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MỤC LỤC
VĂN ẢN Q Y PHẠM PH P L Ậ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN H YỆN PHÚ LỘ
16-7-2018

N hị qu ết s 37/2018/NQ-HĐND về việc đẩ mạnh các
iải pháp để thực hiện ho n th nh nhiệm vụ kinh tế - xã hội
năm 18.

Trang
03
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ỦY

N NHÂN DÂN ỈNH

26-7-2018

Qu ết định s 1639 QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ôn
N u ễn Văn Lập iữ chức vụ rưởn ban an ôn iáo
trực thuộc ở Nội vụ.
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hỉ thị s 13
-UBND về việc tăn cườn quản lý các
loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt độn văn hóa
â tiến ồn, l m mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên
địa b n tỉnh hừa hiên Huế.
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hỉ thị s 14/CT-UBND về việc tăn cườn côn tác quản lý
loại hình kinh doanh karaoke di độn .
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N hị qu ết s 38/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổn qu ết toán
n ân sách hu ện Phú Lộc năm 17.
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N hị qu ết s 39/NQ-HĐND về hư n trình iám sát của
Hội đồn nhân dân hu ện năm 19.
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Nghị qu ết s 4 /NQ-HĐND về việc thôn qua Đề án xâ dựn
cánh đồn mẫu vùn lúa trọn điểm v phát triển một s
sản phẩm nôn n hiệp sạch trên địa b n hu ện Phú Lộc
giai đoạn 18 , định hướn đến năm
5.
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N hị qu ết s 41/NQ-HĐND về kết quả iám sát việc
thực hiện các kết luận sau thanh tra của hanh tra các cấp
từ năm 15 - 2017.
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N hị qu ết s 4 /NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủ viên
Ủ ban nhân dân hu ện Phú Lộc, nhiệm kỳ 16 - 2021
đ i với ôn N u ễn Văn Vĩnh.
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N hị qu ết s 43/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử
bổ sun Ủ viên Ủ ban nhân dân hu ện Phú Lộc, nhiệm kỳ
2016 1 đ i với ôn N u ễn rườn .
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ LỘC
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ LỘC

: 37/2018/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Lộc, ngày 16 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện hoàn thành
nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ LỘC
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ SÁU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Sau khi xem xét Báo cáo số 2430/BC-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
và các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm
6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến
thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Tán thành và thông qua các giải pháp để thực hiện hoàn thành
nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện năm 2018.
Hội đồn nhân dân hu ện nhấn mạnh một s nội dun chính sau:
1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội sáu thán đầu năm 18.
Trong sáu thán đầu năm 18, với sự nỗ lực, qu ết tâm cao của cả hệ th n
chính trị v các tần lớp nhân dân, sự điều h nh năn độn , có hiệu quả của các cấp
chính qu ền, tình hình kinh tế - xã hội trên địa b n hu ện tiếp tục phát triển; an sinh
xã hội được quan tâm, các đ i tượn chính sách, ia đình khó khăn được chăm lo;
qu c phòn , an ninh, trật tự an to n xã hội được iữ vữn , cụ thể như sau:
Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ ếu đạt trên 5
so với N hị qu ết
của Hội đồn nhân dân hu ện; tron đó, quan trọn nhất l chỉ tiêu hu cân đ i n ân sách
đạt 54 ; iá trị sản xuất đạt 58, 8 v tăn so với cùn kỳ. ác chư n trình
kinh tế - xã hội trọn điểm triển khai thực hiện hiệu quả; chất lượn các hoạt độn
dịch vụ từn bước được nân cao; sản xuất côn n hiệp có nhữn chu ển biến
tích cực; côn tác xâ dựn nôn thôn mới tiếp tục thực hiện t t; tổn v n đầu tư
to n xã hội đạt khá, nhiều côn trình, dự án đã ho n th nh đưa v o sử dụn ; côn tác
bồi thườn , iải phón m t b n thực hiện đảm bảo tiến độ. ôn tác cải cách h nh chính
được quan tâm đún mức, tiếp tục dẫn đầu to n tỉnh về kết quả xếp loại h n năm.
ác lĩnh vực iáo dục, tế, văn hóa - xã hội có sự chu ển biến tích cực; an ninh
chính trị, trật tự an to n xã hội được iữ vữn .
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ên cạnh nhữn kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của hu ện vẫn còn nhữn
khó khăn, hạn chế như: chỉ tiêu ổn đầu tư to n xã hội chỉ đạt 47,5 so với
N hị qu ết của Hội đồn nhân dân hu ện; côn tác quản lý trật tự xâ dựn , t i n u ên
và môi trườn chưa đáp ứn êu cầu, tình trạn lấn chiếm đất đai, xâ dựn trái phép,
vi phạm qu hoạch, khai thác trái phép cát, sỏi, đất l m vật liệu san lấp, thải rác,
tập kết rác khôn đún qu định... chưa được các địa phư n xử lý kịp thời; quản lý
rừn v đất lâm n hiệp chưa được quan tâm đún mức; quỹ đất phục vụ qu hoạch
đấu iá hẹp dần; việc đăn ký nuôi trồn v khai thác thủ sản trên đầm phá chưa
được thực hiện n hiêm túc; việc xử lý vi phạm nuôi tôm thẻ chân trắn còn chậm;
dịch vụ du lịch chưa phát triển tư n xứn với tiềm năn ; chất lượn tham mưu của
một s n nh m c dù đã được cải thiện nhưn chưa đáp ứn êu cầu, chế độ thôn tin,
báo cáo chưa n hiêm túc; việc iải qu ết đ n thư của côn dân nhìn chun còn chậm;
việc thực hiện các kết luận, kiến n hị, qu ết định xử lý sau thanh tra chưa đạt êu cầu
đề ra...
. Một s nhiệm vụ v

iải pháp chủ ếu tron sáu thán cu i năm.

