thông tin và Truyền thông

30

21

Ban Dân tộc

15

22

BQL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

43

II

CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ HUẾ

851

1

UBND thành phố Huế

165
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UBND huyện Phong ðiền

Biên chế công chức
giao năm 2018
85

3

UBND huyện Quảng ðiền

81

4

UBND thị xã Hương Trà

85

5

UBND thị xã Hương Thủy

83

6

UBND huyện Phú Vang

100

7

UBND huyện Phú Lộc

89

8

UBND huyện Nam ðông

73

9

UBND huyện A Lưới

90

DỰ PHÒNG

1

STT

III

CƠ QUAN, ðƠN VỊ

TỔNG CỘNG

2.176
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 04/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 3 năm 2018
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Xét Tờ trình số 43/TTr-HðND ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Thường trực
Hội ñồng nhân dân tỉnh kèm theo Báo cáo số 11/BC-HðND ngày 29 tháng 3 năm 2018
về kết quả phối hợp giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp và ý kiến
thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thống nhất thông qua 42 nội dung giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa
hai kỳ họp (kỳ họp thứ 4 và kỳ họp thứ 5, kỳ họp thứ 5 và kỳ họp chuyên ñề lần thứ 2
Hội ñồng nhân dân tỉnh, khóa VII) ñã ñược Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh
thỏa thuận, thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh (tại phụ lục kèm theo).
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội ñồng nhân dân tỉnh,
các Tổ ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện
Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp chuyên ñề
lần thứ 2 thông qua ngày 30 tháng 3 năm 2018./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC
Các nội dung giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 4
và kỳ họp thứ 5, kỳ họp thứ năm và kỳ họp chuyên ñề lần thứ 2
Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa VII) ñã ñược Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh
thỏa thuận, thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-HðND ngày 30 tháng 3 năm 2018
của Hội ñồng nhân dân tỉnh)
I. Giữa hai kỳ họp thứ 4 và thứ 5, Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa VII
1. Về việc phân bổ Kế hoạch vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo
bền vững năm 2017 (văn bản số 141/HðND-THKT ngày 12 tháng 7 năm 2017).
2. Về việc bổ sung vốn ñiều lệ Quỹ ðầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh (văn bản số 142/HðND-THKT ngày 12 tháng 7
năm 2017).
3. Về việc phân bổ kế hoạch vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới năm 2017 (văn bản số 144/HðND-THKT ngày 12 tháng 7 năm 2017).
4. Về việc bổ sung, ñiều chỉnh Bảng giá ñất 5 năm của tỉnh (văn bản số
149/HðND-THKT ngày 21 tháng 7 năm 2017).
5. Về việc bổ sung vào danh mục các công trình, dự án cần thu hồi ñất; chuyển
mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ, ñất rừng ñặc dụng trên ñịa bàn tỉnh
năm 2017 tại các huyện Phú Lộc, Nam ðông, thị xã Hương Thủy, Hương Trà
(văn bản số 150/HðND-THKT ngày 21 tháng 7 năm 2017).
6. Về việc cho phép bổ sung vào danh mục các công trình, dự án cần thu hồi ñất;
chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa sang mục ñích khác tại thị xã Hương Thủy,
thị xã Hương Trà và thành phố Huế (văn bản số 177/HðND-THKT ngày 25 tháng 8
năm 2017).
7. Về việc kinh phí thực hiện các nhiệm vụ ñột xuất, cấp bách năm 2016
(văn bản số 178/HðND-THKT ngày 25 tháng 8 năm 2017).
