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Số: 07/2018/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 7 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
công lập ñối với chương trình ñại trà trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018 - 2019
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa ñổi, bổ sung
một số ðiều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị ñịnh số 86/2015/Nð-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ
quy ñịnh về cơ chế thu, quản lý học phí ñối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ
năm học 2015 - 2016 ñến năm học 2020 - 2021;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDðT-BTC-BLðTBXH ngày 30
tháng 3 năm 2016 của liên Bộ Giáo dục và ðào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao ñộng,
Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số
86/2015/Nð-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy ñịnh về cơ chế thu,
quản lý học phí ñối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và
chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 ñến
năm học 2020 - 2021;
Xét Tờ trình số 4692/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết “Quy ñịnh mức thu học phí của
cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập ñối với chương trình ñại trà trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018 - 2019”; 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 thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
công lập ñối với chương trình ñại trà trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học
2018 - 2019 như sau:
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1. Mức thu học phí:
Cấp học
STT
Khu vực
I

Thành thị

1

Các phường thuộc thành phố Huế

2
II
1
2
III
1
2

Các phường thuộc thị xã Hương
Thủy và thị xã Hương Trà
Nông thôn
Các thị trấn ñồng bằng
Các xã ñồng bằng
Miền núi
Các thị trấn miền núi
Các xã miền núi

ðơn vị tính: 1.000 ñồng/học sinh/tháng
Trung
Mầm non
Trung Trung học
học
học cơ sở có
Bán Không cơ sở học nghề phổ
thông
trú bán trú
166

110

86

105

90

106

79

66

80

72

79
51

59
39

50
32

65
45

57
42

26
13

19
11

16
9

30
15

21
14

2. Các cơ sở giáo dục thường xuyên ñược áp dụng mức thu học phí tương ứng
từng cấp học, từng khu vực của các trường phổ thông công lập trên ñịa bàn.
3. Chế ñộ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng,
quản lý tiền học phí thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 86/2015/Nð-CP ngày 02
tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy ñịnh về cơ chế thu, quản lý học phí ñối với cơ sở
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ
chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 ñến năm học 2020 - 2021; Thông tư liên tịch
số 09/2016/TTLT-BGDðT-BTC-BLðTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của liên Bộ
Giáo dục và ðào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao ñộng, Thương binh và Xã hội hướng dẫn
thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 86/2015/Nð-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của
Chính phủ.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ tiêu chí, ñiều kiện, phân loại trường ñể
xây dựng mức thu học phí tại một số trường học ở các ñịa bàn thuận lợi, phù hợp với
các quy ñịnh của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn của các cơ sở giáo dục trên
ñịa bàn tỉnh.
3. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội ñồng nhân dân,
Tổ ñại biểu Hội ñồng nhân dân và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát
việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
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Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII,
kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25
tháng 7 năm 2018./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

CÔNG BÁO/Số 26+27/Ngày 27-7-2018
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 08/2018/NQ-HðND
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh một số chính sách khuyến khích xã hội hóa
thuộc lĩnh vực giáo dục - ñào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao,
môi trường, giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 6
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 ðầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giám ñịnh tư pháp ngày 26 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ
về chính sách khuyến khích xã hội hóa ñối với các hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục,
dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2014/Nð-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5
năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa ñối với các hoạt ñộng
trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
Căn cứ Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh về tiền thuê ñất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính
hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014
của Chính phủ quy ñịnh về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính
hướng dẫn Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ
về chính sách khuyến khích xã hội hóa ñối với các hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục,
dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
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Căn cứ Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ
Tài chính sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31
tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP
ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa ñối với
các hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
Xét Tờ trình số 4691/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết “Quy ñịnh một số chính sách
khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - ñào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa,
thể thao, môi trường, giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”; 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. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy ñịnh một số chính sách
khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - ñào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa,
thể thao, môi trường, giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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 Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
Hội ñồng nhân dân 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.
3. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII,
kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2018, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 7
năm 2018 và thay thế Nghị quyết số 09/2013/NQ-HðND ngày 19 tháng 7 năm 2013
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Quy ñịnh về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa
thuộc lĩnh vực giáo dục - ñào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - ñào tạo,
dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám ñịnh tư pháp
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2018/NQ-HðND ngày 12 tháng 7 năm 2018
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh
Lĩnh vực xã hội hóa bao gồm: giáo dục - ñào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao,
môi trường, giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. ðối tượng áp dụng
a) Các cơ sở ngoài công lập ñược cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt ñộng
trong các lĩnh vực xã hội hóa, bao gồm:
Các cơ sở ngoài công lập ñược thành lập và hoạt ñộng theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh
số 69/2008/Nð-CP của Chính phủ, bao gồm cơ sở dân lập và cơ sở tư nhân (hoặc
tư thục ñối với giáo dục - ñào tạo, dạy nghề), hoạt ñộng trong các lĩnh vực xã hội hóa;
Các cơ sở ngoài công lập ñã ñược thành lập và hoạt ñộng theo Nghị ñịnh số
53/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích
phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập.
b) Các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng theo Luật doanh nghiệp có các dự án ñầu tư,
liên doanh, liên kết hoặc thành lập các cơ sở hoạt ñộng trong các lĩnh vực xã hội hóa
có ñủ ñiều kiện hoạt ñộng theo quy ñịnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
c) Các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy ñộng vốn, liên doanh,
liên kết theo quy ñịnh của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán ñộc lập hoặc
doanh nghiệp hoạt ñộng trong các lĩnh vực xã hội hóa theo quyết ñịnh của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền.
(Sau ñây gọi tắt là cơ sở thực hiện xã hội hóa).
d) ðối với các dự án ñầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xã hội hóa: Các chính sách
ưu ñãi ñược thực hiện theo Quyết ñịnh riêng của Thủ tướng Chính phủ.
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ðiều 2. ðiều kiện ñược hưởng các chính sách khuyến khích xã hội hóa
Cơ sở thực hiện xã hội hóa ñược hưởng chính sách khuyến khích phát triển
xã hội hóa ñảm bảo phù hợp quy hoạch sử dụng ñất và kế hoạch sử dụng ñất ñược
phê duyệt; phải thuộc danh mục loại hình và ñáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn
trong lĩnh vực xã hội hóa ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1466/Qð-TTg ngày 10
tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết ñịnh số 693/Qð-TTg ngày 06
tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết ñịnh số 1470/Qð-TTg ngày 22
tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác có liên quan.
Chương II
CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA
ðiều 3. Chính sách hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài
hàng rào
Các dự án xã hội hóa xây dựng mới ñáp ứng ñiều kiện tại ðiều 2, Quy ñịnh này
và thuộc Danh mục dự án khuyến khích xã hội hóa ưu tiên kêu gọi ñầu tư do Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành ñược hưởng các hỗ trợ ñầu tư như sau:
1. Hỗ trợ công trình giao thông ngoài hàng rào bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
phù hợp với quy hoạch ñược duyệt, quy mô ñầu tư ñáp ứng yêu cầu tối thiểu phục vụ
dự án của nhà ñầu tư ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. ðối với các công trình ñiện, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án:
Ủy ban nhân dân tỉnh ñề nghị doanh nghiệp chuyên ngành ñầu tư xây dựng ñến công trình
ñể bán trực tiếp cho các nhà ñầu tư.
3. Hỗ trợ hoàn trả kinh phí rà phá bom mìn, vật nổ (nếu có) từ nguồn ngân sách
của ñịa phương sau khi công trình xã hội hóa chính thức ñưa vào sử dụng.
4. ðối với một số hạ tầng trong hàng rào, tỉnh sẽ xem xét mức hỗ trợ phù hợp
tùy theo tính chất, quy mô của dự án từ nguồn ngân sách của ñịa phương.
ðiều 4. Chính sách về cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất
1. Thực hiện theo khoản 2, ðiều 1, Nghị ñịnh 59/2014/Nð-CP ngày 16 tháng 6
năm 2014 của Chính phủ về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số
69/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ và khoản 2, ðiều 1, Thông tư
số 156/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính.
2. Các cơ sở thực hiện xã hội hóa nếu có nhu cầu thuê nhà, cơ sở vật chất
do Nhà nước ñang quản lý thì giá cho thuê xác ñịnh theo phương pháp giá cho thuê
tối thiểu.
ðiều 5. Chính sách cho thuê ñất
1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa ñược Nhà nước cho thuê ñất ñã hoàn thành
giải phóng mặt bằng ñể xây dựng các công trình xã hội hóa. Việc xử lý tiền bồi thường,
giải phóng mặt bằng thực hiện theo ñiểm 5, khoản 3, ðiều 1, Nghị ñịnh số 59/2014/Nð-CP
ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ.
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2. Cơ sở thực hiện xã hội hóa xây dựng các công trình xã hội hóa ñược miễn
tiền thuê ñất cho cả thời gian thuê trên ñịa bàn các xã thuộc huyện, thị xã của tỉnh
Thừa Thiên Huế.
3. Cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng ñất tại các ñô thị (thành phố Huế, các
phường thuộc thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà, các thị trấn thuộc huyện)
thực hiện theo quy ñịnh tại ñiểm 2, khoản 3, ðiều 1, Nghị ñịnh số 59/2014/Nð-CP
ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ, căn cứ vào lĩnh vực và khu vực ñịa bàn
ưu ñãi xã hội hóa tại ñịa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và công bố
công khai chế ñộ miễn, giảm tiền thuê ñất sau khi có ý kiến thống nhất của
Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh; mức tối ña là miễn tiền thuê ñất cho toàn bộ
thời gian của dự án; mức tối thiểu bằng mức ưu ñãi theo quy ñịnh của pháp luật về
ñất ñai và pháp luật về ñầu tư.
ðịnh kỳ 03 (ba) năm một lần, Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát ñể sửa ñổi, bổ sung
Danh mục lĩnh vực và ñịa bàn ưu ñãi xã hội hóa tại ñịa phương cho phù hợp.
ðiều 6. Chính sách ưu ñãi về tín dụng
1. Ưu tiên cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa vay vốn trung hạn và dài hạn từ
Quỹ ðầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh
Thừa Thiên Huế; ñiều kiện, mức vốn cho vay và lãi suất ưu ñãi theo quy ñịnh của
Quỹ ðầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh
Thừa Thiên Huế.
2. Trường hợp chỉ vay vốn thương mại, cơ sở thực hiện xã hội hóa ñược hỗ trợ
tiền chênh lệch lãi vay thương mại với lãi suất ưu ñãi của Quỹ ðầu tư phát triển và
bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế ñể ñầu tư
tài sản cố ñịnh thực hiện dự án với thời gian hỗ trợ không quá 5 (năm) năm ñầu
thực hiện dự án.
ðiều 7. Các chính sách khác
1. Các nội dung khác về chính sách khuyến khích xã hội hóa không quy ñịnh
tại quy ñịnh này ñược thực hiện theo các quy ñịnh của Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP
ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa
ñối với các hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao,
môi trường; Nghị ñịnh số 59/2014/Nð-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5
năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa ñối với các hoạt ñộng
trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.
2. Ngoài việc ñược hưởng chính sách khuyến khích tại Quy ñịnh này, cơ sở
thực hiện xã hội hóa còn ñược hưởng chế ñộ ưu ñãi và hỗ trợ ñầu tư quy ñịnh tại
các văn bản pháp luật khác trên nguyên tắc chỉ ñược hưởng chế ñộ cao nhất và
không trùng lặp.
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Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 8. Quy ñịnh chuyển tiếp
Các dự án xã hội hóa ñang hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñược
xử lý chuyển tiếp về chính sách ưu ñãi kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực như sau:
1. Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa có dự án ñã ñược cấp chứng nhận
ñầu tư (quyết ñịnh chủ trương ñầu tư) hưởng chính sách ưu ñãi cao hơn chính sách
ưu ñãi tại Nghị quyết này thì dự án tiếp tục ñược hưởng theo các chính sách ñó cho
thời gian còn lại;
2. Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa có dự án ñã ñược cấp chứng nhận
ñầu tư (quyết ñịnh chủ trương ñầu tư) hưởng chính sách ưu ñãi thấp hơn chính sách
ưu ñãi tại Nghị quyết này thì ñược ñiều chỉnh theo Nghị quyết này cho thời gian còn lại;
3. ðối với cơ sở thực hiện xã hội hóa ñã ñược Nhà nước giao ñất mà ñược
miễn tiền sử dụng ñất hoặc ñược giảm tiền sử dụng ñất và ñã nộp phần tiền sử dụng
ñất không ñược giảm theo quy ñịnh tại pháp luật về khuyến khích xã hội hóa trước
ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì ñược tiếp tục sử dụng ñất theo thời hạn
sử dụng ñất còn lại mà không phải chuyển sang thuê ñất. Trường hợp chuyển sang
thuê ñất thì không phải nộp tiền thuê ñất trong thời hạn ñã ñược giao ñất.
ðiều 9. Trách nhiệm thi hành
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, ñơn vị, cá nhân có
liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm
thực hiện Quy ñịnh này.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc,
những quy ñịnh mới của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời ñề xuất những
nội dung cần ñiều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với các quy ñịnh của pháp luật trình
Hội ñồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua./.
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

Số: 09/2018/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 7 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển
hợp tác xã trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị ñịnh số 193/2013/Nð-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật hợp tác xã;
Căn cứ Nghị ñịnh số 107/2017/Nð-CP ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 193/2013/Nð-CP ngày 21 tháng 11
năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Hợp tác xã;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2261/Qð-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai ñoạn 2015 - 2020;
Căn cứ Thông tư 340/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính
về hướng dẫn mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của
hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt ñộng của Hợp tác xã theo
Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai ñoạn 2015 - 2020;
Xét Tờ trình số 4938/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích
phát triển hợp tác xã trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của
Ban kinh tế - ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của ñại biểu
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Ban hành theo Nghị quyết này Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ ñối với
các hợp tác xã trên ñịa bàn 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, 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.
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Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII,
kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 7
năm 2018./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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QUY ðỊNH
Một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HðND ngày 12 tháng 7 năm 2018
của Hội ñồng nhân dân tỉnh)
Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Quy ñịnh này quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ từ ngân sách của tỉnh ñối với
các hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Các hợp tác xã
ñược hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy ñịnh này thì không ñược hưởng các
chính sách hỗ trợ tương tự ñược quy ñịnh tại các văn bản Pháp luật khác, trừ các
chính sách hỗ trợ không ñược quy ñịnh tại Quy ñịnh này, và các quy ñịnh khác cao hơn.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
1. Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã thành lập, ñăng ký hoạt ñộng theo quy ñịnh
của Luật hợp tác xã năm 2012.
2. Thành viên Hội ñồng quản trị, Ban giám ñốc, Ban kiểm soát, Kế toán, cán bộ
nguồn trong các hợp tác xã; các ñối tượng ñã tốt nghiệp ñại học, cao ñẳng mới ñược
tuyển dụng vào làm việc tại các hợp tác xã.
Chương II
NHỮNG QUY ðỊNH CỤ THỂ
ðiều 3. Hỗ trợ thu hút và ñào tạo nguồn nhân lực
Mỗi hợp tác xã ñược lựa chọn tối ña không quá 02 ñịnh mức ñể áp dụng
hình thức hỗ trợ thu hút và ñào tạo nhân lực theo quy ñịnh này. Mỗi ñịnh mức chỉ ñược
áp dụng một trong hai hình thức dưới ñây:
1. Về thu hút cán bộ
a) Mức hỗ trợ mỗi tháng cho người lao ñộng ñã tốt nghiệp ñại học, cao ñẳng có
chuyên ngành phù hợp ñược hợp tác xã tuyển dụng vào làm việc bằng mức lương tối
thiểu vùng x (nhân) 50%.
b) Hỗ trợ toàn bộ tiền bảo hiểm xã hội cho người lao ñộng phải nộp theo quy
ñịnh pháp luật.
c) Thời gian hỗ trợ quy ñịnh tại tiết a, tiết b, Khoản 1 ðiều 3 Quy ñịnh này là
36 tháng.
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2. Về ñào tạo cán bộ
Hỗ trợ ñào tạo cho các chức danh trong Hội ñồng quản trị, Ban giám ñốc, Ban
kiểm soát, Kế toán, cán bộ nguồn trong các hợp tác xã với mức: ðào tạo ñại học
50.000.000 ñồng/người, cao ñẳng 35.000.000 ñồng/người. Thời ñiểm hỗ trợ sau khi
ñược cơ sở ñào tạo cấp văn bằng theo quy ñịnh.
ðiều 4. Hỗ trợ về thành lập mới, sáp nhập hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã
Các hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã thành lập mới, sáp nhập ñược hỗ trợ ñể
tìm hiểu thông tin, nghiên cứu Luật hợp tác xã và các văn bản quy phạm pháp luật có
liên quan, xây dựng ñiều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, tổ chức hội nghị thành lập
hợp tác xã; các mức chi hỗ trợ thực hiện theo ðiều 10 Thông tư số 340/2016/TT-BTC
ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:
1. Thành lập mới:
a) ðối với hợp tác xã có số lượng thành viên từ 07 - dưới 50 thành viên ñược
hỗ trợ với mức tối ña không quá 30.000.000 ñồng.
b) ðối với hợp tác xã có số lượng thành viên từ 50 - dưới 200 thành viên ñược
hỗ trợ với mức tối ña không quá 40.000.000 ñồng.
c) ðối với hợp tác xã có số lượng thành viên từ 200 thành viên trở lên ñược
hỗ trợ với mức tối ña không quá 50.000.000 ñồng.
d) ðối với việc thành lập Liên hiệp hợp tác xã ñược hỗ trợ với mức tối ña
không quá 30.000.000 ñồng.
2. Sáp nhập, hợp nhất:
Các hợp tác xã sáp nhập, hợp nhất ñược hỗ trợ 50% kinh phí quy ñịnh tại tiết a,
Khoản 1, ðiều 4 Quy ñịnh này.
ðiều 5. Hỗ trợ về hoạt ñộng của hợp tác xã
1. Hỗ trợ lãi suất: Hợp tác xã có dự án, phương án ñầu tư khả thi ñược Ngân hàng,
Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ ñầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho
doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế chấp thuận cho vay thì ñược hỗ trợ
100% lãi suất 01 năm ñầu và 50% lãi suất 02 năm tiếp theo với mức vay tối ña
không quá 01 tỷ ñồng/hợp tác xã.
2. Hỗ trợ ñầu tư:
a) Hỗ trợ hợp tác xã ñầu tư cơ giới hóa vào nông nghiệp như máy làm ñất, máy
thu hoạch, máy gieo lúa, cấy lúa, máy làm cỏ, máy ñóng gói, máy sục khí, hệ thống
máy sấy, bảo quản sản phẩm và các phương tiện, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.
Trường hợp những hợp tác xã mua máy ñã qua sử dụng phải ñáp ứng yêu cầu quy ñịnh
tại Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Khoa học
và Công nghệ. Mức hỗ trợ tiền mua máy móc, phương tiện, thiết bị là 25%, nhưng
không vượt quá mức hỗ trợ tối ña cho 01 hợp tác xã là 200 triệu ñồng.
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b) Hỗ trợ dự án: trang bị phương tiện, công cụ lao ñộng của hợp tác xã tiếp nhận
giải quyết việc làm cho những người lao ñộng ở các khu kinh tế, khu công nghiệp,
khu ñô thị mới do nhường ñất sản xuất hoặc tiếp nhận, giải quyết việc làm cho người
khuyết tật. Mức hỗ trợ tối ña cho 01 dự án không quá 50% vốn ñầu tư và không quá
300 triệu cho 01 hợp tác xã.
3. Hỗ trợ xúc tiến thương mại; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn ñịa lý:
Các hợp tác xã ñược hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy ñịnh tại Nghị quyết
số 39/2017/NQ-HðND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh
về việc Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình phát triển tài sản
trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2017 - 2020.
4. Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin:
Hỗ trợ 100% kinh phí cho hợp tác xã xây dựng 01 trang thông tin ñiện tử, mức
hỗ trợ tối ña không quá 15 triệu ñồng/trang.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 6. Trách nhiệm thi hành
Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh chi tiết ñiều kiện hỗ trợ; chỉ ñạo Thủ trưởng các
sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và
các tổ chức, ñơn vị, cá nhân có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn của mình có trách nhiệm thực hiện Quy ñịnh này.
ðến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo tổng kết, ñánh giá kết quả thực
hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn
2018 - 2020; báo cáo Hội ñồng nhân dân tỉnh xem xét bổ sung, ñiều chỉnh chính sách
ñảm bảo phù hợp với chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Trung ương và
ñiều kiện thực tế của ñịa phương trong thời gian tới./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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NGHỊ QUYẾT
Về bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi ñất;
cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ
và ñất rừng ñặc dụng sang mục ñích khác trên ñịa bàn tỉnh năm 2018
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ
về sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ
về việc phê duyệt ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 và kế hoạch
sử dụng ñất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét Tờ trình số 4688/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần
thu hồi ñất; chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ và ñất rừng
ñặc dụng ñể sử dụng vào mục ñích khác trên ñịa bàn tỉnh năm 2018; Báo cáo
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng
nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi ñất;
danh mục các công trình, dự án chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng
ñặc dụng và ñất rừng phòng hộ năm 2018 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,
cụ thể như sau:
1. Thống nhất bổ sung 55 công trình, dự án cần thu hồi ñất với tổng diện tích là
1.523.440,6 m2 (chi tiết theo Phụ lục 01 ñính kèm).
2. Cho phép bổ sung chuyển mục ñích sử dụng 272.147,1 m2 ñất trồng lúa, ñất
rừng phòng hộ và ñất rừng ñặc dụng sang sử dụng vào mục ñích khác ñể thực hiện
38 công trình, dự án. Cụ thể:
- Diện tích ñất lúa: 231.882,6 m2;
- Diện tích ñất rừng phòng hộ: 35.870,0 m2;
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- Diện tích ñất rừng ñặc dụng: 4.394,5 m2.
(Chi tiết theo Phụ lục 02 ñính kèm).
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
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 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 thứ 6 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 7
năm 2018./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

Tên công trình, dự án

3

1

Nâng cấp tuyến ñường
Phường
vào công viên nghĩa trang
Hương An
phường Hương An
16.018,3

188.568,3

2.951,1

Dự án di dời giải tỏa các
hộ dân tại số 01 Lê Trực,
phường Thuận Thành,
thành phố Huế

2

II. Thị xã Hương Trà

2.513,4

Dự án chỉnh trang vỉa hè
ñường Ngô Quyền (ñoạn
phường
từ ñường Lê Lai ñến Vĩnh Ninh
ñường Hai Bà Trưng)

phường
Thuận
Thành

83.405,0

1

88.869,5

phường
Phường
ðúc và
phường
Thủy Xuân

ðịa ñiểm

Dự án Cầu ñường bộ
Bạch Hổ qua sông Hương
- Hạng mục Khu tái ñịnh cư
Lịch ðợi 3

I. Thành phố Huế

STT

Quy mô
diện tích
(m2)

Phụ lục: 01

Công văn số 9491/UBND-XDHT ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc thống nhất
quy mô ñầu tư công trình nâng cấp tuyến ñường vào công viên nghĩa trang
phường Hương An.

Quyết ñịnh số 19899/Qð-UBND ngày 31/10/2016 của UBND thành phố Huế
về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng
công trình: Chỉnh trang vỉa hè ñường Ngô Quyền (ñoạn từ ñường Lê Lai ñến
ñường Hai Bà Trưng).
Quyết ñịnh số 2296/Qð-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt
chủ trương ñầu tư dự án Di dời giải tỏa các hộ dân tại số 01 Lê Trực, số 02
ðoàn Thị ðiểm và số 15A ðinh Tiên Hoàng, phường Thuận Thành, thành phố Huế;
Quyết ñịnh số 2497/Qð-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh về việc dự án
Di dời giải tỏa các hộ dân tại số 01 Lê Trực, số 02 ðoàn Thị ðiểm và số 15A
ðinh Tiên Hoàng, phường Thuận Thành, thành phố Huế;
Thông báo vốn số 3795/TB-SKHðT ngày 29/12/2017 của Sở Kế hoạch và ðầu tư.

Quyết ñịnh số 2987/Qð-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt
ñiều chỉnh dự án Cầu ñường bộ Bạch Hổ qua sông Hương

Căn cứ pháp lý

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ðẤT NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HðND ngày 12/7/2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh)
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5.800,0

12.300,0

5.518,3

8.386,2

Dự án ñầu tư Hạ tầng khu
phường
quy hoạch ñất ở tại TDP
Hương An
Bồn Phổ

xã Hương
Phong

phường
Tứ Hạ

phường
Tứ Hạ

phường
Tứ Hạ

phường
Hương
Văn và
phường
Tứ Hạ

Dự án ñầu tư Hạ tầng khu
quy hoạch ñất ở tại thôn
Thuận Hòa

Nâng cấp ñường từ Tứ
Hạ ñi trung tâm phường
Hương Vân (giai ñoạn 1)

ðường nội thị tổ dân phố
4, phường Tứ Hạ

ðường nội thị số 1, TDP 4,
phường Hương Văn
(giai ñoạn 2)

Dư án hạn chế ngập úng
phường Tứ Hạ và Phường
Hương Văn

2

3

4

5

6

7

9.116,0

10.643,5

Quy mô
diện tích
(m2)

Tên công trình, dự án

ðịa ñiểm

STT

Quyết ñịnh số 1005/Qð-UBND ngày 30/10/2015 của UBND thị xã Hương Trà
về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình ðường nội thị số 1, TDP 4,
phường Hương Văn (giai ñoạn 2).
Quyết ñịnh số 779/Qð-UBND ngày 14/9/2017 của UBND thị xã Hương Trà
về việc phê duyệt ñiều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình ðường nội thị số 1,
TDP 4, phường Hương Văn (giai ñoạn 2).
Quyết ñịnh số 155/Qð-UBND ngày 03/3/2017 của UBND thị xã Hương Trà về việc
chuyển nguồn ngân sách năm sau tiếp tục sử dụng theo quy ñịnh.
Quyết ñịnh số 1061/Qð-UBND ngày 30/10/2014 của UBND thị xã Hương Trà về
việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Hạn chế ngập úng phường Tứ Hạ và phường Hương Văn.
Quyết ñịnh số 155/Qð-UBND ngày 03/3/2017 của UBND thị xã Hương Trà
về việc chuyển nguồn ngân sách năm sau tiếp tục sử dụng theo quy ñịnh.