Hội đồn nhân dân hu ện th n nhất với các nhiệm vụ v iải pháp m Ủ ban
nhân dân hu ện đã nêu tron báo cáo; đồn thời, nhấn mạnh một s nhóm iải pháp
chủ ếu thực hiện tron sáu thán cu i năm 18 như sau:
a) Giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh
Tăn cườn tu ên tru ền, quản bá tiềm năn , thế mạnh về du lịch, tập trun
kêu ọi các nh đầu tư v o phát triển du lịch. Đổi mới mô hình quản lý, nân cao
chất lượn dịch vụ du lịch để thu hút khách lưu trú. Đẩ mạnh côn tác quản lý, iới thiệu
v quản bá danh hiệu Lăn ô - Vịnh đẹp thế iới; tăn cườn kiểm tra côn tác
bảo đảm vệ sinh an to n thực phẩm, cảnh báo n u hiểm, cứu hộ cứu nạn, ch n
đu i nước tại các điểm du lịch sinh thái; xử lý kịp thời tình trạn chèo kéo, đeo bám
khách du lịch.
hực hiện t t chức năn quản lý các hoạt độn thư n mại trên địa b n; tổ chức
các chư n trình xúc tiến thư n mại nh m iới thiệu, quản bá v bán sản phẩm
tại các Hội chợ thư n mại tron v n o i tỉnh. iếp tục thực hiện việc chu ển đổi
mô hình tổ chức quản lý chợ Lăn ô, xâ dựn chợ văn minh thư n mại đ i với
chợ Nước N ọt, xã Lộc hủ v chợ Non , xã Lộc ổn.
Đẩ mạnh thực hiện hư n trình phát triển côn n hiệp - tiểu thủ côn n hiệp.
iếp tục thực hiện Đề án khôi phục v phát triển L n n hề dầu tr m Lộc hủ ;
ph i hợp xâ dựn chỉ dẫn địa lý dầu tr m Huế; r soát, đánh iá thực trạn n hề
ma ia côn tại hu ện để đẩ mạnh, phát triển.
iếp tục chỉ đạo các Hợp tác xã v b con nôn dân chăm sóc, phòn ch n
sâu bệnh, phòn ch n hạn cho câ trồn vụ Hè hu; thực hiện t t mô hình cánh
đồn mẫu; chu ển đổi diện tích lúa thiếu nước san trồn lạc, dưa hấu để tăn hiệu quả
kinh tế. ổ chức s kết đánh iá nh m tiếp tục thực hiện t t dự án ải tạo v phát triển
đ n bò lai; tăn cườn kiểm tra hoạt độn các lò mổ tập trun . hỉ đạo nuôi trồn
thủ sản có hiệu quả, tiếp tục sắp xếp n hề nuôi cá lồn theo kế hoạch, tổ chức kiểm tra,
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xử lý các trườn hợp vi phạm qu định về nuôi trồn v đánh bắt thủ sản đầm phá.
ăn cườn côn tác quản lý rừn v đất lâm n hiệp, đ c biệt l các diện tích rừn
thu hồi từ các tổ chức, rừn trồn cảnh quan…
hỉ đạo ho n chỉnh qu hoạch xâ dựn nôn thôn mới của các xã: Lộc hủ ,
Lộc iến, Lộc Vĩnh v điều chỉnh qu hoạch các xã còn lại thuộc Dự án VIE 33.
hỉ đạo các xã: Vinh Mỹ, Lộc rì triển khai lập hồ s , thủ tục đề n hị xét, côn nhận
xã đạt chuẩn nôn thôn mới iai đoạn 16 - 2020.
b) Giải pháp về qu hoạch, xâ dựn , iải phón m t b n
Ho n th nh côn tác lập v phê du ệt các dự án, đồ án qu hoạch đảm bảo
chất lượn , tiến độ. ập trun côn tác qu hoạch phân lô các khu tái định cư, các
khu dân cư mới theo định hướn qu hoạch xâ dựn nôn thôn mới v qu hoạch
chun đô thị để tạo quỹ đất đấu iá v b trí tái định cư.
Kịp thời tháo ỡ vướn mắc để đẩ nhanh tiến độ thi côn các côn trình, đ c biệt
l các côn trình thuộc chư n trình phát triển v chỉnh tran đô thị, chư n trình
xâ dựn nôn thôn mới, các côn trình hạ tần thiết ếu ở vùn khó khăn.
ích cực ph i hợp thực hiện t t côn tác iải phón m t b n để triển khai
xâ dựn các côn trình, dự án đầu tư trên địa b n, đ c biệt l các dự án lớn, quan trọn
của run ư n , ỉnh.
c) Giải pháp hu độn v n
riển khai đồn bộ các iải pháp nh m tăn n uồn thu, đôn đ c các n uồn thu
đạt thấp; đẩ mạnh côn tác ch n thất thu, nợ đọn thuế nh m ho n th nh kế hoạch
đề ra. Đẩ mạnh côn tác đấu iá thu tiền sử dụn đất theo kế hoạch đã được phê du ệt
nh m tạo n uồn thu đầu tư c sở hạ tần .
Đẩ mạnh xã hội hóa trên các lĩnh vực iáo dục, tế, văn hóa thể thao, hạ tần
kỹ thuật các cụm côn n hiệp v môi trườn để thu hút v n đầu tư. hủ độn xúc tiến
kêu ọi đầu tư, thực hiện đa dạn hóa các hình thức hu độn v n.
d) Giải pháp về bảo vệ môi trườn
Ưu tiên đầu tư các côn trình, hệ th n xử lý rác thải, nước thải tại khu côn n hiệp,
khu đô thị, l n n hề, khu du lịch... để hạn chế ô nhiễm môi trườn . ăn cườn
tu ên tru ền, vận độn , hướn dẫn nhân dân tham ia bảo vệ môi trườn .
Ph i hợp với các n nh, đ n vị của run ư n v của ỉnh tron việc theo dõi,
quan trắc môi trườn nh m n ăn n ừa các sự c về môi trườn . ăn cườn đ o tạo,
bồi dưỡn cán bộ, côn chức có đủ trình độ, am hiểu các vấn đề môi trườn để thực hiện
t t côn tác quản lý, phát hiện v xử lý các vấn đề về môi trườn .
hực hiện n hiêm túc pháp luật bảo vệ môi trườn , thườn xu ên tổ chức
kiểm tra nh m phát hiện, n ăn ch n v xử lý kịp thời các trườn hợp lấn chiếm đất đai,
khai thác khoán sản trái phép, các trườn hợp xả thải nước chưa qua xử lý, â ô nhiễm
môi trườn .
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đ) Giải pháp về cải cách h nh chính
hỉ đạo xâ dựn kế hoạch cụ thể để thực hiện nhiệm vụ cải cách h nh chính;
phân côn rõ trách nhiệm thực hiện cho từn c quan, đ n vị v cán bộ, côn chức,
viên chức; thườn xu ên tiến h nh tự kiểm tra côn vụ; nân cao kỷ cư n , kỷ luật
h nh chính, chấn chỉnh chế độ thôn tin, báo cáo.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành;
Tiếp tục duy trì áp dụng và cải tiến Hệ th ng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
9 1: 15. Du trì v đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện.
Tổ chức khai trư n , đưa v o hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại
xã Vinh Hiền và các xã còn lại theo lộ trình kế hoạch năm 18.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủ ban nhân dân hu ện căn cứ các nhiệm vụ, iải pháp đã nêu tại
áo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội v các chư n trình
kinh tế - xã hội trọn điểm sáu thán đầu năm, nhiệm vụ trọn tâm sáu thán
cu i năm 18 đã được Hội đồn nhân dân hu ện thôn qua v các nhiệm vụ, iải pháp
trọn tâm xác định tại N hị qu ết n để thực hiện.
. Giao hườn trực Hội đồn nhân dân hu ện, các an Hội đồn nhân dân hu ện,
các đại biểu Hội đồn nhân dân hu ện ph i hợp với an hườn trực Ủ ban M t trận
ổ qu c Việt Nam hu ện tiến h nh iám sát, đôn đ c việc thực hiện N hị qu ết theo
nhiệm vụ, qu ền hạn đã được pháp luật qu định.
3. Hội đồn nhân dân hu ện kêu ọi to n thể cán bộ, quân v dân tron hu ện
nêu cao tinh thần l m chủ, đo n kết, nhất trí, phát hu nhữn kết quả đạt được, hu độn
mọi n uồn lực phấn đấu ho n th nh thắn lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
năm 18.
N hị qu ết n
thứ sáu thôn qua n