8. Về việc phân bổ kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017
(văn bản số 179/HðND-THKT ngày 25 tháng 8 năm 2017).
9. Về việc kinh phí thực hiện ñề án Tăng cường năng lực quan trắc cho Trung tâm
Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 180/HðND-THKT ngày 25 tháng 8
năm 2017).
10. Về việc chủ trương ñiều chỉnh dự án ñầu tư xây dựng Khu ñô thị hành chính
tỉnh Thừa Thiên Huế - giai ñoạn 1 (văn bản số 181/HðND-THKT ngày 25 tháng 8
năm 2017).
11. Về việc thống nhất chủ trương cổ phần hóa ðoạn quản lý ðường thủy nội ñịa
Thừa Thiên Huế (văn bản số 182/HðND-THKT ngày 25 tháng 8 năm 2017).
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12. Về việc nhiệm vụ chi ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ thuộc cấp
huyện quản lý (văn bản số 183/HðND-THKT ngày 25 tháng 8 năm 2017).
13. Về việc quy ñịnh tạm thời thu phí tham quan di tích ñối với trường hợp gộp
tuyến tham quan (văn bản số 187/HðND-THKT ngày 30 tháng 8 năm 2017).
14. Về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch ñầu tư công năm 2017 và lập
kế hoạch ñầu tư công năm 2018 (văn bản số 189/HðND-THKT ngày 14 tháng 9
năm 2017).
15. Về việc ứng trước kế hoạch vốn ñầu tư ngân sách nhà nước năm 2018
(văn bản số 192/HðND-THKT ngày 18 tháng 9 năm 2017).
16. Về việc gia hạn thời gian áp dụng các chính sách ưu ñãi và hỗ trợ ñầu tư
ñối với ñường bay Huế - ðà Lạt (văn bản số 193/HðND-TH ngày 22 tháng 9 năm 2017).
17. Về việc chuyển mục ñích sử dụng ñất lâm nghiệp rừng phòng hộ sang
ñất khác ñể xây dựng công trình cột Ăng ten Mỹ - Hòa - Huế (văn bản số 204/HðND-THKT
ngày 11 tháng 10 năm 2017).
18. Về việc chuyển mục ñích sử dụng rừng trồng phòng hộ, ñặc dụng sang
mục ñích khác ñể xây dựng công trình Mạch 2 ñường dây 220kV ðông Hà - Huế
(ðoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế) (văn bản số 204/HðND-THKT ngày 11 tháng 10
năm 2017).
19. Về việc thống nhất Quy hoạch phân khu xây dựng Khu xử lý chất thải rắn
tập trung Hương Bình (văn bản số 206a/HðND-THKT ngày 11 tháng 10 năm 2017).
20. Về việc phân bổ vốn phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo
thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2017 (văn bản số
207/HðND-THKT ngày 24 tháng 10 năm 2017).
21. Về việc bổ sung vào danh mục các công trình, dự án cần thu hồi ñất;
chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ, ñất rừng ñặc dụng
năm 2017 tại các huyện, thị xã và thành phố Huế (văn bản số 208/HðND-THKT
ngày 24 tháng 10 năm 2017).
22. Về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em Làng trẻ em SOS Huế
(văn bản số 215/HðND-THKT ngày 02 tháng 11 năm 2017).
23. Về việc cho ý kiến về dự kiến phương án phân bổ chi tiết kế hoạch ñầu tư
vốn ngân sách trung ương 2018 (văn bản số 219/HðND-THKT ngày 17 tháng 11
năm 2017).
24. Về việc bổ sung danh mục dự án kế hoạch ñầu tư công trung hạn 2016 - 2020
thuộc công ty CP cấp nước Thừa Thiên Huế (văn bản số 225/HðND-THKT ngày 23
tháng 11 năm 2017).
25. Về việc ñiều chỉnh kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020
tỉnh Thừa Thiên Huế nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý (văn bản số 225/HðND-THKT
ngày 23 tháng 11 năm 2017).
26. Về việc ñiều chỉnh quy mô ñầu tư dự án Chương trình phát triển các ñô thị
loại II (các ñô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên Huế (văn bản số 232/HðND-THKT
ngày 30 tháng 11 năm 2017).
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27. Về việc chủ trương ñiều chỉnh quy mô ñầu tư dự án ðường cứu hộ, cứu nạn
