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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: 65/2018/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 11 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh sử dụng Hệ thống Thư ñiện tử công vụ
trong hoạt ñộng của cơ quan nhà nước 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 Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị ñịnh số 64/2007/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ
về việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị 34/2008/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường sử dụng Hệ thống thư ñiện tử trong hoạt ñộng của
cơ quan nhà nước;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số
1268/TTr-STTTT ngày 06 tháng 11 năm 2018.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh sử dụng Hệ thống Thư ñiện tử
công vụ trong hoạt ñộng của cơ quan nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018; thay thế
Quyết ñịnh số 81/2014/Qð-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành Quy ñịnh sử dụng Hệ thống Thư ñiện tử công vụ trong hoạt ñộng của cơ quan
nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Thông tin và
Truyền thông; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan ñoàn thể trên
ñịa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng
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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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Sử dụng Hệ thống Thư ñiện tử công vụ trong hoạt ñộng
của cơ quan nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 65/2018/Qð-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2018
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh
Quy ñịnh này thống nhất việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thư ñiện tử
công vụ trong hoạt ñộng của các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
2. ðối tượng áp dụng
Quy ñịnh này ñược áp dụng ñối với tất cả các cơ quan, ñơn vị nhà nước, cán bộ,
công chức, viên chức, người lao ñộng tỉnh Thừa Thiên Huế (sau ñây gọi tắt là các
cơ quan nhà nước) tham gia khai thác, sử dụng Hệ thống Thư ñiện tử công vụ tỉnh
Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Hệ thống Thư ñiện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước tỉnh
Thừa Thiên Huế
Hệ thống Thư ñiện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
là hệ thống nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và thực thi công vụ của cán bộ,
công chức, viên chức, người lao ñộng.
ðiều 3. Quản lý Hệ thống Thư ñiện tử
1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý Hệ thống Thư ñiện tử công vụ tỉnh
Thừa Thiên Huế.
2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác,
sử dụng có hiệu quả Hệ thống Thư ñiện tử công vụ theo quy ñịnh này.
Chương II
TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG
HỆ THỐNG THƯ ðIỆN TỬ CÔNG VỤ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ðiều 4. Thiết lập và vận hành Hệ thống Thư ñiện tử công vụ
1. Hệ thống Thư ñiện tử công vụ ñược thiết lập và vận hành trên hạ tầng kỹ thuật
của mạng tin học của tỉnh Thừa Thiên Huế gồm Trung tâm Thông tin dữ liệu ñiện tử
(thuộc Sở Thông tin và Truyền thông), mạng nội bộ (LAN), mạng diện rộng của tỉnh,
mạng Internet và có ñịa chỉ truy cập: https://mail.thuathienhue.gov.vn.
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2. Mỗi hộp thư ñiện tử công vụ là duy nhất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và
ñược ñặt tên theo nguyên tắc [tên_ñăng_nhập]@thuathienhue.gov.vn, ñược chia
thành ba loại:
a) Hộp thư ñiện tử dành cho cơ quan, tổ chức
- Hộp thư ñiện tử dành cho các cơ quan nhà nước cấp tỉnh hoặc tương ñương của
tỉnh Thừa Thiên Huế: là loại hộp thư ñặc biệt dành cho cơ quan nhà nước ñược lập ra
nhằm trao ñổi công tác giữa các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương và tổ chức, cá nhân với nhau.
- Hộp thư ñiện tử dành cho cơ quan nhà nước và các huyện, thị xã, thành phố
ñược ñặt tên theo quy ñịnh: các cơ quan, ñơn vị sử dụng từ viết tắt ñể ñặt tên; các
ñịa phương cấp huyện sử dụng nguyên tên gọi (chi tiết Phụ lục kèm theo).
- ðối với hộp thư ñiện tử của các ñịa phương cấp xã thì ñược ñặt tên theo quy ñịnh:
<tên của ñịa phương viết liền>.<tên hộp thư của ñịa phương cấp huyện>@thuathienhue.gov.vn.
ðối với các thị trấn có tên trùng với tên huyện thì khai báo thêm từ viết tắt của từ thị trấn.
Riêng với phường Hương Văn và Hương Vân của thị xã Hương Trà thì lần lượt ñặt:
Hương Văn: huongvan01.huongtra@thuathienhue.gov.vn
Hương Vân: huongvan02.huongtra@thuathienhue.gov.vn.
- Các phòng, ban chức năng, ñơn vị trực thuộc các cơ quan nhà nước thì ñược
ñặt tên theo quy ñịnh:
<tên ñơn vị, phòng ban viết tắt>.<tên hộp thư của cơ quan, ñơn vị, ñịa
phương>@ thuathienhue.gov.vn
b) Hộp thư ñiện tử dành cho cá nhân (dùng cho cán bộ, công chức, viên chức,
người lao ñộng): Tùy vào yêu cầu công tác của các cơ quan, ñơn vị và ñịa phương,
hộp thư ñiện tử dành cho cá nhân ñược ñặt tên theo cách sau:
- ðối với các cán bộ, công chức của các Sở, các phòng thuộc Ủy ban nhân dân
cấp huyện thì ñặt tên theo quy ñịnh:
<viết tắt của họ và tên ñệm>+<tên>.<tên hộp thư của cơ quan, ñơn vị, ñịa phương
ñang công tác quy ñịnh tại ñiểm a, khoản 2 của ðiều này>.
- ðối với viên chức, người lao ñộng thuộc các ñơn vị sự nghiệp thuộc các Sở,
ngành thì không cần khai báo thêm tên viết tắt của ñơn vị trực thuộc mà vẫn khai báo
như cán bộ, công chức thuộc Sở, ngành ñó.
- ðối với công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã thì ñược ñặt tên theo quy ñịnh:
<viết tắt của họ và tên ñệm>+<tên>.<tên ñịa phương cấp xã>. ðối với công chức
cấp xã thuộc xã Phú Thuận huyện Phú Vang và phường Phú Thuận thành phố Huế;
xã Hương Phong thị xã Hương Trà và xã Hương Phong huyện A Lưới thì thêm tên
viết tắt của tên ñịa phương cấp huyện sau tên ñịa phương cấp xã.
Trong trường hợp tên hộp thư ñiện tử cá nhân bị trùng thì sẽ do Sở Thông tin và
Truyền thông thay ñổi trên cơ sở ñề nghị của Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị, ñịa phương
nhằm ñảm bảo tính dễ nhớ, dễ hiểu của tên hộp thư ñiện tử cá nhân.
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c) Tài khoản quản trị Hệ thống xác thực tập trung (dùng cho cán bộ chuyên trách
công nghệ thông tin (Chuyên trách CNTT)) dùng ñể khởi tạo lại mật khẩu truy cập có
hộp thư ñiện tử như sau:
<admin>.<tên hộp thư của cơ quan, ñơn vị, ñịa phương quy ñịnh tại ñiểm a,
khoản 2 của ðiều này>.
ðiều 5. Thông tin trao ñổi qua thư ñiện tử, tiêu chuẩn áp dụng và tính
pháp lý của nội dung thông tin
1. Thông tin trao ñổi qua Hệ thống Thư ñiện tử công vụ bao gồm các dạng như:
văn bản (có cấu trúc, phi cấu trúc), âm thanh, hình ảnh.
a) Văn bản gửi nhận qua Hệ thống Thư ñiện tử công vụ gồm các loại: Lịch
công tác của cơ quan, tổ chức, các tài liệu trao ñổi phục vụ công việc, tài liệu phục vụ
các cuộc họp, văn bản dự thảo xin ý kiến, văn bản gởi ñến các cơ quan ñể biết, báo cáo,
các văn bản khác theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh;
b) Những văn bản chuyển qua Hệ thống Thư ñiện tử công vụ phù hợp với quy ñịnh
của pháp luật về giao dịch ñiện tử có giá trị pháp lý tương ñương với văn bản giấy
trong giao dịch giữa cơ quan nhà nước với cơ quan gửi và có chữ ký số thì không cần
gửi thêm văn bản giấy;
c) Sử dụng Hệ thống Thư ñiện tử công vụ ñể trao ñổi các loại văn bản, tài liệu
với người dân và doanh nghiệp khi cung cấp các dịch vụ công.
2. Dữ liệu âm thanh, hình ảnh, tệp tải trao ñổi qua Hệ thống Thư ñiện tử công vụ
phải tuân thủ các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước,
ñược quy ñịnh tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng
công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
3. Hệ thống Thư ñiện tử công vụ sử dụng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu
chuẩn TCVN 6909:2001 (Unicode) ñể thể hiện các nội dung trao ñổi trong Hệ thống
Thư ñiện tử.
ðiều 6. Quản lý, sử dụng hộp thư ñiện tử ñơn vị
1. Hoạt ñộng của Hệ thống Thư ñiện tử công vụ ñảm bảo tuân thủ theo Luật
Công nghệ thông tin và Luật Giao dịch ñiện tử.
2. Hộp thư ñiện tử của cơ quan, ñơn vị ñược phân công bằng quyết ñịnh và
xây dựng quy chế nội bộ cơ quan.
3. Hàng ngày, Thủ trưởng ñơn vị có trách nhiệm xem xét, xử lý thông tin nhận
ñược qua hộp thư ñiện tử ñơn vị.
4. Trong phạm vi nội bộ từng ñơn vị, Thủ trưởng ñơn vị quy ñịnh cụ thể việc
sử dụng và chấp hành thông tin ñược truyền qua hộp thư ñiện tử ñơn vị và xem ñó
như một trong các phương tiện công bố mệnh lệnh hành chính của Thủ trưởng ñơn vị.
5. Khi thay ñổi vị trí công tác, Thủ trưởng ñơn vị cũ có trách nhiệm bàn giao
hộp thư, mật khẩu và toàn bộ nội dung dữ liệu của hộp thư ñiện tử ñơn vị cho Thủ trưởng
ñơn vị mới.
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6. Các thông tin tài khoản thư ñiện tử, mật khẩu và các thông tin trao ñổi hợp pháp
của các cơ quan, cá nhân thông qua Hệ thống Thư ñiện tử ñược ñảm bảo bí mật theo
quy ñịnh của pháp luật.
7. Thay ñổi mật khẩu ñịnh kỳ, tối thiểu 90 ngày một lần (quy tắc ñổi mật khẩu
không sử dụng lại mật khẩu ñã sử dụng).
ðiều 7. Quản lý, sử dụng hộp thư ñiện tử cá nhân
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng tỉnh Thừa Thiên Huế ñược cấp
hộp thư ñiện tử cá nhân có trách nhiệm sau ñây:
1. Tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao ñộng trong ñơn vị phải
thường xuyên sử dụng hộp thư ñiện tử công vụ ñể giao dịch trao ñổi công việc và
luân chuyển tệp (file) văn bản qua mạng. Hộp thư ñiện tử phải ñược công khai ñể
thuận tiện cho việc trao ñổi, thông tin liên lạc trong công việc và tiếp nhận thông tin,
trả lời công dân.
2. Sử dụng tài khoản thư ñiện tử công vụ cá nhân là ñịnh danh duy nhất ñể
ñăng nhập vào hệ thống các phần mềm ứng dụng dùng chung của tỉnh và các phần mềm
ứng dụng của các ngành qua Hệ thống xác thực tập trung của tỉnh.
3. Ứng dụng chữ ký số trong việc trao ñổi văn bản ñiện tử qua Hệ thống Thư
ñiện tử công vụ của tỉnh.
4. Thay ñổi mật khẩu ban ñầu ñã ñược Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp
qua Hệ thống Xác thực tập trung nhằm bảo mật thông tin. Trường hợp quên mật khẩu
phải báo ngay cho cán bộ Chuyên trách CNTT của cơ quan, ñơn vị, ñịa phương ñể
thực hiện việc thay ñổi mật khẩu.
5. Bảo vệ mật khẩu sử dụng hộp thư ñiện tử của mình, mật khẩu phải dài trên
8 ký tự bao gồm chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký hiệu ñặc biệt. Không ñược cung cấp
mật khẩu hoặc ñể lộ mật khẩu cho người khác; chịu trách nhiệm về nội dung thư ñiện tử
của mình.
6. Thay ñổi mật khẩu ñịnh kỳ, tối thiểu 90 ngày một lần (quy tắc ñổi mật khẩu
không sử dụng lại mật khẩu ñã sử dụng).
7. Trong trường hợp chuyển công tác sang cơ quan, ñơn vị, ñịa phương khác
thuộc tỉnh thì phải báo cho cán bộ Chuyên trách CNTT của ñơn vị mới biết ñể thay ñổi
hộp thư ñiện tử cá nhân theo quy ñịnh tại Khoản 2, ðiều 4 của Quy ñịnh này.
8. Khi gặp sự cố về Hệ thống Thư ñiện tử công vụ phải báo ngay cho cán bộ
Chuyên trách CNTT của cơ quan, ñơn vị, ñịa phương hoặc báo về Sở Thông tin và
Truyền thông ñể kịp thời khắc phục, sửa chữa.
ðiều 8. Trách nhiệm của cán bộ Chuyên trách CNTT; Quản lý, sử dụng
tài khoản quản trị Hệ thống xác thực tập trung
Cán bộ Chuyên trách CNTT ñược cấp tài khoản quản trị Hệ thống xác thực
tập trung của ñơn vị có trách nhiệm sau ñây:
1. Khởi tạo lại mật khẩu truy cập cho cán bộ công chức, viên chức, người lao ñộng
trong ñơn vị khi quên mật khẩu truy cập.
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2. Bảo vệ mật khẩu tài khoản quản trị Hệ thống xác thực tập trung, mật khẩu
phải dài trên 12 ký tự bao gồm chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký hiệu ñặc biệt.
Không ñược cung cấp mật khẩu hoặc ñể lộ mật khẩu cho người khác.
3. Thay ñổi mật khẩu tài khoản quản trị Hệ thống xác thực tập trung ñịnh kỳ,