đã được Hội đồn nhân dân hu ện Phú Lộc khóa XI, kỳ họp
16 thán 7 năm 18 v có hiệu lực từ n
4 thán 7 năm 18. .
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Quang
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
: 1639 QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lập giữ chức vụ
Trưởng ban Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ăn cứ Luật ổ chức chính qu ền địa phư n n
19 thán 6 năm 15;
ăn cứ Qu ết định s 7
3 QĐn
19 thán
năm
3 của hủ tướn
hính phủ ban h nh Qu chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chu ển, từ chức, miễn nhiệm
cán bộ, côn chức lãnh đạo;
ăn cứ Qu ết định s 5
15 QĐ- ND n
8 thán 1 năm 15 của
Ủ ban nhân dân tỉnh ban h nh Qu định về quản lý tổ chức bộ má , biên chế v cán bộ,
côn chức tỉnh hừa hiên Huế;
Xét đề n hị của Giám đ c ở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. ổ nhiệm ôn N u ễn Văn Lập, Phó rưởn ban an ôn iáo, iữ
chức vụ rưởn ban an ôn iáo trực thuộc ở Nội vụ.
hời hạn iữ chức vụ kể từ n
1 thán 8 năm 18 đến n
31 thán 7
năm
3.
Phụ cấp chức vụ thực hiện theo qu định hiện h nh của Nh nước.
Điều 2. hánh Văn phòn Ủ ban nhân dân tỉnh, Giám đ c ở Nội vụ, thủ trưởn
các c quan có liên quan v ôn N u ễn Văn Lập chịu trách nhiệm thi h nh
Qu ết định n . .
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 7 năm 2018

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa,
hoạt động văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
hời ian qua, trên địa b n tỉnh hừa hiên Huế, các loại hình hoạt độn
n hệ thuật, thể dục, thể thao, vui ch i iải trí phát triển đa dạn , phon phú phục vụ
t t nhu cầu hưởn thụ văn hóa n
c n tăn của nhân dân. u nhiên, có một s
hoạt độn đã â bức xúc tron nhân dân, như: các tổ chức, cá nhân cho thuê d n
nhạc s n , d n karaoke đến phục vụ tại các hộ ia đình, cá nhân tron các đám tiệc,
sinh hoạt văn hóa ia đình; hoạt độn quản cáo, rao bán h n b n các loa có
côn suất lớn â tiến ồn, l m mất trật tự ảnh hưởn đến môi trườn s n của
n ười dân.
Để khắc phục tình trạn trên v đảm bảo việc thực hiện n hiêm túc các qu định
của pháp luật tron hoạt độn văn hóa v kinh doanh dịch vụ văn hóa, hủ tịch
Ủ ban nhân dân tỉnh êu cầu:
1. hủ trưởn các sở, ban, n nh tỉnh, hủ tịch Ủ ban nhân dân các hu ện, thị xã,
th nh ph Huế v đề n hị Ủ ban M t trận ổ qu c Việt Nam tỉnh, các đo n thể, các
tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - n hề n hiệp... tổ chức tu ên tru ền, iáo dục ý thức
chấp h nh n hiêm các qu định của pháp luật tron hoạt độn văn hóa, kinh doanh
dịch vụ văn hóa cho cán bộ, côn chức, viên chức, đo n viên, hội viên v nhân dân ở
c quan, đ n vị, địa phư n mình thực hiện t t nếp s n văn minh khi tổ chức ho c
tham ia các hoạt độn văn hóa tron c quan, tổ chức, hộ ia đình v n i côn cộn .
2. Lãnh đạo các n nh, các cấp có liên quan tăn cườn chỉ đạo, quản lý ch t chẽ
v kiểm tra, xử lý n hiêm đ i với các h nh vi vi phạm tron lĩnh vực văn hóa v
kinh doanh dịch vụ văn hóa theo qu định pháp luật; điều chỉnh, bổ sun đưa v o
qu ước, hư n ước tại thôn, bản, tổ dân ph nhữn loại hình sinh hoạt văn hóa
văn minh, tiến bộ, đậm đ bản sắc dân tộc để n ười dân thực hiện v cảnh báo nhữn
loại hình văn hóa độc hại, phản văn hóa để phòn n ừa.
3. Sở Văn hóa và Thể thao:
a) hủ trì, ph i hợp các n nh có liên quan tổ chức tập huấn, phổ biến các
quy định pháp luật về hoạt độn văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa cho các cán bộ
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quản lý, kiểm tra văn hóa các cấp; các tổ chức, cá nhân hoạt độn văn hóa, kinh doanh
dịch vụ văn hóa trên địa b n tỉnh.
b) ăn cườn côn tác iám sát việc thực hiện Qu ết định s 6
17 QĐ-UBND
n
11 thán 8 năm 17 của
ND tỉnh về việc ban h nh Qu định một s vấn đề
tron việc thực hiện nếp s n văn minh đô thị v nôn thôn trên địa b n tỉnh
hừa hiên Huế iai đoạn 17 ; hỉ thị s 3
-UBND ngày 22 tháng 01
năm 18 của
ND tỉnh về đẩ mạnh thực hiện nếp s n văn minh đô thị v
nông thôn trên địa b n tỉnh hừa hiên Huế.
c) hủ trì, ph i hợp với các sở, n nh, địa phư n thườn xu ên tổ chức kiểm tra
các hoạt độn văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa b n tỉnh, nhất l các
hoạt độn văn hóa l m mất an ninh trật tự, ảnh hưởn đến việc học tập, sinh hoạt,
n hỉ n i của nhân dân; kịp thời phát hiện v xử lý các h nh vi vi phạm theo qu định
pháp luật.
4. Công an tỉnh:
a) hỉ đạo các đ n vị n hiệp vụ; côn an hu ện, thị xã, th nh ph ; côn an các
xã, phườn , thị trấn tăn cườn kiểm tra, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện v
xử lý n hiêm các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt độn văn hóa, kinh doanh dịch vụ
văn hóa vi phạm các qu định về an ninh trật tự theo qu định của pháp luật.
b) Ph i hợp với ở Văn hóa v hể thao v các c quan có liên quan kiểm tra
các hoạt độn văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa â tiến ồn l m mất an ninh
trật tự tại khu dân cư, ảnh hưởn đến việc học tập, sinh hoạt, n hỉ n i của nhân dân;
xử lý n hiêm các h nh vi vi phạm theo thẩm qu ền.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) ổ chức tu ên tru ền, phổ biến Qu chuẩn kỹ thuật qu c ia về tiến ồn v
qu định xử phạt vi phạm h nh chính tron lĩnh vực bảo vệ môi trườn cho cán bộ,
côn chức, viên chức, n ười lao độn v nhân dân trên địa b n tỉnh biết để thực hiện
đún qu định.
b) hủ trì, ph i hợp các c quan, đ n vị có chức năn tổ chức tập huấn sử dụn
phư n tiện, thiết bị đo tiến ồn cho lực lượn kiểm tra các cấp v cấp iấ chứn nhận
theo qu định, bảo đảm iá trị pháp lý khi thực thi nhiệm vụ.
c) hủ trì, ph i hợp với các sở, n nh có liên quan có kế hoạch thườn xu ên
tổ chức kiểm tra, phát hiện v xử lý n hiêm các h nh vi vi phạm về tiến ồn trên
địa b n tỉnh theo đún qu định hiện h nh.
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6. Sở Công Thương:
hỉ đạo lực lượn Quản lý thị trườn ph i hợp với các n nh chức năn kiểm tra,
xử lý n hiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa nhưn khôn đăn ký
kinh doanh theo qu định của pháp luật.
7. Đài Phát thanh - Truyền hình Thừa Thiên Huế, Báo Thừa Thiên Huế:
a) Ph i hợp với ở Văn hóa v hể thao, ở i n u ên v Môi trườn ,
Công an tỉnh tổ chức tu ên tru ền trên phư n tiện tru ền thôn các qu định của
pháp luật về hoạt độn văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa; về an ninh trật tự,
an to n xã hội; Qu chuẩn kỹ thuật qu c ia về tiến ồn để cán bộ v nhân dân biết
thực hiện.
b) Xâ dựn chu ên tran , chu ên mục phản ảnh kịp thời nhữn tổ chức,
cá nhân thực hiện t t, đồn thời phê phán các h nh vi vi phạm tron hoạt độn
văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa để iáo dục chun cho cộn đồn .
8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế:
a) ổ chức phổ biến, tu ên tru ền sâu rộn
hỉ thị n v các qu định của
pháp luật về hoạt độn văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa cho cán bộ, nhân dân,
các tổ chức, cá nhân có liên quan ở địa phư n . N ười đứn đầu các c quan, các
đo n thể, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - n hề n hiệp..., đản viên, côn chức,
viên chức phải ư n mẫu, n hiêm chỉnh thực hiện nếp s n văn minh đô thị v
nôn thôn tron việc tổ chức đám, tiệc tại ia đình, khôn sử dụn các d n âm thanh
â tiến ồn vượt quá mức qu định của Qu chuẩn qu c ia về tiến ồn.
b) hỉ đạo phòn Văn hóa v hôn tin chủ trì, ph i hợp với phòn
i n u ên
v Môi trườn , c quan côn an cùn cấp v các c quan có liên quan thườn xu ên
kiểm tra v xử lý n hiêm các h nh vi vi phạm về hoạt độn văn hóa, kinh doanh
dịch vụ văn hóa côn cộn về tiến ồn, an ninh trật tự theo qu định của pháp luật.
c) hỉ đạo
ND các xã, phườn , thị trấn tổ chức phổ biến, quán triệt hỉ thị n
cho cán bộ, nhân dân v tổ chức, cá nhân hoạt độn văn hóa, kinh doanh dịch vụ
văn hóa ở địa phư n ; tăn cườn kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm qu ền.
d) hỉ đạo các c quan chức năn ở địa phư n tiến h nh kiểm tra v xử lý
n hiêm các vi phạm về lấn chiếm lề đườn , vỉa hè để tổ chức các hoạt độn văn hóa,
vui ch i iải trí khôn đún qu định.
Yêu cầu hủ trưởn các sở, ban, n nh tỉnh, hủ tịch
ND các hu ện, thị xã
v th nh ph Huế triển khai thực hiện n hiêm túc hỉ thị n ; định kỳ h n năm,
trước n
15 1 báo cáo kết quả triển khai thực hiện về
ND tỉnh (qua ở Văn hóa
v hể thao).
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Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướn mắc, các sở, ban, n nh,
địa phư n kịp thời phản ảnh về ở Văn hóa v hể thao để tổn hợp, báo cáo
Ủ ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo. .
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 7 năm 2018

