Tỉnh Thừa Thiên Huế
Số 31

Ngày 25 tháng 8 năm 2018

MỤC LỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
17-8-2018

Quyết ñịnh số 46/2018/Qð-UBND quy ñịnh một số chính sách
trợ giúp xã hội ñột xuất ñối với các hộ gia ñình, cá nhân gặp
khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác
gây ra trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trang
03

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ðIỀN
18-7-2018

Nghị quyết số 05/2018/NQ-HðND về giao rừng, ñất rừng do
UBND tỉnh chuyển giao cho UBND huyện Phong ðiền quản lý
ñể giao cho người dân các xã quản lý, bảo vệ và sử dụng.

12

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ðIỀN
18-7-2018

Nghị quyết số 01/NQ-HðND về việc thông qua kết quả phối hợp
giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp.

15

18-7-2018

Nghị quyết số 02/NQ-HðND về Chương trình giám sát của
Hội ñồng nhân dân huyện năm 2019.

18

02

CÔNG BÁO/Số 31/Ngày 25-8-2018

18-7-2018

Nghị quyết số 03/NQ-HðND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển
kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018.

20

18-7-2018

Nghị quyết số 04/NQ-HðND về việc phê chuẩn quyết toán
ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2017.

24

18-7-2018

Nghị quyết số 06/NQ-HðND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm
Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Phong ðiền,
nhiệm kỳ 2016 - 2021.

26

18-7-2018

Nghị quyết số 07/NQ-HðND về việc xác nhận kết quả bầu cử
bổ sung Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Phong ðiền,
nhiệm kỳ 2016 - 2021.