thị trấn Phong ðiền - ðiền Lộc (giai ñoạn 1), tỉnh Thừa Thiên Huế (văn bản số
233/HðND-THKT ngày 30 tháng 11 năm 2017).
28. Về việc trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung cho Huyện ủy Phong ðiền
(văn bản số 252/HðND-THKT ngày 26 tháng 12 năm 2017).
29. Về việc ứng trước kế hoạch vốn ñầu tư ngân sách nhà nước năm 2018 cho
dự án Chỉnh trang ñường Võ Văn Kiệt (văn bản số 255/HðND-THKT ngày 26 tháng 12
năm 2017).
30. Về việc phê duyệt bổ sung ñịnh mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho
Trường Cao ñẳng giao thông Huế (văn bản số 257/HðND-THKT ngày 29 tháng 12
năm 2017).
II. Giữa hai kỳ họp thứ 5 và kỳ họp chuyên ñề lần thứ 2, Hội ñồng
nhân dân tỉnh khóa VII
1. Về việc trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung cho Văn phòng HðND và
UBND thành phố Huế (văn bản số 06/HðND-THKT ngày 12 tháng 01 năm 2018).
2. Về việc phân bổ vốn khắc phục lụt bão năm 2017 (văn bản số 07/HðND-THKT
ngày 12 tháng 01 năm 2018).
3. Về việc bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi ñất; chuyển
mục ñích sử dụng ñất năm 2018 (văn bản số 17/HðND-THKT ngày 02 tháng 02
năm 2018).
4. Về việc phân bổ vượt thu tiền sử dụng ñất 2016 (văn bản số 18/HðND-THKT
ngày 06 tháng 02 năm 2018).
5. Về việc tặng thưởng cho vận ñộng viên ñạt huy chương tại các giải thể thao
quốc tế (văn bản số 19/HðND-THKT ngày 06 tháng 02 năm 2018).
6. Về việc báo cáo và xin ý kiến việc xử lý khoản vốn vay tín dụng ưu ñãi của
Nhà nước ñể thực hiện dự án chăm sóc vườn cây cao su tiểu ñiền Bình ðiền và Tây
Phong ðiền (văn bản số 20/HðND-THKT ngày 06 tháng 02 năm 2018).
7. Về việc quy ñịnh Hệ số ñiều chỉnh giá ñất năm 2018 (văn bản số 21/HðND-THKT
ngày 06 tháng 02 năm 2018).
8. Về việc hỗ trợ bù lỗ chuyến bay Huế - Bangkok và ngược lại năm 2016
(văn bản số 23/HðND-THKT ngày 13 tháng 02 năm 2018).
9. Về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên
công suất 120.000m3/ngñ (văn bản số 27/HðND-THKT ngày 26 tháng 02 năm 2018).
10. Về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Trụ sở làm việc Công ty Trách nhiệm
hữu hạn nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế (văn bản số
28/HðND-THKT ngày 26 tháng 02 năm 2018).
11. Về việc bổ sung danh mục các công trình dự án cần thu hồi ñất năm 2018
(văn bản số 31/HðND-THKT ngày 05 tháng 3 năm 2018).
12. Về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án kè chống sạt lở bờ biển khẩn cấp
ñoạn Thuận An - Tư Hiền, tỉnh Thừa Thiên Huế (văn bản số 38/HðND-THKT
ngày 22 tháng 3 năm 2018)./.
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 789/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2016 - 2021
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức,
miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;
Xét Tờ trình số 01/TTr-TT.HðND ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Thường trực
Hội ñồng nhân dân huyện Phú Vang về việc ñề nghị phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 329/TTr-SNV ngày 06
tháng 4 năm 2018,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung ông Nguyễn Văn Chính, Ủy viên
UBND huyện - Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Vang,
giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch
Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang và ông Nguyễn Văn Chính
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 08/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 4 năm 2018