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác quản lý loại hình kinh doanh karaoke di động
Trong xu thế khoa học côn n hệ n
c n phát triển, nhữn năm qua nhiều
c sở kinh doanh karaoke đã cải tạo phòn c, nân cấp tran bị tran thiết bị âm thanh
ánh sán , óp phần đáp ứn nhu cầu của n ười dân. u nhiên, thời ian ần đâ
một s tổ chức, cá nhân kinh doanh loại hình karaoke di độn , dưới hình thức cun cấp
(cho thuê) loa, má khuếch đại âm thanh, có kết n i với các thiết bị n oại vi (di độn ,
má tính,
..) để hát karaoke â tiến ồn l m ảnh hưởn đến đời s n sinh hoạt
của n ười dân, khu dân cư, â bức xúc tron dư luận xã hội. Việc một s tổ chức,
cá nhân cho thuê máy, loa, các thiết bị âm thanh… để phục vụ nhu cầu hát karaoke,
về bản chất là hoạt độn kinh doanh karaoke, biến tướn dưới hình thức khác; vì vậ
hoạt độn này là đ i tượn bị điều chỉnh bởi N hị định s 1 3
9 NĐ-CP ngày
06/11/2009 của Chính phủ về ban hành quy chế hoạt độn văn hóa và kinh doanh
dịch vụ văn hóa công cộn .
Để thiết lập trật tự, kỷ cư n , đảm bảo kinh doanh đún pháp luật tron lĩnh vực
kinh doanh karaoke v các hình thức tư n tự, iữ ìn môi trườn văn hóa côn cộn ,
thực hiện nếp s n văn minh đô thị, hủ tịch Ủ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:
1. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm:
- Đẩ mạnh côn tác tu ên tru ền, phổ biến pháp luật, hướn dẫn các tổ chức,
cá nhân thực hiện đún các qu định của pháp luật về hoạt độn văn hóa, kinh doanh
dịch vụ văn hóa côn cộn .
- ăn cườn kiểm tra v xử lý n hiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm qu định.
- Theo dõi, đôn đ c, tổn hợp kết quả việc triển khai hỉ thị báo cáo hủ tịch
ND tỉnh.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: hủ trì, ph i hợp với các sở,
ban, n nh liên quan kiểm tra, xử lý việc â ô nhiễm tiến ồn theo qu định.
3. Công an tỉnh có trách nhiệm: Ph i hợp với các ở: Văn hóa v hể thao;
Lao độn , hư n binh v Xã hội; i n u ên v Môi trườn ; Ủ ban nhân dân các
hu ện, thị xã, th nh ph Huế thườn xu ên tổ chức kiểm tra, xử lý n hiêm các
hoạt độn vi phạm pháp luật.
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4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:
- ăn cườn côn tác tu ên tru ền đến từn tổ dân ph , cụm dân cư v
n ười dân, khi tổ chức hát karaoke phải đảm bảo các qu định của pháp luật, đ c biệt
l qu chuẩn về độ ồn, tránh ảnh hưởn đến đời s n , sinh hoạt của nhữn n ười
xung quanh.
- ăn cườn côn tác quản lý, kiểm tra về kinh doanh dịch vụ văn hóa, bảo vệ
môi trườn , an ninh trật tự…; ph i hợp với các c quan chức năn hướn dẫn, nhắc nhở,
xử lý các trườn hợp vi phạm theo qu định.
5. N ười tổ chức, n ười sử dụn thiết bị để hát karaoke phải đảm bảo các
quy chuẩn về độ ồn theo quy định; không làm ảnh hưởn đến đời s n sinh hoạt của
n ười dân.
Yêu cầu Giám đ c ở Văn hóa v hể thao, Giám đ c ôn an tỉnh, Giám đ c
ở
i n u ên v Môi trườn , hủ tịch
ND các hu ện, thị xã, th nh ph
n hiêm túc triển khai thực hiện. H n năm ửi báo cáo hủ tịch
ND tỉnh (qua
ở Văn hóa v hể thao để tổn hợp)./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ LỘC
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

: 38 NQ-HĐND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Lộc, ngày 16 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện Phú Lộc năm 2017
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ LỘC
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ SÁU
ăn cứ Luật Tổ chức chính qu ền địa phư n n

19 thán 6 năm 2015;

ăn cứ Luật N ân sách nh nước năm 15, N hị định s 163 16 NĐ-CP
n
1 thán 1 năm 16 của hính phủ về việc Qu định chi tiết thi h nh một s
điều của Luật N ân sách nh nước;
ăn cứ N hị qu ết s 19 NQ-HĐND n
16 thán 1 năm 16 của Hội đồn
nhân dân hu ện Phú Lộc khóa XI, kỳ họp lần thứ 3 về Dự toán v phân bổ dự toán
thu - chi n ân sách hu ện Phú Lộc năm 17;
Sau khi nghe Báo cáo của Ủ ban nhân dân hu ện trình b về tổn qu ết toán
thu - chi ngân sách nhà nước hu ện Phú Lộc năm 17; áo cáo thẩm tra của
an kinh tế - xã hội Hội đồn nhân dân hu ện; ý kiến thảo luận của các đại biểu
Hội đồn nhân dân hu ện,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi Ngân sách nhà nước trên
địa bàn huyện Phú Lộc năm 2017, cụ thể như sau:
1. ổn thu n ân sách nh nước: 932.451.649.619 đồn , bao ồm:
a) Thu cân đ i n ân sách nh nước:
b) Thu các khoản thu để lại chi qua K NN:
c) hu bổ sun cân đ i của N tỉnh:
d) Thu kết dư n ân sách:
e) Thu thuế XNK; thuế các DNNN:
f) Thu chu ển n uồn:
g) Thu ho n trả ngân sách:

166.390.108.618 đ
8.976.360.929 đ
446.262.858.000 đ
17.669.888.730 đ
248.154.241.034 đ
41.182.292.508 đ
3.815.899.800 đ

Trong đó: Ngân sách huyện, xã hưởng 666.703.405.919 đ
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. ổn chi n ân sách địa phư n (bao ồm chi n ân sách hu ện, n ân sách
xã, thị trấn) 635.113.732.344 đồn , bao ồm:
a) hi n ân sách hu ện

17:

b) Chi ngân sách xã, thị trấn

532.123.842.148 đ
17:

102.989.890.196 đ

c) Phần cân đ i thu - chi n ân sách hu ện, xã năm
- ổn thu n ân sách hu ện, xã hưởn năm
- ổn chi n ân sách hu ện, xã năm
- Kết dư n ân sách hu ện, xã

17:

17:

666.703.405.919 đ

17:

635.113.732.148 đ

17 chu ển san năm

18: 31.589.673.575 đ

Trong đó: Kết dư ngân sách huyện chuyển sang năm 2018: 20.322.295.933 đ
Điều 2. Xử lý kết dư ngân sách
hu ển s kết dư còn lại n ân sách hu ện l 20.322.295.933 đồn v o thu
n ân sách hu ện năm 18 để b trí cho các nhiệm vụ chi cần thiết, cấp bách nhưn
chưa b trí được n uồn.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủ ban nhân dân hu ện thực hiện Nghị qu ết.
. Giao hườn trực Hội đồn nhân dân hu ện, các an v các đại biểu
Hội đồn nhân dân hu ện ph i hợp với an thườn trực Ủ ban M t trận ổ qu c
Việt Nam hu ện phổ biến, đôn đ c, kiểm tra v giám sát việc thực hiện N hị qu ết
theo nhiệm vụ, qu ền hạn đã được pháp luật qu định.
N hị qu ết n đã được Hội đồn nhân dân hu ện khóa XI, kỳ họp lần thứ 6
thông qua n
16 thán 7 năm 18 v có hiệu lực kể từ n
ký./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Quang
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Lộc, ngày 16 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ LỘC
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ SÁU
ăn cứ Luật Tổ chức chính qu ền địa phư n n
ăn cứ Luật Hoạt độn
thán 11 năm 15;

19 thán 6 năm

15;

iám sát của Qu c hội v Hội đồn nhân dân n

Xét ờ trình s 66/TTr-HĐND n
09 tháng 7 năm 18 của hườn trực
Hội đồn nhân dân hu ện về việc đề n hị thôn qua hư n trình iám sát năm 19
của Hội đồn nhân dân hu ện, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồn nhân dân hu ện
tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất nội dung Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huy n
năm 2019 như sau:
1. Giám sát tại các kỳ họp:
a) Hội đồn nhân dân hu ện xem xét các báo cáo côn tác theo qu định tại
Điều 59 Luật Hoạt độn iám sát của Qu c hội v Hội đồn nhân dân năm 15 của
các c quan liên quan trình tại kỳ họp iữa năm v cu i năm 19 thôn qua hoạt độn
thẩm tra của các an Hội đồn nhân dân hu ện.
b) Du trì v tăn cườn hoạt độn xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp
theo hướn lựa chọn nội dun có trọn tâm, được đôn đảo cử tri quan tâm.
c) Lấ phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đ i với n ười iữ chức vụ do Hội đồn
nhân dân bầu theo N hị qu ết s 85 14 QH13 n
8 thán 11 năm 14 của
Qu c hội.
d) Giám sát qu ết định của Ủ ban nhân dân hu ện, n hị qu ết của Hội đồn
nhân dân cấp dưới trực tiếp khi có dấu hiệu trái với các qu định của pháp luật.
. Giám sát chu ên đề
a) Giám sát côn tác quản lý v khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa b n hu ện.
b) Giám sát côn tác quản lý Nh nước về qu hoạch v quản lý theo qu hoạch,
các hoạt độn khai thác, đánh bắt v nuôi trồn thủ sản trên đầm ầu Hai - Lăn ô.
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3. N o i các nội dun nêu trên, Hội đồn nhân dân, hườn trực Hội đồn
nhân dân, các an Hội đồn nhân dân v các đại biểu Hội đồn nhân dân hu ện sẽ
tiến h nh iám sát các nội dun khác thuộc chức năn , nhiệm vụ v qu ền hạn của mình
tù theo tình hình thực tế của địa phư n khi xét thấ cần thiết.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. hườn trực Hội đồn nhân dân hu ện tổ chức triển khai thực hiện N hị qu ết;
chỉ đạo, điều hòa, ph i hợp với các an Hội đồn nhân dân hu ện xâ dựn kế hoạch
iám sát; cùn với an hườn trực Ủ ban M t trận ổ qu c Việt Nam hu ện tiến h nh
hoạt độn iám sát theo qu định của pháp luật.
2. Ủ ban nhân dân hu ện chịu trách nhiệm phân côn , chỉ đạo các c quan
liên quan chuẩn bị nội dun theo êu cầu để côn tác iám sát của Hội đồn nhân dân
hu ện đạt chất lượn , hiệu quả.
N hị qu ết n đã được Hội đồn nhân dân hu ện Phú Lộc khóa XI, kỳ họp
thứ 6 thôn qua n
16 thán 7 năm 18 v có hiệu lực kể từ n
ký. .
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Quang
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Lộc, ngày 16 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Đề án xây dựng cánh đồng mẫu vùng lúa trọng điểm
và phát triển một số sản phẩm nông nghiệp sạch trên địa bàn huyện Phú Lộc
giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ LỘC
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ SÁU
ăn cứ Luật Tổ chức chính qu ền địa phư n n
19 thán 6 năm 15;
ăn cứ Luật Đất đai năm 13;
ăn cứ N hị định s 35 15 NĐ- P n
13 thán 4 năm 15 của hính phủ
về quản lý v sử dụn đất lúa;
ăn cứ N hị định s
1 NĐ- P n
8 thán 1 năm 1 của hính phủ
về Khu ến nôn ;
ăn cứ N hị qu ết s 16-NQ/HU n
13 thán 7 năm 18 của Hu ện ủ
Phú Lộc về xâ dựn cánh đồn mẫu vùn lúa trọn điểm v phát triển một s sản phẩm
nôn n hiệp sạch trên địa b n hu ện Phú Lộc iai đoạn 18 , định hướn đến
năm
5;
Xét ờ trình s 463 r-UBND ngày 10 thán 7 năm 18 của Ủ ban nhân dân
hu ện về việc đề n hị thôn qua Đề án xâ dựn cánh đồn mẫu vùn lúa trọn điểm
v phát triển một s sản phẩm nôn n hiệp sạch trên địa b n hu ện Phú Lộc iai đoạn
2018 , định hướn đến năm
5, áo cáo thẩm tra của an Kinh tế - Xã hội
Hội đồn nhân dân hu ện, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồn nhân dân hu ện tại
kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Tán thành và thông qua Đề án xây dựng cánh đồng mẫu vùng lúa
trọng điểm và phát triển một số sản phẩm nông nghiệp sạch trên địa bàn huyện
Phú Lộc giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 với những nội dung
chủ yếu sau:
1. Quan điểm, mục tiêu:
a) Quan điểm:
- Nôn dân l chủ thể để xâ dựn cánh đồn mẫu, từ nhữn mãnh ruộn liền bờ
tổ chức th nh nhữn cánh đồn mẫu để áp dụn các tiến bộ kỹ thuật mới v o sản xuất,
nh nước hỗ trợ, tạo điều kiện để các Hợp tác xã, doanh n hiệp liên kết với nôn dân
tron sản xuất v tiêu thụ sản phẩm, tạo ra m i liên kết sản xuất tiêu thụ bền vữn
theo chuỗi iá trị.
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- Xây dựn “cánh đồn mẫu vùn lúa trọn điểm v phát triển một s sản phẩm
nôn n hiệp sạch” l hướn đi tất yếu, lâu d i để chuyển nhanh nông nghiệp sang sản xuất
hàng hóa tập trung, hiệu quả cao, là tiền đề để mở rộn phư n thức sản xuất mới
trong nhữn năm tiếp theo.
b) Mục tiêu:
- Mục tiêu chun :
Xâ dựn “Đề án cánh đồn mẫu vùn lúa trọn điểm v phát triển một s sản
phẩm nôn n hiệp sạch” nh m chu ển nhanh nôn n hiệp san sản xuất h n hóa
tập trun , qu mô lớn, hiệu quả cao ắn với qu hoạch xâ dựn nôn thôn mới,
chỉnh tran đồn ruộn , iao thôn nội đồn , qu hoạch vùn sản xuất nôn sản h n hóa;
hình th nh nhóm hộ sản xuất cùn áp dụn đồn bộ các tiến bộ kỹ thuật từ i n ,
canh tác, c iới hóa, quản lý đồn ruộn , câ trồn v phòn trừ dịch bệnh tạo một
chuỗi sản xuất hợp lý, tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trườn , tạo ra sản phẩm sạch với
iá trị cao, l tiền đề phát triển nôn n hiệp hiện đại, bền vữn .
- Mục tiêu cụ thể:
+ Giai đoạn 18 : Diện tích cánh đồn mẫu lúa hu ện trực tiếp hỗ trợ,
chỉ đạo xâ dựn 580ha v Ủ ban nhân dân các xã, thị trấn, các Hợp tác xã chỉ đạo
l 47 ha; sản xuất 4 ha rau sạch, cụ thể:
Đơn vị