27

CÔNG BÁO/Số 31/Ngày 25-8-2018

03

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 46/2018/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 8 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Quy ñịnh một số chính sách trợ giúp xã hội ñột xuất ñối với
các hộ gia ñình, cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc
lý do bất khả kháng khác gây ra trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2013/Nð-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ
quy ñịnh chính sách trợ giúp xã hội ñối với ñối tượng bảo trợ xã hội;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLðTBXH-BTC ngày 24 tháng 10
năm 2014 của Liên Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn
thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 136/2013/Nð-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013
của Chính phủ quy ñịnh chính sách trợ giúp xã hội ñối với ñối tượng bảo trợ xã hội;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BLðTBXH-BTC ngày 12 tháng 5
năm 2016 của Liên Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sửa ñổi, bổ sung
khoản 2 và khoản 4 ðiều 11 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLðTBXH-BTC
ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 136/2013/Nð-CP ngày 21 tháng 10
năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chính sách trợ giúp xã hội ñối với ñối tượng
bảo trợ xã hội;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHðT ngày 23 tháng 11
năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Kế hoạch và ðầu tư về
hướng dẫn thống kê, ñánh giá thiệt hại do thiên tai xảy ra;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình
số 1513 /TTr-SLðTBXH ngày 02 tháng 8 năm 2018.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy ñịnh một số chính sách trợ giúp
xã hội ñột xuất ñối với các hộ gia ñình, cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn
hoặc lý do bất khả kháng khác gây ra” trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2018 và
bãi bỏ Quyết ñịnh số 1835/Qð-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế về việc Quy ñịnh một số chính sách trợ giúp ñột xuất từ nguồn ngân sách
nhà nước cho các hộ gia ñình gặp khó khăn do thiên tai gây ra trên ñịa bàn tỉnh.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Lao ñộng Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, Y tế, Giáo dục và ðào tạo;
Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Một số chính sách trợ giúp xã hội ñột xuất ñối với
các hộ gia ñình, cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc
lý do bất khả kháng khác gây ra trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 46/2018/Qð-UBND
ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
1. Quy ñịnh về một số chính sách trợ giúp xã hội ñột xuất; mức trợ giúp xã hội
ñột xuất ñối với các hộ gia ñình, cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do
bất khả kháng khác gây ra trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Các nội dung khác có liên quan ñến chính sách trợ giúp xã hội ñột xuất
không quy ñịnh tại văn bản này ñược thực hiện theo quy ñịnh của Nghị ñịnh số
136/2013/Nð-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chính sách trợ giúp
xã hội ñối với ñối tượng bảo trợ xã hội (gọi tắt là Nghị ñịnh 136/2013/Nð-CP) và các
văn bản pháp luật có liên quan.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
1. Các hộ gia ñình, cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông,
tại nạn lao ñộng ñặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác gây ra, bao gồm:
a) Hộ gia ñình có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn; do tai nạn giao thông,
tai nạn lao ñộng ñặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác;
b) Hộ gia ñình, cá nhân có người bị thương nặng do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn
giao thông, tai nạn lao ñộng hoặc các lý do bất khả kháng khác phải ñưa vào Bệnh viện
hoặc các Trung tâm y tế cấp huyện cấp cứu, chữa trị;
c) Hộ gia ñình, cá nhân có nhà ñổ, sập, trôi, cháy, hư hỏng hoặc phải di dời
khẩn cấp ñến nơi ở mới do lý do khách quan, bất khả kháng;
d) Trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông,
tai nạn lao ñộng ñặc biệt nghiêm trọng hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn
người thân thích ñược chăm sóc tạm thời tại cơ sở trợ giúp xã hội hoặc tại hộ gia ñình
nhận chăm sóc, nuôi dưỡng.
2. Các cơ quan, ñơn vị, tổ chức, gia ñình, cá nhân sử dụng kinh phí từ ngân sách
nhà nước và kinh phí trợ giúp của các cá nhân, ñơn vị, tổ chức ñể thực hiện chính sách
trợ giúp xã hội ñột xuất ñối với ñối tượng bảo trợ xã hội.
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Chương II
MỨC CHUẨN TRỢ GIÚP, CHẾ ðỘ TRỢ GIÚP XÃ HỘI ðỘT XUẤT
ðiều 3. Mức chuẩn trợ giúp xã hội ñột xuất
Mức chuẩn trợ giúp xã hội ñột xuất là 270.000 ñồng theo quy ñịnh tại Khoản1,
ðiều 4, Nghị ñịnh 136/2013/Nð-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy ñịnh chính sách
trợ giúp xã hội ñối với ñối tượng bảo trợ xã hội.
ðiều 4. Chế ñộ trợ giúp xã hội ñột xuất
1. Hỗ trợ người bị thương nặng:
a) Người bị thương nặng do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao ñộng
ñặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác tại nơi cư trú hoặc ngoài nơi
cư trú ñược xem xét hỗ trợ với mức bằng 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy ñịnh
tại ðiều 3 Quy ñinh này.
Trình tự xem xét hỗ trợ thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 3 ðiều 12 Nghị ñịnh
136/2013/Nð-CP.
b) Trường hợp người bị thương nặng ngoài nơi cư trú quy ñịnh tại ñiểm a Khoản này
mà không có người thân thích chăm sóc thì cơ quan, tổ chức trực tiếp cấp cứu, chữa trị
có văn bản ñề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cấp cứu, chữa trị cho
ñối tượng quyết ñịnh hỗ trợ theo mức quy ñịnh tại ñiểm a Khoản này.
Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận ñược văn bản ñề nghị, Chủ tịch
UBND cấp huyện xem xét, quyết ñịnh.
2. Hỗ trợ chi phí mai táng:
a) Hộ gia ñình có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông,
tai nạn lao ñộng ñặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác ñược hỗ trợ
chi phí mai táng với mức bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy ñịnh tại ðiều 3
Quy ñịnh này.
b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng cho người chết trong trường hợp
quy ñịnh tại ñiểm a Khoản này không phải tại ñịa bàn cấp xã nơi cư trú của người ñó
thì ñược hỗ trợ chi phí mai táng theo chi phí thực tế, nhưng không quá 30 lần mức chuẩn
trợ giúp xã hội quy ñịnh tại ðiều 3 Quy ñịnh này.
c) Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng thực hiện theo quy ñịnh sau ñây:
- Cơ quan, tổ chức, gia ñình hoặc cá nhân trực tiếp mai táng có Tờ khai ñề nghị
hỗ trợ chi phí mai táng theo mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số
29/2014/TTLT-BLðTBXH-BTC, kèm theo giấy báo tử ñối tượng quy ñịnh tại ðiểm a,
Khoản 2 ðiều này hoặc xác nhận của công an cấp xã ñối với ñối tượng quy ñịnh tại
ðiểm b, Khoản 2 ðiều này gửi Chủ tịch UBND cấp xã;
- Trình tự hỗ trợ chi phí mai táng thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 3 ðiều 12
Nghị ñịnh 136/2013/Nð-CP.
3. Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở:
a) Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia ñình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị ñổ,
sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà
không còn nơi ở thì ñược xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức 20.000.000 ñồng/hộ.
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b) Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết ñịnh của cơ quan có thẩm quyền
do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác ñược xem xét
hỗ trợ chi phí di dời nhà ở với mức 20.000.000 ñồng/hộ.
c) Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia ñình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng
do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác theo từng mức ñộ dưới ñây thì
ñược xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở, cụ thể như sau:
- Bị phá hủy, hư hỏng trên 70% (hư hỏng gần như toàn bộ phần mái nhà,
tường nhà, cột (trụ) nhà) ñược hỗ trợ với mức 15.000.000 ñồng/hộ;
- Bị phá hủy, hư hỏng từ 50% - 70% ñược hỗ trợ với mức 12.000.000 ñồng/hộ;
- Bị phá hủy, hư hỏng từ 30% ñến dưới 50% ñược hỗ trợ với mức 9.000.000 ñồng/hộ;
d) Thủ tục xem xét hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở thực hiện theo quy ñịnh
sau ñây:
- Hộ gia ñình có Tờ khai ñề nghị hỗ trợ về nhà ở theo mẫu số 7 ban hành kèm theo
Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLðTBXH-BTC, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp xã;
- Trình tự xem xét hỗ trợ về nhà ở thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 3 ðiều 12
Nghị ñịnh 136/2013/Nð-CP.
4. Hỗ trợ khẩn cấp: Trường hợp trẻ em có cả cha và mẹ bị chết, mất tích do
thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích
chăm sóc, nuôi dưỡng.
a) Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian sống tại hộ gia ñình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng
với ñịnh mức 40.000 ñồng/người/ngày theo quy ñịnh tại Khoản 1, ðiều 3, Thông tư
liên tịch số 29/2014/TTLT-BLðTBXH-BTC.
b) Chi phí ñiều trị thực tế trong trường hợp phải ñiều trị tại cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh công lập mà không có thẻ bảo hiểm y tế theo quy ñịnh tại Khoản 2, ðiều 3,
Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLðTBXH-BTC.
c) Chi phí ñưa trẻ về nơi cư trú hoặc ñến cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội theo
quy ñịnh tại Khoản 3, ðiều 3, Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLðTBXH-BTC.
d) Thời gian nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời tại cộng ñồng là không quá
03 tháng.
ñ) Thủ tục hỗ trợ trẻ em quy ñịnh tại Khoản 4 ðiều này thực hiện theo quy ñịnh
tại Khoản 1 ðiều 22 Nghị ñịnh 136/2013/Nð-CP.
ðiều 5. Thẩm quyền xác ñịnh mức ñộ hư hỏng nhà ở
1. Thẩm quyền xác ñịnh mức ñộ hư hỏng nhà: Hội ñồng xét duyệt trợ giúp xã hội
cấp xã xác ñịnh theo quy ñịnh tại ðiều 33 Nghị ñịnh 136/2013/Nð-CP.
2. Thành phần Hội ñồng xét duyệt trợ giúp xã hội cấp xã: Thành phần
Hội ñồng xét duyệt trợ giúp xã hội cấp xã hoạt ñộng theo quy ñịnh ðiều 32, Nghị ñịnh
136/2013/Nð-CP.
ðiều 6. Kinh phí thực hiện
1. Kinh phí thực hiện trợ giúp ñột xuất bao gồm:
a) Ngân sách ñịa phương tự cân ñối theo quy ñịnh của pháp luật về ngân sách
nhà nước;
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b) Kinh phí từ nguồn huy ñộng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
hỗ trợ trực tiếp cho ñịa phương hoặc thông qua cơ quan, tổ chức.
2. Trường hợp thiên tai, hỏa hoạn xảy ra trên diện rộng gây thiệt hại nặng và
các nguồn kinh phí quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này không ñủ ñể thực hiện trợ giúp ñột
xuất thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
ñể tổng hợp, trình Trung ương xem xét, quyết ñịnh hỗ trợ lương thực, kinh phí từ
nguồn ngân sách trung ương.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành có liên quan
1. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện
quy ñịnh này. Hàng năm, vào thời ñiểm lập dự toán kinh phí trợ giúp xã hội, trong ñó
có kinh phí trợ giúp xã hội ñột xuất gửi Sở Tài chính xem xét, tổng hợp dự toán ngân sách
ñịa phương, trình cấp có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh của Luật Ngân sách
nhà nước;
b) Phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, ñôn ñốc các cơ quan, ñơn vị,
ñịa phương trong việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí ñảm bảo ñúng chế ñộ,
tiêu chuẩn, ñịnh mức. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao ñộng - Thương binh
và Xã hội theo quy ñịnh.
2. Sở Tài chính:
a) Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội,
trong ñó có kinh phí trợ giúp ñột xuất theo quy ñịnh của pháp luật về ngân sách nhà nước;
b) Phối hợp Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã và thành phố Huế kiểm tra, ñôn ñốc các cơ quan, ñơn vị ñược giao kinh phí
thực hiện theo ñúng quy ñịnh tài chính hiện hành.
3. Các sở, ban, ngành, ñoàn thể có liên quan: Tùy theo chức năng, nhiệm vụ
ñược giao phối hợp với các ñịa phương triển khai, thực hiện các nội dung của
Quy ñịnh này.
4. UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện: Khi có thiên tai, hỏa hoạn
hoặc các lý do bất khả kháng khác xảy ra, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và
thành phố Huế có trách nhiệm:
a) Chỉ ñạo và hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:
- Nhanh chóng kiểm tra tình hình thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân
trên ñịa bàn ñể có phương án cứu trợ và khắc phục kịp thời;
- Tổ chức họp dân theo từng thôn, tổ dân phố bình xét xác ñịnh mức ñộ thiệt hại
của từng hộ gia ñình ñể thống nhất mức hỗ trợ phù hợp theo quy ñịnh tại ðiều 4
Quy ñịnh này. Công khai danh sách các hộ gia ñình ñược hỗ trợ và mức hỗ trợ cho
từng hộ gia ñình trên cơ sở kết quả bình xét từ thôn, tổ dân phố. Công khai các chính sách
hỗ trợ của Nhà nước cho toàn bộ nhân dân ñược biết (niêm yết công khai tại trụ sở
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn);
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- Tổng hợp các ñối tượng bị thiệt hại ñề nghị ñược hỗ trợ theo từng thôn, tổ
dân phố và nhu cầu kinh phí cần hỗ trợ ñể tổng hợp toàn bộ tình hình thiệt hại trên
ñịa bàn cấp huyện gửi báo cáo các cơ quan liên quan theo quy ñịnh.
b) Chủ ñộng sử dụng kinh phí từ ngân sách huyện, thị xã, thành phố ñể thực hiện
kịp thời chính sách hỗ trợ nêu trên. Ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách quy ñịnh tại ðiều 4
của Quy ñịnh này, chủ ñộng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
Hội Chữ thập ñỏ cùng cấp trong việc ñiều phối tiền, hàng cứu trợ của các tổ chức và
cá nhân trong và ngoài nước nhằm ñảm bảo sự công bằng giữa các vùng cũng như
các ñối tượng bị thiệt hại;
c) Tổ chức kiểm tra và tổng hợp các ñối tượng bị thiệt hại, kinh phí thực tế hỗ trợ
trên ñịa bàn huyện, thị xã, thành phố gửi Sở Tài chính, Sở Lao ñộng - Thương binh
và Xã hội;
d) Báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật về
ngân sách nhà nước.
ñ) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về sự chính xác của số liệu
báo cáo, ñảm bảo hỗ trợ ñúng chính sách, ñối tượng;
e) Hàng năm, lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, kinh phí
trợ giúp xã hội ñột xuất trên ñịa bàn, gửi Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội,
Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy ñịnh.
ðiều 8. ðiều khoản báo cáo
1. Giao Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp Văn phòng
UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, ñoàn thể và các ñịa phương có trách nhiệm tổ chức
triển khai, ñôn ñốc thực hiện, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả
thực hiện theo ñịnh kỳ hằng năm trước ngày 15/12.
2. Chủ tịch UBND cấp huyện: Căn cứ tình hình xảy ra thiệt hại thực tế ở
ñịa phương mình tổng hợp, báo cáo theo mẫu số 1 và số 2 (ñính kèm).
3. Các sở, ban, ngành, ñoàn thể liên quan: Trong phạm vi, chức năng của mình
báo cáo UBND tỉnh khi có yêu cầu liên quan.
4. Hình thức báo cáo: Báo cáo giấy và báo cáo qua phần mềm ñiện tử.
ðiều 9. ðiều khoản thi hành
1. Quá trình thực hiện các chính sách nêu tại Quyết ñịnh này nếu ñược cơ quan
hành chính nhà nước có thẩm quyền sửa ñổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết ñịnh này
có hiệu lực thì ñược áp dụng theo ñúng quy ñịnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ñó.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các ñơn vị, ñịa phương báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội ñể kịp thời
giải quyết./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