tối thiểu 60 ngày một lần (quy tắc ñổi mật khẩu không sử dụng lại mật khẩu ñã sử dụng).
4. Hướng dẫn cán bộ công chức, viên chức, người lao ñộng trong ñơn vị sử dụng
thư ñiện tử.
5. ðịnh ký báo cáo rà soát tình hình tài khoản thư ñiện tử công vụ của cơ quan,
ñơn vị mình và các ñơn vị trực thuộc.
6. Di chuyển dữ liệu hộp thư cho cán bộ công chức, viên chức mới tiếp nhận từ
cơ quan, ñơn vị khác thuộc tỉnh.
7. Khi thay ñổi vị trí công tác, cán bộ Chuyên trách CNTT cũ có trách nhiệm
bàn giao tài khoản và mật khẩu cho cán bộ Chuyên trách CNTT mới.
ðiều 9. Cá nhân nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác ra ngoài tỉnh
Cá nhân nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác ra ngoài tỉnh phải bàn giao
hộp thư cho cơ quan, ñơn vị cũ. Các cơ quan, ñơn vị thường xuyên cập nhập và lập
danh sách cán bộ công chức, viên chức, người lao ñộng nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển
công tác ra ngoài tỉnh gửi về Trung tâm Thông tin dữ liệu ñiện tử ñể thu hồi hộp thư
ñiện tử theo quy ñịnh tại ðiều 12 của Quy ñịnh này.
ðiều 10. Tần suất kiểm tra và trả lời thư ñiện tử
1. ðối với hộp thư ñiện tử của ñơn vị: Lãnh ñạo ñơn vị (hoặc người ñược
ủy quyền) phải kiểm tra hộp thư ñiện tử tối thiểu 4 lần trong ngày làm việc (ñầu, cuối giờ
buổi sáng và ñầu, cuối giờ buổi chiều); Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị phải chịu trách nhiệm
nếu ñể tình trạng thiếu thông tin do không sử dụng Hệ thống Thư ñiện tử công vụ.
2. ðối với hộp thư cá nhân người dùng phải thường xuyên kiểm tra hộp thư
của mình (mỗi ngày ñăng nhập tối thiểu 2 lần) ñể xử lý kịp thời thư ñiện tử gửi ñến.
ðiều 11. Những hành vi bị nghiêm cấm
1. Phát tán các thông tin có nội dung xấu gây phương hại ñến an ninh quốc gia,
trật tự, an toàn xã hội; tuyên truyền kích ñộng bạo lực, ñồi trụy ,tội ác, tệ nạn xã hội,
mê tín dị ñoan; phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;
2. Thông tin tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, ñối ngoại
và những bí mật khác ñã ñược pháp luật quy ñịnh;
3. Thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự,
nhân phẩm của công dân;
4. Quảng bá, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm
theo quy ñịnh của pháp luật;
5. Phát tán virus máy tính thông qua hộp thư ñiện tử của cá nhân mình vào
Hệ thống Thư ñiện tử của tỉnh;
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6. ðặt chế ñộ chuyển thư tự ñộng từ thư ñiện tử công vụ tỉnh sang Hệ thống
Thư ñiện tử công cộng như: Google Mail, Yahoo Mail, MSN Hotmail hoặc không
phải thư ñiện tử do cơ quan nhà nước cấp;
7. Sử dụng các hộp thư ñiện tử công cộng ñể trao ñổi công việc của cơ quan,
ñơn vị, ñịa phương;
8. Cung cấp tài khoản và mật khẩu thư ñiện tử công vụ trên bất kỳ website nào
yêu cầu cung cấp tài khoản và mật khẩu; Sử dụng hòm thư ñiện tử công vụ do cơ quan
cấp cho mục ñích cá nhân như: ñăng ký dịch vụ thương mại, trao ñổi chia sẻ thông tin
cá nhân, tham gia vào các diễn ñàn;
9. Truy nhập vào hộp thư của người khác và ñể người khác sử dụng ñịa chỉ,
hộp thư ñiện tử của mình;
10. Phát tán thư rác hoặc các thư ñiện tử có nội dung không phù hợp với mục ñích
phục vụ công tác thông qua ñịa chỉ sử dụng của mình;
11. Mở các thư ñiện tử không rõ nguồn gốc, thư có các liên kết (link) hoặc tập tin
ñính kèm lạ, có dấu hiệu khả nghi. Cần lập tức chuyển các thư này ñến ñịa chỉ
tiepnhan@thuathienhue.gov.vn ñể bộ phận kỹ thuật hỗ trợ kiểm tra, ngăn chặn và xử lý,
tránh phát tán thư ñiện tử có dấu hiệu khả nghi ñến người sử dụng khác.
ðiều 12. Cấp mới, thay ñổi, thu hồi hộp thư ñiện tử
1. Trung tâm Thông tin dữ liệu ñiện tử ñược giao quản lý thống nhất danh bạ
ñiện tử của tỉnh, trực tiếp thực hiện cấp mới, thay ñổi, thu hồi hộp thư ñiện tử thuộc
Hệ thống Thư ñiện tử công vụ.
2. Cơ quan, ñơn vị có yêu cầu cấp mới, thay ñổi, thu hồi hộp thư ñiện tử gửi
thông báo tới Trung tâm Thông tin dữ liệu ñiện tử bằng văn bản hoặc qua Hệ thống
Thư ñiện tử công vụ theo ñịa chỉ tiepnhan@thuathienhue.gov.vn ñể ñược giải quyết
theo quy ñịnh.
3. Chỉ cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng ký hợp ñồng thời hạn
tối thiểu 01 năm mới ñủ ñiều kiện ñược cấp mới hộp thư cá nhân.
4. Quy trình cấp mới, thay ñổi, thu hồi hộp thư cá nhân như sau:
a) Trường hợp cá nhân mới ñược tuyển dụng, tiếp nhận: sau khi có Quyết ñịnh
tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, cơ quan, ñơn vị quản lý cá nhân ñó gửi thư ñiện tử
thông báo tới Trung tâm Thông tin dữ liệu ñiện tử ñể ñược tạo lập hộp thư ñiện tử
cá nhân tương ứng.
b) Trường hợp cá nhân thuyên chuyển công tác giữa các cơ quan, ñơn vị trong tỉnh:
cơ quan, ñơn vị tiếp nhận cá nhân ñó thông báo tới Trung tâm Thông tin dữ liệu ñiện tử
ñể ñược cấp hộp thư mới theo quy ñịnh tại Khoản 2, ðiều 4 của Quy ñịnh này và
hộp thư cũ sẽ ñược ñặt tự ñộng chuyển tiếp sang hộp thư mới, hộp thư cũ sẽ thu hồi
sau 01 tháng kể từ thời ñiểm thiết lập hộp thư mới.
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c) Trường hợp thay ñổi tên cơ quan, ñơn vị: cơ quan, ñơn vị ñó thông báo tới
Trung tâm Thông tin dữ liệu ñiện tử ñể ñược cấp hộp thư mới theo quy ñịnh tại
Khoản 2, ðiều 4 của Quy ñịnh này và hộp thư cũ sẽ ñược ñặt tự ñộng chuyển tiếp sang
hộp thư mới, hộp thư cũ sẽ thu hồi sau 02 tháng kể từ thời ñiểm thiết lập hộp thư mới.
d) Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc chuyển công tác ra ngoài tỉnh:
cơ quan, ñơn vị quản lý cá nhân ñó thông báo tới Trung tâm Thông tin dữ liệu ñiện tử
thời ðiểm chính thức bắt ñầu nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc chuyển công tác của cá nhân
ñể thực hiện thu hồi hộp thư ñiện tử.
5. Trung tâm Thông tin dữ liệu ñiện tử có trách nhiệm thường xuyên rà soát,
cập nhật danh bạ ñiện tử ñể thống nhất với thông tin các hộp thư ñiện tử ñang hoạt ñộng.
ðiều 13. Tạm khóa hộp thư ñiện tử
1. Tạm khóa hộp thư ñiện tử là việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật trên Hệ thống
Thư ñiện tử ñể tạm thời không cho phép người sử dụng truy cập, sử dụng hộp thư
ñiện tử.
2. Hộp thư ñiện tử thuộc các trường hợp sau ñây sẽ bị tạm khóa trên Hệ thống
Thư ñiện tử:
a) Trong thời gian 06 tháng không ñăng nhập thì hệ thống sẽ tự ñộng khóa tài khoản.
b) Vi phạm quy ñịnh tại ðiều 11 của Quy chế này.
c) Bị virus chiếm dụng; bị chiếm dụng, lộ lọt mật khẩu; tham gia vào quá trình
phát tán thư rác, mã ñộc.
d) Gửi quá nhiều thư trong một thời gian ngắn (lớn hơn 100 thư trong vòng 30 phút)
nếu hộp thư chưa ñăng ký cho phép ñược gửi.
3. Quy trình khôi phục hộp thư ñiện tử bị tạm khóa
a) Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị gửi ñề nghị khôi phục hộp thư ñiện tử công vụ
của cơ quan, ñơn vị hoặc cá nhân thuộc cơ quan, ñơn vị mình quản lý ñang bị tạm khóa
bằng văn bản hoặc văn bản ñiện tử ký số ñến Trung tâm Thông tin dữ liệu ñiện tử ñể
ñược khôi phục.
b) Sau 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu, Trung tâm Thông tin dữ liệu
ñiện tử kiểm tra, xác minh yêu cầu, thực hiện thao tác kỹ thuật kích hoạt hộp thư ñiện tử
công vụ tạm khóa, khởi tạo lại mật khẩu truy cập và thông báo ñến cơ quan, ñơn vị ñã
có ñề nghị.
ðiều 14. Dung lượng hộp thư
Dung lượng tối ña của mỗi hộp thư ñiện tử công vụ là 05 GB (Gigabyte: ñơn vị
ño lường thông tin), dung lượng tối ña của mỗi thư là 20 MB (Megabyte: ñơn vị ño
lường thông tin) (bao gồm tập tin ñính kèm).
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Chương III
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, DUY TRÌ HOẠT ðỘNG
HỆ THỐNG THƯ ðIỆN TỬ CÔNG VỤ
ðiều 15. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông
1. Quản lý Hệ thống Thư ñiện tử:
a) Thiết lập, thay ñổi hệ thống danh bạ ñiện tử tỉnh Thừa Thiên Huế, thông tin
về danh bạ thư ñiện tử cá nhân của lãnh ñạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh ñạo các Sở,
Ban, Ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và ñoàn thể, ñịa phương (bao gồm cấp huyện
và cấp xã); danh bạ thư ñiện tử của các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan Trung ương
ñóng trên ñịa bàn tỉnh.
b) Thực hiện nhiệm vụ quản lý Hệ thống Thư ñiện tử hoạt ñộng thông suốt,
liên tục; bảo ñảm an toàn và bảo mật thông tin ñối với Hệ thống Thư ñiện tử của tỉnh
Thừa Thiên Huế theo chế ñộ mật; quản lý quyền truy cập của các cơ quan, ñơn vị,
ñịa phương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng.
c) Nghiên cứu và từng bước ứng dụng chữ ký ñiện tử và chứng thực chữ ký
ñiện tử vào việc gửi hoặc nhận văn bản trên môi trường mạng thay cho văn bản giấy tờ
thông thường.
2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức,
viên chức, người lao ñộng của các cơ quan, ñơn vị và ñịa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế
khai thác, sử dụng Hệ thống Thư ñiện tử.
3. Kinh phí cho việc quản lý, vận hành, xây dựng và nâng cấp Hệ thống Thư
ñiện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế ñược dự toán chung vào kinh phí sự nghiệp hàng năm
của Sở Thông tin và Truyền thông.
ðiều 16. Trách nhiệm của các cơ quan, ñơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã và thành phố Huế
1. Thông báo việc thay ñổi thông tin liên quan ñến hộp thư ñiện tử của cá nhân
trong ñơn vị, ñịa phương thuộc quyền quản lý và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông
ñể kịp thời cập nhật vào danh bạ thư ñiện tử của tỉnh.
2. Lập danh sách yêu cầu về khởi tạo hộp thư mới của các ñơn vị trực thuộc,
Ủy ban nhân dân cấp xã, cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng mới ñược
tuyển dụng, ñiều ñộng, bổ nhiệm; hoặc yêu cầu hủy bỏ, thay ñổi hộp thư ñiện tử của
ñơn vị ñã giải thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng thôi công tác hoặc
chuyển công tác sang cơ quan, ñơn vị, ñịa phương khác thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
gửi về Sở Thông tin và Truyền thông ñể tổng hợp, thiết lập, thay ñổi, hủy bỏ theo
quy ñịnh.
3. ðăng tải danh bạ thư ñiện tử công vụ của ñơn vị, hộp thư của cán bộ,
công chức, viên chức, người lao ñộng trên Trang Thông tin ñiện tử của cơ quan,
ñơn vị, ñịa phương mình.
4. ðịnh kỳ 6 tháng một lần báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện
Quy ñịnh này (qua Sở Thông tin và Truyền thông).
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Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 17. Tổ chức thực hiện
1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy ñịnh này.
2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức triển khai
thực hiện; ñịnh kỳ 06 tháng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.
ðiều 18. Xử lý vi phạm
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng nào vi phạm Quy ñịnh này phải
chịu trách nhiệm kỷ luật theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vấn ñề khó khăn, vướng mắc,
các ñơn vị, ñịa phương phản ánh với Sở Thông tin và Truyền thông ñể tổng hợp, trình
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa ñổi, bổ sung Quy ñịnh cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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Phụ lục
ðỊA CHỈ THƯ ðIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 65/2018/Qð-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2018
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ðơn vị
Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Hội ñồng nhân dân tỉnh
ðoàn ñại biểu quốc hội tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Tỉnh ủy
Văn phòng ðoàn ðBQH và HðND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
UBND thành phố Huế
UBND huyện Phong ðiền
UBND huyện Quảng ðiền
UBND huyện Hương Trà
UBND huyện Phú Vang
UBND huyện Hương Thủy
UBND huyện Phú Lộc
UBND huyện A Lưới
UBND huyện Nam ðông
Sở Kế hoạch và ðầu tư
Sở Tài chính
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Lð - TB và XH
Sở Tư pháp
Sở Xây dựng
Sở Giao thông Vận tải
Sở Công Thương
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Văn hóa và Thể thao
Sở Du lịch
Sở Nội vụ
Sở Ngoại vụ

