
  

Số 21 Ngày 09 tháng 6 năm 2018 

 MỤC LỤC  
   

   

 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Trang 

31-5-2018 Quyết ñịnh số 32/2018/Qð-UBND 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. 

03 

 VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

28-5-2018 Quyết ñịnh số 1113/Qð-UBND về việc ñiều chỉnh quy hoạch cơ sở 
giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế. 

13 

04-6-2018 Quyết ñịnh số 1220/Qð-UBND về việc phân công nhiệm vụ 
liên quan ñến công tác quản lý an toàn thực phẩm trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

15 

04-6-2018 Quyết ñịnh số 1224/Qð-UBND về việc xếp hạng di tích lăng 
Trường Diên (xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà). 

17 

04-6-2018 Quyết ñịnh số 1225/Qð-UBND về việc xếp hạng di tích Tòa soạn 
Báo Tiếng Dân (phường Phú Hòa, thành phố Huế). 

18 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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04-6-2018 Quyết ñịnh số 1226/Qð-UBND về việc xếp hạng di tích ñịa ñiểm 
lưu niệm ñồng chí Hoàng Anh (xã Phong An, huyện Phong ðiền). 

19 

04-6-2018 Quyết ñịnh số 1227/Qð-UBND về việc xếp hạng di tích lăng 
Trường Thanh (xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà). 

20 

04-6-2018 Quyết ñịnh số 1228/Qð-UBND về việc xếp hạng di tích lăng 
Trường Mậu (xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà). 

21 

04-6-2018 Quyết ñịnh số 1229/Qð-UBND về việc xếp hạng di tích ðền thờ 
27 liệt sỹ Ấp Tư - Mỹ Thủy (phường Thủy Phương, thị xã 
Hương Thủy). 

22 

04-6-2018 Quyết ñịnh số 1230/Qð-UBND về việc xếp hạng di tích lăng 
Vĩnh Thanh (phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà). 

23 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

  ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

               
       Số: 32/2018/Qð-UBND 

 
 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 5 năm 2018 

 

QUYẾT ðỊNH 
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 
 

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 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-HðND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc 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; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 
744/VHTT-KHTC ngày 21 tháng 5 năm 2018. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh, ñối tượng áp dụng 

1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh về mức thưởng, chế ñộ ñãi ngộ ñối với vận ñộng viên, huấn luyện viên 
thể thao 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. 

2. 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 quốc tế quy mô thế giới; châu lục; khu vực ñược hưởng 
mức thưởng theo quy ñịnh  



04 CÔNG BÁO/Số 21/Ngày 09-6-2018

  

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 giải 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 ưu ñãi theo quy ñịnh. 

ðiều 2. Mức thưởng 

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. 

1. 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 Quyết ñịnh này. 

 2. 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: 

 a) Trường hợp có 01 vận ñộng viên lập thành tích, huấn luyện viên ñược hưởng 
50% mức thưởng như ñối với vận ñộng viên; 

 b) 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; 

 c) 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. 

ðiều 3. Chế ñộ ñãi ngộ ñối với vận ñộng viên  

 1. 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 Quyết ñịnh này. 

 2. Các vận ñộng viên ñạt ñẳng cấp ñược hưởng mức ñãi ngộ như sau:  

 a) ðại kiện tướng: 4 lần mức lương cơ sở/người/tháng. 

 b) Kiện tướng: 3 lần mức lương cơ sở/người/tháng. 

 c) Cấp I: 1 lần mức lương cơ sở/người/tháng. 

 d) 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. 

 3. Quy ñịnh khác 

 a) 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. 
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 b) Thời gian ñược hưởng kể từ ngày vận ñộng viên ñạt thành tích có quyết ñịnh 
của cơ quan có thẩm quyền công nhận. 

 c) 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. 

ðiều 4. Khen thưởng 

Vận ñộng viên ngoài mức thưởng bằng tiền mặt ñược hưởng theo Quyết ñịnh này 
còn ñược Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. 