MẪU SỐ 1

Thôn B

B
Thôn A
Nguyễn X

Họ và tên
chủ hộ

1

2

3

Hộ
Hộ cận
Khác
nghèo nghèo

4

Số
người
chết,
mất
tích
Số
người Mức Bị ñổ, sập, Bị
Bị hư
trôi, cháy
bị
hỗ
hư
hỏng
hoàn toàn
thương trợ
hỏng từ 50
hoặc phải
nặng
trên
ñến
di dời nhà ở
70% 70%
khẩn cấp
5
6
7
8
9

Trong ñó
Bị hư
hỏng từ
30%
ñến
dưới
50%
10

11

12

13

14

Mức Tổng
kinh
hỗ
Ghi
phí
trợ
chú
Bị hư
hỗ
hỏng
trợ
dưới
30%

Người lập biểu

TM. UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

Tổng cộng
Ghi chú: - Các chỉ tiêu ở cột 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 10: nếu gia ñình thuộc loại nào thì ñánh dấu (X) vào cột ñó
- Chỉ tiêu ở cột 6, 12: căn cứ ñối tượng ở cột 1, 2, 3 và mức ñộ thiệt hại tại cột 7, 8, 9, 10, 11 ñể xác ñịnh mức hỗ trợ tương ứng
- Mẫu này ñược lập thành 04 bảng: UBND cấp xã giữ 01 bảng, gửi UBND cấp huyện 03 bảng (trong ñó 01 bảng gửi Sở Tài chính,
01 bảng gửi Sở LðTBXH ñính kèm theo báo cáo của UBND huyện).

A
I
1
2
II
...

TT

.........., ngày ……. tháng ….. năm

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢNG TỔNG HỢP THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI VÀ NHÀ CỬA DO THIÊN TAI (...........................) GÂY RA
(Mẫu báo cáo kèm theo Quyết ñịnh số 46/2018/Qð-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
ðvt: 1.000 ñồng
Hộ bị thiệt hại
Thiệt hại về người
thuộc diện
Thiệt hại về nhà cửa

UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN
...........................................
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TT

.........., ngày ……. tháng ….. năm

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MẪU SỐ 2

Người lập biểu

TM. UBND HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ

Ghi chú: - Báo cáo này kèm theo Bảng tổng hợp của từng xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn (Mẫu số 01)
- Cột 11 bằng tổng của các cột 6, 7, 8, 9, 10, nhân với mức hỗ trợ tương ứng.