ðịa chỉ thư ñiện tử
tinhuy@thuathienhue.gov.vn
hdnd@thuathienhue.gov.vn
dbqh@thuathienhue.gov.vn
ubnd@thuathienhue.gov.vn
vptu@thuathienhue.gov.vn
vpqhhd@thuathienhue.gov.vn
vpubnd@thuathienhue.gov.vn
ubmttqvn@thuathienhue.gov.vn
tphue@thuathienhue.gov.vn
phongdien@thuathienhue.gov.vn
quangdien@thuathienhue.gov.vn
huongtra@thuathienhue.gov.vn
phuvang@thuathienhue.gov.vn
huongthuy@thuathienhue.gov.vn
phuloc@thuathienhue.gov.vn
aluoi@thuathienhue.gov.vn
namdong@thuathienhue.gov.vn
skhdt@thuathienhue.gov.vn
stc@thuathienhue.gov.vn
skhcn@thuathienhue.gov.vn
sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
stp@thuathienhue.gov.vn
sxd@thuathienhue.gov.vn
sgtvt@thuathienhue.gov.vn
sct@thuathienhue.gov.vn
snnptnt@thuathienhue.gov.vn
stnmt@thuathienhue.gov.vn
svhtt@thuathienhue.gov.vn
sdl@thuathienhue.gov.vn
snv@thuathienhue.gov.vn
sngv@thuathienhue.gov.vn
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TT