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường bảo ñảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5,
Festival 2018 và kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia trên ñịa bàn tỉnh
Quý I ñầu năm 2018 là thời ñiểm nhân dân ñón Tết Dương lịch, Tết Nguyên ñán
Mậu Tuất cùng nhiều Lễ hội Xuân, với sự chỉ ñạo quyết liệt và tổ chức thực hiện
nhiều giải pháp bảo ñảm trật tự an toàn giao thông của các ban ngành, ñịa phương nên
tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, giao thông trong khu vực
nội thành, nội thị và trên các quốc lộ 1, các tuyến trọng ñiểm ñược duy trì ổn ñịnh;
tình hình vận tải ñược ñảm bảo, năng lực vận chuyển và chất lượng dịch vụ ñược
nâng cao. Tuy nhiên, Tai nạn giao thông ñã gia tăng về số vụ, số người chết và có
nhiều diễn biến phức tạp; cụ thể: Toàn tỉnh ñã xảy ra 133 vụ, làm chết 51 người, bị
thương 119 người (So với quý I năm 2017 tăng 04 vụ (+3,10%), tăng 18 người chết
(+ 54,54%); Trong ñó: TNGT ñường bộ xảy ra 131 vụ, làm chết 49 người, bị thương
119 người (So với quý I năm 2017 tăng 07 vụ (+5,64%); tăng 22 người chết (+81,48%);
phương tiện gây tai nạn là Mô tô, xe gắn máy, xe máy ñiện (111 vụ/131 vụ); nguyên
nhân chủ yếu là do chạy quá tốc ñộ quy ñịnh, ñi không ñúng phần ñường làn ñường, thiếu
chú ý quan sát, chuyển hướng không an toàn, không làm chủ tay lái…; ñịa bàn xảy ra
TNGT tăng cao là thành phố Huế tăng 10 người chết, Phú lộc tăng 02 người chết,
Phong ðiền tăng 03 người chết, Quảng ðiền tăng 03 người chết, Hương Trà tăng 06
người chết và thiệt hại lớn về tài sản gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 88/2011/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ
về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm ñảm bảo trật tự an toàn giao thông;
Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 15/12/2018 của UBND tỉnh về tăng cường công tác
bảo ñảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên ñán Mậu Tuất và
các Lễ hội Xuân 2018 và Kế hoạch số 196/KH-BATGT ngày 15/12/2017 về Năm An toàn
giao thông 2018 chủ ñề “An toàn giao thông cho trẻ em” với tinh thần “Tính mạng
con người là trên hết” nhằm mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về
số vụ, số người chết, số người bị thương từ 5 - 10%; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
yêu cầu các cơ quan, ban ngành, ñoàn thể và các ñịa phương theo thẩm quyền, chức năng,
nhiệm vụ ñược giao, triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, mở ñợt cao ñiểm tuần tra kiểm soát, bảo
ñảm trật tự, an toàn giao thông trong các dịp Lễ hội, chỉ ñạo lực lượng Cảnh sát giao thông,
các lực lượng cảnh sát và công an các ñịa phương huy ñộng lực lượng, phương tiện,
ñẩy mạnh tuần lưu, tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, ñường nội thành
nội thị và các tuyến giao thông phức tạp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi
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vi phạm trật tự an toàn giao thông, ñặc biệt là các hành vi vi phạm phổ biến như:
Vi phạm tốc ñộ, ñi sai phần ñường làn ñường; ô tô khách không bảo ñảm các ñiều kiện