ðiều 5. Nguồn kinh phí thực hiện 

Kinh phí chi trả cho các chế ñộ tại Quyết ñịnh 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 6. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2018. Quy ñịnh 
tiền thưởng và chế ñộ ñãi ngộ ñối với vận ñộng viên, huấn luyện viên quy ñịnh tại 
Quyết ñịnh này thay thế ðiểm e, Khoản 3, ðiều 1, Quyết ñịnh số 38/2013/Qð-UBND 
ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt 
ðề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2013 - 2015 
và ñịnh hướng ñến năm 2020. 

ðiều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Giao trách nhiệm cho Giám ñốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám ñốc Sở Tài chính 
trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn hướng dẫn các ñơn vị liên quan 
triển khai thực hiện Quyết ñịnh này. 
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2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Văn hóa và Thể thao, 
Nội vụ, Tài chính; Ban Thi ñua và Khen thưởng; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Cao 
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Phụ lục 1 

MỨC THƯỞNG ðỐI VỚI VẬN ðỘNG VIÊN LẬP THÀNH TÍCH  
TRONGTHI ðẤU TẠI CÁC ðẠI HỘI, GIẢI THỂ THAO QUY MÔ QUỐC TẾ 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 32/2018/Qð-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2018 
của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 ðVT: triệu ñồng 

STT Tên cuộc thi 
Huy 

chương 
vàng 

Huy 
chương 

bạc 

Huy 
chương 

ñồng 

Phá kỷ lục 

ñược cộng 
thêm 

A ðại hội, giải thể thao quy mô thế giới 

1 ðại hội Olympic 48 24 18 18 

2 ðại hội Olympic trẻ 18 9 8 8 

 

 

 

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 của Olympic) 

26 14 11 17 

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) 

18 11 9 9 

 

 

 

 

4 

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) 

13 7 5 8 

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) 

9 5 5 5 

B ðại hội, giải thể thao quy mô Châu lục 

1 ðại hội thể thao châu Á 

(ASIAD) 
21 11 9 8 

 

2 

ðại hội thể thao bãi biển châu Á, 

ðại hội thể thao Võ thuật - Trong nhà 

châu Á 

15 8 6 6 
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STT Tên cuộc thi 
Huy 

chương 
vàng 

Huy 
chương 

bạc 

Huy 
chương 

ñồng 

Phá kỷ lục 

ñược cộng 
thêm 

 

 

 

 

3 

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) 

18 9 8 8 

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

15 8 6 6 

4 

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) 

9 5 4 4 

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) 

8 4 3 3 

C ðại hội, giải thể thao quy mô khu vực 

1 
ðại hội thể thao ðông Nam Á 

(SEA Games) 
14 8 6 5 

 

 

2 

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

12 6 5 5 

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

9 5 3 3 

 

 

3 

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

6 3 2 2 

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

5 2 2 2 
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STT Tên cuộc thi 
Huy 

chương 
vàng 

Huy 
chương 

bạc 

Huy 
chương 

ñồng 

Phá kỷ lục 

ñược cộng 
thêm 

D 
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. 
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Phụ lục 2 

CHẾ ðỘ ðÃI NGỘ ðỐI VỚI VẬN ðỘNG VIÊN 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 32/2018/Qð-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2018 
của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
ðơn vị tính: Mức lương cơ sở/người/tháng 

STT Tên cuộc thi 
Huy 

chương 
vàng 

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 

 

 

 

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) 

17 lần 12 lần 10 lần 24 tháng 

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 

4 

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 

B ðại hội, giải thể thao quy mô Châu lục 

1 ðại hội thể thao châu Á (ASIAD) 7 lần 6 lần 5 lần 36 tháng 

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 
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STT Tên cuộc thi 
Huy 

chương 
vàng 

Huy 
chương 

bạc 

Huy 
chương 

ñồng 

Số tháng 
ñược 

hưởng 

3 

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 

4 

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 

 