TT

Xã

1

Lộc ổn

2

Lộc

3

Lộc n

4

n

Lộc Điền

5
6

hị trấn Phú Lộc
Lộc rì

7

Lộc hủ

8

Vinh Mỹ
Cộng

Trong đó:

HTX

An Nong 1
An Nong 2
ắc n
Nam n
Đại h nh
iến Lực
Đôn Hưn
Đôn
n
Đôn Xuân
ắc H
Song Hà
hủ n
hủ Xuân

Diện
tích
cánh
đồng
mẫu
lúa
(ha)
100
100
110
100
180
90
60
40

Diện tích huyện
trực tiếp chỉ đạo
hỗ trợ xây dựng
(ha)

Diện
Diện tích chỉ đạo tích sản
thông qua
xuất rau
UBND xã, HTX sạch (ha)
(ha)

Năm
2019

Năm
2020

Năm
2019

Năm
2020

20
50
30
20
80

30

30
50
30
30
20
20
30
20

20

30
30
50
40

30
20

Năm
2018,
2019

20
20
30
30

2,5
70
100
50
50
0
1.050

20
30
30
30
340

20
20

240

30
20

280

30
20
20
190

1,5
4
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+ Định hướn iai đoạn
5: iếp tục chỉ đạo cánh đồn mẫu nân lên
theo tiêu chuẩn VietG P 1. 5 ha, tron đó, nh nước hỗ trợ 3 ha v Ủ ban
nhân dân các xã, thị trấn, các Hợp tác xã chỉ đạo 75 ha; ổn định 8 ha sản xuất rau sạch
đạt tiêu chuẩn VietG P.
. Nhiệm vụ:
a) Xâ dựn cánh đồn mẫu vùn lúa trọn điểm v phát triển một s sản phẩm
nôn n hiệp sạch phải ắn kết với tiềm năn đất đai, n uồn nước, điều kiện sản xuất
của địa phư n , lịch thời vụ, thị trườn tiêu thụ, khả năn thích ứn với biến đổi khí hậu,
bảo vệ t i n u ên - môi trườn .
b) hôn tin tu ên tru ền v chu ển iao tiến bộ khoa học kỹ thuật; tìm kiếm
thị trườn , liên kết với các doanh n hiệp để đầu tư phát triển sản xuất v tiêu thụ
sản phẩm; hỗ trợ đầu tư cho sản xuất như i n , phân bón v xâ dựn c sở hạ tần
như thủ lợi, iao thôn nội đồn , hỗ trợ mua sắm tran thiết bị.
3. Kinh phí đầu tư:
Khái toán tổn kinh phí đầu tư sản xuất l : 28.105.000.000 đồng, tron đó:
a) Kinh phí đầu tư sản xuất cánh đồn mẫu:
b) Kinh phí đầu tư sản xuất rau sạch:

.1 5.
6.

.

.

đồn ,

.

đồn , cụ thể:
Đvt:Triệu đồng

Phân kỳ các năm
TT

I
a
1
2
3
4
5
6
7
b
c

Đơn vị (Xã, HTX)
Kinh phí đầu tư sản xuất
cánh đồng mẫu
Đầu tư i n , vật tư, côn l m
đất, ieo, thu hoạch v chi phí
dịch vụ khác
An Nong 1
Lộc ổn
An Nong 2
ắc n
Lộc n
Nam n
Đại h nh
Lộc n
iến Lực
Đôn Hưn
Lộc Điền
Đôn
n
hị trấn Phú Lộc
ắc H
Lộc rì
Song Hà
hủ n
Lộc hủ
hủ Xuân
ập huấn
Mua má sạ h n

Năm
2018

-

Tổng
kinh phí

NSNN

Dân
đóng
góp

Năm
2019

Năm
2020

13.022

9.083

22.105

2.088

20.017

12.772

8.858

21.630

1.763

19.867

1.030
2.060
1.236
1.030
2.060
412
1.236
412
1.030
1.030
618
618
100
150

1.030
1.030
1.030
1.648
1.442
412
412
1.030
412
412
75
150

2.060
2.060
2.266
2.060
3.708
1.854
1.236
824
1.442
2.060
1.030
1.030
175
300

152
152
182
152
395
122
91
61
122
152
91
91
175
150

1.908
1.908
2.084
1.908
3.313
1.732
1.145
763
1.320
1.908
939
939
150
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Phân kỳ các năm
TT

Đơn vị (Xã, HTX)