ðơn vị

ðịa chỉ thư ñiện tử

32
33
34
35
36
37

Sở Giáo dục và ðào tạo
Sở Y tế
Sở Thông tin và Truyền thông
Thanh tra tỉnh
Ban Dân tộc
Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh
Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp
Thừa Thiên Huế
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố ñô Huế
ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
Ban Quản lý Khu vực phát triển ñô thị tỉnh
Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng
công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
Thừa Thiên Huế
Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình
nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
Thừa Thiên Huế
Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình
giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế
Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão
Ban Chỉ ñạo phòng, chống tham nhũng
Trung tâm Festival Huế
Nhà Xuất bản Thuận Hóa
Trường Cao ñẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế
Trường Cao ñẳng Y tế Huế
Trường Cao ñẳng Nghề Thừa Thiên Huế
Trường Cao ñẳng Giao thông Huế
Viện Quy hoạch và Xây dựng tỉnh
Cục Thống kê tỉnh
Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh
Tỉnh ðoàn TNCS Hồ Chí Minh
Kho bạc Nhà nước
Ban Chỉ huy PCLB - TKCN
Hội Nông dân tỉnh
Hội Phụ nữ tỉnh

sgddt@thuathienhue.gov.vn
syt@thuathienhue.gov.vn
stttt@thuathienhue.gov.vn
thanhtratinh@thuathienhue.gov.vn
bdt@thuathienhue.gov.vn
ttcntt@thuathienhue.gov.vn