 

2 

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 

3 

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 
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STT Tên cuộc thi 
Huy 

chương 
vàng 

Huy 
chương 

bạc 

Huy 
chương 

ñồng 

Số tháng 
ñược 

hưởng 

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 
4 lần 3 lần 2lần 

24 tháng 

 b) Tại các giải vô ñịch quốc gia 12 tháng 

 

 



CÔNG BÁO/Số 21/Ngày 09-6-2018 13
 

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
     ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ              ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

      Số: 1113/Qð-UBND                           Thừa Thiên  Huế, ngày 28 tháng 5 năm 2018 

 
QUYẾT ðỊNH  

Về việc ñiều chỉnh quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, 
 gia cầm tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

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

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 1590/Qð-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2012 - 2020; Quyết ñịnh số 2463/Qð-UBND ngày 19 
tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ñiều chỉnh bổ sung quy hoạch 
cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết ñịnh số 
1677Qð-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ñiều chỉnh 
bổ sung quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế;  

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 345/TTr-SNNPTNT ngày 19 tháng 3 năm 2018, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. ðiều chỉnh, bổ sung quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 
giai ñoạn 2018 - 2020 trên ñịa bàn thị xã Hương Trà như sau: 

Chuyển vị trí quy hoạch xây dựng Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại 
làng Chía, phường Hương An, thị xã Hương Trà ñến vùng Chòi, phường Hương An, 
thị xã Hương Trà, giai ñoạn thực hiện năm 2018 - 2019, ñịnh hướng ñến 2035. Cụ thể 
như sau:  

TT ðơn vị 
Loại  

ñộng vật 
giết mổ 

Công suất 
 giết mổ/ngày 

(con) 

Biện pháp 
thực hiện 

Diện tích 
ñất sử dụng  

(ha) 

ðịa ñiểm 
xây dựng, 
năm thực 

hiện 

1 

Cơ sở giết mổ gia 
súc, gia cầm 
Hương An, thị xã 
Hương Trà 

Lợn, trâu 
bò, dê; 
gia cầm 

Lợn: 2.000 -2.500;  
trâu, bò: 100-150; 

dê: 30-50 
gia cầm: 3.000-5.000 

Bổ sung 
quy hoạch, 
xây dựng 

mới 

5 

Vùng Chòi, 
phường 

Hương An; 
2018 - 2019 
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ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết ñịnh 
số 1590/Qð-UBND ngày 21/8/2013, Quyết ñịnh 2463/Qð-UBND ngày 19/11/2014 
và Quyết ñịnh số 1677/Qð-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh không trái với nội dung 
của Quyết ñịnh này thì vẫn giữ nguyên. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các sở: Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, 
Xây dựng, Công thương; Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục trưởng 
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan và ñơn vị 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  
 

Số: 1220/Qð-UBND     Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 6 năm 2018 

 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc phân công nhiệm vụ liên quan ñến công tác quản lý  

an toàn thực phẩm trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị ñịnh số15/2018/Nð-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ 
Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Công văn số 857/BCðTƯVSATTP ngày 07 tháng 02 năm 2018 của 
Ban chỉ ñạo Liên ngành Trung ương về Vệ sinh an toàn thực phẩm về việc hướng dẫn 
thực hiện Nghị ñịnh số 15/2018/Nð-CP; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2114/TTr-SYT ngày 16 
tháng 5 năm 2018, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Giao cơ quan ñầu mối thực hiện các nhiệm vụ liên quan ñến công tác 

quản lý an toàn thực phẩm trên ñịa bàn tỉnh như sau: 

1. Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) làm ñầu mối, chủ trì tổ chức 

tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp giấy tiếp nhận ñăng ký bản công bố sản phẩm, giấy 

xác nhận nội dung quảng cáo ñối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng 

cho chế ñộ ăn ñặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ ñến 36 tháng tuổi; làm ñầu mối 

tổ chức tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm ñã qua chế biến bao gói sẵn, 

phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa ñựng thực phẩm, 

vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. 

2. Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm), Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) và Sở Công Thương 

làm ñầu mối tổ chức cấp giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm theo 

phân cấp. 
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3. Các nội dung khác ñược thực hiện theo Nghị ñịnh số 15/2018/Nð-CP 
ngày 02/02/2018 của Chính phủ về Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của 
Luật An toàn thực phẩm.  

ðiều 2. Các ñơn vị ñược giao nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai các hoạt ñộng 
theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 3. Quyết ñịnh có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Y tế, 
Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 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 

 
Nguyễn Dung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 1224/Qð-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 6 năm 2018 

 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc xếp hạng di tích lăng Trường Diên 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 12 tháng 7 năm 2001 và Luật sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 98/2010/Nð-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật Di sản văn hóa; 

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy ñịnh về nội dung hồ sơ khoa học ñể xếp hạng 
di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội ñồng Xét duyệt hồ sơ di tích tỉnh Thừa Thiên Huế 
ngày 11 tháng 4 năm 2018; 

Xét ñề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao (kèm theo hồ sơ khoa học di tích), 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Xếp hạng lăng Trường Diên (xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà) là di tích 
lịch sử cấp Tỉnh. 

ðiều 2. Việc quản lý di tích ñược xếp hạng tại ðiều 1 Quyết ñịnh này tuân thủ 
theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Văn hóa và 
Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã 
Hương Trà; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ; Giám ñốc Trung tâm Bảo tồn 
Di tích Cố ñô Huế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Dung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 1225/Qð-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 6 năm 2018 

 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc xếp hạng di tích Tòa soạn Báo Tiếng Dân 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 12 tháng 7 năm 2001 và Luật sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 98/2010/Nð-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật Di sản văn hóa; 

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy ñịnh về nội dung hồ sơ khoa học ñể xếp hạng 
di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội ñồng Xét duyệt hồ sơ di tích tỉnh Thừa Thiên Huế 
ngày 11 tháng 4 năm 2018; 

Xét ñề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao (kèm theo hồ sơ khoa học di tích), 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Xếp hạng Trụ sở Tòa soạn Báo Tiếng Dân (phường Phú Hòa, thành phố Huế) 
là di tích lịch sử cấp Tỉnh. 

ðiều 2. Việc quản lý di tích ñược xếp hạng tại ðiều 1 Quyết ñịnh này tuân thủ 
theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Văn hóa và 
Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Hòa; Giám ñốc Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế; 
Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Dung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 1226/Qð-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 6 năm 2018 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc xếp hạng di tích ñịa ñiểm lưu niệm ñồng chí Hoàng Anh 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 12 tháng 7 năm 2001 và Luật sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 98/2010/Nð-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật Di sản văn hóa; 

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy ñịnh về nội dung hồ sơ khoa học ñể xếp hạng 
di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội ñồng Xét duyệt hồ sơ di tích tỉnh Thừa Thiên Huế 
ngày 11 tháng 4 năm 2018; 

Xét ñề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao (kèm theo hồ sơ khoa học di tích), 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Xếp hạng ðịa ñiểm lưu niệm ñồng chí Hoàng Anh (xã Phong An, 
huyện Phong ðiền) là di tích lịch sử cấp Tỉnh. 

ðiều 2. Việc quản lý di tích ñược xếp hạng tại ðiều 1 Quyết ñịnh này tuân thủ 
theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Văn hóa và 
Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 
Phong ðiền; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong An; Giám ñốc Bảo tàng Lịch sử 
Thừa Thiên Huế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Dung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 1227/Qð-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 6 năm 2018 

 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc xếp hạng di tích lăng Trường Thanh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 12 tháng 7 năm 2001 và Luật sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 98/2010/Nð-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật Di sản văn hóa; 

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy ñịnh về nội dung hồ sơ khoa học ñể xếp hạng 
di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội ñồng Xét duyệt hồ sơ di tích tỉnh Thừa Thiên Huế 
ngày 11 tháng 4 năm 2018; 

Xét ñề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao (kèm theo hồ sơ khoa học di tích), 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Xếp hạng lăng Trường Thanh (xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà) là di tích 
lịch sử cấp Tỉnh. 