an toàn kỹ thuật phương tiện, chở quá số người quy ñịnh, chạy không ñúng luồng tuyến,
ñón trả khách không ñúng nơi quy ñịnh; ưu tiên xử lý vi phạm TTATGT trên các
tuyến QL1, tỉnh lộ, vi phạm nồng ñộ cồn khi ñiều khiển phương tiện, vi phạm về sản xuất,
kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người ñi mô tô, xe máy, xe ñạp ñiện.
- Phối hợp với ngành Giao thông vận tải xây dựng các phương án phân luồng,
xử lý các trường hợp ùn tắc giao thông; rà soát, sửa ñổi, bổ sung các phương án phân
luồng giao thông khu vực thành phố Huế với các ñịa phương lân cận; phối hợp các
ngành chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xe quá tải trọng quy ñịnh, xe
khách không có luồng tuyến vào thành phố; mở cao ñiểm xử lý vi phạm xe mô tô, xe
gắn máy, xe máy ñiện trên ñịa bàn nông thôn, nhất là ñối tượng thanh thiếu niên.
Tăng cường bảo ñảm an toàn giao thông ñường sắt tại các ñường ngang và bảo ñảm an
toàn giao thông ñường thủy nội ñịa tại các bến thuyền du lịch, bến khách ngang sông,
hồ, ñầm phá; xử lý nghiêm hoặc ñình chỉ hoạt ñộng ñối với các phương tiện,
người ñiều khiển vi phạm theo quy ñịnh pháp luật.
2. Sở Giao thông vận tải ñẩy mạnh các hoạt ñộng kiểm tra, quản lý hoạt ñộng
kinh doanh vận tải, tăng cường giám sát và phát hiện vi phạm của phương tiện thông
qua thiết bị giám sát hành trình và cung cấp dữ liệu, thông tin cho lực lượng cảnh sát
giao thông xử lý ngay các xe vi phạm tốc ñộ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông;
kiểm tra các ñiều kiện an toàn trước khi khởi hành, chú trọng kiểm tra, giám sát hoạt ñộng
vận tải khách theo hợp ñồng, open tour; kiên quyết ñình chỉ phương tiện, ñình tài ñối với
những trường hợp vi phạm tốc ñộ, vi phạm chở quá số người quy ñịnh và các vi phạm là
nguyên nhân gây tai nạn giao thông… phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền
ñịa phương ñể có giải pháp bảo ñảm an toàn, tổ chức cảnh giới an toàn tại các ñường ngang
và lối ñi dân sinh, ñẩy mạnh thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo ñảm
TTATGT ñường sắt.
- Tăng cường công tác tổ chức quản lý, bảo ñảm ñiều kiện an toàn của kết cấu
hạ tầng giao thông; rà soát, ñiều chỉnh bổ sung hợp lý hệ thống biển báo hiệu ñường bộ
và hệ thống cảnh báo ATGT giữa ñường sắt với ñường bộ.
- Chỉ ñạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra,
xử lý vi phạm việc thực hiện quy ñịnh về kinh doanh và ñiều kiện kinh doanh vận tải
hành khách, kiểm soát tải trọng xe; phối hợp liên ngành ñẩy mạnh tuần tra, kiểm soát,
xử lý vi phạm bảo ñảm trật tự ATGT.
- Chủ trì, phối hợp với Ban ATGT tỉnh và UBND, Công an các huyện, thị xã,
thành phố Huế, các cơ quan quản lý ñường bộ, ñường sắt của Trung ương trên
ñịa bàn tỉnh rà soát lại các vị trí xảy ra tai nạn giao thông trong năm 2017 và quý I
năm 2018 ñể xác ñịnh vị trí ñiểm ñen, ñiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông (theo tiêu chí
quy ñịnh tại Thông tư 26/2012/TT-BGTVT ngày 20/7/2012); lập hồ sơ quản lý và ñề xuất
phương án xử lý; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/5/2018 ñể có kế hoạch ñầu tư,
xử lý khắc phục kịp thời.