38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

bqlkktcn@thuathienhue.gov.vn
ttbtdtcdhue@thuathienhue.gov.vn
dptth@thuathienhue.gov.vn
bqlkvptdt@thuathienhue.gov.vn
bddcn@thuathienhue.gov.vn

bctnnptnt@thuathienhue.gov.vn
bctgt@thuathienhue.gov.vn
bchpclb@thuathienhue.gov.vn
bcdpctn@thuathienhue.gov.vn
festival@thuathienhue.gov.vn
nxbth@thuathienhue.gov.vn
cdsp@thuathienhue.gov.vn
cdyt@thuathienhue.gov.vn
cdn@thuathienhue.gov.vn
cdgt@thuathienhue.gov.vn
vqhxd@thuathienhue.gov.vn
ctk@thuathienhue.gov.vn
ldld@thuathienhue.gov.vn
tinhdoan@thuathienhue.gov.vn
kbnn@thuathienhue.gov.vn
bchpclbtkcn@thuathienhue.gov.vn
hnd@thuathienhue.gov.vn
hpn@thuathienhue.gov.vn
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TT
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ðơn vị
Hội Cựu chiến binh
Hội Chữ thập ñỏ
Hội Văn học Nghệ thuật
Báo Thừa Thiên Huế
Liên minh các Hợp tác xã
Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật
Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh
Công báo tỉnh TT - Huế
Hội Tin học TT - Huế

ðịa chỉ thư ñiện tử
hccb@thuathienhue.gov.vn
hctd@thuathienhue.gov.vn
hvhnt@thuathienhue.gov.vn
btth@thuathienhue.gov.vn
lmhtx@thuathienhue.gov.vn
hkhkt@thuathienhue.gov.vn
tctnct@thuathienhue.gov.vn
congbao@thuathienhue.gov.vn
hueaip@thuathienhue.gov.vn
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2695/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 11 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt danh mục dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018,
ñịnh hướng giai ñoạn 2019 - 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật ðầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật ðầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật ðất ñai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 30/2015/Nð-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ
về việc quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðấu thầu về lựa chọn nhà ñầu tư;
Căn cứ Nghị ñịnh số 118/2015/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư;
Căn cứ Nghị ñịnh số 30/2015/Nð-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ
về việc quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðấu thầu về lựa chọn nhà ñầu tư;
Căn cứ Nghị quyết số 09/2016/NQ-HðND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của
Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
2016 - 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/NQ-HðND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của
Hội ñồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1175/Qð-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ
1/500) Chợ Du lịch Huế, phường An ðông, thành phố Huế và phường Thủy Dương,
thị xã Hương Thủy;
Căn cứ Quyết ñịnh số 161/Qð-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2018 của
thành phố Huế;
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Căn cứ Quyết ñịnh số 185/Qð-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2018 của
thị xã Hương Thủy;
Căn cứ Quyết ñịnh số 86/2009/Qð-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa
Thiên Huế;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1577/Qð-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung khu ðô thị mới An Vân Dương,
phía ðông thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2636/Qð-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu A - ðô thị
mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết ñịnh số 196/Qð-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu B - ðô thị
mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết ñịnh số 197/Qð-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu C - ðô thị
mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1150/Qð-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu E (tỷ lệ
1/2000) - ðô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết ñịnh số 622/Qð-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu dân cư
Hương An, phường An Hòa, phường Hương Long, thành phố Huế và phường Hương An,
thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1771/Qð-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô,
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025;
Căn cứ Quyết ñịnh số 279/Qð-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ
1/2000) Khu ñô thị Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2063/Qð-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng cảng
Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết ñịnh số 2828/Qð-UBND
ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt
ñiều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng cảng Chân Mây;
Căn cứ Tờ trình số 1118/TTr-BQLKV ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Ban
Quản lý Khu vực phát triển ñô thị về việc phê duyệt danh mục công trình, dự án
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trên ñịa bàn khu ñô thị mới An Vân Dương
trong năm 2018, ñịnh hướng giai ñoạn 2019 - 2020;
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Căn cứ Tờ trình số 1282/KKTCN-ðT ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Ban
Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh về ñề xuất danh mục dự án ñầu tư có sử dụng
ñất cần lựa chọn nhà ñầu tư tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 2913/TTr-SKHðT
ngày 17 tháng 10 năm 2018,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt danh mục dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018, ñịnh hướng giai ñoạn 2019 - 2020 với nội dung
chi tiết tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 ñính kèm theo Quyết ñịnh này.
ðiều 2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và các ñịa phương liên quan
có trách nhiệm công bố Danh mục dự án ñược phê duyệt trên cổng thông tin ñiện tử
thuộc ñơn vị quản lý.
ðiều 3. Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, thông qua Trung tâm Xúc tiến
ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban
Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu vực phát triển ñô thị, Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan liên quan căn cứ Danh mục
dự án ñược phê duyệt thực hiện các thủ tục có liên quan ñể kêu gọi các nhà ñầu tư
tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy ñịnh hiện hành.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở, ban, ngành,
cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Giám ñốc
Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh;
Giám ñốc Ban Quản lý Khu vực phát triển ñô thị tỉnh; Giám ñốc Trung tâm Xúc tiến
ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

ðịa
ñiểm

Diện
tích
(ha)

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)
Mục tiêu ñầu tư

Chức năng quy hoạch

Hình
thức
ñầu tư

Hiện trạng
khu ñất

Ghi
chú

LK8, LK9,
CX11 và
CC5

Chợ Du lịch Huế

Khu dân cư tại khu quy
hoạch
LK8,
LK9,
CX11 và CC5 thuộc
Khu A - ðô thị mới An
Vân Dương.

1

2

Phường
Xuân
Phú,
TP. Huế

Khu vực
ðài phát
sóng
Thủy
Dương,
thuộc ñịa
bàn
phường
An
ðông,
TP Huế
và
phường
Thủy
Dương,
Hương
Thủy.

4.34

18.23

3.7

0

- MðXD gộp toàn khu ≤ 25%;
- ðất công trình khách sạn, văn
phòng và dịch vụ (HH): MðXD
thuần ≤30%, Chiều cao ≤30 tầng;
- ðất ở kết hợp thương mại
(ODV): MðXD thuần ≤70%,
chiều cao 5-7 tầng;
- ðất thương mại dịch vụ (TM):
MðXD thuần ≤60%,
chiều cao 1-3 tầng;
- ðất công viên giải trí (CV):
MðXD thuần ≤20%,
chiều cao 1-3 tầng;
- ðất Quảng trường (QT):
MðXD gộp ≤10%, chiều cao ≤1 tầng
- ðất cây xanh, mặt nước(CX):
MðXD gộp ≤5%,
chiều cao ≤1 tầng
- ðất ở Liên kế: Mật ñộ xây
dựng ≤ 70%, Tầng cao 3 - 4 tầng;
- ðất Công trình công cộng:
Mật ñộ xây dựng ≤ 60%,
Tầng cao trung bình 03 tầng;
- ðất công viên cây xanh: Mật
ñộ xây dựng ≤ 10%,
Tầng cao trung bình 01 tầng.