Quyết ñịnh số 1208/Qð-UBND ngày 28/10/2016 của UBND thị xã Hương Trà về việc
phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình ðường nội thị TDP 4 phường Tứ Hạ.
Quyết ñịnh số 1189/Qð-UBND ngày 20/12/2017 của UBND thị xã Hương Trà
về việc giao kế hoạch vốn ñầu tư công năm 2018.

Quyết ñịnh số 1063/Qð-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thị xã Hương Trà
về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp
ñường từ Tứ Hạ ñi trung tâm phường Hương Vân (giai ñoạn 1).
Quyết ñịnh số 155/Qð-UBND ngày 03/3/2017 của UBND thị xã Hương Trà
về việc chuyển nguồn ngân sách năm sau tiếp tục sử dụng theo quy ñịnh.

Quyết ñịnh số 163/Qð-UBND ngày 12/3/2018 của UBND thị xã Hương Trà về việc
phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình hạ tầng khu quy hoạch
ñất ở xen ghép tại thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong

Quyết ñịnh số 114/Qð-UBND ngày 30/10/2017 của UBND phường Hương An
về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình hạ tầng khu quy hoạch
ñất ở xen ghép tại Bồn Phổ, phường Hương An
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11.119,9

1.700,0

18.182,7

5.795,0

23.489,9

xã Hương
Toàn và
phường
Hương
Chữ

phường
Hương
Vân

phường
Hương
Văn

Nâng cấp, mở rộng
ñường liên xã Giáp
Thượng (Hương Toàn) Quê Chữ (Hương Chữ)

Trạm bơm Long Khê,
phường Hương Vân

ðường quy hoạch số 4,
thị xã Hương Trà

ðường quy hoạch khu
phường
trung tâm phường Hương
Hương An
An (giai ñoạn 2)

Hạ tầng khu dân cư thôn
Triều Sơn Trung, xã
Hương Toàn

8

9

10

11

12

xã Hương
Toàn

Quy mô
diện tích
(m2)

ðịa ñiểm

Tên công trình, dự án

STT

Quyết ñịnh số 962/Qð-UBND ngày 30/10/2017 của UBND thị xã Hương Trà
về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình Hạ tầng
khu dân cư thôn Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn.
Thông báo số 11/TB-UBND ngày 04/01/2018 của UBND thị xã Hương Trà
về việc phân bổ vốn ñầu tư công năm 2018 (ñợt 1)

Quyết ñịnh số 951/Qð-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thị xã Hương Trà về
việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình ðường
quy hoạch khu trung tâm phường Hương An (giai ñoạn 2).
Quyết ñịnh số 155/Qð-UBND ngày 03/3/2017 của UBND thị xã Hương Trà
về việc chuyển nguồn ngân sách năm sau tiếp tục sử dụng theo quy ñịnh.

Quyết ñịnh số 2255/Qð-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt dự án ñầu tư xây dựng ðường quy hoạch số 4, thị xã Hương Trà.
Thông báo số 3795/TB-SKHðT ngày 29/12/2017 của Sở Kế hoạch và ðầu tư về
thông báo kế hoạch vốn ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.

Quyết ñịnh số 2370/Qð-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt
báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình Trạm bơm Long Khê,
phường Hương Vân, thị xã Hương Trà.
Thông báo số 3795/TB-SKHðT ngày 29/12/2017 của Sở Kế hoạch và ðầu tư về
thông báo kế hoạch vốn ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.

Quyết ñịnh số 964b/Qð-UBND ngày 29/10/2015 của UBND thị xã Hương Trà về
việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng
ñường liên xã Giáp Thượng (Hương Toàn) - Quê Chữ (Hương Chữ).
Quyết ñịnh số 155/Qð-UBND ngày 03/3/2017 của UBND thị xã Hương Trà về
việc chuyển nguồn ngân sách năm sau tiếp tục sử dụng theo quy ñịnh.
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phường
Hương
Văn

phường
Hương
Hồ, xã
Hương
Thọ

xã Hương
Thọ, xã
Hương
Vân

phường
Hương
Xuân

Tên công trình, dự án

Khắc phục khẩn cấp sạt
lở bờ sông Bồ dọc ñường
Bửu Kế, phường Hương Văn

Kè chống sạt lở bờ sông
Hương ñoạn qua phường
Hương Hồ, xã Hương
Thọ, thị xã Hương Trà và
xã Thủy Bằng, thị xã
Hương Thủy

Công trình hồ Khe Rưng
và hồ Cừa thuộc dự án
Sửa chữa và nâng cao
an toàn ñập (WB8) tỉnh
Thừa Thiên Huế

Dự án sửa chữa, nâng cấp
hồ chứa nước Thọ Sơn,
thị xã Hương Trà giai
ñoạn 1 (Hạng mục tuyến
ñường cứu hộ, cứu nạn
kết hợp quản lý vận hành)

STT

13

14

15

16

2.000,0

15.000,0

19.600,0

10.700,0

Quy mô
diện tích
(m2)

Quyết ñịnh số 2486/Qð-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt dự án ñầu tư sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Thọ Sơn, thị xã Hương Trà.
Quyết ñịnh số 286/Qð-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt
kế hoạch lựa chọn nhà thầu ñợt 1 công trình sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước
Thọ Sơn, thị xã Hương Trà.
Thông báo vốn số 3795/TB-SKHðT ngày 29/12/2017 của Sở Kế hoạch và ðầu tư
về việc thông báo kế hoạch vốn ñầu tư XDCB năm 2018.

Quyết ñịnh số 1357/Qð-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt
ñiều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai ñoạn chuẩn bị ñầu tư tiểu dự án Sửa chữa
và nâng cao an toàn ñập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc dự án sửa chữa và
nâng cao an toàn ñập (WB8).
Quyết ñịnh số 940/Qð-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt
kế hoạch vốn từ nguồn vốn vay của Chính phủ về cho vay lại cho dự án sửa chữa
và nâng cao an toàn ñập (WB8).

Quyết ñịnh số 2545/Qð-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt
ñiều chỉnh dự án Kè chống sạt lở bờ sông Hương ñoạn qua phường Hương Hồ,
xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà và xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy,
tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thông báo vốn số 3795/TB-SKHðT ngày 29/12/2017 của Sở Kế hoạch và ðầu tư
về việc thông báo kế hoạch vốn ñầu tư XDCB năm 2018.

Quyết ñịnh số 488/Qð-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt
chủ trương ñầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Bồ dọc ñường Bửu Kế,
phường Hương Văn, thị xã Hương Trà.
Quyết ñịnh số 943/Qð-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt
báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khắc phục
khẩn cấp sạt lở bờ sông Bồ dọc ñường Bửu Kế, phường Hương Văn, thị xã
Hương Trà.
Thông báo số 210/TB-SKHðT ngày 22/01/2018 của Sở Kế hoạch và ðầu tư
về việc thông báo kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2017.
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xã Hương
Toàn

Kè chống sạt lở sông Bồ
ñoạn qua các xã Phong An,
Phong
Sơn
thuộc
Phong ðiền và các
phường Hương Vân,
Tứ Hạ, Hương Xuân,
Hương Toàn thuộc thị xã
Hương Trà (Hạng mục
tuyến kè qua xã Hương Toàn,
thị xã Hương Trà )

17

24.632,9

100,0

xã Thủy
Tân

phường
Thủy
Châu

Khu quy hoạch phân lô
ñất ở Trung tâm xã

ðường hạ tầng Tổ 5
(Thửa 237, tờ 14)

1

2

3

856,2

phường
Thủy
Châu

239.843,7

13.198,5

Quy mô
diện tích
(m2)

Mở rộng khuôn viên
trường Trung học cơ sở
Thủy Châu

III. Thị xã Hương Thủy

ðịa ñiểm

Tên công trình, dự án

STT

Quyết ñịnh số 3175a/Qð-UBND ngày 26/10/2016 của UBND thị xã Hương Thủy
về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư, nguồn vốn và khả năng cân ñối vốn Công trình
ðường bê tông tổ 5 phường Thủy Châu.
Thông báo số 89/TB-TCKH ngày 09/01/2018 của UBND thị xã Hương Thủy về
kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2018.

Quyết ñịnh số 592b/Qð-UBND ngày 30/3/2016 của UBND thị xã Hương Thủy
về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình nền, mặt
ñường quy hoạch D3 (D7 theo quy hoạch nông thôn mới ñiều chỉnh) khu trung tâm
xã Thủy Tân.
Thông báo số 99/TB-TCKH ngày 30/6/2016 của UBND thị xã Hương Thủy về
kế hoạch vốn xây dựng cơ bản.

Quyết ñịnh số 2909/Qð-UBND ngày 04/10/2017 về việc phê duyệt chủ trương
ñầu tư công trình Nhà xe, mái vòm, cầu nối, tường rào, san nền Trường
THCS Thủy Châu.
Thông báo số 89/TB-TCKH ngày 09/01/2018 của UBND thị xã Hương Thủy về
kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2018.

Quyết ñịnh số 2464/Qð-UBND ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt
ñiều chỉnh dự án Kè chống sạt lở sông Bồ ñoạn qua các xã Phong An, Phong Sơn
thuộc Phong ðiền và các phường Hương Vân, Tứ Hạ, Hương Xuân, Hương Toàn
thuộc thị xã Hương Trà.
Quyết ñịnh số 251/Qð-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt
kế hoạch lựa chọn nhà thầu ñợt 1 công trình Kè chống sạt lở sông Bồ ñoạn qua
các xã Phong An, Phong Sơn thuộc Phong ðiền và các phường Hương Vân, Tứ Hạ,
Hương Xuân, Hương Toàn thuộc thị xã Hương Trà.
Thông báo vốn số 3795/TB-SKHðT ngày 29/12/2017 của Sở Kế hoạch và ðầu tư
về việc thông báo kế hoạch vốn ñầu tư XDCB năm 2018.
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94,3

2.800,0

2.100,0

phường
Thủy
Châu,
phường
Phú Bài

xã Thủy
Bằng

xã Thủy
Bằng

phường
Thủy
Lương

phường
Thủy
Lương

xã Thủy
Thanh

Mở rộng ñường Nguyễn
Thượng Phương

ðường quy hoạch Trung tâm
xã Thủy Bằng

San nền sân bóng, mương
thoát nước, tường rào
trường THCS Thủy Bằng

Nâng cấp mở rộng nối
ñường Trần Hoàn với
ñường Nguyễn Thái Bình.

ðê cách ly cửa Miệu
(phần bổ sung)

Mở rộng ñường trung tâm
xã Thủy Thanh (phần bổ
sung)

4

5

6

7

8

9

11.694,0

1.056,3

17.510,0

Quy mô
diện tích
(m2)

ðịa ñiểm

Tên công trình, dự án

STT

Quyết ñịnh số 2994/Qð-UBND ngày 13/10/2017 của UBND thị xã Hương Thủy
về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư xây dựng ðê cách ly Cửa Miệu, phường
Thủy Lương.
Thông báo số 116/TB-XDCB ngày 28/5/2018 của Phòng Tài chính - Kế hoạch
thị xã Hương Thủy về dự toán chi ngân sách năm 2018.
Quyết ñịnh số 2953/Qð-UBND ngày 10/10/2017 của UBND thị xã Hương Thủy
về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư xây dựng công trình Mở rộng ñường trung tâm
xã Thủy Thanh.
Công văn số 693/UBND ngày 28/5/2018 về việc thống nhất chủ trương ñiều chỉnh
quy mô công trình ðường trung tâm xã Thủy Thanh (ñoạn qua trường mầm non).
Thông báo số 164/TB-TCKH ngày 12/6/2018 của Phòng Tài chính - Kế hoạch
thị xã về kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2018.

Quyết ñịnh số 1711/Qð-UBND ngày 05/6/2018 của UBND thị xã về việc phê
duyệt chủ trương ñầu tư công trình nâng cấp mở rộng ñường bê tông nối ñường
Trần Hoàn với ñường Nguyễn Thái Bình.

Quyết ñịnh 3975b ngày 31/10/2015 của UBND thị xã về việc phê duyệt báo cáo
kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình San nền sân bóng, mương thoát nước,
tường rào trường THCS Thủy Bằng.
Thông báo số 75/TB-XDCB ngày 29/6/2016 của Phòng Tài chính - Kế hoạch
UBND thị xã Hương Thủy về dự toán chi ngân sách năm 2016.

Quyết ñịnh số 3181c/Qð-UBND ngày 26/10/2016 về việc thẩm ñịnh chủ trương
ñầu tư, nguồn vốn và khả năng cân ñối công trình nâng cấp mở rộng
ñường Nguyễn Thượng Phương.
Thông báo số 89/TB-TCKH ngày 09/01/2018 của UBND thị xã Hương Thủy về
kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2018.
Quyết ñịnh 3978 ngày 31/10/2015 của UBND thị xã về việc phê duyệt báo cáo
kinh tế kỹ thuật.
Thông báo số 20/TB-XDCB ngày 27/01/2018 của Phòng Tài chính - Kế hoạch
UBND thị xã Hương Thủy về dự toán chi ngân sách năm 2018.
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Cụm
công
Thủy Phương

3

1

ðường quy hoạch Nam
Châu - Lương Viện

V. Huyện Phú Vang

Xử lý sạt lở bờ sông Bù Lu
xã Lộc
ñoạn qua thôn Cảnh Dương,
Vĩnh,
xã Lộc Vĩnh, huyện huyện Phú
Phú Lộc
Lộc

2

thị trấn
Phú ða
6.127,6

38.927,6

20.636,6

10.000,0

Kênh tưới Bắc Sơn, xã
Lộc Sơn

xã Lộc
Sơn

12.396,6

43.033,2

179.000,0

Quy mô
diện tích
(m2)

1

ðịa ñiểm

Nâng cấp ñường giao
thông nông thôn từ cầu
xã Lộc Trì
ñập mụ Phong ñến nhà
máy gạch Lộc Trì

nghiệp

Tên công trình, dự án

IV. Huyện Phú Lộc

10

STT

Quyết ñịnh số 4167/Qð-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Phú Vang
về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình ðường quy hoạch
Nam Châu - Lương Viện

Quyết ñịnh số 91/Qð-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt
ñiều chỉnh dự án Xử lý sạt lở bờ sông Bù Lu ñoạn qua thôn Cảnh Dương, xã
LộcVĩnh, huyện Phú Lộc.
Thông báo vốn số 3795/TB-SKHðT ngày 29/12/2017 của Sở Kế hoạch và ðầu tư
về việc thông báo kế hoạch vốn ñầu tư XDCB năm 2018.

Quyết ñịnh số 2432/Qð-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Kênh tưới Bắc Sơn, xã Lộc Sơn.
Thông báo số 3795/TB-SKHðT ngày 29/12/2017 của Sở Kế hoạch và ðầu tư về
việc thông báo kế hoạch vốn ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.

Quyết ñịnh số 4397/Qð-UBND ngày 26/10/2016 của UBND huyện Phú Lộc về
việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp ñường giao thông
nông thôn từ cầu ñập mụ Phong ñến nhà máy gạch, xã Lộc Trì.
Quyết ñịnh số 3038/Qð-UBND ngày 02/10/2017 của UBND huyện Phú Lộc
về việc kế hoạch vốn thực hiện ñầu tư các công trình xây dựng cơ bản.

Quyết ñịnh số 1191/Qð-UBND ngày 26/4/2018 về việc phê duyệt ñiều chỉnh
quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Thủy Phương
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xã Vinh
Hà

Huyện
Phú Vang

Xử lý khẩn cấp sạt lở ñê
Tây Phá Cầu Hai - Vinh Hà

Cải tạo và phát triển lưới
ñiện trung áp khu vực
trung tâm, huyện lỵ,
thành phố của tỉnh Thừa
Thiên Huế

4

5

500,0

1.300,0

25.000,0

xã Vinh
Thái

Xử lý khẩn cấp sạt lở ñê
bờ hữu sông Thiệu Hóa

3

Quy mô
diện tích
(m2)

6.000,0

ðịa ñiểm

Trường mầm non Phú Mỹ 1 xã Phú Mỹ

Tên công trình, dự án

2

STT

Quyết ñịnh số 3677/Qð-BCT ngày 25/9/2017 về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ
thi công dự án xây dựng công trình Tiểu dự án "Cải tạo và phát triển lưới ñiện
trung áp khu vực trung tâm, huyện lỵ, thành phố của tỉnh Thừa Thiên Huế" thuộc
Dự án Lưới ñiện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, sử dụng vốn ODA của
Chính phủ ðức (Dự án thành phần 2 - giai ñoạn 1) của Bộ Công Thương.
Thông báo số 102/TB-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh.

Quyết ñịnh số 553/Qð-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt
chủ trương ñầu tư dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở ñê Tây Phá Cầu Hai - Vinh Hà,
huyện Phú Vang.
Quyết ñịnh số 1191/Qð-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt
ñiều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Xử lý khẩn cấp sạt lở ñê Tây Phá Cầu Hai - Vinh Hà, huyện Phú Vang.
Thông báo số 210/TB-SKHðT ngày 22/01/2018 của Sở Kế hoạch và ðầu tư
về việc thông báo kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2017.

Quyết ñịnh số 491/Qð-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt
chủ trương ñầu tư dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở ñê bờ hữu sông Thiệu Hóa, huyện Phú Vang.
Quyết ñịnh số 1137/Qð-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt
báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý khẩn cấp sạt
lở ñê bờ hữu sông Thiệu Hóa, huyện Phú Vang.
Thông báo số 210/TB-SKHðT ngày 22/01/2018 của Sở Kế hoạch và ðầu tư về việc
thông báo kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2017.

Quyết ñịnh số 1422/Qð-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt
dự án ñầu tư Kiến cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học huyện Phú Vang.
Quyết ñịnh số 2890/Qð-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt
kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học
huyện Phú Vang.
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Tên công trình, dự án

Công trình mở rộng
khuôn viên Trường tiểu học
số 1 Quảng Thọ

Khu dân cư phía Bắc nhà
thị trấn Sịa
văn hóa huyện

2

3

4

31.000,0

700,0

52.600,0

xã Quảng
Thọ, xã
Công trình nâng cấp,
Quảng
mở rộng ñường Nguyễn
Phú, xã
Chí Thanh (ñoạn từ cầu
Quảng
Niêm Phò ñến thị trấn Sịa)
Vinh và
thị trấn Sịa

xã Quảng
Thọ

30.820,0

115.120,0

Quy mô
diện tích
(m2)

Kè chống sạt lở bờ sông xã Quảng
Diên Hồng ñoạn qua xã Phước và
Quảng Phước và thị trấn Sịa thị trấn Sịa

ðịa ñiểm

1

VI. Huyện Quảng ðiền

STT

Quyết ñịnh số 1897/Qð-UBND ngày 13/6/2018 của UBND huyện Quảng ðiền
về việc phê duyệt dự án giải phóng mặt bằng, ño ñạc chỉnh lý, lập bản ñồ ñịa chính
và cắm mốc phân lô phục vụ bán ñấu giá quyền sử dụng ñất khu dân cư phía Bắc
nhà văn hóa huyện.

Quyết ñịnh số 1372/Qð-UBND ngày 10/4/2018 của UBND huyện Quảng ðiền
về việc phê duyệt dự án: giải phóng mặt bằng bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước
thu hồi ñất ñể xây dựng công trình Mở rộng khuôn viên trường Tiểu học và
Trường THCS Trần Thúc Nhẫn, xã Quảng Thọ.

Quyết ñịnh số 1804/Qð-UBND ngày 11/8/2017của UBND tỉnh về việc phê duyệt
dự án ñầu tư Nâng cấp, mở rộng ñường Nguyễn Chí Thanh (ñoạn từ cầu Niêm Phò
ñến thị trấn Sịa), huyện Quảng ðiền.
Thông báo số 3795/TB-SKHðT ngày 29/12/2017 của Sở Kế hoạch và ðầu tư về
kế hoạch vốn ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2018,

Quyết ñịnh số 490/Qð-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt chủ trương ñầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Diên Hồng ñoạn qua xã
Quảng Phước và thị trấn Sịa, huyện Quảng ðiền.
Quyết ñịnh số 1067/Qð-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Kè
chống sạt lở bờ sông Diên Hồng ñoạn qua xã Quảng Phước và thị trấn Sịa, huyện
Quảng ðiền.
Thông báo số 210/TB-SKHðT ngày 22/01/2018 của Sở Kế hoạch và ðầu tư
về việc thông báo kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2017.
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Tên công trình, dự án

19.394,0

5.955,5

Thị trấn
Phong
ðiền

Xã ðiền
Lộc

Xã Phong
Mỹ

Xã Phong
Mỹ

Mở rộng ñường Tỉnh lộ 6
qua thị trấn Phong ðiền

Khu dân cư thôn Giáp Nam

ðầu tư xây dựng và khai
thác mỏ ðá sét ñen làm
phụ gia xi măng và tuyến
ñường vào khu mỏ

ðầu tư xây dựng và khai
thác mỏ quặng sắt Laterit
làm phụ gia xi măng và
tuyến ñường vào khu mỏ

2

3

4

5

319.075,4

387.565,9

6.292,5

xã Phong
An

751.783,3

Quy mô
diện tích
(m2)

1

ðịa ñiểm

Khắc phục khẩn cấp sạt
lở bờ sông Bồ ñoạn qua
thôn Thượng An, xã
Phong An

VII. Huyện Phong ðiền

STT

Giấy phép khai thác khoáng sản số 2953/GP-BTNMT ngày 22/12/2016 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép khai thác khoáng sản số 1576/GP-BTNMT ngày 19/6/2015 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết ñịnh số 202a/Qð-UBND ngày 25/12/2017 của UBND xã ðiền Lộc về việc
phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình khu dân cư thôn
Giáp Nam, xã ðiền Lộc, huyện Phong ðiền

Quyết ñịnh số 6258/Qð-UBND ngày 20/11/2017 của UBND huyện Phong ðiền
về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư xây dựng công trình Mở rộng ñường Tỉnh lộ 6
qua thị trấn Phong ðiền

Quyết ñịnh số 487/Qð-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt
chủ trương ñầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Bồ ñoạn qua thôn
Thượng An, xã Phong An.
Quyết ñịnh số 941/Qð-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt
báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý khẩn cấp
sạt lở bờ sông Bồ ñoạn qua thôn Thượng An, xã Phong An, huyện Phong ðiền
Thông báo số 210/TB-SKHðT ngày 22/01/2018 của Sở Kế hoạch và ðầu tư về
việc thông báo kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2017.
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7

Dự án Khu quy hoạch Tổ
dân phố 1

1

Nâng cấp nền, mặt ñường,
hệ thống thoát nước và
vỉa hè ñường Kim ðồng,
ñường Konh Khoai, thị trấn
A Lưới

IX. Huyện A Lưới

1

thị trấn
A Lưới

thị trấn
Khe Tre

Công trình hồ Phụ nữ, hồ
Cây Cơi thuộc dự án Sửa
chữa và nâng cao an toàn
ñập (WB8) tỉnh Thừa
Thiên Huế

4.000,0

10.295,0

47.000,0

47.000,0

10.000,0

xã Phong
An, Phong
Xuân,
huyện
Phong
ðiền

6

VIII. Huyện Nam ðông

3.500,0

Xã ðiền
Hải

Hạ tầng khu tái ñịnh cư
vùng bị ảnh hưởng thiên
tai thôn 8 xã ðiền Hải
(phần bổ sung)

Quy mô
diện tích
(m2)

ðịa ñiểm

Tên công trình, dự án

STT

Quyết ñịnh số 489/Qð-UBND ngày 26/3/2018 của UBND huyện A Lưới về việc
phê duyệt ñiều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà
thầu công trình: Nâng cấp nền, mặt ñường, hệ thống thoát nước và vỉa hè ñường
Kim ðồng, ñường Konh Khoai, thị trấn A Lưới.
Thông báo số 572/TB-STC ngày 16/3/2018 của Sở Tài chính về việc bổ sung
kinh phí nâng cấp hệ thống ñường trên ñịa bàn thị trấn A Lưới.

Quyết ñịnh số 1550/Qð-UBND ngày 29/10/2013 của UBND huyện Nam ðông
về việc phê duyệt quy hoạch phân lô cụm dân cư khu vực 1, thị trấn Khe Tre,
huyện Nam ðông.
Báo cáo số 52/BC-UBND ngày 10/4/2018 của UBND huyện Nam ðông về việc
giải trình ñề xuất bổ sung dự án Khu quy hoạch Tổ dân phố 1 vào kế hoạch
sử dụng ñất năm 2018.

Quyết ñịnh số 1357/Qð-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt
ñiều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai ñoạn chuẩn bị ñầu tư tiểu dự án
Sửa chữa và nâng cao an toàn ñập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc dự án sửa
chữa và nâng cao an toàn ñập (WB8).
Quyết ñịnh số 940/Qð-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt
kế hoạch vốn từ nguồn vốn vay của Chính phủ về cho vay lại cho dự án sửa chữa
và nâng cao an toàn ñập (WB8).

Quyết ñịnh số 2849/Qð-UBND ngày 30/5/2017 của UBND huyện Phong ðiền
về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Hạ tầng khu tái
ñịnh cư vùng bị ảnh hưởng thiên tai thôn 8, xã ðiền Hải

Căn cứ pháp lý

30
CÔNG BÁO/Số 26+27/Ngày 27-7-2018

1.070,0

xã Hương
Lâm

xã Hồng
Hạ

Dự án Khắc phục thiệt
hại ñường dây 35 KV
tuyến A Roàng - Bốt ðỏ

Nhà ñội bảo vệ rừng
chuyên trách Tà Lương

3

4

5

TỔNG

225,0

thị trấn
A Lưới

Nâng cấp, cải tạo ñường
Nguyễn Văn Quảng

2

1.523.440,6

2.000,0

3.000,0

thị trấn
A Lưới

Chỉnh trang lát gạch vỉa hè,
hệ thống thoát nước
ñường Ăm Mật

Quy mô
diện tích
(m2)

ðịa ñiểm

Tên công trình, dự án

STT

Công văn số 8144/UBND-TC ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh về việc thống
nhất chủ trương xây dựng mới Nhà ñội bảo vệ rừng chuyên trách Tà Lương.
Công văn số 2632/STC-QLNS ngày 11/10/2017 của Sở Tài chính về việc sử
dụng kinh phí từ nguồn khai thác rừng trồng ñược ñể lại.