1

Kinh phí đầu tư sản xuất rau
sạch
Lộc Điền

2

Vinh Mỹ

II

Tổng cộng

21

Tổng
kinh phí

NSNN

Dân
đóng
góp

6.000

2.930

3.070

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020

2.000

4.000

-

1.500

2.250

3.750

1.831

1.919

500

1.750

2.250

1.099

1.151

2.000

17.022

28.105

5.018

23.087

9.083

4. Giải pháp:
Để đề án thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ đề ra, Hội đồn nhân dân hu ện
nhấn mạnh một s iải pháp thực hiện chủ ếu sau:
a) Giải pháp về thôn tin tu ên tru ền:
- Phát hu vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủ Đản , hính qu ền, Đo n thể
để phổ biến rộn rãi chủ trư n xâ dựn “cánh đồn mẫu” ắn với qu hoạch vùn
sản xuất nôn n hiệp h n hóa tron chư n trình xâ dựn nôn thôn mới; tu ên tru ền
tính cần thiết v hiệu quả khi sản xuất nôn n hiệp được tổ chức quản lý theo chuỗi
iá trị với iá th nh iảm h n, năn suất cao h n v sản phẩm nôn sản, môi trườn
an to n h n để cán bộ, đản viên v nôn dân được biết từ đó đồn thuận v hưởn ứn .
- u ên tru ền, vận độn các doanh n hiệp chun ta xâ dựn nôn thôn mới
b n hình thức liên kết xâ dựn cánh đồn mẫu, vừa l b đỡ, vừa hỗ trợ cho nôn dân
v đồn thời đảm bảo h i hòa lợi ích của các bên tham ia.
- u ên tru ền để nôn dân hiểu rõ trách nhiệm, qu ền lợi v n hĩa vụ của mình
khi đã đồn thuận tham ia chư n trình, tạo được m i liên kết ch t chẽ v bền vữn
h n tron quá trình thực hiện.
b) Giải pháp về khu ến nôn , chu ển iao tiến bộ kỹ thuật:
- iếp tục ứn dụn tiến bộ khoa học kỹ thuật v o thực tiễn sản xuất, đ c biệt
quan tâm đến việc nhân rộn nhữn kết quả n hiên cứu tron nhữn năm qua về
i n câ trồn , về phòn trừ dịch hại, …
- ủn c v nân cao chất lượn hoạt độn của các tổ chức dịch vụ nôn n hiệp
(các Doanh n hiệp, Hợp tác xã, tổ hợp tác), nhất l các dịch vụ về vật tư, i n , thủ lợi,
bảo vệ thực vật, mạn lưới khu ến nôn , ... nh m đưa tiến bộ kỹ thuật v o sản xuất
v đáp ứn t t các điều kiện sản xuất của nôn hộ.
- ăn cườn liên kết với các c quan n hiên cứu, các trườn đại học ứn dụn
các tiến bộ về côn n hệ v kỹ thuật, ưu tiên các lĩnh vực n hiên cứu các mô hình
sản xuất có hiệu quả tron điều kiện đ c thù của địa phư n .
- ó kế hoạch tập huấn; tổ chức xâ dựn các mô hình trình diễn khu ến nôn ,
chu ển iao các tiến bộ kỹ thuật sản xuất nôn n hiệp cho nôn dân; tổ chức phát triển
n nh n hề chế biến, tiêu thụ nôn sản để tiêu thụ nôn sản cho nôn dân.
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c) Ứn dụn đồn bộ các tiến bộ kỹ thuật v o quá trình canh tác câ trồn :
- hực hiện 3 cùn : cùn i n , cùn thời vụ v cùn áp dụn chun qu trình
kỹ thuật thâm canh tron diện tích cánh đồn mẫu.
- ón phân cân đ i, hợp lý, đầ đủ cho nhu cầu sinh trưởn phát triển của câ lúa,
đ c biệt quan tâm sử dụn các loại phân hữu c vi sinh để cải tạo đất, phân bón lá để
bổ sun dinh dưỡn kịp thời.
- Ứn dụn quản lý dịch hại tổn hợp (IPM) trên câ trồn , thực hiện 4 đún
đ i với việc phòn trừ sâu bệnh hại, đ c biệt cần quan tâm đến côn tác phòn trừ
cùn thời điểm trên to n bộ diện tích.
- ử dụn phân bón, thu c bảo vệ thực vật tron danh mục, đảm bảo thời ian
cách ly.
d) Giải pháp về thị trườn :
- ạo môi trườn kinh doanh thuận lợi để các doanh n hiệp cun ứn vật tư,
chế biến v tiêu thụ sản phẩm.
- ác địa phư n có sản xuất nôn sản h n hoá, tích cực chủ độn ph i hợp
với các c quan, ban n nh liên quan xâ dựn thư n hiệu cho sản phẩm nh m
quản bá mở rộn thị trườn tiêu thụ; các doanh n hiệp có c chế linh hoạt hỗ trợ
cho n ười sản xuất, thực hiện đún cam kết, hợp đồn đã ký với nôn dân, cun ứn
các loại vật tư đảm bảo chất lượn theo qu định của Nh nước, tổ chức thu mua tiêu thụ
nôn sản cho nôn dân thôn qua hợp đồn n a từ đầu vụ sản xuất.
- H n năm tổ chức hội n hị hiệp thư n sản xuất, chế biến, tiêu thụ nôn sản
phẩm để iới thiệu, quản bá, tìm kiếm thị trườn , kêu ọi đầu tư, mở rộn liên
doanh liên kết tạo tiền đề cho côn tác lập kế hoạch sản xuất, chế biến v tiêu thụ sản
phẩm.
e) Giải pháp về xâ dựn các dịch vụ cộn đồn phục vụ sản xuất:
- ranh thủ các n uồn v n, tiếp tục đầu tư nân cấp hệ th n thủ lợi, xâ dựn
thêm trạm b m tưới tiêu, kiên c hóa kênh mư n đảm bảo tưới tiêu chủ độn ,
tiết kiệm nước nh m tăn năn suất câ trồn , hạn chế các thiệt hại do hạn, n ập ún
gây ra.
- un ứn vật tư nôn n hiệp phục vụ kịp thời cho sản xuất của nôn dân.
- ạo mọi điều kiện thuận lợi để các Hợp tác xã, ổ hợp tác, các đ n vị cun ứn
các loại i n , vật tư phân bón, thu c bảo vệ thực vật, dịch vụ tưới tiêu, ... trên địa b n.
Ph i hợp với các n nh thực hiện t t côn tác quản lý nh nước tron việc quản lý
chất lượn i n , vật tư nôn n hiệp, iá cả hợp lý,... tạo điều kiện thuận lợi để
phát triển sản xuất.
- Các Hợp tác xã nôn n hiệp, ổ hợp tác, các đ n vị dịch vụ tăn cườn
cung ứn vật tư, xem xét tù theo điều kiện cụ thể để có chính sách bán trả chậm,
ứn trước vật tư, tạo điều kiện thuận lợi cho n ười sản xuất.
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f) Về n uồn kinh phí đầu tư:
- ranh thủ n uồn đầu tư, hỗ trợ của run ư n , tỉnh, các n uồn hỗ trợ khác,
n ân sách địa phư n b trí kinh phí triển khai tổ chức thực hiện theo qu ết định
phê du ệt h n năm.
- N uồn đón óp của nhân dân: H n năm, nhân dân khi tham ia đề án
phải đón óp kinh phí mua i n v vật tư theo định mức qu định của nh nước,
với n u ên tắc tự n u ện.
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện
thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Ủ ban nhân dân hu ện thực hiện N hị qu ết.
trí n ân sách v
huy độn các n uồn lực phù hợp để tổ chức thực hiện Đề án theo lộ trình đã đề ra.
H n năm báo cáo kết quả về Hội đồn nhân dân hu ện.
2. Giao hườn trực Hội đồn nhân dân hu ện, các an Hội đồn nhân dân hu ện,
các đại biểu Hội đồn nhân dân hu ện ph i hợp an hườn trực Ủ ban M t trận
ổ qu c Việt Nam hu ện tiến h nh iám sát việc thực hiện N hị qu ết theo nhiệm vụ,
qu ền hạn đã được pháp luật qu định.
N hị qu ết n
thứ sáu thôn qua n