Tổng cộng

BẢNG TỔNG HỢP THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI VÀ NHÀ CỬA DO THIÊN TAI (...........................) GÂY RA
(Mẫu báo cáo kèm theo Quyết ñịnh số 46/2018/Qð-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
ðvt:1.000 ñồng
Thiệt hại về
Thiệt hại về nhà cửa
Hộ bị thiệt hại
người
Trong ñó
Số nhà ở
Số nhà
Số nhà
Số
Số
Ghi
Xã, phường,
Số
bị ñổ, sập, Số nhà
bị hư
ở bị hư Số nhà
người người
Tổng
chú
thị trấn
nhân
trôi, cháy ở bị hư hỏng từ hỏng từ ở bị hư
Số hộ
chết,
bị
Tổng số
kinh
khẩu
hoàn toàn
hỏng
50 ñến
30%
hỏng
mất
thương
phí hỗ
hoặc phải
trên
70%
ñến
dưới
tích
nặng
trợ
di dời nhà ở 70%
dưới
30%
khẩn cấp
50%
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

UBND HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ
.........................................
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ðIỀN
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN PHONG ðIỀN

Số: 05/2018/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phong ðiền, ngày 18 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về giao rừng, ñất rừng do UBND tỉnh chuyển giao cho UBND huyện Phong ðiền
quản lý ñể giao cho người dân các xã quản lý, bảo vệ và sử dụng
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ðIỀN
KHÓA VI, 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 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
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai năm 2013;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh về hồ sơ giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích
sử dụng ñất, thu hồi ñất;
Xét Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện
về việc ñề nghị thông qua phương án giao rừng, ñất rừng do Ủy ban nhân dân tỉnh
chuyển giao cho Ủy ban nhân dân huyện Phong ðiền quản lý ñể giao cho người dân
các xã quản lý, bảo vệ và sử dụng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội ñồng
nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành và thông qua phương án giao rừng, ñất rừng do UBND tỉnh
chuyển giao cho UBND huyện Phong ðiền quản lý ñể giao cho người dân các xã
quản lý, bảo vệ và sử dụng với nội dung như sau:
1. Về quỹ ñất; ñối tượng giao, cho thuê ñất; sử dụng ñất sản xuất và rừng
phòng hộ; phương án thanh lý rừng trồng sản xuất và giao rừng phòng hộ
a) Quỹ ñất ñể giao, cho thuê
Là quỹ ñất ñược UBND tỉnh chuyển giao cho UBND huyện Phong ðiền
(UBND huyện là chủ rừng) ñể giao cho người dân các xã quản lý, bảo vệ và sử dụng
với tổng diện tích 1.086,66 ha (theo số liệu ño ñạc thực tế), trong ñó: 701,3 ha ñất rừng
sản xuất, 385,36 ha rừng phòng hộ theo Quyết ñịnh số 1461/Qð-UBND ngày
30/7/2015 của UBND tỉnh về việc chuyển giao diện tích rừng và ñất rừng cho UBND
huyện Phong ðiền ñể giao cho người dân các xã quản lý, bảo vệ và sử dụng.
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b) ðối tượng giao ñất, cho thuê ñất
- Các hộ gia ñình, cá nhân có nhu cầu và ñủ ñiều kiện giao ñất, thuê ñất rừng
ñể phát triển kinh tế hộ gia ñình thì ñăng ký giao ñất, thuê ñất trồng rừng, nhưng ưu tiên
theo thứ tự như sau:
+ Gia ñình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ ñồng bào dân tộc thiểu số,
hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp ở hai xã Phong Xuân và Phong Mỹ nhưng chưa có
ñất sản xuất lâm nghiệp. Quy mô diện tích giao ñất, cho thuê ñất tối thiểu là 1,0 ha/hộ.
+ Người ñồng bào dân tộc thiểu số có tham gia quản lý bảo vệ rừng theo dự án
327, 661... Quy mô diện tích giao ñất, cho thuê ñất không quá 1,0 ha/hộ.
+ Bị thu hồi ñất nông nghiệp ñể xây dựng các công trình, dự án trên ñịa bàn
huyện Phong ðiền có nhu cầu bồi thường bằng ñất.
+ Cho thuê ñất ñối với các trường hợp có dự án ñầu tư ñược Hội ñồng thẩm ñịnh
của huyện ñánh giá có hiệu quả.
- Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu thuê ñất theo ñúng quy ñịnh.
c) Sử dụng ñất rừng sản xuất và rừng phòng hộ
- ðối với ñất rừng sản xuất: 701,3 ha (xã Phong Xuân: 477,3 ha; xã
Phong Mỹ: 224,0 ha). Trong ñó:
+ Giao ñất cho hộ gia ñình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp: 280,3 ha
(xã Phong Xuân: 113,0 ha, xã Phong Mỹ: 167,3 ha).
+ Cho thuê ñất ñể trồng cây dược liệu là 100,0 ha tại xã Phong Xuân và cho
thuê ñất trồng rừng thay thế là 100,0 ha tại xã Phong Xuân.
+ Làm ñường lâm sinh: 21,0 ha (xã Phong Xuân: 14,3 ha; xã Phong Mỹ: 6,7 ha).
+ Dự trữ ñể thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong toàn huyện: 200,0 ha
(xã Phong Xuân: 150,0 ha; xã Phong Mỹ: 50,0 ha).
- ðối với rừng phòng hộ: 385,36 ha tại xã Phong Mỹ thì giao cho cộng ñồng
dân cư tại xã Phong Mỹ ñể quản lý, bảo vệ và hưởng lợi theo quy ñịnh.
d) Phương án thanh lý rừng trồng sản xuất và giao rừng phòng hộ
Căn cứ diện tích rừng trồng, rừng khoanh nuôi ñược giao theo Quyết ñịnh số
1461/Qð-UBND ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh, diện tích bao gồm: Rừng trồng
sản xuất 701,3 ha, rừng phòng hộ 385,36 ha.
UBND huyện Phong ðiền là chủ rừng và giao cho các ngành chức năng
tham mưu UBND huyện ñể tổ chức thực hiện việc thanh lý rừng sản xuất, giao rừng
phòng hộ và phương án giao ñất rừng.
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- Tổ chức thanh lý rừng trồng sản xuất:
Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chủ trì, phối hợp với ñơn vị tư vấn,
các cơ quan có liên quan tham mưu UBND huyện thanh lý ñối với diện tích rừng trồng
sản xuất 701,3 ha. Trong ñó: xã Phong Xuân: 477,3 ha, xã Phong Mỹ: 224,0 ha theo
ñúng quy ñịnh. Cụ thể:
+ Năm 2018: Tổ chức thanh lý 133,1 ha diện tích rừng trồng sản xuất tại xã
Phong Mỹ.
+ Năm 2019: Tổ chức thanh lý diện tích rừng trồng sản xuất 568,2 ha. Trong ñó:
Xã Phong Xuân: 477,3 ha; xã Phong Mỹ: 90,9 ha.
- Tổ chức giao rừng phòng hộ:
Giao Hạt Kiểm lâm huyện chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND
xã Phong Mỹ xây dựng phương án cụ thể, tổ chức lập hồ sơ ñể giao 385,36 ha rừng
phòng hộ trong năm 2018 cho các cộng ñồng dân cư quản lý, bảo vệ và hưởng lợi
theo quy ñịnh.
2. Thực hiện giao ñất, thuê ñất rừng sản xuất và giao rừng phòng hộ
a) ðối với ñất rừng sản xuất
- ðến ngày 31/12/2018: Tổ chức giao ñất, thuê ñất rừng sản xuất với diện tích
133,1 ha tại xã Phong Mỹ cho người dân sản xuất.
- ðến ngày 31/12/2019: Tổ chức giao ñất, thuê ñất rừng sản xuất với diện tích
568,2 ha cho người dân sản xuất (trong ñó: Xã Phong Xuân: 477,3 ha; xã Phong Mỹ: 90,9 ha).
b) ðối với rừng phòng hộ
ðến ngày 31/12/2018, tổ chức giao 385,36 ha rừng phòng hộ cho các cộng ñồng
dân cư quản lý, bảo vệ và hưởng lợi theo quy ñịnh.
ðiều 2. Giao UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
ðiều 3. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện, các Ban của Hội ñồng
nhân dân huyện, 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 tiến hành kiểm tra,
giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật
quy ñịnh.
Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân huyện khóa VI, kỳ họp thứ 6 thông qua
ngày 18 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2018,
thay thế ðiều 2 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HðND ngày 10/8/2016 của Hội ñồng
nhân dân huyện khóa VI về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng
cuối năm 2016./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn ðại Vui
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ðIỀN
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN PHONG ðIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/NQ-HðND