Công văn số 304/CV-ðLAL ngày 15/11/2017 của ðiện lực A Lưới về xác nhận
thiệt hại do bão số 12 gây ra tại ðZ 35kV ñi Thủy ñiện A Roàng và ðZ 22kV ñi
xã A Roàng - A ðớt.
Quyết ñịnh số 10063/Qð-EVNCPC ngày 29/11/2017 của Tổng công ty ðiện lực
Miền Trung về việc giao quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình Khắc phục
thiệt hại ñường dây 35 KV tuyến A Roàng - Bốt ðỏ

Quyết ñịnh số 808/Qð-UBND ngày 24/5/2018 của UBND huyện A Lưới về việc
ứng trước kế hoạch vốn chuẩn bị ñầu tư công trình: Nâng cấp, cải tạo ñường
Nguyễn Văn Quảng

Quyết ñịnh số 805/Qð-UBND ngày 23/5/2018 của UBND huyện A Lưới về việc
phê duyệt chủ trương ñầu tư xây dựng công trình Chỉnh trang lát gạch vỉa hè,
hệ thống thoát nước ñường Ăm Mật.
Quyết ñịnh số 758/Qð-UBND ngày 08/5/2018 của UBND huyện A Lưới về việc
ứng trước kế hoạch vốn chuẩn bị ñầu tư công trình: Chỉnh trang lát gạch vỉa hè,
hệ thống thoát nước ñường Ăm Mật.
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Tên công trình,
dự án

phường
Phường
ðúc và
phường
Thủy
Xuân

phường
Thủy
Biều

Dự án mở rộng nhà
máy nước sạch Vạn
Niên

1

2

ðịa ñiểm

Dự án Cầu ñường bộ
Bạch Hổ qua sông
Hương - Hạng mục
Khu tái ñịnh cư Lịch
ðợi 3

I. Thành phố Huế

STT

118.528,7

83.405,0

201.933,7

Quy mô
diện tích
(m2)

6.478,7

6.478,7

0,0

4.394,5

4.394,5

ðất trồng ðất rừng ðất rừng
lúa
phòng hộ ñặc dụng

Trong ñó diện tích xin chuyển
mục ñích sử dụng (m2)

Phụ lục: 02

Quyết ñịnh số 1509/Qð-UBND ngày 06/8/2015
của UBND tỉnh về việc phê duyệt ñiều chỉnh
một số nội dung Quy hoạch cấp nước tỉnh Thừa
Thiên Huế ñến năm 2020, tầm nhìn ñến năm 2030
tại Quyết ñịnh 2197/Qð-UBND ngày 21/10/2011 và
Quyết ñịnh 1332/Qð-UBND ngày 12/7/2013 của
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quyết ñịnh số 2750/Qð-UBND ngày 27/11/2015
của UBND tỉnh về việc phê duyệt ñiều chỉnh Dự án
cấp nước Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2011 - 2015,
có tính ñến năm 2020 thuộc chương trình phát triển
ngành nước Việt Nam vay vốn ADB.

Quyết ñịnh số 2987/Qð-UBND ngày 21/12/2017
của UBND tỉnh về việc phê duyệt ñiều chỉnh
dự án Cầu ñường bộ Bạch Hổ qua sông Hương.

Căn cứ pháp lý
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Tên công trình,
dự án

12.300,0

xã
Hương
Phong

phường
Tứ Hạ

Dự án ñầu tư Hạ tầng
khu quy hoạch ñất ở
tại thôn Thuận Hòa

Nâng cấp ñường từ
Tứ Hạ ñi trung tâm
phường Hương Vân
(giai ñoạn 1)

2

3

4
10.643,5

5.800,0

phường
Hương
An

Dự án ñầu tư Hạ
tầng khu quy hoạch
ñất ở tại TDP Bồn Phổ

16.018,3

1

163.568,3

phường
Hương
An

ðịa ñiểm

Nâng cấp tuyến
ñường vào công viên
nghĩa trang phường
Hương An

II. Thị xã Hương Trà

STT

Quy mô
diện tích
(m2)

232,9

11.300,0

5.700,0

753,3

65.464,6

0,0

0,0

ðất trồng ðất rừng ðất rừng
phòng hộ ñặc dụng
lúa

Trong ñó diện tích xin chuyển
mục ñích sử dụng (m2)

Quyết ñịnh số 1063/Qð-UBND ngày 30/10/2013
của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt
báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình
Nâng cấp ñường từ Tứ Hạ ñi trung tâm phường
Hương Vân (giai ñoạn 1).
Quyết ñịnh số 155/Qð-UBND ngày 03/3/2017
của UBND thị xã Hương Trà về việc chuyển
nguồn ngân sách năm sau tiếp tục sử dụng theo
quy ñịnh.

Quyết dịnh số 163/Qð-UBND ngày 12/3/2018
của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt
báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình hạ
tầng khu quy hoạch ñất ở xen ghép tại thôn
Thuận Hòa, xã Hương Phong

Công văn số 9491/UBND-XDHT ngày
26/12/2017 của UBND tỉnh về việc thống nhất
quy mô ñầu tư công trình nâng cấp tuyến ñường
vào công viên nghĩa trang phường Hương An
(bổ sung bản vẽ)
Quyết dịnh số 114/Qð-UBND ngày 30/10/2017
của UBND phường Hương An về việc phê duyệt
báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình
hạ tầng khu quy hoạch ñất ở xen ghép tại Bồn Phổ,
phường Hương An

Căn cứ pháp lý
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5.518,3

8.386,2

phường
Tứ Hạ

phường
Tứ Hạ

phường
Hương
Văn và
phường
Tứ Hạ

ðường nội thị tổ dân
phố 4, phường Tứ Hạ

ðường nội thị số 1,
TDP 4, phường
Hương Văn (giai
ñoạn 2)

Dự án hạn chế ngập
úng phường Tứ Hạ và
phường Hương Văn

5

6

7

9.116,0

ðịa ñiểm

Tên công trình,
dự án

STT

Quy mô
diện tích
(m2)

1.215,1

475,5

6.687,2

ðất trồng ðất rừng ðất rừng
phòng hộ ñặc dụng
lúa

Trong ñó diện tích xin chuyển
mục ñích sử dụng (m2)

Quyết ñịnh số 1061/Qð-UBND ngày 30/10/2014
của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt
báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn
nhà thầu công trình Hạn chế ngập úng phường
Tứ Hạ và phường Hương Văn.
Quyết ñịnh số 155/Qð-UBND ngày 03/3/2017
của UBND thị xã Hương Trà về việc chuyển
nguồn ngân sách năm sau tiếp tục sử dụng theo
quy ñịnh.

Quyết ñịnh số 1005/Qð-UBND ngày 30/10/2015
của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt
báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình ðường nội thị
số 1, TDP 4, phường Hương Văn (giai ñoạn 2).
Quyết ñịnh số 779/Qð-UBND ngày 14/9/2017
của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt
ñiều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình
ðường nội thị số 1, TDP 4, phường Hương Văn
(giai ñoạn 2).
Quyết ñịnh số 155/Qð-UBND ngày 03/3/2017
của UBND thị xã Hương Trà về việc chuyển nguồn
ngân sách năm sau tiếp tục sử dụng theo quy ñịnh.

Quyết ñịnh số 1208/Qð-UBND ngày 28/10/2016
của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt
báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình ðường nội thị
TDP 4 phường Tứ Hạ.
Quyết ñịnh số 1189/Qð-UBND ngày 20/12/2017
của UBND thị xã Hương Trà về việc giao kế hoạch
vốn ñầu tư công năm 2018.

Căn cứ pháp lý
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18.182,7

xã
Hương
Toàn và
phường
Hương
Chữ

phường
Hương
Văn

phường
Hương
An

Nâng cấp, mở rộng
ñường liên xã Giáp
Thượng
(Hương
Toàn) - Quê Chữ
(Hương Chữ)

ðường quy hoạch số
4, thị xã Hương Trà

ðường quy hoạch
khu
trung
tâm
phường Hương An
(giai ñoạn 2)

8

9

10
5.795,0

11.119,9

ðịa ñiểm

Tên công trình,
dự án

STT

Quy mô
diện tích
(m2)

72,0

10.547,4

425,9

ðất trồng ðất rừng ðất rừng
phòng hộ ñặc dụng
lúa

Trong ñó diện tích xin chuyển
mục ñích sử dụng (m2)

Quyết ñịnh số 951/Qð-UBND ngày 27/10/2015
của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt
báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công
trình ðường quy hoạch khu trung tâm phường
Hương An (giai ñoạn 2).
Quyết ñịnh số 155/Qð-UBND ngày 03/3/2017
của UBND thị xã Hương Trà về việc chuyển
nguồn ngân sách năm sau tiếp tục sử dụng theo
quy ñịnh.

Quyết ñịnh số 2255/Qð-UBND ngày 31/10/2013
của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án ñầu tư
xây dựng ðường quy hoạch số 4, thị xã Hương Trà.
Thông báo số 3795/TB-SKHðT ngày
29/12/2017 của Sở Kế hoạch và ðầu tư về
thông báo kế hoạch vốn ñầu tư xây dựng cơ bản
năm 2018.

Quyết ñịnh số 964b/Qð-UBND ngày 29/10/2015
của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt
báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình
Nâng cấp, mở rộng ñường liên xã Giáp Thượng
(Hương Toàn) - Quê Chữ (Hương Chữ).
Quyết ñịnh số 155/Qð-UBND ngày 03/3/2017
của UBND thị xã Hương Trà về việc chuyển
nguồn ngân sách năm sau tiếp tục sử dụng theo
quy ñịnh.

Căn cứ pháp lý
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ðịa ñiểm

xã
Hương
Toàn

phường
Hương
Văn

Tên công trình,
dự án

Hạ tầng khu dân cư
thôn Triều Sơn Trung,
xã Hương Toàn

Doanh trại Ban chỉ
huy quân sự thị xã
Hương Trà

STT

11

12

23.489,9

24.000,0

Quy mô
diện tích
(m2)

9.392,6

18.188,9

ðất trồng ðất rừng ðất rừng
phòng hộ ñặc dụng
lúa

Trong ñó diện tích xin chuyển
mục ñích sử dụng (m2)

Công văn số 920/UBND-XD ngày 06/02/2018
của UBND tỉnh về việc thống nhất chủ trương
giao ñất xây dựng Doanh trại Ban chỉ huy quân
sự thị xã Hương Trà;
Quyết ñịnh số 828/Qð-BTL ngày 03/5/2018 của
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về việc phê duyệt thiết
kế bản vẽ thi công (TKBVTC) - Tổng dự toán
(TDT) công trình Ban CHQS thị xã Hương
Trà/Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế (giai ñoạn 1);
Quyết ñịnh số 718/Qð-TM ngày 08/5/2018 của
Bộ Tổng tham mưu về việc phê duyệt Quy hoạch
vị trí ñóng quân Ban CHQS thị xã Hương Trà Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế - Quân khu 4.

Quyết ñịnh số 962/Qð-UBND ngày 30/10/2017
của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt
báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công
trình Hạ tầng khu dân cư thôn Triều Sơn Trung,
xã Hương Toàn.
Thông báo số 11/TB-UBND ngày 04/01/2018
của UBND thị xã Hương Trà về việc phân bổ
vốn ñầu tư công năm 2018 (ñợt 1)

Căn cứ pháp lý
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xã
Hương
Toàn

Kè chống sạt lở sông
Bồ ñoạn qua các xã
Phong An, Phong
Sơn thuộc Phong
ðiền và các phường
Hương Vân, Tứ Hạ,
Hương
Xuân,
Hương Toàn thuộc
thị xã Hương Trà
(Hạng mục tuyến kè
qua xã Hương Toàn,
thị xã Hương Trà )

13

1

Khu quy hoạch phân xã Thủy
lô ñất ở Trung tâm xã
Tân

III. Thị xã Hương Thủy

ðịa ñiểm

Tên công trình,
dự án

STT

24.632,9

41.226,9

13.198,5

Quy mô
diện tích
(m2)

17.312,5

31.706,5

473,8

0,0

0,0

ðất trồng ðất rừng ðất rừng
phòng hộ ñặc dụng
lúa

Trong ñó diện tích xin chuyển
mục ñích sử dụng (m2)

Quyết ñịnh số 592b/Qð-UBND ngày 30/3/2016
của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt
báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công
trình nền, mặt ñường quy hoạch D3 (D7 theo
quy hoạch nông thôn mới ñiều chỉnh) khu trung
tâm xã Thủy Tân.
Thông báo số 99/TB-TCKH ngày 30/6/2016 của
UBND thị xã Hương Thủy về kế hoạch vốn
xây dựng cơ bản.

Quyết ñịnh số 2464/Qð-UBND ngày 24/10/2017
của UBND tỉnh về việc phê duyệt ñiều chỉnh dự
án Kè chống sạt lở sông Bồ ñoạn qua các xã
Phong An, Phong Sơn thuộc Phong ðiền và các
phường Hương Vân, Tứ Hạ, Hương Xuân,
Hương Toàn thuộc thị xã Hương Trà.
Quyết ñịnh số 251/Qð-UBND ngày 26/01/2018
của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa
chọn nhà thầu ñợt 1 công trình Kè chống sạt lở
sông Bồ ñoạn qua các xã Phong An, Phong Sơn
thuộc Phong ðiền và các phường Hương Vân,
Tứ Hạ, Hương Xuân, Hương Toàn thuộc thị xã
Hương Trà.
Thông báo vốn số 3795/TB-SKHðT ngày
29/12/2017 của Sở Kế hoạch và ðầu tư về việc
thông báo kế hoạch vốn ñầu tư XDCB năm 2018.

Căn cứ pháp lý
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2.100,0

phường
Thủy
Lương

phường
Thủy
Lương

xã Thủy
Thanh

Nâng cấp mở rộng
nối ñường Trần
Hoàn với ñường
Nguyễn Thái Bình.

ðê cách ly cửa Miệu
(phần bổ sung)

Mở rộng ñường trung
tâm xã Thủy Thanh
(phần bổ sung)

2

3

4
11.694,0

2.800,0

ðịa ñiểm

Tên công trình,
dự án

STT

Quy mô
diện tích
(m2)

11.694,0

1.300,0

1.400,0

ðất trồng ðất rừng ðất rừng
phòng hộ ñặc dụng
lúa

Trong ñó diện tích xin chuyển
mục ñích sử dụng (m2)

Quyết ñịnh số 2953/Qð-UBND ngày 10/10/2017
của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt
chủ trương ñầu tư xây dựng công trình Mở rộng
ñường trung tâm xã Thủy Thanh.
Công văn số 693/UBND ngày 28/5/2018 về việc
thống nhất chủ trương ñiều chỉnh quy mô công
trình ðường trung tâm xã Thủy Thanh (ñoạn qua
trường mầm non).
Thông báo số 164/TB-TCKH ngày 12/6/2018
của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã về kế
hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2018.

Quyết ñịnh số 2994/Qð-UBND ngày 13/10/2017
của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt
chủ trương ñầu tư xây dựng ðê cách ly Cửa Miệu,
phường Thủy Lương.
Thông báo số 116/TB-XDCB ngày 28/5/2018
của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Hương
Thủy về dự toán chi ngân sách năm 2018.
Dự án này ñã ñược ñăng ký trong danh mục thu
hồi ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất lúa năm
2018 với diện tích 3500 m2 (trong ñó 600 m2 ñất
trồng lúa). Nay xin ñăng ký bổ sung ñể ñúng với
diện tích thiết kế.

Quyết ñịnh số 1711/Qð-UBND ngày 05/6/2018
của UBND thị xã về việc phê duyệt chủ trương
ñầu tư công trình nâng cấp mở rộng ñường bê
tông nối ñường Trần Hoàn với ñường Nguyễn
Thái Bình.

Căn cứ pháp lý
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Tên công trình,
dự án

xã Lộc
ðiền

xã Lộc
Sơn

xã Lộc
ðiền

Kênh tưới Bắc Sơn,
xã Lộc Sơn

Trạm dừng nghỉ
Phá Tam Giang

1

2

3

ðịa ñiểm

Dự án khai thác ñá
khối Gabro ñể chế
biến ñá ốp lát tại
thôn Quê Chữ, xã
Lộc ðiền (Công ty
Cổ phần khai thác ñá
Thừa Thiên Huế)

IV. Huyện Phú Lộc

STT

33.807,0

10.000,0

71.500,0

115.307,0

Quy mô
diện tích
(m2)

31.300,0

9.700,0

26.800,0

67.800,0

300,0

300,0

0,0

ðất trồng ðất rừng ðất rừng
phòng hộ ñặc dụng
lúa

Trong ñó diện tích xin chuyển
mục ñích sử dụng (m2)

Giấy chứng nhận ñầu tư số 311031000273 do
UBND tỉnh cấp lần ñầu ngày 12/02/2015 cho
Công ty cổ phần ñầu tư Phá Tam Giang ñể thực
hiện dự án Trạm dừng nghỉ Phá Tam Giang.
Công văn số 2742/UBND-XTðT ngày 20/4/2018
của UBND tỉnh về việc thống nhất chủ trương
giãn tiến ñộ dự án.

Quyết ñịnh số 2432/Qð-UBND ngày 20/10/2017
của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế
kỹ thuật xây dựng công trình Kênh tưới Bắc Sơn,
xã Lộc Sơn.
Thông báo số 3795/TB-SKHðT ngày 29/12/2017
của Sở Kế hoạch và ðầu tư về việc thông báo kế
hoạch vốn ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.

Giấy phép khai thác khoáng sản số 46/GP-UBND
ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh cấp cho Công ty
cổ phần khai thác ñá Thừa Thiên Huế.
Quyết ñịnh số 2897/Qð-UBND ngày 17/11/2016
của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương ñầu tư
dự án Khai thác ñá khối Gabro ñể chế biến ốp lát
tại thôn Quê Chữ, xã Lộc ðiền, huyện Phú Lộc.
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Tên công trình,
dự án

xã Phú
Mỹ

xã Phú
Mỹ

xã Vinh
Thái

Trường mầm non
Phú Mỹ 1

Xử lý khẩn cấp sạt
lở ñê bờ hữu sông
Thiệu Hóa

1

2

3

ðịa ñiểm

Dự án Nhà hàng
Duyên Anh mở rộng

V. Huyện Phú Vang

STT

2.000,0

6.000,0

13.613,0

45.113,0

Quy mô
diện tích
(m2)

6.600,0

6.000,0

2.033,8

14.933,8

0,0

0,0

ðất trồng ðất rừng ðất rừng
phòng hộ ñặc dụng
lúa

Trong ñó diện tích xin chuyển
mục ñích sử dụng (m2)

Quyết ñịnh số 491/Qð-UBND ngày 26/02/2018
của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương
ñầu tư dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở ñê bờ hữu
sông Thiệu Hóa, huyện Phú Vang.
Quyết ñịnh số 1137/Qð-UBND ngày 29/5/2018
của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế
kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công
trình Xử lý khẩn cấp sạt lở ñê bờ hữu sông
Thiệu Hóa, huyện Phú Vang.
Thông báo số 210/TB-SKHðT ngày 22/01/2018
của Sở Kế hoạch và ðầu tư về việc thông báo
kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra
năm 2017.

Quyết ñịnh số 1422/Qð-UBND ngày 26/6/2017
của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án ñầu tư
Kiến cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học
huyện Phú Vang.
Quyết ñịnh số 2890/Qð-UBND ngày 13/12/2017
của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa
chọn nhà thầu dự án Kiên cố hóa trường lớp học
mầm non, tiểu học huyện Phú Vang.

Quyết ñịnh số 1759/Qð-UBND ngày 09/8/2017
của UBND tỉnh về việc chủ trương ñầu tư dự án
Nhà hàng Duyên Anh mở rộng tại xã Phú Mỹ,
huyện Phú Vang.

Căn cứ pháp lý
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Huyện
Phú
Vang

Cải tạo và phát triển
lưới ñiện trung áp
khu vực trung tâm,
huyện lỵ, thành phố
của tỉnh Thừa Thiên
Huế

4

1

Kè chống sạt lở bờ xã Quảng
sông Diên Hồng Phước và
ñoạn qua xã Quảng thị trấn
Phước và thị trấn Sịa
Sịa

VI. Huyện Quảng ðiền

ðịa ñiểm

Tên công trình,
dự án

STT

30.820,0

146.720,0

500,0

Quy mô
diện tích
(m2)

300,0

21.000,0

300,0

34.500,0

0,0

ðất trồng ðất rừng ðất rừng
phòng hộ ñặc dụng
lúa

Trong ñó diện tích xin chuyển
mục ñích sử dụng (m2)

Quyết ñịnh số 490/Qð-UBND ngày 26/02/2018
của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương
ñầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Diên Hồng
ñoạn qua xã Quảng Phước và thị trấn Sịa, huyện
Quảng ðiền.
Quyết ñịnh số 1067/Qð-UBND ngày 21/5/2018
của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh
tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công
trình Kè chống sạt lở bờ sông Diên Hồng ñoạn
qua xã Quảng Phước và thị trấn Sịa, huyện
Quảng ðiền.
Thông báo số 210/TB-SKHðT ngày 22/01/2018
của Sở Kế hoạch và ðầu tư về việc thông báo
kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra
năm 2017.

Quyết ñịnh số 3677/Qð-BCT ngày 25/9/2017 về
việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công dự án
xây dựng công trình Tiểu dự án "Cải tạo và phát
triển lưới ñiện trung áp khu vực trung tâm,
huyện lỵ, thành phố của tỉnh Thừa Thiên Huế"
thuộc Dự án Lưới ñiện hiệu quả tại các thành phố
vừa và nhỏ, sử dụng vốn ODA của Chính phủ
ðức (Dự án thành phần 2 - giai ñoạn 1) của Bộ
Công Thương.
Thông báo số 102/TB-UBND ngày 20/4/2016
của UBND tỉnh.

Căn cứ pháp lý
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53.700,0

52.600,0

9.000,0

600,0

Trạm ra ña cảnh giới
xã Quảng
biển của Bộ Tư Lệnh
Ngạn
Hải quân

xã Quảng
Thọ, xã
Quảng
Phú, xã
Quảng
Vinh và
thị trấn
Sịa

Công trình nâng cấp,
mở rộng ñường
Nguyễn Chí Thanh
(ñoạn từ cầu Niêm
Phò ñến thị trấn Sịa)

Mở rộng khuôn viên
xã Quảng
Trường THCS Trần
Thọ
Thúc Nhẫn

Dân cư xen ghép xã xã Quảng
Quảng Thọ
Thọ

2

3

4

5

Tên công trình,
dự án

ðịa ñiểm

STT

Quy mô
diện tích
(m2)

600,0

9.000,0

11.100,0

34.500,0

ðất trồng ðất rừng ðất rừng
phòng hộ ñặc dụng
lúa

Trong ñó diện tích xin chuyển
mục ñích sử dụng (m2)

Quyết ñịnh số 1372/Qð-UBND ngày 10/4/2018
của UBND huyện Quảng ðiền về việc phê duyệt
dự án: giải phóng mặt bằng bồi thường, hỗ trợ
khi Nhà nước thu hồi ñất ñể xây dựng công trình
Mở rộng khuôn viên trường Tiểu học và Trường
THCS Trần Thúc Nhẫn, xã Quảng Thọ.

Quyết ñịnh số 1804/Qð-UBND ngày
11/8/2017của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự
án ñầu tư Nâng cấp, mở rộng ñường Nguyễn
Chí Thanh (ñoạn từ cầu Niêm Phò ñến thị trấn
Sịa), huyện Quảng ðiền.
Thông báo số 3795/TB-SKHðT ngày
29/12/2017 của Sở Kế hoạch và ðầu tư về kế
hoạch vốn ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.
Quyết ñịnh số 1234/Qð-UBND ngày 22/3/2018
của UBND huyện Quảng ðiền về việc phê duyệt
dự án ñầu tư xây dựng công trình Trường THCS
Trần Thúc Nhẫn; Hạng mục: San nền, nhà vệ sinh,
xã Quảng Thọ.
Quyết ñịnh số 1372/Qð-UBND ngày 10/4/2018
của UBND huyện Quảng ðiền về việc phê duyệt
dự án: giải phóng mặt bằng bồi thường, hỗ trợ
khi Nhà nước thu hồi ñất ñể xây dựng công trình
Mở rộng khuôn viên trường Tiểu học và Trường
THCS Trần Thúc Nhẫn, xã Quảng Thọ.