đã được Hội đồn nhân dân hu ện Phú Lộc khóa XI, kỳ họp
16 thán 7 năm 18. .
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Quang
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Lộc, ngày 16 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về kết quả giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra
của Thanh tra các cấp từ năm 2015 - 2017
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ LỘC
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 6
ăn cứ Luật ổ chức chính qu ền địa phư n n
ăn cứ Luật Hoạt độn
thán 11 năm 15;

19 thán 6 năm

15;

iám sát của Qu c hội v Hội đồn nhân dân n

ăn cứ N hị qu ết s 8 NQ-HĐND n
thán 7 năm 17 của Hội đồn
nhân dân hu ện về chư n trình iám sát của Hội đồn nhân dân hu ện năm 18;
N hị qu ết s 3 NQ-HĐND n
19 thán 1 năm 17 của Hội đồn nhân dân hu ện
về việc th nh lập Đo n Giám sát “việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của
Thanh tra các cấp”;
Xét áo cáo s 71
-ĐG n
9 thán 7 năm 18 của Đo n Giám sát
Hội đồn nhân dân hu ện về việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của hanh tra
các cấp v ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồn nhân dân hu ện,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện tán thành nội dung Báo cáo kết quả
giám sát của Đoàn Giám sát về việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của
Thanh tra các cấp; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau:
- ron thời ian qua, trên c sở các kết luận của thanh tra các cấp,
ND hu ện,
ND các xã, thị trấn, các c quan, đ n vị đã n hiêm túc triển khai thực hiện, tổ chức
kiểm điểm, rút kinh n hiệm v chỉ đạo cán bộ, côn chức có liên quan tiến h nh r soát,
bổ sun , khắc phục nhữn hạn chế, thiếu sót đã được nêu tại kết luận của thanh tra
các cấp.
- u nhiên,
ND một s xã, thị trấn chưa xâ dựn kế hoạch để iao
trách nhiệm cho các bộ phận, cán bộ, côn chức có liên quan thực hiện; chưa tổ chức
cuộc họp thôn qua nội dun kết luận thanh tra đến to n thể cán bộ, côn chức tron
đ n vị để kiểm điểm, rút kinh n hiệm dẫn đến một s nội dun nêu tại phần kiến n hị
của kết luận chưa được khắc phục; c quan hanh tra chưa thườn xu ên theo dõi
tiến độ thực hiện nhữn nội dun kiến n hị nêu tron kết luận thanh tra tại các đ n vị,
ND các xã, thị trấn. Đến na , một s đ n vị nêu tại phần kiến n hị tron kết luận
của hanh tra tỉnh chưa khắc phục xon nhữn hạn chế, khu ết điểm đã chỉ ra.
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Điều 2. Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện tốt các kết luận sau thanh tra của
Thanh tra các cấp. Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện
tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. hỉ đạo Phòn
i n u ên v Môi trườn r soát, củn c lại hồ s để xử lý
đ i với diện tích đất lâm n hiệp đã iao, cấp iấ sai đ i tượn v bị lấn chiếm để thu hồi.
. hỉ đạo hanh tra hu ện thườn xuyên theo dõi tiến độ thực hiện nhữn
nội dung kiến n hị đã nêu tron các kết luận của thanh tra tại các c quan, đ n vị v
ND các xã, thị trấn.
3. hỉ đạo
ND các xã, thị trấn n hiêm túc kiểm điểm, rút kinh n hiệm, khắc phục
nhữn hạn chế, khu ết điểm đã nêu tại phần kiến n hị tron kết luận của thanh tra.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Ủ ban nhân dân hu ện triển khai thực hiện N hị qu ết.
. Giao hườn trực Hội đồn nhân dân, các an của Hội đồn nhân dân v
các đại biểu Hội đồn nhân dân hu ện tổ chức iám sát việc thực hiện N hị qu ết n
theo nhiệm vụ, qu ền hạn đã được pháp luật qu định.
N hị qu ết n đã được Hội đồn nhân dân hu ện Phú Lộc khóa XI, kỳ họp
thứ 6 thôn qua n 16 thán 7 năm 18. .
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Quang
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Phú Lộc, ngày 16 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân
huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ LỘC
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ SÁU
ăn cứ Luật ổ chức chính qu ền địa phư n n

19 thán 6 năm

15;

ăn cứ N hị định s 8 16 NĐ- P n
5 thán 1 năm 16 của hính phủ
qu định s lượn Phó hủ tịch Ủ ban nhân dân v qu trình, thủ tục bầu, từ chức,
miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều độn , cách chức th nh viên Ủ ban nhân dân;
Xét ờ trình s 5
r- ND n
13 thán 7 năm 18 của hủ tịch Ủ ban
nhân dân hu ện về việc đề n hị miễn nhiệm Ủ viên Ủ ban nhân dân hu ện Phú Lộc
nhiệm kỳ 16 - 2021;
ăn cứ iên bản miễn nhiệm Ủ viên Ủ ban nhân dân hu ện Phú Lộc, nhiệm kỳ
2016 1n
16 thán 7 năm 17,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Miễn nhiệm Ủ viên Ủ ban nhân dân hu ện Phú Lộc, nhiệm kỳ
2016 - 2021 đ i với ôn N u ễn Văn Vĩnh - nguyên Chánh Văn phòn Hội đồn
nhân dân v Ủ ban nhân dân hu ện.
Điều 2. N hị qu ết n đã được Hội đồn nhân dân hu ện Phú Lộc khóa XI,
kỳ họp lần thứ áu thôn qua n
16 thán 7 năm 18. .
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Quang
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Lộc, ngày 16 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân
huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ LỘC
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ SÁU
ăn cứ Luật ổ chức chính qu ền địa phư n n

19 thán 6 năm

15;

ăn cứ N hị định s 8 16 NĐ- P n
5 thán 1 năm 16 của hính phủ
qu định s lượn Phó hủ tịch Ủ ban nhân dân v qu trình, thủ tục bầu, từ chức,
miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều độn , cách chức th nh viên Ủ ban nhân dân;
Xét ờ trình s
5 r- ND n
16 thán 7 năm 18 của hủ tịch Ủ ban
nhân dân hu ện về việc iới thiệu nhân sự bầu cử Ủ viên Ủ ban nhân dân hu ện
Phú Lộc nhiệm kỳ 16 - 2021;
ăn cứ kết quả bầu cử tại iên bản bầu cử Ủ viên Ủ ban nhân dân hu ện
Phú Lộc, nhiệm kỳ 16 1n
16 thán 7 năm 18,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử bổ sun Ủ viên Ủ ban nhân dân hu ện Phú Lộc,
nhiệm kỳ 16 1 đ i với ông N u ễn rườn , hánh Văn phòn Hội đồn
nhân dân v Ủ ban nhân dân hu ện.
(Có Biên bản bầu cử và lý lịch trích ngang kèm theo).
Điều 2. Ủ viên Ủ ban nhân dân hu ện có trách nhiệm thực hiện chức năn ,
nhiệm vụ v qu ền hạn theo qu định của pháp luật.
N hị qu ết n
thứ áu thôn qua n

đã được Hội đồn nhân dân hu ện Phú Lộc khóa XI, kỳ họp
16 thán 7 năm 18. .
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Quang
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