ðiều 2. Việc quản lý di tích ñược xếp hạng tại ðiều 1 Quyết ñịnh này tuân thủ 
theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Văn hóa và 
Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã 
Hương Trà; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ; Giám ñốc Trung tâm Bảo tồn 
Di tích Cố ñô Huế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Dung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 1228/Qð-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 6 năm 2018 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc xếp hạng di tích lăng Trường Mậu 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 12 tháng 7 năm 2001 và Luật sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 98/2010/Nð-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật Di sản văn hóa; 

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy ñịnh về nội dung hồ sơ khoa học ñể xếp hạng 
di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội ñồng Xét duyệt hồ sơ di tích tỉnh Thừa Thiên Huế 
ngày 11 tháng 4 năm 2018; 

Xét ñề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao (kèm theo hồ sơ khoa học di tích), 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Xếp hạng lăng Trường Mậu (xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà) là di tích 
lịch sử cấp Tỉnh. 

ðiều 2. Việc quản lý di tích ñược xếp hạng tại ðiều 1 Quyết ñịnh này tuân thủ 
theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Văn hóa và 
Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã 
Hương Trà; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ; Giám ñốc Trung tâm Bảo tồn 
Di tích Cố ñô Huế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Dung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 1229/Qð-UBND 

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

 
   Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 6 năm 2018 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc xếp hạng di tích  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 12 tháng 7 năm 2001 và Luật sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 98/2010/Nð-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật Di sản văn hóa; 

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy ñịnh về nội dung hồ sơ khoa học ñể xếp hạng 
di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội ñồng Xét duyệt hồ sơ di tích tỉnh Thừa Thiên Huế 
ngày 11 tháng 4 năm 2018; 

Xét ñề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao (kèm theo hồ sơ khoa học di tích), 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Xếp hạng ðền thờ 27 liệt sỹ Ấp Tư - Mỹ Thủy (phường Thủy Phương, 
thị xã Hương Thủy) là di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) cấp Tỉnh. 

ðiều 2. Việc quản lý di tích ñược xếp hạng tại ðiều 1 Quyết ñịnh này tuân thủ 
theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Văn hóa và 
Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã 
Hương Thủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thủy Phương; Giám ñốc Bảo tàng 
Lịch sử Thừa Thiên Huế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Dung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 1230/Qð-UBND 

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

 
   Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 6 năm 2018 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc xếp hạng di tích lăng Vĩnh Thanh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 12 tháng 7 năm 2001 và Luật sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 98/2010/Nð-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật Di sản văn hóa; 

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy ñịnh về nội dung hồ sơ khoa học ñể xếp hạng 
di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội ñồng Xét duyệt hồ sơ di tích tỉnh Thừa Thiên Huế 
ngày 11 tháng 4 năm 2018; 

Xét ñề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao (kèm theo hồ sơ khoa học di tích), 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Xếp hạng lăng Vĩnh Thanh (phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà) là 
di tích lịch sử cấp Tỉnh. 

ðiều 2. Việc quản lý di tích ñược xếp hạng tại ðiều 1 Quyết ñịnh này tuân thủ 
theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Văn hóa và 
Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã 
Hương Trà; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ; Giám ñốc Trung tâm 
Bảo tồn Di tích Cố ñô Huế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Dung 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN 

ðịa chỉ: 16 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
ðiện thoại liên hệ: 0234.3834537; Fax: 0234.3834537 

Email: congbao@thuathienhue.gov.vn; 
Website: http://congbao.thuathienhue.gov.vn; 
In tại: Công ty CP In và Sản xuất bao bì Huế. 

 