Công văn số 259/UBND-ðC ngày 18/10/2017
của UBND tỉnh về việc thống nhất chủ trương
giao ñất cho Bộ Tư lệnh Hải quân

Căn cứ pháp lý
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Tên công trình,
dự án

Thị trấn
Phong
ðiền

Xã
Phong
Mỹ

Xã
Phong
An,
Phong
Xuân,
Phong
Mỹ

Xã
Phong
An

ðầu tư xây dựng và
khai thác mỏ quặng
sắt Laterit làm phụ
gia xi măng và tuyến
ñường vào khu mỏ

ðường dây 110kV
ñấu nối cụm dự án
Alin - Rào Trăng
vào mạng lưới ñiện
quốc gia thuộc dự án
Nhà máy thủy ñiện
Alin B1

Hạ tầng Khu D Khu dân cư dịch vụ
Thượng An

1

2

3

4

ðịa ñiểm

Mở rộng ñường Tỉnh
lộ 6 qua thị trấn
Phong ðiền

VII. Huyện Phong ðiền

STT

3.200,0

8.743,4

319.075,4

19.394,0

353.912,8

Quy mô
diện tích
(m2)

200,0

717,8

20.056,1

7,3

24.481,2

0,0

0,0

ðất trồng ðất rừng ðất rừng
phòng hộ ñặc dụng
lúa

Trong ñó diện tích xin chuyển
mục ñích sử dụng (m2)

Quyết ñịnh số 4333/Qð-UBND ngày 14/8/2017
của UBND huyện Phong ðiền về việc phê duyệt
Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình
Hạ tầng khu D - Khu dân cư dịch vụ Thượng An,
xã Phong An (ñã ñược phê duyệt tại Quyết ñịnh
số 2599/Qð-UBND ngày 31/10/2017 của UBND
tỉnh, tuy nhiên qua quá trình kiểm kê phát sinh
thêm 200m2 ñất trồng lúa năm trong tổng diện
tích 3200 m2 nay xin ñăng ký chuyển mục ñích
bổ sung)

Công văn số 4581/UBND-CN ngày 19/10/2010
vủa UBND tỉnh về thống nhất hướng tuyến
ñường dây 110kV ñấu nối Nhà máy thủy ñiện A
Lin B1

Giấy phép khai thác khoáng sản số 2953/GPBTNMT ngày 22/12/2016 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường

Quyết ñịnh số 6258/Qð-UBND ngày 20/11/2017
của UBND huyện Phong ðiền về việc phê duyệt
chủ trương ñầu tư xây dựng công trình Mở rộng
ñường Tỉnh lộ 6 qua thị trấn Phong ðiền

Căn cứ pháp lý
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Xã ðiền
Hải

Hạ tầng khu tái ñịnh
cư vùng bị ảnh
hưởng thiên tai thôn
8 xã ðiền Hải (phần
bổ sung)

5

2

1.069.076,7

1.070,0

Nhà ñội bảo vệ rừng
xã
chuyên trách Tà Lương Hồng Hạ

1

Tổng cộng

225,0

xã
Hương
Lâm

1.295,0

3.500,0

Dự án Khắc phục
thiệt hại ñường dây
35 KV tuyến A
Roàng - Bốt ðỏ

VIII. Huyện A Lưới

ðịa ñiểm

Tên công trình,
dự án

STT

Quy mô
diện tích
(m2)

231.882,6

17,8

17,8

3.500,0

35.870,0

1.070,0

1.070,0

4.394,5

0,0

ðất trồng ðất rừng ðất rừng
phòng hộ ñặc dụng
lúa

Trong ñó diện tích xin chuyển
mục ñích sử dụng (m2)

Công văn số 8144/UBND-TC ngày 07/11/2017
của UBND tỉnh về việc thống nhất chủ trương
xây dựng mới Nhà ñội bảo vệ rừng chuyên trách
Tà Lương.
Công văn số 2632/STC-QLNS ngày 11/10/2017
của Sở Tài chính về việc sử dụng kinh phí từ
nguồn khai thác rừng trồng ñược ñể lại.

Công văn số 304/CV-ðLAL ngày 15/11/2017
của ðiện lực A Lưới về xác nhận thiệt hại do bão
số 12 gây ra tại ðZ 35kV ñi Thủy ñiện A Roàng
và ðZ 22kV ñi xã A Roàng - A ðớt.
Quyết ñịnh số 10063/Qð-EVNCPC ngày
29/11/2017 của Tổng công ty ðiện lực Miền Trung
về việc giao quản lý dự án ñầu tư xây dựng
công trình Khắc phục thiệt hại ñường dây 35 KV
tuyến A Roàng - Bốt ðỏ

Quyết ñịnh số 2849/Qð-UBND ngày 30/5/2017
của UBND huyện Phong ðiền về việc phê duyệt
Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình
Hạ tầng khu tái ñịnh cư vùng bị ảnh hưởng thiên
tai thôn 8, xã ðiền Hải

Căn cứ pháp lý
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 11/2018/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 7 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành
các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Sau khi xem xét Tờ trình và Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình
kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018;
Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các
ñại biểu.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình
kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng
cuối năm; ñồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp sau:
1. Chỉ ñạo ổn ñịnh và phát triển sản xuất, phấn ñấu thực hiện ñạt kế hoạch
tăng trưởng kinh tế ñã ñề ra trong năm 2018. Tiếp tục duy trì mức sản xuất ổn ñịnh
của các sản phẩm chủ lực ñã có; ñôn ñốc ñẩy nhanh tiến ñộ, sớm ñưa vào hoạt ñộng
các dự án tăng năng lực sản xuất. Rà soát kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn
2016 - 2020.
2. Tiếp tục tổ chức thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại
Thông báo số 26/TB-VPCP và số 38/TB-VPCP ngày 12 tháng 02 năm 2018. Trong ñó,
tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng nhằm ñảm bảo sớm khởi công dự án
ñầu tư nhà ga, sân ñỗ Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; xây dựng cơ chế ñặc thù di dời,
hỗ trợ tái ñịnh cư các hộ dân trong khu vực I di tích Huế và cơ chế chính sách cho
ðại học Huế báo cáo các bộ, ngành liên quan và Thủ tướng Chính phủ.
3. ðẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách ñảm bảo hoàn thành dự toán
ngân sách nhà nước ñịa phương năm 2018; thực hiện cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp
công lập. Rà soát, cơ cấu lại các khoản mục chi ngân sách; tập trung nguồn chi cho các
mục tiêu ñầu tư phát triển trọng yếu, chi công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ ñất sạch
kêu gọi ñầu tư, chỉnh trang ñô thị.
Sớm triển khai xây dựng, thực hiện các ñề án nâng cao hiệu quả, hiệu lực, năng lực
ngành thuế.
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4. Tăng cường công tác quy hoạch, ñô thị, quản lý ñầu tư, xây dựng cơ bản
Tổ chức lập quy hoạch tỉnh giai ñoạn 2021 - 2030; ñẩy nhanh tiến ñộ ñiều chỉnh
Quy hoạch khu trung tâm phía Nam; thiết kế ñô thị, quy hoạch chi tiết cục bộ khu vực
tam giác ñường Lê Lợi - Hà Nội - Hùng Vương. Rà soát lại các quy hoạch, trọng tâm
là ñiều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, quy hoạch vùng
ñầm phá Tam Giang - Cầu Hai, khu ñô thị mới An Vân Dương, quy hoạch chi tiết
một số trục ñường trung tâm vùng lõi ñô thị Huế; ñẩy nhanh tiến ñộ dự án quy hoạch
chi tiết hai bờ sông Hương và dự án mạng lưới kết nối tuyến ñường ñi bộ phía Nam
sông Hương, thành phố Huế (dự án thí ñiểm do KOICA tài trợ). Nghiên cứu, lập quy hoạch
quỹ ñất tái ñịnh cư ñể chủ ñộng trong việc thực hiện các dự án quan trọng của tỉnh.
Rà soát tổng thể, lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà ñất theo Nghị ñịnh
167/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ; trong ñó nghiên cứu
phương án cụ thể di dời, sắp xếp một số trụ sở các cơ quan dọc tuyến ñường Lê Lợi,
Hà Nội, Nguyễn Huệ, Hùng Vương... ñể xây dựng quy hoạch chi tiết và chuẩn bị
thông tin từng dự án cụ thể nhằm xúc tiến ñầu tư có trọng tâm, trọng ñiểm, hiệu quả.
Nghiên cứu, ñề xuất hướng tuyến, quy mô ñường ven biển và rà soát quy hoạch
khu vực từ Phong ðiền ñến Phú Lộc ñảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng
ven biển.
Tiếp tục nghiên cứu ñầu tư các ñiểm giao thông tĩnh trên ñịa bàn thành phố Huế
và vùng phụ cận.
Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc, tạo ñiều kiện thuận lợi cho các nhà ñầu tư
thực hiện dự án. ðôn ñốc, hỗ trợ triển khai ñúng tiến ñộ các dự án trọng ñiểm; ñẩy nhanh
tiến ñộ giải ngân của các dự án ñầu tư công năm 2018. Tiếp tục giám sát chặt chẽ tiến ñộ
các dự án ngoài ngân sách; kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến ñộ, chậm triển khai.
Nghiên cứu ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư các dự án từ hình thức BT sang hình thức
khác phù hợp.
5. Thúc ñẩy phát triển du lịch, dịch vụ ñi vào chiều sâu; phát triển công nghiệp
công nghệ thông tin.
Triển khai tốt Chương trình “Mỗi năm một sản phẩm du lịch”; tập trung sản phẩm
du lịch năm 2018. Triển khai có hiệu quả ñề án phát triển dịch vụ ñô thị thông minh.
Phối hợp cùng Công viên phần mềm Quang Trung xây dựng mô hình chuỗi tại tỉnh
Thừa Thiên Huế.
6. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế
Tạo mọi ñiều kiện ñể kinh tế tư nhân phát triển, thúc ñẩy khởi nghiệp và ñổi mới
sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Tỉnh ủy.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh
thông qua như chính sách ưu ñãi và hỗ trợ ñầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ phát triển hợp tác xã; chính sách
khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, giáo dục, thể thao… nhằm tạo chuyển biến
tích cực trong các lĩnh vực này.
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Phát triển thị trường sản phẩm chủ lực, các sản phẩm nông sản, ñặc sản, thủ công
mỹ nghệ năm 2018; vận hành có hiệu quả hệ thống thông tin về ñất ñai, thông tin
giải phóng mặt bằng...
Tiếp tục ñổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt ñộng xúc tiến ñầu tư. Ổn ñịnh tổ chức,
hoạt ñộng và phát huy vai trò của Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp
trực thuộc Sở Kế hoạch và ðầu tư, Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
trực thuộc UBND tỉnh.
7. Phát triển công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác
Phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, di dời các cơ sở sản xuất
trong khu dân cư vào các cụm, ñiểm công nghiệp, làng nghề tập trung.
Tập trung chỉ ñạo gieo trồng, chăm sóc vụ Hè Thu. Rà soát, bổ sung một số cơ chế,
chính sách khuyến khích phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch, nông sản ñạt tiêu chuẩn
VietGap, nông sản hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường.
Xây dựng phát triển các sản phẩm ñặc sản chủ lực gắn liền với xây dựng thương hiệu
và chuỗi giá trị.
Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng. Tăng cường
kiểm tra chất lượng các công trình hồ chứa, ñập dâng, công trình phòng lũ, ñảm bảo
nguồn nước tưới, tăng khả năng tiêu, thoát lũ. Tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng
nông thôn mới, phấn ñấu cuối năm có thêm 10 xã ñạt chuẩn xã nông thôn mới.
8. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hoá, giáo dục - ñào tạo, y tế,
khoa học công nghệ, giải quyết việc làm và bảo ñảm an sinh xã hội
a) Văn hóa - thể thao: Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt ñộng ca Huế, ñáp ứng
nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của du khách. Tiếp tục thực hiện công tác bảo tồn,
phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Rà soát, sắp xếp lại các bảo tàng, nhà trưng bày
bảo ñảm hợp lý, hiệu quả. Tổ chức tốt các giải thể thao trên ñịa bàn tỉnh.
b) Giáo dục - ñào tạo: Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục ñại trà và chất lượng
giáo dục mũi nhọn; phấn ñấu tăng tỷ lệ ñạt giải cao học sinh giỏi quốc gia và có giải
quốc tế. Tăng cường giáo dục toàn diện, giá trị sống, kỹ năng sống, các kiến thức nền tảng
về nghề nghiệp. Thực hiện thí ñiểm xã hội hóa một số trường ở thành phố Huế theo
hướng tự chủ.
Thực hiện tốt công tác tuyển sinh ñại học, cao ñẳng năm 2018. Phối hợp thực hiện
các nhiệm vụ quan trọng của ðại học Huế theo chỉ ñạo của Thủ tướng Chính phủ:
xây dựng phương án tái cấu trúc ðại học Huế, thông qua các ñề án mở ngành của các
trường ñại học thành viên và ñơn vị trực thuộc.
c) Y tế: Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng; chủ ñộng
phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, không ñể các dịch, bệnh lớn xảy ra;
tiếp tục thực hiện ñồng bộ các biện pháp ñể giảm quá tải bệnh viện, nâng cao dịch vụ
y tế; quản lý chặt chẽ giá thuốc và chất lượng thuốc chữa bệnh; tăng cường kiểm tra,
thanh tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. ðổi mới cơ chế hoạt ñộng, cơ chế
tài chính và tăng cường công tác quản lý ngành y tế. Nghiên cứu ðề án xây dựng y tế
trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.
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d) ðào tạo nghề, lao ñộng việc làm và an sinh xã hội
Tiếp tục chỉ ñạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ñẩy mạnh công tác tuyển sinh
học nghề, ñặc biệt là tuyển sinh hệ trung cấp và cao ñẳng nghề. Kịp thời triển khai
ñào tạo nghề nông thôn. Rà soát các trường, các trung tâm và các ñơn vị ñào tạo nghề
trên ñịa bàn ñể có phương án sắp xếp các cơ sở ñào tạo nghề phù hợp. Tiếp tục ñẩy mạnh
xuất khẩu lao ñộng, tăng cường tuyên truyền chính sách hỗ trợ cho các ñối tượng là
người thuộc hộ gia ñình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ bị ảnh hưởng sự cố
môi trường biển ñể tham gia ñi xuất khẩu lao ñộng. Phấn ñấu cả năm ñưa 500 lao ñộng
ñi làm việc ở nước ngoài.
Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách ñối với người
có công với cách mạng, bảo vệ chăm sóc trẻ em. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018. Phấn ñấu giảm tỷ lệ
hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 5%.
ñ) Khoa học công nghệ
Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành khoa học - công nghệ ñến
năm 2020 và giai ñoạn 2020 - 2025; nghiên cứu xây dựng khu tập trung dịch vụ
khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo; phối hợp tổ chức ngày hội khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo
Vùng duyên hải miền Trung năm 2018 tại Thừa Thiên Huế. ðổi mới công tác ứng dụng,
triển khai các ñề tài khoa học.
9. ðẩy mạnh cải cách hành chính, công tác nội vụ
ðẩy mạnh cải cách hành chính và thực thi kỷ cương, kỷ luật hành chính; ñề cao
trách nhiệm, tác phong người ñứng ñầu. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy
theo hướng dẫn của Trung ương ñảm bảo tinh gọn, hợp lý và vận hành hiệu quả. Tiếp tục
ñổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt ñộng của các
ñơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho các ñơn vị
trên ñịa bàn tỉnh. Tập trung hoàn thành ðề án ñổi mới mô hình hoạt ñộng Trung tâm
Festival Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố ñô Huế.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương
hành chính. Tiếp tục vận hành hiệu quả Trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện
và triển khai ðề án Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện ñại cấp xã. Triển khai một số
dịch vụ ñô thị thông minh phù hợp, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền ñiện tử
các cấp. ðổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến ñầu tư, tăng cường các giải pháp
giám sát ñầu tư, chủ ñộng kêu gọi ñầu tư theo ñịnh hướng phát triển, thúc ñẩy quá trình
tiếp cận ñất ñai theo quy ñịnh.
Triển khai ñánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và ñịa phương
thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018.
10. Quản lý tài nguyên và môi trường, thích nghi biến ñổi khí hậu, phòng
tránh và giảm nhẹ thiên tai
Phê duyệt ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 và lập kế hoạch
sử dụng ñất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp huyện.
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Tăng cường chỉ ñạo công tác giải phóng mặc bằng. ðẩy nhanh tiến ñộ giải phóng
mặt bằng, tạo quỹ ñất sạch thu hút ñầu tư; ñồng thời, kịp thời xử lý các vướng mắc
liên quan ñến cơ chế bồi thường cho người dân và bố trí quỹ ñất tái ñịnh cư; củng cố
bộ máy, năng lực ñơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, ñặc biệt là tại
thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, huyện Phú Lộc và Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.
Hoàn thành giải tỏa, chỉnh trang Thượng Thành, Eo bầu phía Nam (giai ñoạn 1) và
tiến hành giai ñoạn 2... Nghiên cứu phương án ñể từng bước di dời, tái ñịnh cư
khu vực I, II di tích Huế, Cồn Hến, Cồn Dã Viên, mở rộng sân bay quốc tế Phú Bài.
Tiếp tục rà soát, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật
về môi trường; tăng cường công tác quản lý nhà nước ñối với các hoạt ñộng khai thác
cát, sỏi lòng sông, bãi bồi trên ñịa bàn; xử lý nghiêm các hoạt ñộng khai thác, vận chuyển
cát, sỏi lòng sông, bãi bồi trái phép.
Thực hiện kế hoạch phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, kế hoạch quản lý rủi ro
thiên tai tổng hợp; chủ ñộng phòng chống khô hạn, lụt bão,...
11. Tăng cường công tác ñối ngoại, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn
xã hội.
Tăng cường công tác tham mưu ñối ngoại; thúc ñẩy hội nhập quốc tế và ñẩy mạnh
ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa; nâng cao năng lực ñội ngũ cán bộ làm công tác
ñối ngoại.
Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ñịa phương 6 tháng cuối năm.
Tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thực hành diễn tập khu vực phòng thủ
cấp huyện, diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện
tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.
Chủ ñộng ñẩy mạnh ñấu tranh, trấn áp tội phạm; ngăn chặn, xử lý nghiêm các
hành vi có tính chất côn ñồ, cướp giật, trộm cắp, ma túy. Làm tốt công tác bảo vệ an toàn
các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng trên ñịa bàn tỉnh. ðẩy mạnh tuần tra kiểm soát,
xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Tăng cường chủ ñộng nắm chắc và dự báo sát tình hình ở cơ sở, kiên quyết xử lý
kịp thời theo quy ñịnh các ñối tượng xấu, chủ mưu cầm ñầu kích ñộng, bảo ñảm trật tự,
an ninh, an toàn xã hội. Trong ñó, thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp tăng cường
nắm bắt tình hình thực tế, dành thời gian thỏa ñáng trực tiếp ñối thoại, giải trình, trả lời
kiến nghị của người dân, tập trung giải quyết căn bản những vấn ñề xã hội bức xúc ở
cơ sở; ñồng thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo; chủ ñộng phương án xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp phát sinh,
không ñể bị ñộng, bất ngờ, phát sinh thành "ñiểm nóng" gây phức tạp về an ninh, trật tự.
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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, các Ban Hội ñồng nhân dân, các Tổ
ñại biểu, các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phổ biến, kiểm tra, giám sát và ñôn ñốc việc thực hiện
Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Hội ñồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân trong tỉnh nêu cao
tinh thần làm chủ, ñoàn kết, nhất trí, phát huy những kết quả ñạt ñược, huy ñộng mọi
nguồn lực phấn ñấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII,
kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2018./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN A LƯỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/2018/NQ-HðND

A Lưới, ngày 11 tháng 7 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về phát triển kinh tế tập thể huyện A Lưới ñến năm 2025
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 6
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 Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị ñịnh số 193/2013/Nð-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Hợp tác xã;
Căn cứ Nghị ñịnh số 107/2017/Nð-CP ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của nghị ñịnh số 193/2013/Nð-CP ngày 21 tháng 11
năm 2013 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2261/Qð-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai ñoạn
2015 - 2020;
Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 6 năm 2016 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn ñiều kiện và tiêu chí thụ hưởng
hỗ trợ ñầu tư kết cấu hạ tầng ñối với hợp tác xã nông nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính
hướng dẫn mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của
Hợp tác xã, thành lập mới Hợp tác xã, tổ chức lại hoạt ñộng của Hợp tác xã theo
Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai ñoạn 2015 - 2020;
Sau khi xem xét Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân huyện về việc ñề nghị thông qua ðề án phát triển kinh tế tập thể huyện A Lưới
giai ñoạn 2018 - 2025; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội ñồng nhân dân huyện
và ý kiến thảo luận của ñại biểu.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành và thông qua “ðề án về phát triển kinh tế tập thể huyện A Lưới
giai ñoạn 2018 - 2025” do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội ñồng nhân dân huyện
với những nội dung chủ yếu như sau:
1. Mục tiêu và chỉ tiêu
a) Mục tiêu
- ðẩy mạnh việc củng cố và phát triển các loại hình kinh tế tập thể; từng bước
khắc phục những khó khăn, hạn chế trong khu vực kinh tế tập thể; nâng cao hiệu quả
hoạt ñộng của các Tổ hợp tác, Hợp tác xã.
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- Phát triển ña dạng các loại hình Tổ hợp tác, Hợp tác xã; tăng cường liên kết
với các doanh nghiệp ñể huy ñộng tối ña các nguồn lực phù hợp với từng ñịa phương,
từng lĩnh vực gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành
nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao nhằm thúc ñẩy sản xuất nông nghiệp
hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
- Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Tổ hợp tác, Hợp tác xã; tăng cường năng lực
tổ chức, ñiều hành, hoạt ñộng, kinh doanh cho ñội ngũ cán bộ lãnh ñạo quản lý.
ðẩy mạnh các hoạt ñộng ñào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, tuyên truyền phát triển
và triển khai ñồng bộ, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ thành lập mới Hợp tác xã.
b) Chỉ tiêu
- Thành lập mới mỗi năm ít nhất 02 Hợp tác xã, 02 Tổ hợp tác; ñến năm 2025,
toàn huyện có trên 30 Hợp tác xã, trên 20 Tổ hợp tác.
- Kinh tế tập thể thu hút khoảng 1.000 lao ñộng tham gia; tạo việc làm thường xuyên
cho khoảng 800 lao ñộng.
- Doanh thu bình quân hàng năm của Hợp tác xã ñạt khoảng 1.500 triệu ñồng;
Tổ hợp tác khoảng 300 triệu ñồng.
- Thu nhập bình quân của thành viên Hợp tác xã khoảng 5 triệu ñồng/tháng;
thành viên Tổ hợp tác khoảng 4 triệu ñồng/tháng.
- 100% cán bộ quản lý các Hợp tác xã ñược bồi dưỡng các kiến thức về Hợp tác xã
và pháp luật có liên quan và tham gia bảo hiểm xã hội; trên 50% có trình ñộ chuyên môn
từ Trung cấp trở lên.
2. Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
a) Về công tác lãnh ñạo, chỉ ñạo, ñiều hành
Tăng cường công tác lãnh ñạo, chỉ ñạo của cấp ủy ðảng, chính quyền, huy ñộng
sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các ñoàn thể về phát triển kinh tế tập thể ñể tạo sự
chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế tập thể, góp phần quan trọng trong xây dựng
nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và nâng cao ñời sống vật chất, tinh thần của các
thành viên Tổ hợp tác, Hợp tác xã.
Xác ñịnh rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy ñảng, chính quyền, ñoàn thể,
của cán bộ, ñảng viên, ñặc biệt là người ñứng ñầu trong việc lãnh ñạo, chỉ ñạo phát triển
kinh tế tập thể. Chăm lo củng cố phát triển các tổ chức ñảng, ñoàn thể trong tổ chức
kinh tế tập thể theo quy ñịnh.
Tiếp tục phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức ña dạng, nòng cốt là các
Hợp tác xã với hệ thống sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo chuỗi giá trị sản phẩm
hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và sức lan tỏa gắn với phát triển làng nghề và du lịch
cộng ñồng, du lịch sinh thái. Khuyến khích thành lập mới Tổ hợp tác, Hợp tác xã trên
các lĩnh vực phù hợp với ñiều kiện của ñịa phương, gắn với xây dựng mô hình ñiểm
hoạt ñộng hiệu quả; phát huy vai trò, vị trí của khu vực kinh tế tập thể ñóng góp vào
tăng trưởng kinh tế; giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, bảo ñảm quốc phòng an ninh
ở ñịa phương.
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b) ðẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế
tập thể mà nòng cốt là Hợp tác xã
Tiếp tục ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện
nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX); chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X);
kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về ñẩy mạnh thực hiện nghị quyết
Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục ñổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;
Luật Hợp tác xã năm 2012, các văn bản khác của trung ương và các nghị quyết của
Tỉnh ủy, Huyện ủy nhằm tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức về bản chất, vai trò
của kinh tế tập thể, trong ñó cần chú ý và tập trung tuyên truyền cho các ñối tượng
là cán bộ thôn, tổ dân phố và cán bộ cấp xã, thị trấn; cán bộ làm công tác hỗ trợ
phát triển kinh tế tập thể. ðổi mới cơ chế cung cấp thông tin ñể các hợp tác xã, tổ hợp tác
dễ dàng tiếp cận các thông tin cơ bản và cần thiết phục vụ cho hoạt ñộng.
c) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; phát triển
kinh tế tập thể, hạt nhân là Hợp tác xã giữ vai trò liên kết các hộ thành viên
Nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước trong việc ñổi mới, phát triển và nâng cao
hiệu quả kinh tế tập thể; vận dụng tốt các chính sách hỗ trợ cho kinh tế hợp tác,
Hợp tác xã trong quá trình xây dựng và phát triển; ñồng thời, thông qua các chính sách
trợ giúp ñào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho ñội ngũ cán bộ làm công tác quản lý ứng dụng
tiến bộ khoa học - công nghệ, nắm bắt thông tin, mở rộng thị trường, giải quyết nợ
tồn ñọng khi giải thể các Hợp tác xã.
Tiếp tục hỗ trợ, giúp ñỡ các Hợp tác xã hoạt ñộng có hiệu quả ñể trở thành
những mô hình Hợp tác xã ñiển hình, tạo nhiều việc làm cho lao ñộng ñịa phương;
tập trung củng cố, hỗ trợ các Hợp tác xã hoạt ñộng không hiệu quả ñể từng bước
giải quyết ñược khó khăn trước mắt, tiến ñến phát triển ổn ñịnh và vươn lên thành các
Hợp tác xã khá giỏi, khuyến khích việc tích lũy và sử dụng có hiệu quả vốn tập thể trong
các Hợp tác xã; tiến hành rà soát ñể có hình thức xử lý thích hợp (giải thể bắt buộc,
giải thể tự nguyện, phá sản) ñối với các Hợp tác xã tồn tại hình thức, Hợp tác xã
ngừng hoạt ñộng không còn khả năng củng cố.
Tiếp tục nghiên cứu, ñề ra các giải pháp tăng cường thực hiện công tác quản lý
nhà nước ñối với kinh tế tập thể, phản ánh kịp thời và chính xác các thông tin về
tình hình hoạt ñộng của Hợp tác xã ñể thực hiện tốt công tác củng cố, hỗ trợ phát triển
Hợp tác xã giữ vai trò liên kết các hộ thành viên.
d) Về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể
Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ: thành lập mới Hợp tác xã; sáp nhập,
hợp nhất; quỹ tín dụng nhân dân, thực hiện tốt cơ chế hỗ trợ tín dụng; hỗ trợ lãi suất;
tạo ñiều kiện về ñất ñai; hỗ trợ ñầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; ứng dụng khoa học
công nghệ; hỗ trợ giống cây con, chế biến sản phẩm và xúc tiến thương mại, mở rộng
thị trường; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn ñịa lý; hỗ trợ ứng dụng công nghệ
thông tin.
Tăng cường hỗ trợ công tác ñào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ
quản lý Tổ hợp tác, Hợp tác xã; thu hút nguồn nhân lực tham gia quản lý Hợp tác xã;
thí ñiểm mô hình ñưa cán bộ trẻ tốt nghiệp cao ñẳng, ñại học và trên ñại học về làm việc
tại Hợp tác xã ñể tạo nguồn cán bộ.
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Phát triển các Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với tiềm năng nguyên liệu,
lao ñộng và thị trường tiêu thụ sản phẩm của từng ñịa phương phù hợp; xác ñịnh cơ cấu
ñầu tư, lĩnh vực ưu tiên cùng với chính sách khuyến khích phát triển từng ngành, lĩnh vực.
Tiếp tục ñẩy mạnh chính sách hỗ trợ tiếp thị và mở rộng thị trường, tổ chức
quy trình xuyên suốt cho các Hợp tác xã cùng doanh nghiệp ký hợp ñồng sản xuất,
chế biến, tiêu thụ sản phẩm với xã viên; cung ứng giống, vật tư, phân bón, thức ăn
chăn nuôi, hướng dẫn quy trình kỹ thuật và thu mua sản phẩm cho các Hợp tác xã.
Tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, chính sách liên quan ñến hợp tác xã như: về
giao ñất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cho Hợp tác xã; hướng dẫn cụ thể
thực hiện chính sách ưu ñãi thuế thu nhập doanh nghiệp ñối với các dịch vụ phục vụ
trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp của các Hợp tác xã nông nghiệp.
ñ) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; ñịnh kỳ sơ kết, tổng kết ñánh giá
kết quả thực hiện nghị quyết, Luật Hợp tác xã, các chủ trương của ðảng, chính sách
của Nhà nước ñối với kinh tế tập thể.
ðẩy mạnh phong trào thi ñua yêu nước trong lĩnh vực kinh tế tập thể, xây dựng
các ñiển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể sản xuất kinh doanh
có hiệu quả và có nhiều ñóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện;
cá nhân xuất sắc trong phong trào thi ñua phát triển kinh tế tập thể.
3. Nguồn vốn thực hiện:
Tổng nguồn vốn: 28.184 triệu ñồng, trong ñó:
- Nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương, tỉnh:
27.834 triệu ñồng
- Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách ñịa phương:
350 triệu ñồng
Huy ñộng các nguồn lực xã hội trong nước và quốc tế tham gia thúc ñẩy
phát triển kinh tế tập thể.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
Giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ ñạo các
ngành, các cấp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cụ thể hóa các chỉ tiêu kế hoạch và
giải pháp ñể hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ.
Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, các Tổ
ñại biểu và các ðại biểu Hội ñồng nhân dân huyện phối hợp với Ban Thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các thành viên phổ biến, quán triệt,
tuyên truyền, vận ñộng và cùng với Nhân dân thực hiện có hiệu quả nghị quyết.
Tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, kỳ họp thứ 6
thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 7 năm 2018./.
CHỦ TỊCH
Hồ ðàm Giang
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN A LƯỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02/2018/NQ-HðND