Phong ðiền, ngày 18 tháng 7 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn ñề
phát sinh giữa hai kỳ họp
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ðIỀN
KHÓA VI, KỲ HỌP LẦN 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 113/TTr-HðND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Thường trực
Hội ñồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện
tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thống nhất thông qua 11 nội dung giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa
hai kỳ họp (kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6) ñã ñược Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện
thỏa thuận, thống nhất với Ủy ban nhân dân huyện (tại phụ lục ñính kèm).
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện, các Ban của Hội ñồng nhân dân
huyện, các Tổ ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện 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 huyện Khóa VI, kỳ họp lần thứ 6
thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2018./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn ðại Vui
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN PHONG ðIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC
Các nội dung giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 5
và kỳ họp thứ 6, HðND huyện, khóa VI) ñã ñược Thường trực Hội ñồng
nhân dân huyện thỏa thuận, thống nhất với Ủy ban nhân dân huyện
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HðND ngày 18 tháng 7 năm 2018
của Hội ñồng nhân dân huyện)
1. Thống nhất bổ sung danh mục công trình ðường Hương Thôn, xã ðiền Hòa vào
danh mục ñầu tư xây dựng cơ bản giai ñoạn 2016 - 2020 huyện Phong ðiền ñể phục vụ
xây dựng nông thôn mới của xã ðiền Hòa.
2. Thống nhất ñiều chỉnh và sử dụng kinh phí từ các nguồn vốn ngân sách huyện
còn tồn trong năm 2017 tính ñến ngày 15/01/2018 với số tiền 26.401.689.000 ñồng
ñể thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2017.
3. Thống nhất sử dụng kinh phí từ nguồn vốn vay ưu ñãi chưa sử dụng ñến ngày
15/01/2018 với số tiền 5.500.000.000 ñồng ñể tạm ứng sử dụng vào nhiệm vụ tạo
quỹ ñất bán ñấu giá trong năm 2017 và các năm tiếp theo.
4. Thống nhất danh mục công trình khắc phục bão lụt năm 2017 từ nguồn vốn
ngân sách tỉnh hỗ trợ.
5. Thống nhất sử dụng kinh phí từ nguồn tăng thu năm 2017 với số tiền
622.000.000 ñồng ñể hỗ trợ kinh phí cho UBND các xã, thị trấn, các ñơn vị sự nghiệp
thuộc huyện và các cơ quan, ñơn vị trực thuộc Trung ương, tỉnh ñóng trên ñịa bàn huyện.
6. Thống nhất sử dụng kinh phí từ nguồn tăng thu năm 2017 với số tiền
837.600.000 ñồng và sử dụng 5.100 kg gạo từ nguồn gạo dự trữ phòng chống lụt bão huyện
năm 2017 ñể hỗ trợ cho các ñối tượng nhân dịp Tết Nguyên ñán Mậu Tuất năm 2018.
7. Thống nhất với nội dung chi trả tiền lương hợp ñồng của giáo viên, nhân viên của
các trường mầm non từ tháng 10/2017 ñến tháng 12/2017 và ñịnh mức lương, kinh phí
chi trả tiền lương nhân viên cấp dưỡng từ năm 2018 trở ñi.
8. Thống nhất ñối tượng ñược hỗ trợ, ñịnh mức hỗ trợ và phương án tiếp nhận,
phân bổ 180.000 kg gạo ñược hỗ trợ từ Ban cứu trợ tỉnh Thừa Thiên Huế phân cho huyện.
9. Thống nhất ñăng ký 03 dự án ñể ñề nghị hỗ trợ ñầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
cho Hợp tác xã nông nghiệp giai ñoạn 2016-2020 phục vụ chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới trên ñịa bàn huyện (Dự án hệ thống trạm bơm xã
Phong Bình; Dự án hệ thống ñiện hạ thế phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực trang trại
ở 10 xã, thị trấn trên ñịa bàn huyện; Dự án giao thông nội ñồng vùng trồng lúa tập trung
ở xã ðiền Hải).
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10. Thống nhất sử dụng tồn quỹ ngân sách huyện năm 2017 với số tiền
1.183.000.000 ñồng ñể tạm ứng kinh phí thực hiện việc mua sắm bàn ghế học sinh
trong năm 2018.
11. Thống nhất ñiều chỉnh danh mục công trình từ nguồn vốn chương trình
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai ñoạn 2016 - 2020 trong Nghị quyết số
12/2016/NQ-HðND ngày 10/8/2016 của HðND huyện từ công trình Hạ tầng trang trại,
xã ðiền Hòa sang công trình ðường giao thông khu dân cư thôn 4, xã ðiền Hòa.
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN PHONG ðIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02/NQ-HðND

Phong ðiền, ngày 18 tháng 7 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về Chương trình giám sát của Hội ñồng nhân dân huyện năm 2019