Là khu tổ hợp
thương mại dịch
vụ, khách sạn,
khu vui chơi giải
trí và công viên

Chỉnh trang ñô
thị, hình thành
khu dân cư mới,
khu công viên
cây xanh và
trường mầm non
phục vụ dân cư
của dự án, khu
vực xung quanh

Nhà nước
không
tham gia
góp vốn
ñầu tư

Nhà nước
không
tham gia
góp vốn
ñầu tư

Hiện trạng
chủ yếu là ñất
trồng lúa
(89%), ñất thổ
cư (11%). Dự
kiến số hộ cần
di dời và bố
trí tái ñịnh cư
là 18 hộ, bố trí
TðC tại TðC 1

Hiện trạng
chủ yếu là
khu vực thuộc
ðài phát sóng
Thủy Dương
do ñài phát
thanh truyền
hình TRT
quản lý; chủ
yếu là ñất mặt
nước và ñất ñã
ñược bồi thường,
GPMB. Dự
kiến số hộ
dân cần di dời
và bố trí TðC
khoảng 06 hộ

DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH TRÊN ðỊA BÀN KHU ðÔ THỊ MỚI AN VÂN DƯƠNG TRONG
NĂM 2018

Tên công trình/Dự án

HH, ODV,
TM, CV,
QT, CX,
MN

I

STT

Ký hiệu
quy hoạch

Phụ lục 1: DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH TRÊN ðỊA BÀN
KHU ðÔ THỊ MỚI AN VÂN DƯƠNG VÀ NGOÀI ðỊA BÀN AN VÂN DƯƠNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG NĂM 2O18,
ðỊNH HƯỚNG GIAI ðOẠN 2019 - 2020
(Kèm theo Quyết ñịnh số 2695/Qð-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
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Ký hiệu
quy hoạch

OTM3
&CX3

Lô CTR11,
CTR12,
LK10 ~
LK13

OTT11~O
TT17,
XH1 và
CX5

Tên công trình/Dự án

Khu ở - thương mại
OTM3 và khu công
viên vui chơi giải trí
CX3 thuộc Khu A - ðô
thị mới An Vân Dương

Chỉnh trang khu dân cư
tại lô CTR11, CTR12
và khai thác quỹ ñất xen
ghép, thuộc Khu A - ðô
thị mới An Vân Dương

Khu ñô thị phía ðông
ñường Thủy Dương - Thuận
An, thuộc Khu E - ðô thị
mới An Vân Dương

STT

3

4

5

22.62

13.48

23.53

Phường
An
ðông,
TP Huế
và xã
Thủy
Thanh,
TX.
Hương
Thủy

Phường
An
ðông,
TP.Huế
và xã
Thủy
Thanh,
TX.
Hương
Thủy

Diện
tích
(ha)

Phường
An
ðông,
TP Huế

ðịa
ñiểm

19.5

6.8

20

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)

Hình thành khu
ñô thị mới có
các thiết chế hạ
tầng XH

- Mật ñộ xây dựng: OTT11
≤60%, OTT12 ≤45%,
OTT13 ÷ OTT17 ≤ 60%,
XH ≤ 40%;
- Tầng cao: OTT ≤ 5 tầng;
XH ≤ 9 tầng

- ðất ở xây mới: MðXD: ≤ 55%,
Tầng cao 2-5 tầng
- ðất ở chỉnh trang:
MðXD: ≤ 40%,
Tầng cao ≤ 5 tầng

- OTM3: MðXD≤ 40%,
Chiều cao trung bình 17 tầng
- CX3: MðXD≤ 15%,
Chiều cao trung bình 1,5 tầng

Hình thành khu
dân cư, thương
mại dịch vụ và
xây dựng Khu
văn hóa ña năng.
ðô thị xanh, ñô
thị Carbon thấp

Chỉnh trang ñô
thị kết hợp hình
thành khu dân
cư mới xen ghép
với khu dân cư
hiện hữu và kết
nối ñồng bộ hạ
tầng kỹ thuật
trong khu vực

Chức năng quy hoạch

Mục tiêu ñầu tư

Nhà nước
không
tham gia
góp vốn
ñầu tư

Nhà nước
không
tham gia
góp vốn
ñầu tư

Nhà nước
không
tham gia
góp vốn
ñầu tư

Hình
thức
ñầu tư

Hiện trạng
chủ yếu là ñất
lúa, thuộc
phường An
ðông - thành
phố Huế và
xã Thủy
Thanh - thị xã
Hương Thủy

Hiện trạng
chủ yếu là ñất
nông nghiệp,
ñất giao
thông, thủy
lợi và ñất
chưa sử dụng
(98,5%)
Hiện trạng
chủ yếu là ñất
nông nghiệp,
ñất giao
thông, thủy
lợi và ñất
chưa sử dụng
(97,5%), ñất
thổ cư (2,5%).
Dự kiến di
dời và tái
ñinh cư cho
03 hộ. Tái ñịnh
cư tại chổ

Hiện trạng
khu ñất

Ghi
chú
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Khu ñô thị hai bên
ñường Chợ Mai - Tân
Mỹ, thuộc khu C - ðô
thị mới An Vân Dương

6

1

II

7

Xã Phú
Thượng,
huyện
Phú
Vang

BT1~BT1
6, DV1,
DV2,
BG1~BG4,
HB1, CC4,
CC5

Tên công trình/Dự án

STT

48.3

Diện
tích
(ha)

48.3

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)

Hình thành khu
ñô thị mới có
các thiết chế hạ
tầng XH. ðô thị
xanh, ñô thị
Carbon thấp

Mục tiêu ñầu tư

Hình
thức
ñầu tư

Nhà nước
không
tham gia
góp vốn
ñầu tư

Chức năng quy hoạch
- MðXD ñất ở biệt thự, nhà
vườn 25% - 35%; ñất ở chia lô
45% - 50%, ở thấp tầng;
- ðất ở biệt thự ghép 30% - 35%;
ðất dịch vụ thương mại và ñất ở
cao tầng 30% - 35%;
- Tầng cao: ðất ở biệt thự 2-3 tầng;
chia lô 3-5 tầng; DV1: 3 - 5 tầng,
DV2: 9 - 15 tầng;
ðất ở cao tầng 9 - 15 tầng.

Ghi
chú

Hiện trạng chủ
ðề xuất
yếu là ñất lúa, có
phương án
khoảng 1,2ha
ñiều chỉnh
ñất thổ cư (30 hộ
ranh giới
ảnh hưởng
phía Tây ñể
thuộc xã Phú
hạn chế
Thượng, huyện
GPMB
Phú Vang)

Hiện trạng
khu ñất

- ðất ở Liên kế: Mật ñộ xây
dựng ≤ 70%, Tầng cao 3 - 4 tầng;
- ðất ở Biệt thự: Mật ñộ xây
dựng ≤ 60%, Tầng cao 2 - 4 tầng;
- ðất Dịch vụ - Thương mại:
Mật ñộ xây dựng ≤ 40%,
Tầng cao ≤ 19 tầng;

Hiện trạng khu
ñất chủ yếu là
Khu quy hoạch LK7,
Nhà nước
ñất ruộng lúa
BT1, DV1 và DV2
Phường
LK7, BT1,
Xây dựng khu
không
(chiếm khoảng
(Quỹ ñất ñối ứng
Xuân
DV1 và
8.7
7.8
dân cư, thương
tham gia
99%) và một
ñường Dương Văn An),
Phú, TP.
DV2
mại dịch vụ
góp vốn
phần rất nhỏ
thuộc Khu A - ðô thị
Huế
ñầu tư
ñất thổ cư
mới An Vân Dương
(khoảng 01 hộ
bị di dời)
DANH MỤC DỰ ÁN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH TRÊN ðỊA BÀN KHU ðÔ THỊ MỚI AN VÂN DƯƠNG ðỊNH HƯỚNG GIAI ðOẠN 2019 - 2020
Xây dựng khu
công nghệ cao ñể
thu hút các nhà
ñầu tư trong lĩnh
vực nghiên cứu
- MðXD ≤ 35%
phát triển; ñào tạo
- Tầng cao từ 1-3 tầng.
Xã Thủy
Nhà nước
Hiện trạng
và ươm tạo; sản
- MðXD ≤ 40%;
Khu Công nghệ cao,
Vân, thị
không
chủ yếu là ñất
Lô
xuất sản phẩm
- Tầng cao: 03 tầng;
thuộc Khu B - ðô thị
xã
39.6
32
tham gia
nông nghiệp,
CN1~CN6
công nghệ cao - Diện tích ñất dự kiến giao cho
mới An Vân Dương
Hương
góp vốn
ñất giao thông,
thuộc lĩnh vực có
nhà ñầu tư ñể ñầu tư và kinh
Thủy
ñầu tư
thủy lợi
thế mạnh của tỉnh doanh 6.934m2 có thời hạn 50 năm
như công nghệ
thông tin truyền
thông, công nghệ
sinh học…ðô thị xanh,
ñô thị thông minh