A Lưới, ngày 11 tháng 7 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về công tác phòng, chống ma túy
trên ñịa bàn huyện A Lưới ñến năm 2020
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 6
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 Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000; Luật sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều Luật Phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Sau khi xem xét Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân huyện về việc ñề nghị thông qua nghị quyết về công tác phòng,
chống ma túy trên ñịa bàn huyện A Lưới; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế
Hội ñồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các ñại biểu.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành và thông qua những nội dung về công tác phòng, chống ma túy
trên ñịa bàn huyện do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội ñồng nhân dân huyện với các
mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chính như sau:
1. Mục tiêu và chỉ tiêu
a) Mục tiêu
Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức, vai trò,
trách nhiệm của các cấp ủy ñảng, chính quyền, ñoàn thể và quần chúng nhân dân
trong công tác ñấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Tạo sự chuyển biến
rõ rệt về ý thức và hành ñộng của cán bộ, ñảng viên và Nhân dân trong việc tham gia
phòng, chống ma túy. Tiếp tục kiểm soát tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên
ñịa bàn; phát hiện, xử lý kịp thời ñối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển
trái phép chất ma túy, không ñể ma túy thẩm lậu qua tuyến biên giới. Tăng cường
công tác quản lý nhà nước ñối với người nghiện; tổ chức cai nghiện tại gia ñình,
cộng ñồng; kiểm soát và quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất
hướng thần; không ñể xảy ra sơ hở cho tội phạm lợi dụng hoạt ñộng. Giảm thiểu số
người nghiện ma túy và tội phạm về ma túy, ñồng thời làm giảm thiệt hại do tệ nạn
ma túy gây ra ñối với gia ñình và xã hội.
b) Chỉ tiêu
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống ma túy bằng các
hình thức, nội dung phù hợp tại 100% các xã, thị trấn, cơ quan, trường học, nhất là
trong ñoàn viên thanh niên.
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- Phát huy các mô hình tự quản ñã có trong công tác giữ gìn an ninh trật tự,
phòng, chống ma túy; ñồng thời mỗi xã, thị trấn xây dựng ít nhất 01 mô hình phòng ngừa,
ñấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy có hiệu quả.
- Không ñể ma túy lây lan trong học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức;
không ñể phát sinh thêm ñịa bàn có tệ nạn ma túy, ñồng thời làm giảm tính chất phức tạp
các ñịa bàn ma túy hiện có.
- 100% người sử dụng trái phép chất ma túy phải lập hồ sơ xác ñịnh tình trạng
nghiện; 100% người nghiện phải có hồ sơ quản lý áp dụng các biện pháp quản lý nhà nước
theo quy ñịnh của pháp luật.
- Hằng năm, từ 80% trở lên người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý
ñược tiếp cận các dịch vụ tư vấn, ñiều trị, cai nghiện và tiếp cận cơ sở ñiều trị, cai nghiện.
- Không ñể hình thành ñường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép
ma túy; không ñể hình thành ñiểm, tụ ñiểm phức tạp về ma túy trên ñịa bàn.
2. Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
a) Về công tác lãnh ñạo, chỉ ñạo, ñiều hành
Tăng cường sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, huy ñộng sự
vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các ñoàn thể từ huyện ñến cơ sở trong thực hiện
công tác phòng, chống ma túy; ñưa công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm,
thường xuyên trong lãnh ñạo, chỉ ñạo, thực hiện của cả hệ thống chính trị.
Tập trung chỉ ñạo nắm chắc tình hình, quản lý tốt ñịa bàn, kịp thời phát hiện,
phối hợp với các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý các hành vi, ñối tượng hoạt ñộng
ma túy tại ñịa phương, cơ quan, ñơn vị. Thường xuyên theo dõi, ñôn ñốc, giám sát,
kiểm tra toàn diện việc thực hiện công tác ñấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy;
tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành ñể phát huy sức mạnh tổng hợp
của hệ thống chính trị và kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong
quá trình thực hiện của các cấp, các ngành. Hàng năm, tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm,
nhân rộng ñiển hình tiên tiến.
Xử lý nghiêm trách nhiệm của người ñứng ñầu cấp ủy, ñơn vị ñể xảy ra tệ nạn
ma túy phức tạp, kéo dài mà không giải quyết; ñảng viên, cán bộ, công chức, viên chức
vi phạm hoặc dung túng, bao che cho tội phạm ma túy. Khen thưởng kịp thời những
cá nhân, tập thể làm tốt công tác ñấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy.
b) ðẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, học tập nâng cao nhận thức cho cán bộ,
ñảng viên và Nhân dân về phòng, chống tệ nạn ma túy
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương của ðảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy qua các phương tiện thông tin ñại chúng,
ñội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; tập trung vào những ñối tượng và
những vùng có nguy cơ cao liên quan ñến ma túy; tuyên truyền về tác hại, hiểm họa
ma túy, các quy ñịnh của pháp luật về phạm tội ma túy; gương người tốt, việc tốt,
ñiển hình tiên tiến… ñể mọi người thấy rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống
ma túy từ ñó nêu cao tinh thần tự giác, tham gia tích cực ñấu tranh với tệ nạn ma túy,
giúp ñỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng ñồng.
ða dạng hóa, ñổi mới hoạt ñộng thông tin, tuyên truyền, giáo dục rộng rãi các
tác hại, hậu quả của ma túy và các kỹ năng phòng tránh ma túy ñến mọi tầng lớp
Nhân dân, tới từng gia ñình và người dân, nhất là ñối tượng thanh, thiếu niên. Tập trung
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tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn kỹ năng giáo dục con em tránh xa ma túy và kiến thức
phát hiện con em mắc tệ nạn ma túy; trang bị các kỹ năng phòng tránh tệ nạn ma túy. ðưa
nội dung giáo dục phòng, chống tệ nạn ma túy vào chương trình học ngoại khóa và
các buổi sinh hoạt lớp của các trường học. Hưởng ứng và tổ chức tuyên truyền rộng rãi
ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6) trên ñịa bàn huyện. ðẩy mạnh thực hiện
phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, tố giác, ñấu tranh, ngăn chặn tệ nạn ma túy”
gắn với thực hiện tốt phong trào thi ñua xây dựng nông thôn mới tại ñịa phương, ñơn vị…
nhằm tạo sự ñồng thuận cao trong tổ chức thực hiện.
Tăng cường triển khai ñồng bộ và sâu rộng ñến Nhân dân bằng nhiều loại hình
thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ phòng, chống ma túy trên ñịa bàn toàn huyện;
xây dựng các mô hình thích hợp và hiệu quả ñối với từng vùng, từng ñối tượng. Thực hiện
việc lồng ghép thông tin, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục phòng, chống ma túy
với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và công tác
xây dựng hệ thống chính trị các cấp.
c) Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Ban chỉ ñạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn
xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban chỉ ñạo 138)
của huyện, xã, thị trấn
Tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Ban chỉ ñạo
phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc
của huyện, xã, thị trấn; phân công thành viên Ban chỉ ñạo phụ trách ñịa bàn, lĩnh vực
cụ thể ñể chỉ ñạo thực hiện tốt các mục tiêu ñề ra.
Xây dựng quy chế hoạt ñộng, duy trì chế ñộ hội họp, giao ban nắm tình hình
ñể kịp thời chỉ ñạo xử lý, giải quyết những vấn ñề phát sinh về tệ nạn ma túy trên
ñịa bàn.
ðẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, thường xuyên kiểm tra
các cơ sở lưu trú, kinh doanh giải trí, ăn uống, kiểm tra tạm trú tạm vắng ñối với
các ñối tượng và những nơi có nguy cơ hoạt ñộng phạm tội về ma túy. Rà soát các
trường hợp không chấp hành quyết ñịnh xử lý, xây dựng kế hoạch tổ chức ñồng loạt
ra quân cưỡng chế thi hành, truy bắt các ñối tượng trốn thi hành.
d) Phát huy vai trò của cơ quan chức năng làm nhiệm vụ phòng, chống ma túy;
tăng cường sự phối hợp liên ngành và giữa các ngành chức năng bảo ñảm chặt chẽ,
ñồng bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ
Phát huy vai trò và tăng cường năng lực của các ngành, các lực lượng chức năng
nhất là với lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy theo hướng củng cố, kiện toàn
và trang bị các ñiều kiện cho các lực lượng này có ñủ khả năng thực hiện nhiệm vụ
hiệu quả hơn trong quá trình ñấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.
Thường xuyên vận ñộng Nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm ma túy;
giao lực lượng công an, biên phòng rà soát xác minh các ñiểm, ñối tượng buôn bán
ma túy có biểu hiện hoạt ñộng; phân loại mức ñộ của từng ñiểm tệ nạn ma túy ñể
phân công lực lượng phù hợp, xây dựng phương án, giao chỉ tiêu ñể thực hiện triệt
xóa tất cả các ñiểm bán lẻ hoặc chứa chấp sử dụng các chất ma túy, nhất là những
ñiểm tệ nạn ma túy gây bức xúc trong Nhân dân.
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ñ) Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, ñiều tra, xử lý các hành vi vi phạm
pháp luật về ma túy
Công an huyện, công an các xã, thị trấn, lực lượng biên phòng trên ñịa bàn làm
nòng cốt, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ ñộng tham mưu cho cấp ủy,
chính quyền ñịa phương trong công tác ñấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.
Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên rà soát, nắm tình hình tội phạm
ma túy, bảo ñảm quản lý chặt chẽ ñịa bàn, ñối tượng; tập trung ñấu tranh triệt phá các
ñường dây hoạt ñộng phạm tội về ma túy. Thường xuyên rà soát, thống kê người
nghiện ma túy, xây dựng kế hoạch, biện pháp ñấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả,
hạn chế gia tăng ñối tượng nghiện ma túy mới. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các ñợt
cao ñiểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh,
các cơ sở hành nghề y dược, phân phối tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần,
các quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ… không ñể tội phạm ma túy lợi dụng
hoạt ñộng.
e) Tăng cường công tác phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các lực lượng, các
ñịa bàn giáp ranh trong ñấu tranh phòng, chống ma túy
Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng phòng chống ma túy của Trung ương,
của tỉnh, các huyện giáp ranh ñể ñiều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, lập chuyên án
kiên quyết ñấu tranh triệt phá hoạt ñộng của các ñường dây, tổ chức mua bán, tàng trữ
vận chuyển ma túy trái phép.
Tăng cường hợp tác, trao ñổi kinh nghiệm, hình thành cơ chế trao ñổi thông tin,
liên lạc, giao ban với lực lượng phòng chống ma túy các tỉnh, huyện giáp ranh của
nước bạn Lào, kết hợp với tăng cường và nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát
khu vực biên giới, vận ñộng quần chúng ñể ngăn chặn có hiệu quả tội phạm buôn bán,
vận chuyển ma túy qua biên giới.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
Giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ ñạo các
ngành, các cấp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cụ thể hóa các chỉ tiêu kế hoạch và
giải pháp ñể hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ.
Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, các
Tổ ñại biểu và các ðại biểu Hội ñồng nhân dân huyện phối hợp với Ban Thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các thành viên phổ biến, quán triệt,
tuyên truyền, vận ñộng và cùng với Nhân dân thực hiện có hiệu quả nghị quyết.
Tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, kỳ họp thứ 6
thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 7 năm 2018./.
CHỦ TỊCH
Hồ ðàm Giang
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NGHỊ QUYẾT
Về việc ñẩy mạnh các giải pháp thực hiện
hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 6
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;
Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình và kết quả
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm và các giải pháp
ñẩy mạnh thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;
báo cáo thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân huyện và ý kiến của các ñại biểu.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân huyện tán thành ñánh giá tình hình và kết quả
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm và các giải pháp
ñẩy mạnh thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 ñã nêu
trong báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, Hội ñồng nhân dân huyện lưu ý thêm
những vấn ñề sau:
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm 2018
Năm 2018 là năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020;
năm thứ hai thời kỳ ổn ñịnh ngân sách 2017 - 2020 theo quy ñịnh của Luật Ngân sách
Nhà nước năm 2015; tiếp tục thực hiện nghị quyết ðại hội ðảng các cấp, ñòi hỏi
quyết tâm nỗ lực rất lớn của toàn ðảng, toàn quân và toàn dân vượt qua khó khăn,
thách thức, tập trung nguồn lực ñể tạo ñột phá mới trong thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội năm 2018. Kế thừa và phát huy những kết quả phát triển kinh tế - xã hội
ñạt ñược của những năm trước, khắc phục hạn chế, khuyết ñiểm, phát ñộng phong trào
thi ñua lao ñộng sản xuất, công tác ngay từ những ngày ñầu, tháng ñầu phấn ñấu thực hiện
hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Triển khai thực hiện nhiệm vụ
năm 2018, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta cũng gặp không ít khó khăn:
tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến phức tạp, nguồn lực cho ñầu tư
phát triển còn hạn chế, sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, giá cả nông sản
xuống thấp, giá một số mặt hàng thiết yếu còn cao, chịu tác ñộng bất lợi của biến ñổi
khí hậu… ñã ảnh hưởng rất lớn ñến sản xuất và ñời sống của Nhân dân; bộ máy chưa
ñược kiện toàn kịp thời gây khó khăn cho việc lãnh ñạo, ñiều hành thực hiện nhiệm vụ.
Tuy nhiên, với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự ñồng thuận của Nhân dân
nên chúng ta vẫn thu ñược nhiều thắng lợi, sản xuất nông nghiệp ñược mùa, năng suất,
sản lượng ñều tăng, ñời sống của Nhân dân tiếp tục ñược cải thiện, hệ thống kết cấu
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hạ tầng nông thôn ñược xây dựng khá ñồng bộ tạo ñiều kiện cho nền kinh tế của
huyện nhà ngày càng phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực;
ngân sách giao huyện thu ñạt 51,4%; tổng vốn ñầu tư toàn xã hội vượt mức kế hoạch
cả năm. Tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa thể thao lớn trong năm; hoạt ñộng
du lịch có nhiều khởi sắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn ñịnh;
chủ quyền an ninh biên giới quốc gia ñược giữ vững...
Bên cạnh những kết quả ñạt ñược, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của
huyện nhà vẫn còn bộc lộ những hạn chế ñó là: kinh tế phát triển chưa bền vững,
nhiều chỉ tiêu ñạt ñược còn thấp; ñời sống Nhân dân vẫn còn gặp khó khăn; một số
ñịa phương chưa thật sự quan tâm và thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới;
công tác quản lý nhà nước về ñất ñai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất còn
bất cập, bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế; tình trạng phá rừng và khai thác lâm
khoáng sản trái phép còn xảy ra. Công tác quản lý quy hoạch và ñô thị còn yếu; việc
triển khai một số ñề án còn chậm và hiệu quả thấp. Việc khắc phục và giải quyết
những kiến nghị, bức xúc của người dân còn chậm. Công tác khám, chữa bệnh chưa tốt;
tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chưa ñạt kế hoạch; nạn tảo hôn vẫn còn xảy ra;
tình trạng sinh con thứ 3 trở lên còn cao. Ý thức tự lực, tự cường trong Nhân dân
chuyển biến chậm. Kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; tổ chức thực hiện và
thi hành chính sách, pháp luật còn nhiều hạn chế; thanh tra, kiểm tra, giám sát hiệu quả
chưa cao. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp;
xuất hiện tình trạng truyền ñạo trái phép; trật tự an toàn xã hội trên một số lĩnh vực,
ñịa bàn còn tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn ñịnh.
2. Nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản 6 tháng cuối năm 2018
ðể hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tạo ñà cho việc
thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; ngoài các
nhiệm vụ và giải pháp ñã nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, Hội ñồng
nhân dân huyện ñề nghị quan tâm thêm các nhiệm vụ và giải pháp sau:
a) Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch ñã ñề ra; rà soát các nhiệm vụ còn lại
(lưu ý các chỉ tiêu khó ñạt, còn ñạt thấp) ñể những tháng cuối năm tập trung chỉ ñạo
quyết liệt, khắc phục những hạn chế, khuyết ñiểm, phấn ñấu thực hiện thắng lợi các
chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp ñến năm 2020; tăng cường chỉ ñạo
sản xuất vụ hè thu 2018, ñẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào chăm sóc
cây trồng, vật nuôi, cơ giới hóa sản xuất, thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi,
hỗ trợ thiết thực cho phát triển sản xuất nông lâm nghiệp; ñưa vào trồng thử nghiệm
một số giống cây trồng mới (mít siêu sớm, bơ...). Tích cực vận ñộng Nhân dân ñổi mới
tư duy trong tiêu dùng, thực hành tiết kiệm, thay ñổi tập quán và phương thức canh tác,
nâng cao năng suất lao ñộng. Quản lý, bảo vệ tốt ñàn gia súc, gia cầm hiện có; tháo gỡ
khó khăn cho ngành chăn nuôi phát triển; chủ ñộng các phương án phòng chống dịch
bệnh. Có biện pháp, giải pháp chỉ ñạo thu hoạch nhanh, gọn vụ Hè - Thu; chuẩn bị tốt
các ñiều kiện phục vụ sản xuất vụ ðông - Xuân 2018 - 2019; chủ ñộng các phương án
phòng cháy chữa cháy rừng, thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết ñể chủ ñộng
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phòng tránh lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai,
hỏa hoạn gây ra. Khẩn trương chỉ ñạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách huyện năm 2019 bảo ñảm chất lượng. Chuẩn bị chu ñáo cho
việc tổ chức kỳ họp thứ 7 Hội ñồng nhân dân huyện vào nửa cuối tháng 12 năm 2018
ñể quyết ñịnh những vấn ñề quan trọng của ñịa phương theo thẩm quyền; thực hiện
lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28
tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm
ñối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội ñồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.
b) ðẩy mạnh thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn ñể hoàn thành vượt mức chỉ tiêu
kế hoạch ñược giao; thực hiện các biện pháp bồi dưỡng nguồn thu, chống thất thu,
giảm nợ ñọng thuế, thu hồi nợ... tạo ñiều kiện ñể thành lập các Hợp tác xã, tổ hợp tác
hoạt ñộng có hiệu quả; thúc ñẩy kinh tế tư nhân phát triển làm ñộng lực của nền
kinh tế. Tăng cường quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại,
trốn thuế. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách, triệt ñể tiết kiệm chi; phòng,
chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao chất lượng và hiệu quả các dự án ñầu tư;
tập trung vốn cho các dự án phát triển hạ tầng trọng ñiểm; ñẩy nhanh tiến ñộ thi công
các dự án, chương trình trọng ñiểm về kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; ñiều chỉnh quy hoạch xây dựng
nông thôn mới; hoàn thành hồ sơ ñề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã A Ngo
ñạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm.
Tiếp tục hoàn thiện ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 và kế hoạch
sử dụng ñất kỳ cuối 2016 - 2020. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn
tài nguyên, khoáng sản; bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm. ðẩy mạnh công tác bảo vệ
và phát triển rừng, nhất là rừng phòng hộ, thực hiện nghiêm chủ trương ñóng cửa
rừng tự nhiên; chủ ñộng ứng phó với biến ñổi khí hậu.
c) Chỉ ñạo kiện toàn bộ máy theo các nghị quyết của Ban chấp hành trung ương
ðảng khóa XII, chấn chỉnh lề lối làm việc, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật
hành chính, phân công nhiệm vụ cụ thể, nâng cao năng lực tham mưu, chủ ñộng
trong công tác, tăng cường bám sát và chỉ ñạo cơ sở; ñẩy mạnh cải cách hành chính,
trọng tâm là thủ tục hành chính từ huyện ñến các xã, thị trấn ñáp ứng nhu cầu ngày
càng tốt hơn cho Nhân dân. Thực hiện ñầy ñủ chế ñộ thông tin, báo cáo, làm tốt công tác
thi ñua khen thưởng, tìm ra những nhân tố mới, những ñiển hình tiên tiến ñể nhân rộng
và phát triển.
Tập trung giải quyết kịp thời, có trách nhiệm các ý kiến, kiến nghị của cử tri,
các khiếu nại, tố cáo của công dân, xử lý tốt những vấn ñề còn tồn ñọng. Tổ chức tốt
việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong cán bộ và Nhân dân, phổ biến
các Luật, bộ Luật mới có hiệu lực thi hành ñể pháp luật thực sự ñi vào cuộc sống
phục vụ cho mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Nâng cao chất lượng công tác của các cơ quan bảo vệ pháp luật, ñổi mới
hoạt ñộng tố tụng, xét xử các vụ án; khắc phục hạn chế trong công tác thi hành án;
xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ñáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
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d) Tổ chức các hoạt ñộng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, ñất nước
trong 6 tháng cuối năm: kỷ niệm 60 năm ngày hội nghị Diên Hồng, hội thảo lịch sử
trận ñánh ðồi A Bia; ñặc biệt là kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sỹ trang trọng,
ý nghĩa, thiết thực; tổ chức chương trình nghệ thuật lịch sử “Trường sơn ðông gọi
Trường sơn Tây”; thăm hỏi, ñộng viên, chăm sóc các gia ñình chính sách, người có công
cách mạng; thực hiện ñạo lý “uống nước nhớ nguồn”, ñền ơn ñáp nghĩa; kỷ niệm 73
năm Quốc khánh 02/9 và các ngày kỷ niệm khác. Tiếp tục thực hiện cuộc vận ñộng
“Toàn dân ñoàn kết xây dựng nông thôn mới, ñô thị văn minh” gắn với kỷ niệm 88 năm
ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11). Thực hiện có hiệu quả
chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; các chính sách an sinh xã hội,
phúc lợi xã hội; chỉ ñạo giảm tỷ lệ hộ nghèo ở 17 xã có tỷ lệ hộ nghèo còn cao theo
kế hoạch. Gắn ñào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, lao ñộng nông thôn
với nhu cầu thị trường, với doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc ñóng
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo ñảm an toàn cho người
lao ñộng.
ñ) Nâng cao chất lượng phong trào “toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa”,
chỉ ñạo xây dựng cơ quan văn hóa, làng, tổ dân phố văn hóa, gia ñình văn hóa theo
kế hoạch. Quan tâm phát triển các loại hình du lịch, sản phẩm và hàng hóa lưu niệm
mang bản sắc truyền thống ñể phục vụ du khách. Phát triển thể dục thể thao quần chúng,
bồi dưỡng tài năng trẻ; chăm sóc và bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên, công tác gia ñình,
bình ñẳng giới; phát huy vai trò người cao tuổi. Khai thác hiệu quả hoạt ñộng của
ðài Truyền thanh - Truyền hình huyện; hệ thống truyền thanh các xã ñể làm tốt
công tác tuyên truyền, phục vụ cho việc lãnh ñạo, chỉ ñạo của chính quyền ñịa phương.
Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo.
e) Tiếp tục ñổi mới căn bản toàn diện giáo dục và ñào tạo; chỉ ñạo các trường
làm tốt công tác tuyển sinh, huy ñộng học sinh ra lớp ñạt chỉ tiêu kế hoạch, tổ chức
khai giảng năm học mới 2018 - 2019; xây dựng và hoàn thành hồ sơ công nhận
trường ñạt chuẩn quốc gia năm 2018; nâng tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày ñối với các
cấp học. Giữ vững kết quả ñạt chuẩn và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm
non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học ñúng ñộ tuổi và phổ cập Trung học
cơ sở; tổ chức sắp xếp lại các cơ sở giáo dục trên ñịa bàn theo kế hoạch.
g) Cải thiện ñiều kiện chăm sóc sức khỏe ban ñầu cho Nhân dân, nâng cao
chất lượng khám, chữa bệnh và y ñức của người thầy thuốc; quan tâm y tế dự phòng,
không ñể dịch bệnh lớn xảy ra, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; tăng cường công tác
kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân; giảm tỷ lệ trẻ em dưới
5 tuổi suy dinh dưỡng. Thực hiện có hiệu quả Luật Bảo hiểm y tế, cải cách thủ tục
hành chính trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng số người tham gia bảo hiểm y tế
ñạt chỉ tiêu ñề ra, thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Tiếp tục thực hiện
chính sách Dân số và phát triển, quyết tâm ngăn chặn, ñẩy lùi nạn tảo hôn; giảm tỷ lệ
sinh con thứ 3 trở lên; củng cố các mô hình ñăng ký xây dựng cụm dân cư không có
người sinh con thứ 3 trở lên; thực hiện các giải pháp phát triển dân số bền vững.
Sáp nhập Trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia ñình vào trung tâm y tế huyện thành
trung tâm y tế ña chức năng và sắp xếp lại các cơ sở y tế trên ñịa bàn.
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h) Củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và
thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Xây dựng lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ,
dự bị ñộng viên vững mạnh toàn diện; thực hiện hoàn thành diễn tập chiến ñấu
phòng thủ xã, thị trấn năm 2018. Phát huy vai trò của công an chính quy tại các xã;
ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, bảo ñảm giữ vững
an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Triển khai có hiệu quả các chương trình
quốc gia về phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy… kiên quyết ñấu tranh, triệt phá
các loại tội phạm, kiểm soát ñịa bàn không ñể xảy ra các hoạt ñộng truyền ñạo trái phép;
lôi kéo, tụ tập ñông người gây mất trật tự an toàn xã hội. Kết hợp tốt nhiệm vụ
quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; bảo ñảm trật tự an toàn giao thông,
giảm tai nạn giao thông. Tăng cường giáo dục quốc phòng toàn dân, xây dựng
khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện. Chủ ñộng các phương án phòng chống ñịch
xâm nhập, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra, không ñể
bị ñộng, bất ngờ.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
Giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ ñạo các ngành,
các cấp cụ thể hóa các chỉ tiêu kế hoạch còn lại của năm 2018 và các giải pháp ñể
hoàn thành cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2018.
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 huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các thành viên phổ biến, quán triệt, tuyên truyền,
vận ñộng và cùng với Nhân dân tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết, tăng cường
giám sát việc thực hiện nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.
Hội ñồng nhân dân huyện kêu gọi các cấp, các ngành, các ñoàn thể, các cơ quan
hữu quan và toàn thể Nhân dân huyện nhà làm tốt hơn nữa trách nhiệm của mình,
hưởng ứng tích cực phong trào thi ñua yêu nước, hăng hái trong lao ñộng sản xuất,
công tác, chung sức chung lòng, phấn ñấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội năm 2018.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, kỳ họp
thứ 6 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18
tháng 7 năm 2018./.
CHỦ TỊCH
Hồ ðàm Giang
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/2018/NQ-HðND