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ðIỀN
KHÓA VI, 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 114/TTr-TTHðND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thường trực
Hội ñồng nhân dân huyện Phong ðiền về Chương trình giám sát của Hội ñồng
nhân dân huyện năm 2019 và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện
tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thống nhất nội dung Chương trình giám sát của Hội ñồng nhân dân
huyện năm 2019 như sau:
1. Giám sát tại các kỳ họp:
1.1. Hội ñồng nhân dân huyện 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 các hoạt ñộng thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân huyện.
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 UBND huyện, Nghị quyết của HðND 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 HðND huyện.
2. Giám sát chuyên ñề:
Giám sát tình hình thực hiện giao ñất rừng cho nhân dân sản xuất và việc xử lý
lấn chiếm rừng, ñất lâm nghiệp trên ñịa bàn huyện.
3. Ngoài các nội dung trên, Hội ñồng nhân dân, Thường trực HðND và các
Ban của HðND huyện sẽ tiến hành giám sát các nội dung khác thuộc chức năng,
nhiệm vụ, 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 huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;
chỉ ñạo, ñiều hòa, phối hợp với các Ban của Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu Hội ñồng
nhân dân huyện xây dựng kế hoạch giám sát; cùng với Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiến hành hoạt ñộng giám sát theo luật ñịnh.
2. Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm phân công các cơ quan, tổ chức có
liên quan xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nội dung giám sát ñể công tác giám sát
của Hội ñồng nhân dân huyện huyện ñạt chất lượng, hiệu quả.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện Phong ðiền khóa VI, kỳ họp
thứ 6 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2018./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn ðại Vui
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN PHONG ðIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 03/NQ-HðND