46

CÔNG BÁO/Số 16/Ngày 23-4-2018

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ ñạo các cơ quan thông tấn, báo chí
thường xuyên phản ánh tình hình vận tải và trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền
các quy ñịnh pháp luật về quản lý tốc ñộ phương tiện cơ giới ñường bộ, quy ñịnh về
nồng ñộ cồn; quy ñịnh bảo ñảm an toàn khi qua ñường ngang; ñội mũ bảo hiểm khi
tham gia giao thông; bảo ñảm an toàn giao thông ñường thủy tại các bến ñò ngang,
bến thuyền du lịch; xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nội dung liên quan ñể tham gia
Hội thi Thông tin lưu ñộng tuyên truyền về an toàn giao thông và làm việc với
ðoàn kiểm tra Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về công tác thông tin tuyên truyền
về an toàn giao thông.
4. Sở Giáo dục và ðào tạo chỉ ñạo các Phòng Giáo dục và các Trường học
triển khai vòng thi cấp tỉnh cuộc thi “ Giao thông học ñường” năm học 2017 - 2018
và ñẩy mạnh phát ñộng các nhà trường và các em học sinh tham gia cuộc thi
“Giao thông học ñường”, chương trình “ATGT cho nụ cười ngày mai” năm học 2017 - 2018
trong học sinh; tăng cường các chương trình ngoại khóa tuyên truyền về an toàn
giao thông, huấn luyện kỷ năng an toàn ñi xe ñạp, xe gắn máy, xe máy ñiện khi
tham gia giao thông; xây dựng “Văn hóa giao thông” cho học sinh, sinh viên.
5. Các cơ quan thành viên ban ATGT tỉnh ñẩy mạnh công tác tuyên truyền
pháp luật trật tự, an toàn giao thông ñể nâng cao ý thức tự giác của người tham gia
giao thông, tổ chức tuyên truyền ñến tận cơ sở, phường, xã, thị trấn, tổ dân phố;
tập trung vào các ñối tượng có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao như lái xe khách,
thanh thiếu niên trên ñịa bàn nông thôn, người lao ñộng; phát huy hiệu quả hệ thống
ñài truyền thanh tại các xã, phường, thị trấn; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị
xã hội ñẩy mạnh thực hiện cuộc vận ñộng “Toàn dân tham gia bảo ñảm trật tự, an toàn
giao thông”.
6. UBND các huyện, thị xã và thành phố:
- Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các lực lượng thực hiện công tác
ñảm bảo an toàn giao thông tại các tuyến ñường, ñịa bàn cụ thể; ñảm bảo cơ sở ñể
giám sát, ñánh giá hiệu quả, trách nhiệm ñối với từng tổ chức, cá nhân cụ thể tại kỳ
sơ kết quý II năm 2018; hoàn thành kế hoạch và gửi về Ban ATGT trước ngày
25/4/2018 (có báo cáo UBND tỉnh) ñể theo dõi, chỉ ñạo.
- ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn
giao thông, các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông bằng nhiều hình thức trên
hệ thống thông tin cơ sở xã, phường, tập trung tuyên truyền cho ñối tượng thanh,
thiếu niên, người lao ñộng.
- Phối hợp các ñơn vị quản lý ñường bộ, ñường sắt xử lý ngay các ñiểm tiềm ẩn
có nguy cơ gây tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tại các giao cắt
ñường bộ, các vị trí ñường ngang không có người gác, ñường dân sinh, bảo ñảm tầm nhìn
tại các giao lộ ñường bộ, nút giao cắt ñường bộ với ñường sắt.
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- Chỉ ñạo các lực lượng chức năng ở ñịa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát,
xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, tăng cường
quản lý về chất lượng dịch vụ, ñiều kiện kinh doanh vận tải ñường thủy nội ñịa và
bảo ñảm an toàn tại các bến thuyền du lịch, ñò ngang; chỉ ñạo ñơn vị Văn hóa - Thông tin
ñẩy mạnh các hoạt ñộng tuyên truyền bảo ñảm an toàn giao thông và các hoạt ñộng
truyền thông tại các nơi diễn ra Lễ hội, khu vui chơi giải trí ở ñịa phương.
- Chủ ñộng rà soát lại các vị trí xảy ra tai nạn giao thông trong năm 2017 và
quý I năm 2018; phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh ñể
xác ñịnh vị trí ñiểm ñen, ñiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, hoàn thành trước ngày
15/5/2018 ñể tổng hợp báo cáo UBND tỉnh thống nhất chủ trương, kế hoạch ñầu tư.
7. Ban An toàn giao thông tỉnh
- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Công ñiện của Thủ tướng Chính phủ
chỉ ñạo về bảo ñảm TTATGT ñợt nghỉ lễ 30/4 -1/5, Festival 2018 và kỳ thi Trung học
phổ thông quốc gia trên ñịa bàn tỉnh; chủ trì, kiểm tra, ñôn ñốc các cơ quan, ñơn vị,
ñịa phương tăng cường thực hiện các giải pháp bảo ñảm trật tự an toàn giao thông
thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý; ñặc biệt lưu ý ñến công tác kiểm tra việc bảo ñảm
an toàn tại các công trình vừa khai thác vừa thi công, hoạt ñộng kinh doanh vận tải và
kiểm soát tải trọng phương tiện; bảo ñảm an toàn giao thông ñường sắt, ñường thủy
nội ñịa; khắc phục kịp thời các yếu tố không bảo ñảm an toàn có nguy cơ tiềm ẩn gây
tai nạn giao thông của hạ tầng giao thông.
Nhận ñược Chỉ thị này, yêu cầu các Sở, ban ngành và các ñịa phương triển khai
các giải pháp bảo ñảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trong
các dịp Lễ hội Quý II và năm 2018.
Giao thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện
của các cơ quan, ñịa phương; báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và UBND tỉnh
về kết quả thực hiện./.
KT. CHỦ TỊCH
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Nguyễn Văn Phương
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