Hương Thủy, ngày 10 tháng 7 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành
các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ SÁU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2017/NQ-HðND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của
Hội ñồng nhân dân thị xã Hương Thủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;
Sau khi xem xét Tờ trình và Báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã về tình hình
kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018;
Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân thị xã và ý kiến thảo luận của
ñại biểu Hội ñồng nhân dân thị xã tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã về tình hình
kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm,
ñồng thời Hội ñồng nhân dân thị xã nhấn mạnh một số nội dung sau:
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm 2018:
Sáu tháng ñầu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên
ñịa bàn cơ bản ổn ñịnh, một số mặt có những chuyển biến tích cực, lĩnh vực dịch vụ,
công nghiệp, xây dựng tăng khá; vốn ñầu tư xây dựng cơ bản ñược bố trí tập trung,
tiến ñộ triển khai các công trình, dự án ñược ñảm bảo; thu ngân sách ñạt khá; lĩnh vực
văn hóa - xã hội ñược quan tâm chỉ ñạo, ñời sống nhân dân ñược cải thiện.
Bên cạnh kết quả ñạt ñược, một số nhiệm vụ, lĩnh vực vẫn còn những khó khăn,
tồn tại ñó là: công tác xúc tiến, kêu gọi ñầu tư các dự án lớn, ñột phá còn hạn chế;
công tác giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án còn chậm so với yêu cầu;
quản lý ñất ñai, tài nguyên môi trường, quy hoạch, xây dựng, trật tự ñô thị, quản lý
hệ thống hạ tầng kỹ thuật ñô thị còn nhiều bất cập. Công tác cải cách hành chính nhất
là cải cách thủ tục hành chính, giải quyết ñơn thư khiếu nại, tranh chấp tuy có nhiều
chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn tình trạng người dân phàn nàn, phản ánh, ñể quá
thời hạn, thời hiệu giải quyết. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn
những yếu tố phức tạp, nhất là tình trạng trộm cắp, ñánh bạc và tai nạn giao thông.
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2. Một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm:
Bên cạnh việc thực hiện toàn diện, ñồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch
kinh tế - xã hội năm 2018, các ngành, các cấp cần tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu sau:
a) Phát triển kinh tế
- Về phát triển dịch vụ, công nghiệp - xây dựng:
Tiếp tục cải thiện môi trường ñầu tư, kinh doanh; thực hiện tốt công tác xúc tiến,
quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của ñịa phương ñến các doanh nghiệp trong và
ngoài tỉnh, tạo mọi ñiều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, ñất ñai, ñền bù giải phóng
mặt bằng ñể kêu gọi ñầu tư phát triển ña dạng có chất lượng cao các loại hình dịch vụ,
nhất là dịch vụ thương mại, nhà hàng, nghỉ dưỡng, dịch vụ tài chính ngân hàng.
Tiếp tục rà soát, hỗ trợ tạo các ñiều kiện thuận lợi cho hoạt ñộng sản xuất
kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp xây dựng trên ñịa bàn, nhất là
tại cụm Công nghiệp Thủy Phương; hoàn chỉnh hạ tầng khu di dời các cơ sở sản xuất
kinh doanh tại phường Thủy Châu; tiếp tục triển khai có kết quả các dự án khuyến công…
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của
Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; Kế hoạch
số 45/KH-UBND của UBND tỉnh; Nghị quyết số 07-NQ/TU về phát triển kinh tế tư nhân,
thúc ñẩy khởi nghiệp và ñổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết TW 5.
- Nông nghiệp: Tập trung chỉ ñạo sản xuất nông nghiệp vụ Hè - Thu năm 2018,
quan tâm công tác chống hạn, chỉ ñạo tốt khâu thu hoạch ñể tránh bão lụt. chuẩn bị
các ñiều kiện phục vụ sản xuất vụ ðông Xuân 2018 - 2019 ñảm bảo ñúng lịch thời vụ
và cơ cấu giống lúa. Khuyến khích các doanh nghiệp ñầu tư mở rộng sản xuất lúa giống,
lúa hữu cơ, lúa ñặc sản chất lượng cao theo chuỗi giá trị. Thực hiện tốt công tác
phòng chống cháy nổ; công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Chuẩn bị tốt
phương án phòng chống bão lụt trong mùa mưa bão.
b) Tăng cường quản lý quy hoạch và tài nguyên môi trường
- Quản lý quy hoạch: Hoàn thành quy hoạch phân khu phường Thủy Dương,
Thủy Phương; phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu phường Thủy Lương, Thủy Châu.
Tăng cường công tác quản lý xây dựng, tập trung chỉ ñạo xử lý cương quyết việc
xây dựng nhà cửa, công trình trái phép; tăng cường quản lý, sử dụng vỉa hè ñảm bảo
thông thoáng và mỹ quan ñô thị... Tiếp tục chỉ ñạo các phường, xã chỉnh trang ñô thị,
vận ñộng người dân thực hiện nếp sống văn minh ñô thị.
- Tài nguyên và Môi trường: Hoàn thành công tác ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng
ñất ñến năm 2020 và việc ñăng ký danh mục công trình thu hồi ñất, chuyển mục ñích
sử dụng ñất bổ sung năm 2018; lập kế hoạch sử dụng ñất năm 2019 trình Ủy ban
nhân dân tỉnh phê duyệt.
Tăng cường quản lý nhà nước về ñất ñai, nhất là ñất công ích tại các ñịa phương;
kiên quyết xử lý dứt ñiểm các trường hợp vi phạm.
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Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý việc khai thác tài nguyên, khoáng sản,
ñất san lấp. Phối hợp với các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh ñể kiểm tra, xử lý một số
ñơn vị sản xuất, kinh doanh các bãi tập kết cát, sạn sỏi trái phép…; chỉ ñạo các ngành
thực hiện tốt công tác xử lý rác thải.
c) Tăng cường quản lý ñầu tư, thu chi ngân sách
Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh
về công tác ñầu tư công năm 2018; Kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2017 - 2020
và kế hoạch ñầu tư công năm 2018. Tập trung ñẩy mạnh công tác ñền bù, hỗ trợ và
tái ñịnh cư ñể bàn giao mặt bằng phục vụ các công trình, dự án. ðảm bảo hoàn thành
việc thi công, giải ngân, thanh quyết toán nguồn vốn theo quy ñịnh. Thực hiện công tác
chuẩn bị ñầu tư các công trình, dự án năm 2019 ñúng trình tự, thủ tục và thời gian
theo quy ñịnh.
Thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách theo Quyết ñịnh số 3100/Qð-UBND
ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh và Quyết ñịnh số 3789/Qð-UBND ngày 19/12/2017
của UBND thị xã. Rà soát, ñôn ñốc các nguồn thu; ñẩy mạnh thu ngoài quốc doanh
và tăng cường các biện pháp thu hồi nợ ñọng thuế; tiếp tục thực hiện tốt lộ trình
chuyển một số loại phí sang giá. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế, tài chính,
các ñịa phương ñể ñẩy mạnh công tác thu tại các xã, phường ñể hoàn thành công tác
thu ngân sách trên ñịa bàn thị xã năm 2018 ñạt và vượt kế hoạch.
Thực hiện nghiêm các quy ñịnh về quản lý chi tiêu, thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí trong sử dụng ngân sách.
d) Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội:
- Giáo dục và ñào tạo: Thực hiện tốt công tác tuyển sinh, chuẩn bị các ñiều kiện
tổ chức khai giảng năm học mới 2018 - 2019. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng
giáo dục các cấp; xây dựng phương án ñào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi giai ñoạn
2018 - 2020. Tăng cường kiểm tra, ñôn ñốc, lập hồ sơ ñề nghị cấp trên công nhận các
trường còn lại ñạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch.
- Văn hóa - Thể thao: Củng cố phong trào văn hóa văn nghệ - thể dục, thể thao;
thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền. Tăng cường kiểm tra các hoạt ñộng dịch vụ
văn hóa; phối hợp với các ngành chức năng quản lý tốt việc lắp ñặt, quảng cáo trên
ñịa bàn theo ñúng quy ñịnh.
- Y tế - Dân số kế hoạch hóa gia ñình: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác
khám, chữa bệnh và tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, chú trọng giám sát an toàn
vệ sinh thực phẩm trên ñịa bàn; thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về bảo hiểm,
duy trì và nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân.
Thực hiện các ñề án, dự án nâng cao chất lượng dân số; duy trì mô hình các cụm
dân cư không sinh con thứ 3.
- Lao ñộng - thương binh và xã hội: Tiếp tục thực hiện tốt các chế ñộ chính sách
an sinh xã hội cho các ñối tượng theo quy ñịnh. Tổ chức kỷ niệm 71 năm ngày
Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018), rà soát ñối tượng chính sách người có
công theo ñúng kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, của thị xã. Tổ chức các lớp
bồi dưỡng và ñào tạo nghề cho các ñối tượng trong ñộ tuổi lao ñộng, tăng cường
công tác xuất khẩu lao ñộng trên ñịa bàn.
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ñ) Công tác Nội chính:
- Quốc phòng - an ninh: Tăng cường xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân,
xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng
vững chắc; xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ,
sẵn sàng chiến ñấu ñáp ứng với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức
tốt công tác diễn tập chiến ñấu khu vực phòng thủ năm 2018 ở các xã theo kế hoạch.
- Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính:
Tiếp tục củng cố, kiện toàn ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan,
ñơn vị; cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp ñào tạo, bồi dưỡng ñể nâng cao
trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện ðề án tinh giản biên chế theo Nghị ñịnh
số 108/2014/Nð-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. Tăng cường công tác kiểm tra
việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành
công vụ.
Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính
cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công của thị xã và tại các xã phường.
Tổ chức khai trương 02 ñơn vị ñiểm (phường Thủy Dương, xã Phú Sơn) thực hiện
ðề án xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện ñại cấp xã và thực hiện diện
rộng trên ñịa bàn thị xã.
- Công tác Thanh tra: Tiếp tục thực hiện tiếp công dân ñịnh kỳ tại trụ sở Cơ quan
Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã và Ủy ban nhân dân các phường, xã;
giải quyết dứt ñiểm ñơn thư khiếu nại - tố cáo còn tồn ñọng và ñơn thư phát sinh
thuộc thẩm quyền. Triển khai thực hiện ñồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng,
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện:
Giao Ủy ban nhân dân thị xã triển khai thực hiện Nghị quyết.
Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, các Tổ ñại biểu
và ñại biểu Hội ñồng nhân dân thị xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam thị xã giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn
ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Hội ñồng nhân dân thị xã kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân trong thị xã phát huy
truyền thống, nêu cao tinh thần ñoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn ñấu
thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018 của Thị ủy, Hội ñồng nhân dân
thị xã ñã ñề ra.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân thị xã Hương Thủy khóa VI, kỳ họp
thứ sáu thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 7 năm 2018./.
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chính
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02/2018/NQ-HðND