Phong ðiền, ngày 18 tháng 7 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ðIỀN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2017/NQ-HðND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của
Hội ñồng nhân dân huyện khóa VI, kỳ họp thứ 5 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
năm 2018;
Sau khi xem xét Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế xã hội 6 tháng ñầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm phát triển
kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và
ý kiến thảo luận của các ðại biểu Hội ñồng nhân dân huyện,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành ñánh giá tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội 6 tháng ñầu năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng
cuối năm 2018 do UBND huyện trình bày; Hội ñồng nhân dân huyện nhấn mạnh
một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu ñể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội năm 2018 như sau:
1. Tiếp tục triển khai các biện pháp ñảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu,
chương trình trọng ñiểm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 ñã ñược
Huyện ủy và HðND huyện ñề ra. Tiếp tục xây dựng các ñề án, chương trình, kế hoạch
triển khai thực hiện các Nghị quyết của Huyện ủy, 07 Nghị quyết chuyên ñề của
HðND huyện khóa VI.
2. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2018 bảo ñảm ñúng
thời vụ, tránh thiệt hại do lũ cuối vụ, thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo và triển khai
các biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng; triển khai các ñề án, mô hình
sản xuất nông nghiệp thực hiện ðề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng
nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững như mô hình sản xuất lúa, rau chất lượng
cao theo hướng VietGAP, sản xuất lúa hữu cơ; phát triển vườn cây ăn quả. Nhân rộng
công tác dồn ñiền ñổi thửa tại các xã, thị trấn có phương án thực hiện tốt, hiệu quả.
Hoàn thành việc quy hoạch phát triển trang trại và ưu tiên vốn xây dựng ñường giao thông
và ñiện ñến các trang trại; triển khai quy hoạch các ñiểm phát triển chăn nuôi; tiếp tục
duy trì và phát triển ñàn bò, ñàn lợn; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch
bệnh gia súc, gia cầm. Tiếp tục nuôi trồng và khai thác thủy sản ñảm bảo kế hoạch ñề ra.
Triển khai kế hoạch trồng rừng gỗ lớn và cấp chứng chỉ rừng tại các xã: Phong Sơn,
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Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong Thu; phấn ñấu diện tích rừng ñược cấp chứng chỉ thêm
khoảng 500 ha. Tổ chức trồng 15 ha rừng ngập mặn ven phá Tam Giang tại xã ðiền Hòa;
triển khai công tác trồng rừng phòng hộ trên diện tích ñất nghĩa trang, nghĩa ñịa ñóng cửa.
Làm tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng.
3. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt ñộng của các Hợp tác xã. Khảo sát,
ñánh giá ñể lựa chọn ít nhất 03 ñơn vị thực hiện mô hình ñưa kỹ sư nông nghiệp về
làm cán bộ quản lý HTX. Phấn ñấu hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới ñể trình
công nhận 03 xã: ðiền Hải, Phong Hòa, Phong Mỹ ñạt chuẩn nông thôn mới năm 2018;
nâng cao các tiêu chí chưa ñạt ñối với các xã chưa ñạt chuẩn nông thôn mới và duy trì,
nâng cao mức ñộ ñạt chuẩn các tiêu chí ñối với các xã ñã ñạt chuẩn nông thôn mới.
4. Khuyến khích, hỗ trợ thành lập mới các doanh nghiệp. Tiếp tục tạo ñiều kiện,
hỗ trợ các Công ty, nhà máy sản xuất kinh doanh ổn ñịnh, hiệu quả và mở rộng sản xuất.
Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính ñể góp phần hỗ trợ
doanh nghiệp. Từng bước xây dựng ñồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào
khu công nghiệp, xây dựng quy chế phối hợp giữa UBND huyện với các công ty, nhà máy
ñang hoạt ñộng tại Khu công nghiệp Phong ðiền. Phối hợp, hỗ trợ các nhà ñầu tư về
thủy ñiện, ñiện mặt trời ñầu tư, hoạt ñộng theo kế hoạch.
5. Ưu tiên ñầu tư kết cấu hạ tầng tại các ñiểm tiểu thủ công nghiệp ñã ñược
phê duyệt; kêu gọi, thu hút các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp vào hoạt ñộng
tập trung tại các ñiểm tiểu thủ công nghiệp ñã ñược duyệt. Triển khai thực hiện tốt
ðề án phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề ñến năm 2020. Chú trọng quy hoạch
vùng nguyên liệu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm nông thôn. Tăng cường
công tác quảng bá, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho các mặt hàng nông sản và
tiểu thủ công nghiệp của huyện.
6. Hoàn thành việc xây dựng chợ ðiền Hải và khu tái ñịnh cư xóm Chồ trước
mùa mưa bão; xây dựng phương án và tổ chức các bước chuẩn bị ñầu tư xây dựng,
nâng cấp, mở rộng chợ An Lỗ. Tiếp tục kêu gọi ñầu tư các khu trung tâm thương mại
của huyện như: khu vực ngoài nước nóng Thanh Tân, khu vực ngã tư An Lỗ, ngã tư
Tỉnh lộ 9 - Quốc lộ 1A, chợ Phò Trạch... Hoàn thành việc xây dựng ñiểm giới thiệu
và bán hàng nông sản sạch các xã: Phong Hiền, Phong An và thị trấn Phong ðiền;
nhà truyền thống và trưng bày sản phẩm mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên, xã Phong Hòa.
Triển khai có hiệu quả công tác phát triển du lịch cộng ñồng và thu hút các loại hình
dịch vụ ñầu tư trên ñịa bàn.
7. Hoàn thành công tác lập các quy hoạch ñô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch
phát triển sản xuất trong Nghị quyết của Huyện ủy, HðND huyện. Triển khai hiệu quả
các quy hoạch ñược phê duyệt; tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng,
trật tự ñô thị. Hoàn thiện, trình phê duyệt ðề án ñề nghị công nhận ñô thị mới Phong An
ñạt tiêu chuẩn ñô thị loại V. Hoàn thành các công trình chuyển tiếp và các công trình
khởi công xây dựng mới trong năm 2018. ðẩy nhanh công tác giải ngân vốn ñầu tư
và quyết toán các công trình hoàn thành. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng
nợ ñọng vốn các công trình. ðẩy nhanh tiến ñộ triển khai xây dựng các công trình
bê tông hóa giao thông nông thôn theo cơ chế ñặc thù trong năm 2018. Phối hợp với
Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế ñể triển khai Dự án cấp nước sạch cho
xã Phong Xuân và xã Phong Mỹ, phấn ñấu hoàn thành trong năm 2018.
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8. Tăng cường công tác thu ngân sách ñảm bảo dự toán, trong ñó chú trọng các
giải pháp ñẩy mạnh nguồn thu ngoài quốc doanh và thu cố ñịnh tại xã, chống thất thu
các loại thuế. Thực hiện nghiêm các quy ñịnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
trong sử dụng ngân sách. ðẩy nhanh giải ngân chi cho công tác giải phóng mặt bằng,
tạo quỹ ñất ñể ñẩy mạnh bán ñấu giá quyền sử dụng ñất; hỗ trợ thực hiện các
chương trình, dự án, xây dựng trường ñạt chuẩn Quốc gia, công tác chỉnh trang phát triển
ñô thị; tập trung nguồn lực ñể ñầu tư xây dựng các xã ñạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.
9. Hoàn thành công tác cấp mới và cấp ñổi giấy chứng nhận cho các trường hợp
ñất ở, ñất vườn, ao gắn liền với ñất ở ñủ ñiều kiện, tiếp tục ñẩy nhanh cấp giấy chứng nhận
cho các trường hợp vướng mắc còn tồn ñọng. Quản lý chặt chẽ ñất ñai từ huyện ñến
cơ sở. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; ñẩy mạnh công tác
kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường, khai thác tài nguyên
khoáng sản. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả ðề án thu gom và xử lý chất
thải rắn sinh hoạt trên ñịa bàn huyện, nhất là phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác thải.
Xây dựng cơ chế quản lý nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của lò ñốt rác vùng Ngũ ðiền,
giải pháp ñóng bãi rác Phong Thu và xây dựng thêm một số lò ñốt rác khu vực các xã
vùng gò ñồi, khu vực dân cư xa trung tâm. Tập trung triển khai quy hoạch và quản lý
tốt quy hoạch nghĩa trang, nghĩa ñịa.
10. Tiếp tục ñẩy nhanh tiến ñộ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên
ñịa bàn huyện, trong ñó tập trung giải quyết dứt ñiểm các vướng mắc trong giải phóng
mặt bằng Chỉnh trang Khu công viên ngã tư An Lỗ, Chỉnh trang Khu dân cư thôn
Bồ ðiền, ðường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong ðiền - ðiền Lộc; Mạch 2 ñường dây
ðông Hà - Huế; ðường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi...
11. ðẩy nhanh tiến ñộ sửa chữa, nâng cấp các trường, lớp học và các nội dung
xây dựng trường chuẩn quốc gia 2018 theo kế hoạch; tập trung các giải pháp nâng cao
chất lượng giáo dục trên ñịa bàn huyện. Tổ chức các hoạt ñộng hè cho học sinh. Củng cố,
kiện toàn ñội ngũ lãnh ñạo, quản lý của các trường học và chuẩn bị tốt các ñiều kiện
cho năm học mới 2018 - 2019.
12. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban ñầu cho
nhân dân. Thực hiện tốt các chương trình về y tế, chính sách dân số, kế hoạch hóa gia ñình.
Làm tốt công tác y tế dự phòng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc hành nghề
y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm. Duy trì ñạt chuẩn quốc gia về y tế ñối với
một số ñơn vị trên ñịa bàn.
13. ðẩy mạnh việc xây dựng nếp sống văn minh ñô thị, văn minh nông thôn,
nâng cao chất lượng thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, gia ñình văn hóa trên ñịa bàn
huyện; phát ñộng các phong trào thể dục, thể thao quần chúng; bảo tồn, phát huy các
giá trị di sản văn hóa, các di tích lịch sử, văn hóa; tổ chức phục dựng và xây dựng nhà
ðại chúng của chiến khu Hòa Mỹ. Triển khai phương án kết nối các tour, tuyến du lịch
cộng ñồng: Thanh Tân Spa - thác A ðon, Khe Me - Hồ Quao - Chiến khu Hòa Mỹ - Dốc
Ba Trục và làng cổ Phước Tích.
14. Thực hiện ñồng bộ các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội. Triển khai có
hiệu quả ðề án giảm nghèo bền vững và ðề án ñào tạo nghề, xuất khẩu lao ñộng,
trong ñó chú trọng ñào tạo nghề cho lao ñộng nông nghiệp, nông thôn, khuyến khích
lao ñộng tham gia xuất khẩu lao ñộng, triển khai có hiệu quả công tác xuất khẩu lao ñộng
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tại 03 xã ñiểm: Phong An, Phong Sơn, ðiền Hương ñể nhân rộng trên ñịa bàn huyện.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác chính sách, an sinh xã hội ñối với hộ nghèo, cận nghèo,
các ñối tượng chính sách và ñồng bào dân tộc thiểu số trên ñịa bàn.
15. Chú trọng các nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Tập trung các giải pháp nâng cao
chất lượng, hiệu quả hoạt ñộng của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị ñộng viên; nâng cao
chất lượng hoạt ñộng của phong trào xây dựng cơ sở, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng
chiến ñấu. Làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Tổ chức
thực hành diễn tập chiến ñấu phòng thủ cấp xã năm 2018 cho 03 xã: ðiền Hải,
ðiền Hương, Phong Sơn. Thực hiện có hiệu quả các chương trình phòng chống tội phạm
và các tai tệ nạn xã hội. Tăng cường các biện pháp ñảm bảo an toàn giao thông; an ninh
trên các lĩnh vực ñối ngoại, tôn giáo, chính trị và trật tự an toàn xã hội. Chú trọng
công tác phòng chống lụt bão, cứu nạn cứu hộ và phòng cháy chữa cháy.
16. Tiếp tục ñẩy mạnh và triển khai ñồng bộ các giải pháp cải cách hành chính
theo kế hoạch. Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN
ISO 9001:2015 ñang áp dụng tại UBND huyện và 16 xã, thị trấn. Nâng cao tỷ lệ
giải quyết hồ sơ ñúng hẹn tại Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận
và Trả kết quả các xã, thị trấn. Hoàn thiện và ñi vào hoạt ñộng Bộ phận Tiếp nhận và
trả kết quả hiện ñại cấp xã theo ðề án của UBND tỉnh ñảm bảo kế hoạch. Tăng cường
kỷ luật, kỷ cương hành chính, ñổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao năng lực,
hiệu quả chỉ ñạo, ñiều hành của các cấp chính quyền và một số phòng, ban cấp huyện.
17. Chỉ ñạo thực hiện tốt quy chế công khai, dân chủ ở cơ sở gắn với chế ñộ
tiếp dân và giải quyết có hiệu quả khiếu nại tố cáo của công dân, các ý kiến, kiến nghị
của cử tri. Tăng cường các hoạt ñộng giám sát, kiểm tra và xử lý kịp thời các vụ việc
vi phạm pháp luật; chỉ ñạo công tác ñấu tranh phòng, chống tham nhũng, buôn lậu,
gian lận thương mại, xử lý nghiêm minh và kịp thời các vụ việc tiêu cực. Tăng cường
công tác quản lý nhà nước về hoạt ñộng của các tổ chức tôn giáo, các vấn ñề liên quan
về công tác dân tộc.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện:
Giao UBND huyện triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết; Thường trực
HðND, các Ban HðND, các Tổ ñại biểu HðND huyện, các vị ñại biểu HðND huyện
phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tăng cường
giám sát, ñôn ñốc việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn ñược Pháp luật
quy ñịnh.
Hội ñồng nhân dân huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân trong huyện
nêu cao tinh thần làm chủ, ñoàn kết, nhất trí, phát huy những kết quả ñạt ñược, huy ñộng
mọi nguồn lực, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua thử thách, tạo sự chuyển biến
ñồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực ñể hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện khóa VI, kỳ họp thứ 6
thông qua./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn ðại Vui
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN PHONG ðIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/NQ-HðND