ðịa
ñiểm

Ký hiệu
quy hoạch
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Ký hiệu
quy hoạch

TM1,
CX1&CX2

LK2

CX4

Tên công trình/Dự án

Khu thương mại kết
hợp khu Công viên văn
hóa ña năng, thuộc
Khu A - ðô thị mới
An Vân Dương

Mở rộng, chỉnh trang
khu vực phía Nam dự án
Khu văn phòng và Nhà ở
tại lô LK2 và tuyến
ñường phía Nam bao
quanh thuộc Khu A - ðô
thị mới An Vân Dương

Khu văn hóa ña năng,
thuộc Khu A - ðô thị
mới An Vân Dương

STT

2

3

6

1.2

12.1

Phường
An ðông
- Thành
phố Huế

17.9

Phường
An ðông
và
phường
Xuân
Phú Thành
phố Huế

Phường
An
ðông,
TP.Huế

Diện
tích
(ha)

ðịa
ñiểm

11.3

1.2

9.1

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)

- MðXD ≤ 10%
- Tầng cao 01 tầng

- Mật ñộ XD ≤ 40%
- Tầng cao: ≤ 04 tầng.

Chỉnh trang, mở
rộng khu vực
phía sau dự án
Khu văn phòng
và nhà ở tại lô
LK2 ñảm bảo
ñồng bộ về hạ
tầng kỹ thuật

Xây dựng Khu
văn hóa ña năng

- ðối với khu ñất TM1: Chiều
cao tầng tối ña: 17 tầng; Mật ñộ
xây dựng: 40%.
- ðối với khu CX1&CX2:
MðXD ≤ 10%; Tầng cao 01 tầng

Chức năng quy hoạch

Hình thành khu
dân cư, thương
mại dịch vụ và
xây dựng Công
viên với các thiết
chế về văn hóa

Mục tiêu ñầu tư

Hiện trạng là
ñất lúa thuộc
phường An ðông,
thành phố Huế

Nhà nước
không
tham gia
góp vốn
ñầu tư

Nhà nước
không
tham gia
góp vốn
ñầu tư

Hiện trạng
chủ yếu là ñất
ruộng lúa và
một phần ñất
dân cư hiện
trạng (di dời
và bố trí tái
ñịnh cư
khoảng 80 hộ)
thuộc ñịa giới
hành chính
phường An
ðông và Xuân
Phú, TP Huế

Hiện trạng
khu ñất

Hiện trạng là
ñất mương
nước, giao
thông, ñất tín
ngưỡng và ñất
dân cư hiện hữu
thuộc phường
An ðông,
thành phố Huế;
Số hộ bị di
dời là 12 hộ,
TðC tại chỗ

Nhà nước
không
tham gia
góp vốn
ñầu tư

Hình
thức
ñầu tư
Ghi
chú
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130

Thuộc Khu
D - ðTM
An Vân
Dương

10

Xã Phú
Dương
và thị
trấn
Thuận
An huyện
Phú
Vang

Khu du lịch Mỹ An,
thuộc Khu D - ðô thị
mới An Vân Dương

3.7

9

Xã Phú
Dương huyện
Phú
Vang

Thuộc Khu
D - ðTM
An Vân
Dương

Dự án mở rộng khu
nước khoáng nóng Mỹ
An thuộc Khu D - ðô
thị mới An Vân Dương

3.18

Lô XH1

8

Khu ñô
thị mới
Mỹ
Thượng

Nhà ở xã hội tại lô
XH1, thuộc Khu C, ðô
thị mới An Vân Dương

7

7.25

OTM5 và
OTM6

Khu dân cư và Thương
mại cao cấp tại lô
OTM5 và OTM6,
thuộc Khu A

Phường
Xuân
Phú và
phường
An
ðông,
TP Huế

Tên công trình/Dự án

STT

Diện
tích
(ha)

ðịa
ñiểm

Ký hiệu
quy hoạch

120

3.2

3

3.2

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)

Khu du lịch,
nghĩ dưỡng

Hình thành khu
du lịch, dịch vụ

Xây dựng dự án
nhà ở xã hội tại
Khu C - ðô thị mới
An Vân Dương

Hình thành khu
cao
ốc
văn
phòng, căn hộ và
khu thương mại
cao cấp.

Mục tiêu ñầu tư

Chủ yếu là ñất du lịch. Tầng cao
tối ña quy ñịnh cho các khu du
lịch, dịch vụ là 5 tầng (20m); có
thể xem xét hình thành các ñiểm
nhấn trục cảnh quan không gian
ñô thị

- MðXD: ≤25%

- Mật ñộ xây dựng: ≤40%
- Tầng cao: ≤9 tầng

- MðXD ≤ 40%;
- Tầng cao ≤17 tầng;
- Diện tích ñất dự kiến giao cho
nhà ñầu tư 56.509m2

Chức năng quy hoạch
Hiện trạng bao
gồm ñất nông
nghiệp, ñất
giao thông,
thủy lợi và ñất
chưa sử dụng
(79%), ñất thổ
cư (21%); và
một số công
trình tín ngưỡng
quy mô nhỏ.
Dự kiến di dời
và tái ñịnh cư
cho 40 hộ.

Hiện trạng
khu ñất

Nhà nước
không
tham gia
góp vốn
ñầu tư

Nhà nước
không
tham gia
góp vốn
ñầu tư

Khu ñất chủ
yếu là ñất
ruộng lúa, một
phần ñất thuộc
dân cư hiện
trạng dọc theo
trục Quốc lộ
49A và một
phần ñất mồ
mả thuộc xã
Phú Dương, xã
Phú An và TT
Thuận An

Hiện trạng
chủ yếu là ñất
lúa

Nhà nước ðất ñã GPMB
không tham
và ñã ñược
gia góp vốn ñầu tư hạ tầng
ñầu tư
kỹ thuật

Nhà nước
không
tham gia
góp vốn
ñầu tư

Hình
thức
ñầu tư
Ghi
chú
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Lô CV1 và
CV3 thuộc
khu B

Khu trường học, thuộc
Khu B - ðô thị mới An
Vân Dương

Các khu văn hóa ña
năng, thuộc Khu B ðô thị mới An Vân Dương

11

12

1

Diện
tích
(ha)

7.41

49.43

ðịa
ñiểm

Xã Thủy
Vân, TX.
Hương
Thủy

Xã Thủy
Vân, thị
xã
Hương
Thủy
35.5

3.2

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)

Nhà nước
không
tham gia
góp vốn
ñầu tư

- MðXD: 30~35%Tầng cao 01~04 tầng

CV1 và CV3:
- MðXD ≤ 10%
- Tầng cao ≤ 02 tầng.
CX3:
- MðXD ≤ 15%
- Tầng cao TB 1,5 tầng
CX4:
- MðXD ≤ 10%
- Tầng cao 01 tầng

Xây dựng các
khu văn hóa ña
năng

Nhà nước
không
tham gia
góp vốn
ñầu tư

Xây dựng Khu
trường học tập
trung bao gồm
các cấp học phù
hợp với nhu cầu
trên ñịa bàn