Hương Thủy, ngày 10 tháng 7 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Kế hoạch ñầu tư công trung hạn
giai ñoạn 2017 - 2020 ñiều chỉnh, bổ sung nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY
KHÓA VI, KỲ HỌP LẦN THỨ SÁU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-HðND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Hội ñồng
nhân dân thị xã về việc thông qua kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2017 - 2020
trên ñịa bàn thị xã Hương Thủy;
Sau khi xem xét Tờ trình và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thị xã về ñiều chỉnh,
bổ sung Kế hoạch ñầu tư trung hạn giai ñoạn 2017 - 2020; Báo cáo thẩm tra của
Ban Kinh tế - Xã hội Hội ñồng nhân dân thị xã và ý kiến thảo luận của các ñại biểu
Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thông qua Kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2017 - 2020
ñiều chỉnh, bổ sung nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý với những nội dung chủ yếu
sau ñây:
1. Vốn ñầu tư công ngân sách tỉnh:
Bổ sung dự án Kè, ñê thoát lũ từ Cống Cao ra sông Lợi Nông, ñường Phùng Quán
thay thế cho công trình ñường Khúc Thừa Dụ với tổng mức ñầu tư giai ñoạn 2017 - 2020
ñiều chỉnh là 185,957 tỷ ñồng. Kế hoạch vốn bố trí giai ñoạn 2016 - 2020 ñiều chỉnh là
136,275 tỷ ñồng, tăng 25 tỷ ñồng so với kế hoạch ñã ñược phê duyệt là 111,275 tỷ ñồng.
2. Vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:
Kế hoạch vốn bố trí giai ñoạn 2017 - 2020 ñiều chỉnh là 82,75 tỷ ñồng, tăng
21,3 tỷ ñồng so với kế hoạch ñã ñược phê duyệt là 57,237 tỷ ñồng.
3. Vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách tỉnh:
Dự kiến kế hoạch vốn bố trí giai ñoạn 2017 - 2020 ñiều chỉnh là 69,0 tỷ ñồng,
tăng 9,0 tỷ ñồng, ñược ñăng ký hàng năm khi lập dự toán thu chi ngân sách với tỉnh.
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4. Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng ñất của thị xã:
Dự kiến tổng nguồn thu tiền sử dụng ñất 2017 - 2020 ñiều chỉnh là: 564,3 tỷ ñồng,
tăng 195,4 tỷ ñồng so với kế hoạch ñã ñược phê duyệt năm 2017 là 368,9 tỷ ñồng.
Cụ thể:
- Năm 2017: ðã thực hiện 88,9 tỷ ñồng.
- Năm 2018: Dự kiến chi 115,4 tỷ ñồng.
- Trong 02 năm còn lại giai ñoạn 2019 - 2020: Dự kiến thu tiền sử dụng ñất
hằng năm phần ngân sách thị xã hưởng 140 tỷ ñồng/năm và thu từ dự án khu dân cư
Khu vực 1 Thủy Dương là 80 tỷ ñồng (dự kiến chi 360 tỷ ñồng).
+ Chi cho công trình năm 2017, 2018 còn thiếu vốn: Khoảng 44,0 tỷ ñồng
+ Chi ñối ứng chương trình Mục tiêu quốc gia nông thôn mới: 10,7 tỷ ñồng
+ Chi giải phóng mặt bằng, quy hoạch, dự phòng 02 năm 2019 - 2020 (ñã bao gồm
giải phóng mặt bằng chợ Phú Bài): 26,550 tỷ ñồng
+ Chi trả nợ vốn vay ưu ñãi 2014, 2015 xây dựng các dự án tại các xã và vốn vay
mua xi măng: 7,0 tỷ ñồng
+ Chi cho các dự án ñầu tư công các năm 2019 - 2020: 271,750 tỷ ñồng
(Cụ thể danh mục dự án Kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2017 - 2020
ñiều chỉnh, bổ sung nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý có phụ lục ñính kèm)
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân và ñại biểu
Hội ñồng nhân dân thị xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thị xã ñôn ñốc và 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 thị xã Hương Thủy khóa VI, kỳ họp
thứ sáu thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 7 năm 2018./.
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chính
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 08/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 7 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về kết quả giám sát dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân ngày 20
tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh về ban hành nghị quyết bổ sung nội dung Chương trình giám sát của
Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2018; Nghị quyết số 22/NQ-HðND ngày 09 tháng 12
năm 2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc thành lập ðoàn giám sát "Dự án
cải thiện môi trường nước thành phố Huế";
Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 26/BC-ðGS ngày 09 tháng 7 năm 2018 của
ðoàn Giám sát Hội ñồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát về dự án Cải thiện
môi trường nước thành phố Huế và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng
nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân tỉnh tán thành nội dung Báo cáo kết quả giám sát
của ðoàn Giám sát về dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế; ñồng thời
nhấn mạnh:
Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế là dự án trọng ñiểm của tỉnh
với quy mô và tổng mức ñầu tư rất lớn, công nghệ xử lý hiện ñại, có ý nghĩa quan trọng
về xã hội và dân sinh. Quá trình triển khai dự án ñã nhận ñược sự quan tâm, chỉ ñạo
thường xuyên của Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy, Hội ñồng nhân dân tỉnh, Ủy ban
nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Huế và Ủy ban nhân dân các phường
liên quan. Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)
cũng thường xuyên theo dõi, ñôn ñốc, hỗ trợ; việc triển khai dự án ñược chính quyền,
nhân dân thành phố Huế ñồng tình, ủng hộ, tạo ñiều kiện cho các nhà thầu thực hiện
thuận lợi. Chủ ñầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu tư vấn, các nhà thầu xây lắp cơ bản
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nhận thức ñầy ñủ và trách nhiệm trong việc thực hiện các quy trình, quy ñịnh của
pháp luật về quản lý dự án ñầu tư, về quản lý chất lượng công trình, tuân thủ các quy ñịnh
của hợp ñồng xây lắp,... Suốt quá trình thực hiện dự án chưa có sự cố nghiêm trọng
xảy ra.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả ñạt ñược, việc triển khai dự án chậm tiến ñộ
so với kế hoạch ñề ra, chưa ñạt như kỳ vọng của tỉnh; vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế
trong quá trình tổ chức thi công, làm ảnh hưởng ñến ñời sống, hoạt ñộng sản xuất
kinh doanh, gây bức xúc ñối với người dân trong thời gian dài. Cụ thể là:
Công tác chỉ ñạo triển khai dự án gặp nhiều vướng mắc; quy trình, thủ tục
thực hiện dự án còn mất nhiều thời gian; một số vị trí chưa hoàn thành công tác giải phóng
mặt bằng; năng lực của nhà thầu tư vấn, các nhà thầu thi công còn hạn chế; công tác
tổ chức thi công một số hạng mục không ñược ñảm bảo (như chất lượng mặt ñường
sau hoàn trả, chậm hoàn trả); giải pháp thi công thiếu tính ñồng bộ, khoa học;
tình trạng ô nhiễm môi trường, mất trật tự an toàn giao thông thường xuyên xảy ra,…
Chủ ñầu tư, Ban Quản lý dự án còn thiếu kinh nghiệm trong quản lý, ñiều hành dự án,
thiếu kiên quyết trong việc xử phạt vi phạm hợp ñồng; sự phối kết hợp giữa các
cơ quan, ñơn vị chưa thực sự hiệu quả, trách nhiệm chưa cao, vẫn còn tình trạng
buông lỏng; công tác kiểm tra, giám sát còn thiếu ñồng bộ, chưa kiên quyết áp dụng
chế tài xử lý các vi phạm; sự kết nối giữa chủ ñầu tư, ñơn vị thi công và chính quyền
ñịa phương với người dân chưa thực sự tốt; tỷ lệ ñấu nối của các hộ dân chưa ñạt
mục tiêu ñề ra.
ðiều 2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
ðể khắc phục những hạn chế, bất cập nhằm ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện dự án
trong thời gian tới, Hội ñồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan,
ñơn vị liên quan cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:
1. ðối với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ ñạo dự án
Chỉ ñạo rà soát tổng thể dự án, có giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế,
tồn tại ñã ñược nêu trong báo cáo kết quả giám sát.
Việc gia hạn Hiệp ñịnh Vay ñể có thời gian thực hiện hoàn thành dự án là cần thiết
và ñã ñược Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương, nhà tài trợ JICA, các Bộ,
ngành Trung ương ñồng tình. ðề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ ñạo
Chủ ñầu tư, Ban Quản lý dự án phối hợp với các sở, ngành liên quan sớm hoàn chỉnh
các hồ sơ, thủ tục liên quan ñể trình gia hạn Hiệp ñịnh Vay theo quy ñịnh; có kế hoạch
sắp xếp nguồn vốn ñối ứng trong trường hợp Chính phủ không ñồng ý sử dụng vốn
ODA cho hai năm vận hành và bảo dưỡng Nhà máy xử lý nước thải.
Vốn kết dư dự án do tiết kiệm trong ñấu thầu, tiết kiệm do ñiều chỉnh giải pháp
trong quá trình thi công, ñiều chỉnh thiết kế, biến ñộng tỷ giá, dự phòng… là rất lớn,
khoảng 800 tỷ ñồng. ðể nâng cao hiệu quả dự án, ñề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ ñạo các cơ quan chức năng phối hợp với Nhà tài trợ có phương án sử dụng nguồn
kết dư này một cách hiệu quả.
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2. ðối với Ủy ban nhân dân thành phố Huế
Chỉ ñạo ñẩy nhanh ñền bù giải phóng mặt bằng ñể bàn giao cho nhà thầu thi công,
trọng tâm là các khu vực liên quan thuộc các dự án: Lịch ðợi 3 (Ban Quản lý dự án
ñầu tư xây dựng công trình giao thông Thừa Thiên Huế); Bàu Vá 4 (Ban Quản lý dự án
ñầu tư Xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp Thừa Thiên Huế); Khu nhà ở
An ðông (Công ty cổ phần ñầu tư An Dương). Phối hợp các ngành liên quan xử lý
dứt ñiểm các vướng mắc còn lại về giải phóng mặt bằng ñể bàn giao.
Rà soát tình hình ñầu nối của các hộ dân; tăng cường chỉ ñạo công tác tuyên truyền
về lợi ích của việc ñấu nối; tháo gỡ các khó khăn liên quan ñến ñấu nối ñể tăng tỷ lệ
ñấu nối ñảm bảo mục tiêu ñề ra.
Chỉ ñạo Công an thành phố, phòng Quản lý ñô thị và các ngành liên quan
tăng cường phối hợp trong việc ñảm bảo an toàn giao thông giảm thiểu ô nhiễm
môi trường trong quá trình triển khai các hạng mục còn lại của dự án.
Chỉ ñạo giám sát chặt chẽ việc thi công cuốn chiếu, làm ñến ñâu hoàn trả ñến ñó
nhằm giảm thiểu tác ñộng bất lợi ñến người dân.
3. ðối với Chủ ñầu tư, tư vấn giám sát
ðây là các gói thầu ñấu thầu cạnh tranh quốc tế, do vậy việc tuân thủ các quy ñịnh
của Hợp ñồng xây lắp (ñiều kiện Hợp ñồng FIDIC) phải ñược chú trọng. ðối với
những nhà thầu không ñủ năng lực, không thực hiện ñúng tiến ñộ theo hợp ñồng,
kiên quyết phạt tiến ñộ theo quy ñịnh của pháp luật. Tuy nhiên, việc thực hiện phạt
cần ñược cân nhắc ở thời ñiểm phù hợp.
Trước mắt, tiến hành rà soát, ñánh giá toàn diện tiến ñộ các hạng mục dự án của
từng gói thầu; xem xét năng lực thực tế của từng nhà thầu ñể chuyển giao các hạng mục
của nhà thầu không ñảm bảo năng lực, thi công chậm tiến ñộ cho nhà thầu khác ñủ
năng lực ñể ñẩy nhanh tiến ñộ.
Chỉ ñạo các nhà thầu xây dựng kế hoạch tiến ñộ chi tiết cho từng hạng mục còn lại,
kèm theo phương án bố trí nhân lực, máy móc ñể giám sát; ñồng thời, khắc phục
những vị trí thi công chưa ñảm bảo chất lượng trước khi nghiệm thu, thanh toán.
Tăng cường giám sát việc chấp hành các quy ñịnh về an toàn lao ñộng, an toàn
giao thông và ñảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công của các nhà thầu.
Tiếp tục phối hợp Ban giám sát ñầu tư cộng ñồng các phường, cung cấp ñầy ñủ
thông tin cần thiết về dự án ñể tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt ñộng giám sát ñầu tư
cộng ñồng tại các phường theo quy ñịnh của pháp luật.
4. ðối với các nhà thầu
Rà soát toàn bộ khối lượng còn lại gói thầu, xây dựng kế hoạch tiến ñộ chi tiết
cho từng hạng mục còn lại; khắc phục những vị trí thi công chưa ñảm bảo chất lượng;
bổ sung nhân lực thi công; tăng cường làm ca ñêm ñể ñẩy nhanh tiến ñộ, nhất là các
vị trí tuyến ống băng qua ñường, các vị trí có lưu lượng xe lưu thông cao, các tuyến
ñường ảnh hưởng trực tiếp ñến hoạt ñộng dịch vụ, du lịch...
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Tăng cường các biển báo; tường chắn bảo vệ; bố trí người gác các vị trí ñang
thi công, ñảm bảo an toàn tuyệt ñối cho người tham gia giao thông và an toàn lao ñộng
trong thi công.
Tăng cường tưới nước các khu vực thi công, giảm thiểu tối ña ô nhiễm môi trường
cho người dân.
Thực hiện nghiêm túc giải pháp thi công cuốn chiếu, thi công ñến ñâu hoàn trả
mặt ñường ñến ñó.
5. ðối với Ủy ban nhân dân các phường
Phát huy hơn nữa hiệu quả công tác giám sát ñầu tư cộng ñồng theo quy ñịnh
của pháp luật.
Tiếp tục tuyên truyền ñể nâng cao tỷ lệ ñấu nối hệ thống nước thải nói chung,
nước thải sinh hoạt khu dân cư, hộ dân nói riêng ra hệ thống thoát nước chung nhằm
nâng cao hiệu quả thu gom và xử lý nước thải.
ðiều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết và chỉ ñạo thực hiện
những kiến nghị của ðoàn Giám sát Hội ñồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 26/BC-ðGS
ngày 09 tháng 7 năm 2018 về kết quả giám sát về dự án Cải thiện môi trường nước
thành phố Huế; báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết này tại kỳ họp cuối năm
của Hội ñồng nhân dân tỉnh.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân,
Tổ ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh trên ñịa bàn thành phố Huế và các ñại biểu
Hội ñồng nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra và 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 thứ 6 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2018./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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NGHỊ QUYẾT
Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri
tại kỳ họp thứ 3, thứ 4, Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa VII
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP LẦN THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân ngày 20
tháng 11 năm 2015;
Xét ñề nghị của ðoàn giám sát tại Báo cáo số 33/BC-HðND ngày 09 tháng 7
năm 2018 về kết quả giám sát giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 3, thứ 4,
Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa VII và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân
tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân tỉnh tán thành nội dung Báo cáo của ðoàn giám sát
Hội ñồng nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3, thứ 4,
Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa VII và nhấn mạnh một số vấn ñề sau:
Hội ñồng nhân dân tỉnh ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Ủy ban nhân dân tỉnh
trong việc tiếp thu, chỉ ñạo, giải quyết kiến nghị của cử tri trong thời gian vừa qua.
Công tác tiếp thu, trả lời và giải quyết của các cơ quan chức năng ñối với kiến nghị
của cử tri ñược thực hiện khá nghiêm túc. Các kiến nghị ñược giải quyết ñã từng
bước ñáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính ñáng của người dân, góp phần thúc ñẩy
phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao ñời sống cho nhân dân. Trong quá trình
giải quyết ñã có sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành và ñịa phương về những nội dung
liên quan ñến trách nhiệm chung.
Tuy nhiên, việc giải quyết kiến nghị của cử tri vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập
như: Một số nội dung trả lời kiến nghị cử tri của Ủy ban nhân dân tỉnh chưa ñầy ñủ
theo yêu cầu, chưa bám sát nội dung kiến nghị nên khó khăn cho việc ñánh giá
kết quả thực hiện; việc phân công trách nhiệm giải quyết kiến nghị cử tri của Ủy ban
nhân dân tỉnh ñối với các sở, ban, ngành, ñịa phương có nội dung còn chưa ñúng với
chức năng nhiệm vụ của ñơn vị ñược phân công giải quyết; một số sở, ngành,
ñịa phương chưa thật sự quan tâm, phát huy trách nhiệm trong việc tham mưu và tổ
chức thực hiện chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, còn ñể tồn ñọng và giải quyết
không dứt ñiểm các kiến nghị cử tri; việc ñôn ñốc, theo dõi quá trình giải quyết
kiến nghị của cử tri chưa thường xuyên nên hiệu quả giải quyết chưa cao; công tác
tuyên truyền, phổ biến thông tin về trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri còn hạn chế.
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ðiều 2. Nhằm thực hiện có hiệu quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri,
Hội ñồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan tập trung
thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. ðối với Ủy ban nhân dân tỉnh:
- Các kiến nghị ñang ñược tổ chức triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh
thường xuyên ñôn ñốc, kiểm tra ñể việc tổ chức thực hiện ñảm bảo ñúng quy ñịnh của
pháp luật và ñúng lộ trình ñã ñề ra.
- Tiếp tục chỉ ñạo các sở, ban ngành, ñịa phương giải quyết dứt ñiểm 14 nội dung
giải quyết còn chậm, chưa có kết quả cụ thể ñã nêu trong báo cáo (tại mục 2.3/II, Báo cáo
số 33/BC-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2018); có giải pháp cụ thể về thời gian, lộ trình,
nguồn lực… ñể kịp thời giải quyết kiến nghị của cử tri (xác ñịnh rõ lộ trình, thời gian,
nguồn lực…) và có sự ñiều chỉnh phù hợp, nhất là các quy hoạch ñược phê duyệt
nhiều năm, nhưng chưa thực hiện; cân ñối, bố trí nguồn lực, ưu tiên ñầu tư các
công trình hạ tầng giao thông tại các tuyến giao thông trọng yếu mà nhân dân ñang
bức xúc.
- Các kiến nghị của cử tri có liên quan ñến các Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương,
cần tiếp tục kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành sớm hướng dẫn, trả lời ñể có cơ sở
xem xét giải quyết.
- ðối với kiến nghị chưa thực hiện ñược do thiếu nguồn lực, khi trả lời các
kiến nghị này cần phải thẳng thắn, không chung chung và cũng không nên hứa hẹn
với cử tri nếu xét thấy còn khó khăn về nguồn lực, tránh tình trạng ñể người dân
kiến nghị nhiều lần.
- Liên quan ñến vấn ñề quy hoạch sử dụng ñất, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo
các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, ñánh giá quá trình thực hiện quy hoạch trên
ñịa bàn tỉnh; cần xem xét các nguồn lực thực hiện quy hoạch ñể xây dựng kế hoạch
và thời gian thực hiện; cần loại bỏ các quy hoạch thiếu tính khả thi.
- Liên quan ñến vấn ñề các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh
gây ô nhiễm môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo các cơ quan chức năng
thường xuyên kiểm tra, giám sát; có biện pháp xử lý nghiêm minh nhằm ñảm bảo
môi trường sống an toàn cho người dân.
- ðẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, vận ñộng, giải thích cho
nhân dân về các quy hoạch, chủ trương ñầu tư, các dự án phát triển kinh tế - xã hội,
công trình công cộng trước khi tiến hành ñể có sự ñồng thuận.
- Nghiên cứu ban hành quy trình, quy ñịnh cụ thể cho các cơ quan, ñơn vị,
ñịa phương tổ chức giải quyết các kiến nghị cử tri tại các kỳ họp Hội ñồng nhân dân
do Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh tổng hợp và chuyển ñến. Trong ñó, cần có
quy ñịnh xác ñịnh rõ lộ trình, thời gian thực hiện; biện pháp xử lý trách nhiệm của
các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương ñược giao tham mưu, giải quyết, trả lời các kiến nghị
của cử tri nhưng không thực hiện hoặc kéo dài thời gian thực hiện mà không có lý do
chính ñáng.
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- Nâng cao trách nhiệm người ñứng ñầu của các cơ quan chuyên môn và
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu
giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri. Thường xuyên theo dõi các chỉ ñạo ñối với
cấp dưới trong việc giải quyết kiến nghị cử tri.
- Các sở, ban, ngành và ñịa phương ñược phân công trả lời, giải quyết phải
ñảm bảo thời gian quy ñịnh, các vấn ñề cần nhiều thời gian giải quyết thì phải có
văn bản trả lời cụ thể; tại mỗi kỳ họp thường kỳ của Hội ñồng nhân dân tỉnh phải
báo cáo tình hình, kết quả giải quyết ñể ñại biểu Hội ñồng nhân dân và cử tri toàn tỉnh
biết, theo dõi và giám sát.
2. ðối với các Ban Hội ñồng nhân dân và Tổ ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh
- Các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh nghiên cứu, lựa chọn những vấn ñề ñược
nhiều cử tri quan tâm ñể tổ chức giám sát chuyên ñề; rà soát, theo dõi việc thực hiện
các kiến nghị ñã ñược giải quyết hoặc ñang giải quyết ñể yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh,
các sở, ban, ngành, ñịa phương thực hiện nghiêm túc các nội dung ñã cam kết; kịp thời
phát hiện những vấn ñề mới phát sinh giữa 02 kỳ họp ñể tổ chức các phiên giải trình,
chất vấn nhằm ñáp ứng nhanh, kịp thời mong muốn, nguyện vọng của cử tri toàn tỉnh.
- Tổ ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh cần nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri,
tổng hợp, phân loại kiến nghị cử tri; theo dõi, giám sát, ñôn ñốc các cơ quan có
thẩm quyền xem xét, giải quyết kiến nghị cử tri và phối hợp với chính quyền ñịa phương
ñể tuyên truyền, thông tin ñến cử tri, nhân dân nắm rõ tình hình, kết quả giải quyết.
ðiều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả
thực hiện tại kỳ họp thứ 7 Hội ñồng nhân dân tỉnh.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
Hội ñồng nhân dân và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân 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 thứ 6 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2018./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 7 năm 2018

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
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 6
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 104/TTr-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Thường trực
Hội ñồng nhân dân tỉnh kèm theo Báo cáo số 20/BC-HðND ngày 09 tháng 7 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 13 nội dung giải quyết những vấn ñề phát sinh
giữa hai kỳ họp (kỳ họp chuyên ñề lần thứ 2 và kỳ họp thứ 6 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, các Ban của Hội ñồng nhân dân, 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 thứ 6 thông qua
ngày 12 tháng 7 năm 2018./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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PHỤ LỤC
Các nội dung giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp (kỳ họp chuyên ñề
lần thứ 2 và kỳ họp thứ 6 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 10/NQ-HðND ngày 12 tháng 7 năm 2018
của Hội ñồng nhân dân tỉnh)
1. Về việc cho ý kiến về ñiều chỉnh quy mô ñầu tư dự án ñường phía ðông
ñầm Lập An (văn bản số 46/HðND-THKT ngày 29 tháng 3 năm 2018)
2. Về việc chuyển mục ñích sử dụng ñất rừng ñặc dụng, ñất rừng phòng hộ sang
mục ñích khác ñể xây dựng các công trình, dự án (ñợt 2) (văn bản số 45/HðND-THKT
ngày 29 tháng 3 năm 2018)
3. Về việc phân khai kế hoạch vốn năm 2018 chương trình mục tiêu quốc gia
năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế (ñợt 1) (văn bản số 49/HðND-THKT ngày 17 tháng 4 năm 2018)
4. Về việc ứng trước kế hoạch vốn ñầu tư ngân sách nhà nước năm 2019 (văn bản
số 56/HðND-THKT ngày 14 tháng 5 năm 2018)
5. Về việc báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà ñất 38 Bà Triệu,
phường Phú Hội, thành phố Huế (văn bản số 61/HðND-THKT ngày 18 tháng 5 năm 2018)
6. Về việc ñiều chỉnh chế ñộ sinh hoạt phí cho lưu học sinh Lào (văn bản số 18
tháng 5 năm 2018)
7. Về việc trang bị máy tính xách tay cho ðại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh
(văn bản số 62/HðND-THKT ngày 22 tháng 5 năm 2018)
8. Về việc chuyển mục ñích sử dụng ñất rừng ñặc dụng, ñất rừng phòng hộ
sang mục ñích khác ñể xây dựng các công trình, dự án năm 2018 (ñợt 3) (văn bản số
74/HðND-THKT ngày 12 tháng 6 năm 2018)
9. Về việc phân khai kế hoạch vốn năm 2018 chương trình mục tiêu quốc gia
năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế (ñợt 2) (văn bản số 83/HðND-THKT ngày 22 tháng 6
năm 2018)
10. Về việc chủ trương ñiều chỉnh dự án ñầu tư phát triển rừng ven biển ñầm phá
tỉnh Thừa Thiên Huế (văn bản số 79/HðND-THKT ngày 22 tháng 6 năm 2018)
11. Về việc chấp thuận hồ sơ ñề xuất chủ trương ñầu tư dự án “Phát triển cơ sở
hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng,
giai ñoạn 2”, dự án thành phần tại Thừa Thiên Huế (văn bản số 87/HðND-TH ngày 29
tháng 6 năm 2018)
12. Về việc ñề nghị thống nhất hỗ trợ chênh lệch giá giao ñất tái ñịnh cư cho
các hộ dân tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng
khu tái ñịnh cư Lịch ðợi giai ñoạn 3 thuộc dự án cầu Bạch Hổ (văn bản số
98/HðND-THKT ngày 06 tháng 7 năm 2018)
13. Về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí cho các ñơn vị thực hiện nhiệm vụ (văn bản
số 100/HðND-THKT ngày 06 tháng 7 năm 2018)./.
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NGHỊ QUYẾT
Về Chương trình giám sát của Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2019
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân ngày 20
tháng 11 năm 2015;
Xét Tờ trình số 101/TTr-HðND ngày 06 tháng 7 năm 2018 về Chương trình
giám sát của Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2019 và ý kiến thảo luận của ñại biểu
Hội ñồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thống nhất nội dung Chương trình giám sát của Hội ñồng nhân dân tỉnh
năm 2019 như sau:
1. Giám sát tại các kỳ họp:
1.1. Hội ñồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo công tác theo quy ñịnh tại
ðiều 59, Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân năm 2015 của
các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp giữa năm, cuối năm và kỳ họp chuyên ñề của
năm 2019 thông qua hoạt ñộng thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh.
1.2. Duy trì và tăng cường hoạt ñộng xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp
theo hướng lựa chọn nội dung có trọng tâm, ñược ñông ñảo cử tri quan tâm.
1.3. Giám sát quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội ñồng
nhân dân cấp dưới trực tiếp khi có dấu hiệu trái với các quy ñịnh của pháp luật.
2. Giám sát chuyên ñề:
2.1. Về tình hình, kết quả hoạt ñộng các ñơn vị sự nghiệp công lập trên ñịa bàn tỉnh
giai ñoạn 2015 - 2018.
2.2. Việc chấp hành quy ñịnh của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự
trên ñịa bàn tỉnh.
3. Ngoài các nội dung trên, Hội ñồng nhân dân, Thường trực Hội ñồng nhân dân
và các Ban của Hội ñồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành giám sát các nội dụng khác thuộc
chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tùy theo tình hình thực tế của ñịa phương.
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;
chỉ ñạo, ñiều hòa, phối hợp với các Ban của Hội ñồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch
giám sát; cùng với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành
hoạt ñộng giám sát theo luật ñịnh.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm phân công cơ quan chủ trì soạn thảo,
phối hợp ñể công tác giám sát của Hội ñồng nhân dân tỉnh ñạt chất lượng, hiệu quả.
Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 6 thông qua./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua ðề án “Phát triển dịch vụ ñô thị thông minh
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 ñịnh hướng ñến năm 2025”
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Xét Tờ trình số 4704/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị thông qua ðề án “Phát triển dịch vụ ñô thị thông minh
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 ñịnh hướng ñến năm 2025”; Báo cáo
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của
các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành và thông qua ðề án “Phát triển dịch vụ ñô thị thông minh
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 ñịnh hướng ñến năm 2025” với các
nội dung chủ yếu sau:
1. Phạm vi của ðề án
Giai ñoạn 2018 - 2020: Tập trung triển khai ðề án trên ñịa bàn thành phố Huế.
Xem xét triển khai trên diện rộng ñối với một số lĩnh vực ñủ ñiều kiện.
ðịnh hướng giai ñoạn 2020 - 2025: Triển khai toàn diện trên ñịa tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Mục tiêu.
a) Giai ñoạn từ 2018 - 2020
Hoàn thành kiến trúc công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) ñô thị thông minh
ñảm bảo về mặt pháp lý và các tiêu chuẩn kỹ thuật.
ðảm bảo sẵn sàng hạ tầng dùng chung trên cơ sở huy ñộng nguồn lực có sẵn,
ñầu tư mới kết hợp với thuê dịch vụ công nghệ thông tin.
Triển khai hệ thống thiết bị cảm biến phủ toàn bộ khu vực thành phố Huế tạo
nên nền tảng hạ tầng xã hội sẵn sàng cho việc ứng dụng và phát triển dịch vụ ñô thị
thông minh.
Xây dựng kho dữ liệu số, hình thành hệ thống dữ liệu mở trên cơ sở số hóa
hiện trạng, chuyển ñổi và tự ñộng thu thập thông qua hệ thống thiết bị cảm biến các
lĩnh vực: y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch, giao thông, môi trường.
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Xây dựng và triển khai mô hình Trung tâm giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh
ñảm bảo thực hiện các chức năng ñiều hành, giám sát.
Xây dựng hoàn chỉnh mô hình hệ sinh thái thông minh trong các lĩnh vực: y tế,
giáo dục, du lịch tạo thành nền tảng mở ñể thúc ñẩy phát triển dịch vụ ñô thị thông minh.
Triển khai một số dịch vụ cơ bản về giao thông thông minh như: giám sát vi phạm
an toàn giao thông; trật tự an toàn xã hội; tổng hợp thống kê số liệu phục vụ việc
quy hoạch và phát triển ngành giao thông.
Triển khai một số dịch vụ cơ bản về môi trường thông minh như: Giám sát
chất lượng nước, không khí tại các ñiểm ñông dân cư, khu công nghiệp; giám sát
hệ thống hồ thủy ñiện, các ñiểm ngập lụt hỗ trợ trong việc phòng chống bão lụt.
Xây dựng hệ thống kết nối giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, tạo lập các
chính sách, môi trường và hệ thống ứng dụng cơ bản giúp cho doanh nghiệp tiếp cận
ñến mô hình phát triển kinh tế số.
b) Giai ñoạn từ 2021 - 2025
Hoàn thiện Kiến trúc ICT ñô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, tạo ñược
nền tảng cốt lõi của ñô thị thông minh ñáp ứng ñiều kiện triển khai Internet vạn vật (IoT);
xử lý dữ liệu lớn (BigData).
Áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các dịch vụ ñô thị thông minh ñược triển khai
từ giai ñoạn 2018 - 2020.
ðánh giá thực tiễn triển khai của giai ñoạn, kinh nghiệm triển khai của Việt Nam
và thực tiễn phát triển ñô thị thông minh của thế giới ñể bổ sung các dịch vụ ñô thị
thông minh giai ñoạn 2020 - 2025.
3. Các nhiệm vụ ưu tiên triển khai
Trên cơ sở ñịnh hướng phát triển của tỉnh, ưu tiên triển khai các nhiệm vụ cụ thể
như sau:
Nhiệm vụ 1: Xây dựng Kiến trúc ICT cho ñô thị thông minh.
Nhiệm vụ 2: Xây dựng hạ tầng nền tảng phát triển ñô thị thông minh.
Nhiệm vụ 3: Phát triển hạ tầng xã hội phát triển dịch vụ ñô thị thông minh.
Nhiệm vụ 4: Thực hiện việc chuyển ñổi số; liên kết, liên thông các hệ thống
thông tin.
Nhiệm vụ 5: Xây dựng mô hình Trung tâm giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh.
Nhiệm vụ 6: Xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh.
Nhiệm vụ 7: Xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh.
Nhiệm vụ 8: Xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh.
Nhiệm vụ 9: Phát triển các dịch vụ giao thông thông minh.
Nhiệm vụ 10: Phát triển các dịch vụ môi trường thông minh.
Nhiệm vụ 11: Phát triển kinh tế số.
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Nhiệm vụ 12: Xây dựng và triển khai thẻ ñiện tử công chức và thí ñiểm thẻ ñiện tử
cá nhân, doanh nghiệp.
Nhiệm vụ 13: Xây dựng phương án thu hút doanh nghiệp tham gia vào hoạt ñộng
phát triển ñô thị thông minh.
Nhiệm vụ 14: Phổ biến, hướng dẫn mọi người dân có thể tiếp cận ñược các dịch vụ
ñô thị thông minh.
Nhiệm vụ 15: ðánh giá tổng kết mô hình thí ñiểm giai ñoạn 2018 - 2020, làm rõ
giải pháp, cụ thể mục tiêu ñể thực hiện nhiệm vụ ñịnh hướng xây dựng ñô thị thông minh
ñến năm 2025.
4. Nguồn kinh phí thực hiện ñề án.
Tổng kinh phí thực hiện ñề án: 325.000.000.000 ñồng (Ba trăm hai mươi năm tỷ ñồng),
trong ñó:
a) Nguồn ngân sách nhà nước:
Ngân sách ñầu tư tập trung: 72.000.000.000 ñồng (Bảy mươi hai tỷ ñồng)
Nguồn kinh phí sự nghiệp: 39.000.000.000 ñồng (Ba mươi chín tỷ ñồng)
Thuê dịch vụ: 20.500.000.000 ñồng (Hai mươi tỷ năm trăm triệu ñồng)
Ngân sách hỗ trợ từ Trung ương: 11.000.000.000 ñồng (Mười một tỷ ñồng)
Nguồn hỗ trợ từ các ñề tài khoa học cấp bộ, tỉnh: 8.500.000.000 ñồng (Tám tỷ
năm trăm triệu ñồng)
b) Nguồn tài trợ và nguồn xã hội hóa:
Nguồn tài trợ, hỗ trợ: 28.500.000.000 ñồng (Hai mươi tám tỷ năm trăm triệu ñồng)
Nguồn xã hội hóa: 145.500.000.000 ñồng (Một trăm bốn mươi năm tỷ năm trăm
triệu ñồng)
5. Giải pháp thực hiện
a) Nhóm giải pháp về thông tin, tuyên truyền
ðẩy mạnh công tác thông tin, tuyên tuyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức
của cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp về lợi ích trong việc tham gia và sử dụng
các dịch vụ ñô thị thông minh.
Tuyên truyền nâng cao nhận thức dịch vụ ñô thị thông minh gắn với cải cách
hành chính; thúc ñẩy doanh nghiệp tham gia vào dịch vụ ñô thị thông minh, phát triển
kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, năng lượng xanh, hướng ñến xây dựng kiến trúc xanh.
b) Nhóm giải pháp về thị trường và dịch vụ
Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong cung cấp các dịch vụ ñô thị thông minh;
khuyến khích các doanh nghiệp ña dạng hóa dịch vụ ñô thị thông minh cung cấp cho
người dân và xã hội.
Tăng cường phát triển thương mại ñiện tử của các doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh.
Tăng cường nghiên cứu và phát triển các dịch vụ ñô thị thông minh từ nhiều
nguồn lực khác nhau nhất là từ nguồn ngân sách nhà nước. Nâng cao năng lực thu hút
ñầu tư của các doanh nghiệp từ nguồn xã hội hóa.
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c) Nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy và ñào tạo nguồn nhân lực
Tập trung xây dựng mô hình hoạt ñộng cho Trung tâm giám sát, ñiều hành ñô thị
thông minh ñủ mạnh, hiệu quả, tiêu chuẩn bảo mật cao, ñáp ứng vận hành cho toàn tỉnh;
ñồng thời, nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách ñặc thù ñối với cán bộ, công chức,
viên chức làm việc tại Trung tâm này.
Kiện toàn Ban chỉ ñạo công nghệ thông tin của tỉnh; kiện toàn, nâng cao năng lực,
trình ñộ chuyên môn ñội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin các cấp.
d) Nhóm giải pháp về công nghệ và tiêu chuẩn
Xây dựng tiêu chuẩn kết nối liên thông dịch vụ ñô thị thông minh. Phát triển
tiêu chuẩn mở ñể chia sẻ dữ liệu.
Tăng cường nghiên cứu và phát triển các công nghệ và tiêu chuẩn mới ñể phục vụ
phát triển các dịch vụ ñô thị thông minh.
Tăng cường hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ gắn với phát triển các dịch vụ
ñô thị thông minh.
e) Nhóm giải pháp tài chính
Ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách tập trung của tỉnh ñể ñầu tư các dự án
mang tính chất cốt lõi, làm nền tảng cho phát triển dịch vụ ñô thị thông minh.
Bố trí nguồn vốn sự nghiệp của tỉnh thực hiện các chương trình, dự án liên quan
ñến hoạt ñộng chuyển ñổi dữ liệu các ngành; tổ chức các hội nghị, hội thảo; thuê dịch vụ
công nghệ thông tin.
Tranh thủ nguồn vốn từ chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai ñoạn
2016 - 2020 của Chính phủ ñối với những chương trình, dự án, ñề án ñủ ñiều kiện
nhằm bổ sung nguồn lực thực hiện ñề án.
ðẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội hóa thực hiện ñề án, trong ñó ưu tiên
phương thức ñầu tư theo phương thức hợp tác công tư (PPP) ñể phát triển hạ tầng.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh:
Tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy ñịnh của pháp luật.
Giao Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách ưu ñãi
nhà ñầu tư, doanh nghiệp thực hiện các dự án phát triển dịch vụ ñô thị thông minh
theo hình thức xã hội hóa trình Hội ñồng nhân dân hoặc Thường trực Hội ñồng
nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh trước khi thực hiện.
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 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 thứ 6 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2018./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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NGHỊ QUYẾT
Về chương trình giám sát năm 2019 của Hội ñồng nhân dân huyện
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân ngày 20
tháng 11 năm 2015;
Sau khi xem xét tờ trình số 10/TTr-HðND ngày 20 tháng 6 năm 2018 của
Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện về dự kiến chương trình giám sát năm 2019
của Hội ñồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các ñại biểu,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân huyện tán thành và thông qua Tờ trình của
Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện về dự kiến chương trình giám sát năm 2019
của Hội ñồng nhân dân huyện với các nội dung chủ yếu sau:
1. Hoạt ñộng giám sát của Hội ñồng nhân dân tại các kỳ họp
Tại các kỳ họp thường lệ trong năm 2019 (kỳ họp 8 và kỳ họp thứ 9), thực hiện
theo quy ñịnh của Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương, Luật Hoạt ñộng giám sát
của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân; hoạt ñộng giám sát của Hội ñồng nhân dân huyện
tập trung vào những nội dung sau:
a) Tại kỳ họp thứ 8 Hội ñồng nhân dân huyện
Hội ñồng nhân dân huyện sẽ xem xét báo cáo công tác 6 tháng ñầu năm 2019
của Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân,
Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện;
Báo cáo 6 tháng ñầu năm 2019 của Ủy ban nhân dân về kinh tế - xã hội; về
thực hiện dự toán ngân sách huyện; quyết toán ngân sách huyện năm 2018; về công tác
phòng, chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công tác phòng,
chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị
của cử tri; báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy ñịnh
của pháp luật;