Phong ðiền, ngày 18 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn quyết toán
ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2017

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ðIỀN
KHÓA VI, 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 số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015
và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HðND ngày 25 tháng 12 năm 2016 của
Hội ñồng nhân dân huyện khóa VI, kỳ họp thứ 3 về phê chuẩn dự toán ngân sách
Nhà nước huyện năm 2017;
Sau khi xem xét Tờ trình và Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Phong ðiền
về quyết toán thu, chi ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2017; Báo cáo thẩm tra
của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2017
như sau:
1. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2017:

811.838.209.266 ñồng.

- Thu ngân sách huyện hưởng:

583.626.839.451 ñồng.

- Thu ngân sách xã, thị trấn hưởng:

228.211.369.815 ñồng.

2. Tổng chi ngân sách Nhà nước năm 2017:

764.350.332.935 ñồng.

- Chi ngân sách huyện:

560.727.975.045 ñồng.

- Chi ngân sách xã, thị trấn:

203.622.357.890 ñồng.

3. Kết dư ngân sách năm 2017:

47.487.876.331 ñồng.

- Kết dư ngân sách huyện:

22.898.864.406 ñồng.

- Kết dư ngân sách xã, thị trấn:

24.589.011.925 ñồng.
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ðiều 2. Giao trách nhiệm cho Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện,
Ủy ban nhân dân huyện xử lý kết dư ngân sách và sử dụng có hiệu quả theo
quy ñịnh của Luật Ngân sách Nhà nước. Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện
phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các Ban
của Hội ñồng nhân dân huyện và các vị ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện tăng cường
giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện khóa VI, kỳ họp thứ 6
thông qua./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn ðại Vui
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN PHONG ðIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 06/NQ-HðND

Phong ðiền, ngày 18 tháng 7 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân
Tòa án nhân dân huyện Phong ðiền, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ðIỀN KHÓA VI,
KỲ HỌP THỨ SÁU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương số 77/2015/QH13, ngày 19
tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-TANDTC-UBTWMTTQVN
ngày 01 tháng 3 năm 2004 của Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về việc chuẩn bị nhân sự và giới thiệu
bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân;
Xét ñề nghị của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện
và căn cứ kết quả biểu quyết công khai miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án
nhân dân huyện Phong ðiền, nhiệm kỳ 2016 - 2021,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Xác nhận kết quả miễn nhiệm Thành viên ðoàn Hội thẩm nhân
dân Tòa án nhân dân huyện Phong ðiền, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với 02 ông, bà
có tên sau:
1. Ông Cái Thanh Hùng, nguyên Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện.
2. Bà Hoàng Thị Thùy Linh, nguyên Phó Bí thư Huyện ñoàn.
ðiều 2. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện Phong ðiền
khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2018./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn ðại Vui
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN PHONG ðIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 07/NQ-HðND

Phong ðiền, ngày 18 tháng 7 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân
Tòa án nhân dân huyện Phong ðiền, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ðIỀN KHÓA VI,
KỲ HỌP THỨ SÁU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương số 77/2015/QH13, ngày 19
tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-TANDTC-UBTWMTTQVN
ngày 01 tháng 3 năm 2004 của Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về việc chuẩn bị nhân sự và giới thiệu
bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân;
Căn cứ kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên
ðoàn Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Phong ðiền, nhiệm kỳ 2016 - 2021,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức thành viên 02 ông, bà ñã
trúng cử Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Phong ðiền, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
1. Ông Nguyễn Văn Quyền, Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện.
2. Bà Hoàng Thị Lệ Hằng, Phó Bí thư Huyện ñoàn.
ðiều 2. Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Phong ðiền có
trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy ñịnh của
pháp luật hiện hành.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện Phong ðiền khóa VI,
nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp lần thứ sáu thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2018./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn ðại Vui

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN
ðịa chỉ: 16 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;
ðiện thoại liên hệ: 0234.3834537; Fax: 0234.3834537
Email: congbao@thuathienhue.gov.vn;
Website: http://congbao.thuathienhue.gov.vn;
In tại: Công ty CP In và Sản xuất bao bì Huế.