86

CÔNG BÁO/Số 26+27/Ngày 27-7-2018

Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên khác
của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân,
Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện;
Xem xét quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân huyện, nghị quyết của Hội ñồng nhân dân
các xã, thị trấn có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của
cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội ñồng nhân dân huyện;
Xem xét báo cáo kết quả giám sát năm 2019 của Hội ñồng nhân dân huyện do
Thường trực HðND huyện tổng hợp báo cáo;
Xem xét các báo cáo giám sát chuyên ñề do Thường trực Hội ñồng nhân dân,
các Ban của Hội ñồng nhân dân huyện thực hiện.
a) Tại kỳ họp thứ 9 Hội ñồng nhân dân huyện
Hội ñồng nhân dân huyện sẽ xem xét báo cáo công tác năm 2019 của Thường trực
Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân,
Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện;
Báo cáo năm 2019 của Ủy ban nhân dân về kinh tế - xã hội; về tình hình thực hiện
ngân sách huyện; dự toán và phân bổ ngân sách huyện năm 2020; về công tác phòng,
chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công tác phòng, chống
tội phạm và vi phạm pháp luật; về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của
cử tri;
Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy ñịnh
của pháp luật;
Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên khác
của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân,
Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện;
Xem xét quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân huyện, nghị quyết của Hội ñồng
nhân dân các xã, thị trấn có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm
pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội ñồng nhân dân huyện;
Xem xét các báo cáo giám sát chuyên ñề do Thường trực Hội ñồng nhân dân,
các Ban của Hội ñồng nhân dân huyện thực hiện.
2. Những nội dung giám sát của Thường trực, các Ban của Hội ñồng nhân dân,
các Tổ ñại biểu và ðại biểu Hội ñồng nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ
và quyền hạn ñược pháp luật quy ñịnh
a) Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện
Xem xét quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân huyện và nghị quyết của Hội ñồng
nhân dân các xã, thị trấn có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm
pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội ñồng nhân dân huyện;
Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên khác
của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân,
Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện trong thời gian giữa hai kỳ họp
Hội ñồng nhân dân;
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Tổ chức hoạt ñộng giải trình tại phiên họp Thường trực Hội ñồng nhân dân;
Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;
Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri;
Giám sát chuyên ñề về kết quả thực hiện Nghị quyết số 10/2016/NQ-HðND
ngày 16 tháng 12 năm 2016 của HðND huyện về giảm nghèo bền vững giai ñoạn
2016 - 2020; ngăn chặn, ñẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
giai ñoạn 2013 - 2017 và ñịnh hướng ñến năm 2020.
b) Các hoạt ñộng giám sát của các Ban của Hội ñồng nhân dân
Thẩm tra các báo cáo do Hội ñồng nhân dân, Thường trực Hội ñồng nhân dân
phân công;
Giám sát quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân huyện, nghị quyết của Hội ñồng
nhân dân các xã, thị trấn;
Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân;
Giám sát chuyên ñề:
- Ban Kinh tế - xã hội: chuyên ñề về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công
nghiệp giai ñoạn 2016 - 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 06/2016/NQ-HðND
ngày 10 tháng 8 năm 2016 của HðND huyện A Lưới về phòng, chống suy dinh dưỡng
trẻ em dưới 5 tuổi giai ñoạn 2016 - 2020.
- Ban Pháp chế: chuyên ñề về tình hình quản lý, thực hiện công tác an toàn
vệ sinh thực phẩm trên ñịa bàn huyện giai ñoạn 2017 - 2019; công tác lấy phiếu tín nhiệm,
bỏ phiếu tín nhiệm ñối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội ñồng nhân dân bầu
hoặc phê chuẩn (ñối với cấp xã, thị trấn).
- Ban Dân tộc: chuyên ñề về kết quả thực hiện chương trình 135 về hỗ trợ ñầu tư
cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã ñặc biệt khó khăn, xã biên giới,
xã an toàn khu, các thôn, bản ñặc biệt khó khăn theo Quyết ñịnh số 551/Qð-TTg
ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; chính sách trợ giúp pháp lý cho
người nghèo, ñồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản
ñặc biệt khó khăn giai ñoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất
phức tạp hoặc ñiển hình theo Quyết ñịnh số 32/Qð-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2016
của Thủ tướng Chính phủ.
c) Hoạt ñộng giám sát của ñại biểu Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu Hội ñồng
nhân dân
- ðại biểu Hội ñồng nhân dân giám sát thông qua các hoạt ñộng sau ñây:
Chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên khác của Ủy ban nhân dân,
Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Thủ trưởng cơ quan
thuộc Ủy ban nhân dân huyện;
Giám sát quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân huyện và nghị quyết của Hội ñồng
nhân dân các xã, thị trấn;
Giám sát việc thi hành pháp luật ở ñịa phương;
Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.
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- Tổ ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện giám sát việc tuân theo Hiến pháp, luật,
văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội ñồng
nhân dân huyện tại ñịa phương hoặc về các vấn ñề do Hội ñồng nhân dân hoặc
Thường trực Hội ñồng nhân dân phân công.
Ngoài ra, Hội ñồng nhân dân, 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 huyện có thể
thực hiện giám sát một số lĩnh vực công tác, chuyên ñề theo ý kiến, kiến nghị của cử tri
hoặc thông qua dư luận, thông tin ñại chúng hoặc theo yêu cầu của Hội ñồng nhân dân huyện.
ðiều 2. Hội ñồng nhân dân huyện giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các
Ban của Hội ñồng nhân dân, các Tổ ðại biểu và các ðại biểu Hội ñồng nhân dân huyện
theo chức năng, nhiệm vụ ñược pháp luật quy ñịnh triển khai thực hiện chương trình
giám sát năm 2019 ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện thông qua, thực hiện báo cáo
kết quả giám sát tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 (kỳ họp thứ 8) của Hội ñồng
nhân dân huyện.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, kỳ họp thứ 6
thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội ñồng
nhân dân huyện biểu quyết thông qua./.
CHỦ TỊCH
Hồ ðàm Giang
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NGHỊ QUYẾT
Về việc cho thôi làm nhiệm vụ ðại biểu
Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Xét ñơn xin thôi làm ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI,
nhiệm kỳ 2016 - 2021 của ðại biểu Hồ Sỹ Hòa và Tờ trình số 11/TTr-HðND
ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nhất trí ñể ông Hồ Sỹ Hòa ñược thôi làm ðại biểu Hội ñồng nhân dân
huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo nguyện vọng với lý do: chuyển
công tác khỏi ñịa bàn.
ðiều 2. Ông Hồ Sỹ Hòa thôi làm nhiệm vụ ñại biểu kể từ ngày Hội ñồng
nhân dân huyện thông qua nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ ñại biểu.
ðiều 3. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện thông báo cho Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, cử tri ở ñơn vị bầu cử nơi ñại biểu ñược bầu và
ñại biểu có tên ở ðiều 1 biết nghị quyết của Hội ñồng nhân dân huyện về việc cho
thôi làm nhiệm vụ ñại biểu của ñại biểu Hội ñồng nhân dân.
ðiều 4. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 6
thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày Hội ñồng nhân dân
huyện biểu quyết thông qua./.
CHỦ TỊCH
Hồ ðàm Giang
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN A LƯỚI
Số: 10/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
A Lưới, ngày 11 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri
tại kỳ họp thứ 5 Hội ñồng nhân dân huyện khóa XI

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân ngày 20
tháng 11 năm 2015;
Sau khi xem xét báo cáo của Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện về kết quả
giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 Hội ñồng nhân dân
huyện khóa XI và ý kiến thảo luận của ñại biểu,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân huyện tán thành báo cáo của Thường trực
Hội ñồng nhân dân huyện về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại
kỳ họp thứ 5; ghi nhận kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị cử tri của Ủy ban
nhân dân huyện tại kỳ họp thứ 5 Hội ñồng nhân dân huyện khóa XI và nhấn mạnh
một số nội dung sau:
Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện ñã phối hợp với Ban Thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp nhận, tổng hợp, phân loại kiến nghị
cử tri và chuyển ñến Ủy ban nhân dân huyện nghiên cứu và trả lời tại kỳ họp thứ 5.
Nội dung cử tri kiến nghị về hầu hết các lĩnh vực của ñời sống kinh tế - xã hội, trong ñó,
tập trung chủ yếu vào các vấn ñề như: ñầu tư, sửa chữa, nâng cấp hệ thống kết cấu
hạ tầng giao thông, thủy lợi, ñiện, nước sinh hoạt; cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng ñất; giao ñất sản xuất; chế ñộ chính sách...
Công tác chỉ ñạo, tổng hợp, giải quyết, giám sát việc giải quyết các ý kiến,
kiến nghị của cử tri tại thứ 4, thứ 5 Hội ñồng nhân dân huyện khóa XI ñược Thường trực
Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các
Ban Hội ñồng nhân dân huyện, các Tổ ñại biểu và các ðại biểu Hội ñồng nhân dân huyện
thực hiện nghiêm túc, bảo ñảm theo luật ñịnh; sau kỳ họp, Ủy ban nhân dân huyện ñã
kịp thời ban hành các văn bản giao nhiệm vụ, chỉ ñạo các phòng, ban, các cơ quan,
ñơn vị, các xã, thị trấn nghiên cứu giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri ñã ñược
tiếp thu, trả lời tại kỳ họp.
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Việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri ñã ñi thẳng vào vấn ñề, xác ñịnh
những nguyên nhân chính dẫn ñến những bất cập, hạn chế trong công tác chỉ ñạo,
ñiều hành, triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, nhất là khó khăn
nguồn vốn ñầu tư… trên cơ sở ñó, tích cực chủ ñộng xem xét giải quyết hoặc ñề xuất
các phương án và biện pháp giải quyết. Có những kiến nghị thuộc thẩm quyền
giải quyết của nhiều cơ quan, ñơn vị, Ủy ban nhân dân huyện chỉ ñạo các phòng, ban,
ñơn vị phối hợp giải quyết, cơ bản ñáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và
Nhân dân trên ñịa bàn huyện.
Bên cạnh những kết quả ñạt ñược nêu trên, việc giải quyết, trả lời kiến nghị
của cử tri tại kỳ họp thứ 5 Hội ñồng nhân dân huyện khóa XI còn có những hạn chế,
khuyết ñiểm như sau:
Một số kiến nghị kéo dài từ kỳ họp thứ 4, thứ 5, thậm chí các kỳ họp trước ñến nay
cử tri tiếp tục phản ánh vẫn chưa ñược giải quyết dứt ñiểm hoặc là ñã ñược giải quyết
nhưng chưa triệt ñể, chưa có kết quả cụ thể nên chưa nhận ñược sự ñồng tình của cử tri.
Việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri có việc chưa dứt ñiểm, chưa xác ñịnh
ñược thời hạn và biện pháp giải quyết cụ thể.
Một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan,
ñơn vị nhưng việc chỉ ñạo, phối hợp giải quyết còn chậm hoặc ñùn ñẩy trách nhiệm
giữa các cơ quan, ñơn vị như: việc cấp giấy chứng nhận quyền sủ dụng ñất cho
Nhân dân… một số văn bản trả lời chưa sát với nội dung cử tri kiến nghị hoặc chưa
giải trình, cung cấp ñầy ñủ thông tin ñể cử tri hiểu, chia sẻ nên chưa nhận ñược sự
ñồng tình của cử tri, vì vậy cử tri tiếp tục phản ánh tại các kỳ họp sau.
Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của UBND huyện có nhiều nội dung,
nhiều vấn ñề chưa thuyết phục, trách nhiệm chưa cao. Nhiều nội dung trả lời của
UBND huyện là “ñã gửi văn bản”, “ñã chỉ ñạo”… nhưng sau 06 tháng chỉ ñạo
giải quyết, cử tri mong muốn là “kết quả thực hiện” mà UBND huyện ñã trả lời tại
kỳ họp trước (trừ những nội dung liên quan ñến ñầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí,
liên quan ñến thẩm quyền, cơ chế, chính sách…).
Trách nhiệm của một số cơ quan, ñơn vị, ñịa phương trong việc giải quyết,
trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa cao. Việc xem xét trả lời, giải quyết ñược
thực hiện trong một thời gian tương ñối ngắn (giữa hai kỳ họp HðND), nên chất lượng
giải quyết còn những hạn chế nhất ñịnh, nhất là các cơ quan nhận nhiều kiến nghị và
ý kiến cử tri liên quan ñến nhiều cơ quan, ñơn vị phối hợp giải quyết.
Việc giải quyết kiến nghị của cử tri cần sự phối hợp của nhiều cấp, nhiều
ngành và phải có kinh phí, thời gian giải quyết, nhất là các kiến nghị liên quan ñến
ñất ñai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, hỗ trợ ñền bù ảnh hưởng bởi các
dự án thủy ñiện. Một số kiến nghị về xây dựng, sửa chữa kết cấu hạ tầng, công trình,
dự án... trong ñiều kiện ngân sách huyện còn khó khăn, phụ thuộc nguồn vốn cấp trên
giao nên thực hiện chậm và khó ñáp ứng ñược yêu cầu.
Một số kiến nghị của cử tri liên quan ñến việc sửa ñổi, bổ sung chính sách phải
kiến nghị với Trung ương, HðND, UBND tỉnh xem xét giải quyết nên không thể
xác ñịnh cụ thể thời gian giải quyết.
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ðiều 2. Việc tiếp tục giải quyết kiến nghị của cử tri
1. ðối với các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, thứ 5 HðND huyện khóa XI,
ñề nghị UBND huyện và các cơ quan, ñơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ
của mình tiếp tục giải quyết các nội dung còn tồn ñọng:
a) Có 02 kiến nghị ñang trong quá trình giải quyết và ñã có thời hạn ñể
hoàn thành như: xử lý diện tích ruộng lúa của bà con xã Hồng Thượng bị bồi lấp ñất,
ñá do ảnh hưởng của việc khai thác mỏ ñá A Râng trong mùa mưa lũ gây ra (thời gian
hoàn thành tháng 6/2018); ñề nghị Công ty Cổ phần Thủy ñiện Trường Phú bồi thường,
hỗ trợ do sạt lở ngoài mốc giải phóng mặt bằng khi thi công tuyến ñường và ñập
A Lin B3 tại xã Hồng Trung (thời gian hoàn thành tháng 6/2018).
b) Còn 04 kiến nghị ñang ñược UBND huyện chỉ ñạo giải quyết: ñề nghị
Công ty Cổ phẩn Thủy ñiện Miền Trung hỗ trợ thêm phần kinh phí ñể Nhân dân
Khu tái ñịnh cư khắc phục sửa chữa công trình nhà ở; tiếp tục kiến nghị tỉnh thu hồi
ñất rừng sản xuất của các tổ chức sử dụng ñất bàn giao lại cho các ñịa phương ñể giao
cho các hộ dân thiếu ñất sản xuất; xây dựng phương án giải quyết (ño ñạc, cấp lại)
giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ñối với diện tích ñất rừng sản xuất (rừng 661) tại
xã Hồng Trung; giải quyết tranh chấp ranh giới hành chính, tranh chấp ñất ñai giữa
hai xã Hồng Vân và Hồng Thủy; về việc chấp hành các quy ñịnh về khai thác, bảo vệ
môi trường và thực hiện cam kết hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho một số hộ dân
xã Hồng Quảng của Hợp tác xã Niềm tin Trường Sơn.
c) Về 08 kiến nghị của của cử tri tại kỳ họp thứ 5 ñang trong quá trình giải quyết
và ñã xác ñịnh rõ thời hạn, giải pháp ñể giải quyết như: ñầu tư cột ñiện tại ñường Vỗ Át
và Kim ðồng ñến Trung tâm Y tế (sẽ ñưa vào danh mục ñầu tư cơ bản năm 2019);
ñề nghị chỉ ñạo ñẩy nhanh tiến ñộ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất trên ñịa bàn;
hoàn thành sớm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cho các hộ dân xã A Ngo
(hoàn thành trong tháng 6/2018); ñề nghị Công ty Cổ phần Thủy ñiện Miền Trung có
phương án hỗ trợ cho các hộ bị ngập nhà cửa, hoa màu, gia súc, gia cầm… của 04 xã
Hồng Thượng, Hồng Thái, Sơn Thủy và Hồng Quảng và các hộ phía bên kia sông
A Sáp thuộc ñịa phận xã Hồng Thái (hoàn thành trong 6/2018); hỗ trợ tiền và
lương thực cho bà con trong thời gian không sản xuất ñược 15 ha ruộng tại khu tái
ñịnh canh Thủy ñiện A Lưới; hỗ trợ kinh phí nạo vét suối Tà Rình và suối A Nôr
(Hồng Kim), suối Tà Rình, Tà Leng (Bắc Sơn); quy hoạch ñất ñai ở khu vực Hu (xã
Hồng Vân) và xây dựng phương án giao ñất cho Nhân dân sản xuất; cải tạo, nâng cấp
trụ sở của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Hồng Thái; ño ñạc diện tích ñất tại
tiểu khu 228, khu vực ñồi A Túc ñể xã hoàn thành phương án giao ñất sản xuất cho
bà con Nhân dân.
d) Về 03 kiến nghị của cử tri ñã ñược tiếp thu, xử lý và kiến nghị các cơ quan
có thẩm quyền xem xét, giải quyết liên quan ñến sửa chữa, xây dựng kết cấu hạ tầng:
ñề nghị ñầu tư mở rộng mặt cầu vượt qua kênh mương Thủy ñiện A Lưới ñể tạo
ñiều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong việc ñi lại, vận chuyển nông sản; di dời
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Trạm quản lý bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới nhằm bảo ñảm
cảnh quan, khuôn viên Nhà truyền thống các dân tộc Hồng Hạ; ñầu tư ñiện chiếu sáng
ñường Nơ Trang Lơng và ñường Võ Bẩm.
2. Tiếp tục chỉ ñạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tập trung giải quyết
dứt ñiểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri ñã xác ñịnh ñược thời gian, giải pháp cụ thể.
Giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp ñối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan ñến
nhiều ngành, nhiều cấp. Báo cáo HðND huyện kết quả giải quyết tại kỳ họp thứ 7
vào cuối năm 2018 ñối với các kiến nghị sẽ giải quyết dứt ñiểm, cũng như giải quyết
các ý kiến còn lại.
3. Khi phân loại nội dung kiến nghị của cử tri ñể chuyển ñến các cơ quan
chức năng trả lời phải quan tâm ñến những vấn ñề cử tri bức xúc, cử tri ñã kiến nghị
nhiều lần nhưng chưa ñược giải quyết. Tăng cường công tác kiểm tra, ñôn ñốc
thực hiện, nếu thấy việc giải quyết chậm, chất lượng chưa cao thì phải kịp thời
chỉ ñạo ñể bảo ñảm kế hoạch giải quyết ñề ra, góp phần nâng cao chất lượng
giải quyết, trả lời. Việc phân loại ý kiến cử tri phải cụ thể, rõ ràng, xác ñịnh cơ quan
chủ trì thực hiện, cơ quan phối hợp thực hiện và thời gian dự kiến hoàn thành ñể
cử tri biết, theo dõi, giám sát...
4. ðề nghị UBND huyện quan tâm hơn ñến chất lượng giải quyết các kiến nghị
cử tri, kết quả giải quyết phải rõ ràng, tránh chung chung; phải có những việc làm,
kết quả cụ thể, dứt ñiểm từng vấn ñề tránh tình trạng báo cáo kết quả giải quyết:
UBND huyện “ñã gửi văn bản”, “ñã chỉ ñạo”…
5. Những nội dung kiến nghị của cử tri vượt quá thẩm quyền hoặc thuộc
thẩm quyền của các cơ quan, ñơn vị khác thì phải thường xuyên theo dõi, ñôn ñốc,
phối hợp ñể giải quyết dứt ñiểm.
6. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, thông tin về công tác giải quyết,
trả lời kiến nghị của cử tri; công khai trên các phương tiện thông tin ñại chúng
kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri ñể cử tri theo dõi, giám sát.
ðiều 3. Tổ chức thực hiện
Giao Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giải quyết các
kiến nghị cử tri tại ðiều 2 của nghị quyết.
Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban, các Tổ ðại biểu và các ðại biểu
Hội ñồng nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các thành viên thường xuyên kiểm tra, giám sát
việc thực hiện nghị quyết.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, kỳ họp thứ 6
thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội ñồng
nhân dân huyện biểu quyết thông qua./.
CHỦ TỊCH
Hồ ðàm Giang
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN A LƯỚI
Số: 11/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
A Lưới, ngày 11 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2017


HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 6
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 thi hành một số ñiều của Luật Ngân sách nhà nước;
Sau khi nghe Ủy ban nhân dân huyện báo cáo quyết toán ngân sách huyện
năm 2017; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội Hội ñồng nhân dân huyện và
ý kiến thảo luận của các ñại biểu,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2017 với một số
chỉ tiêu chính sau:
1. Tổng thu ngân sách nhà nước:
727.966.519.313 ñồng
Trong ñó:
a) Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh hưởng: 178.152.101.558 ñồng
b) Ngân sách huyện, xã hưởng:
549.814.417.755 ñồng
(gồm cả thu bổ sung của ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới và kết dư
ngân sách năm trước).
2. Tổng thu ngân sách huyện:
442.278.240.016 ñồng
Trong ñó:
a) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:
395.478.402.909 ñồng
b) Thu chuyển nguồn:
23.263.980.547 ñồng
c) Thu kết dư ngân sách năm trước:
4.686.634.923 ñồng
d) Thu tại ñịa bàn huyện hưởng:
18.849.221.637 ñồng
3. Tổng thu ngân sách xã, thị trấn:
107.536.177.739 ñồng
Trong ñó:
a) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:
98.317.045.085 ñồng
b) Thu kết dư ngân sách năm trước:
4.184.974.746 ñồng
c) Thu tại ñịa bàn xã hưởng:
5.034.157.908 ñồng
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3. Tổng chi ngân sách:
539.575.165.695 ñồng
(gồm cả chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới, chuyển trả ngân sách tỉnh).
a) Chi ngân sách cấp huyện:
434.303.275.286 ñồng
b) Chi ngân sách cấp xã, thị trấn:
100.797.405.409 ñồng
c) Chuyển trả ngân sách tỉnh:
4.474.485.000 ñồng
4. Kết dư ngân sách:
10.239.252.060 ñồng
a) Kết dư ngân sách cấp huyện:
3.500.479.730 ñồng
b) Kết dư ngân sách xã, thị trấn:
6.738.772.330 ñồng
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
Thống nhất chuyển toàn bộ kết dư ngân sách huyện năm 2017 vào thu ngân sách
huyện năm 2018 ñể chi theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước.
Thường trực Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện có trách nhiệm
chỉ ñạo việc xử lý kết dư ngân sách huyện, xã, thị trấn theo ñúng quy ñịnh của
Luật Ngân sách nhà nước.
ðiều 3. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân,
các Tổ ñại biểu và các ðại biểu Hội ñồng nhân dân huyện phối hợp với Ban Thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các thành viên tăng cường giám sát,
kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ ñược pháp luật
quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, kỳ họp thứ 6
thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội ñồng
nhân dân huyện biểu quyết thông qua./.
CHỦ TỊCH
Hồ ðàm Giang
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