Hình
thức
ñầu tư

Chức năng quy hoạch

Mục tiêu ñầu tư

Hiện trạng lô
CV1 và CV3:
chủ yếu là ñất
lúa và khoảng
1,1ha ñất thổ cư

Hiện trạng có
khoảng 2,8ha
ñất thổ cư,
còn lại là ñất
lúa thuộc xã
Thủy Vân

Hiện trạng
khu ñất

Ghi
chú

DANH MỤC DỰ ÁN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NGOÀI ðỊA BÀN KHU ðÔ THỊ MỚI AN VÂN DƯƠNG VÀ KHU KINH TẾ
CHÂN MÂY - LĂNG CÔ NĂM 2018, ðỊNH HƯỚNG GIAI ðOẠN 2019 - 2020
Xây dựng một
khu ñô thị, du lịch
Chức năng sử dụng ñất bao gồm:
sinh thái ñẳng
ñất du lịch, ñất ở, cây xanh, dịch vụ.
cấp, trên cơ sở
ðầu tư
Khu ñất
Trong ñó:
cảnh quan ñộc
trong nước nghiên cứu dự
1. ðất du lịch: Mật ñộ xây dựng
ñáo hiện hữu của
hoặc ñầu tư án bao gồm
từ 10-15%;
nhà máy xi măng
trực tiếp
toàn bộ dự án
Chiều cao công trình: 1-4 tầng;
Long Thọ sau khi
nước ngoài. xi măng Long
Dự án Khu ñô thị du
423 Bùi Thị Xuân,
Hệ số sử dụng ñất: 0.3.
di dời, tạo nên
Thực hiện
Thọ, có thể
lịch sinh thái thanh trà
phường Thủy Biều,
150 ha
2. ðất ở biệt thự: Mật ñộ xây dựng
một ñiểm nhấn ñô
ñấu thầu
mở rộng ra
Thủy Biều
thành phố Huế
từ 20-30%, chiều cao từ 1-3 tầng;
thị sinh thái ñặc
theo Nghị
các cụm dân
Hệ số sử dụng ñất 0.5.
sắc tại khu vực bờ
ñịnh
cư hiện hữu
3. ðất cây xanh: Mật ñộ xây
nam sông Hương,
30/2015/Nð-CP và khu vực
dựng 5%, chiều cao 1 tầng.
là một ñiểm sáng
của Chính ñất trồng cây
4. ðất công cộng: mật ñộ xây
mang tính lan tỏa
phủ
nông nghiệp
dựng 10 - 15%; Chiều cao 1-3 tầng;
ñể phát triển toàn
Hệ số sử dụng ñất 0.2.
bộ khu vực Tây nam
thành phố Huế.

TH7, TH8,
TH9

Tên công trình/Dự án

STT

III

Ký hiệu
quy hoạch
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2

STT

- Phía Nam giáp

phường An Hòa và

phường Hương Long;

- Phía ðông giáp

ñường sắt Bắc Nam và

Hương An, phường An

Hòa, phường Hương

Long thành phố Huế và

Phương Hương An, thị

xã Hương Trà

Cổ Bưu

- Phía Tây giáp thôn

Quốc lộ 1A;

Hương An;

Chữ và khu dân cư

dân cư thôn Thanh

- Phía Bắc giáp khu

ðịa
ñiểm

Dự án Khu dân cư

Tên công trình/Dự án

Ký hiệu
quy hoạch

20ha

khoảng

Long

Hương

phường

bộ mặt

kiến trúc ñô thị

thiện

góp phần hoàn

An Hòa
và

kỹ thuật xã hội,

phường

cộng, dịch vụ

khoảng
ñồng bộ hạ tầng

công trình công

An
25ha,

dân cư mới và

Hương

Mục tiêu ñầu tư

Hình thành khu

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)

phường

trong ñó

45ha,

diện tích

Tổng

Diện
tích
(ha)

≤ 3 tầng,

MðXD ≤ 50%

xanh: Chiều cao ≤ 04 tầng,

- ðối với khu công viên, cây

MðXD ≤ 45%;

các khu ñất ở: chiều cao ≤ 3 tầng,

công trình công cộng phục vụ trong

- ðối với ñất trụ sở, văn phòng,

MðXD ≤ 40%;

văn hóa: chiều cao

- ðối với công trình giáo dục, y tế,

dựng ≤ 50%;

chiều cao ≤ 15 tầng, mật ñộ xây

-Công trình thương mại, dịch vụ:

mật ñộ xây dựng từ 50%-100%;

- ðối với nhà ở: chiều cao ≤ 4 tầng,

Chức năng quy hoạch

ñầu tư

góp vốn

tham gia

không

Nhà nước

Hình
thức
ñầu tư

ngắn ngày

trồng cây

nghiệp, ñất

ñất nông

Chủ yếu là

Hiện trạng
khu ñất

Ghi
chú
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3

STT

dưỡng sinh thái biển
Hải Dương

nghỉ

Hương Trà, tỉnh Thừa
Thiên Huế

Xã Hải Dương, thị xã

lịch

Khu

du

Tên công trình/Dự án

ðịa
ñiểm

Ký hiệu
quy hoạch

lịch

nghỉ

(brutto) ≤ 40%; Chiều cao công
trình ≤ 3 tầng (14m);

khách du lịch

nếu có trên

quy ñịnh;

ñầu tư theo

chủ trương

Quyết ñịnh

(brutto) ≤ 10%; Chiều cao công
trình ≤ 2 tầng (10m)

kỹ thuật: Mật ñộ xây dựng gộp

+ ðối với ñất bãi ñỗ xe, hạ tầng

trình ≤ 1 tầng (6m);

dự án theo
quy ñịnh

nhà ñầu tư

lựa chọn

thực hiện

nước: Mật ñộ xây dựng gộp 01 nhà ñầu tư
(brutto) ≤ 5%; Chiều cao công quan tâm,

+ ðối với ñất cây xanh, mặt

trợ: Mật ñộ xây dựng gộp

nhu cầu ña dạng
trong và ngoài
nước.

+ ðối với khu ñất dịch vụ phụ

phương, ñáp ứng

ñịa

bố, nếu chỉ

ngày công

Sau 30

nước ngoài.

trực tiếp

hoặc ñầu tư

trong nước

ðầu tư

Hình
thức
ñầu tư

có 01 nhà
hộ, biệt thự nghỉ dưỡng: Mật ñộ ñầu tư quan
xây dựng gộp (brutto) ≤ 25%; tâm, thực
Chiều cao công trình ≤ 5 tầng (22m);
hiện cấp

+ ðối với khu ñất khách sạn, căn

- Một số thông tin quy hoạch dự kiến:

số 72/NQ-CP ngày 06/6/2018 là
ñất thương mại dịch vụ.

Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết

cuối (2016-2020) của tỉnh ñược

2020 và kế hoạch sử dụng ñất kỳ

quy hoạch sử dụng ñất ñến năm

Dự án ñã có trong ñiều chỉnh

Chức năng quy hoạch

140 ha

hóa

mang ñặc trưng

dưỡng cao cấp

du

- Xây dựng Khu

Mục tiêu ñầu tư

văn

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)

Khoảng

Diện
tích
(ha)

ñất rừng
phòng hộ

phần lớn là

trạng khu ñất

ñồi cát. Hiện

ñầm phá và

giáp biển,

dạng như tiếp

ñịa hình ña

Khu ñất có

Hiện trạng
khu ñất

Ghi
chú
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4

STT

phố Huế

tại 22-24 Lê Lợi, thành

Khách sạn cao cấp 5 sao

Tên công trình/Dự án

ðịa
ñiểm

phố Huế

22, 24 Lê Lợi, thành

Ký hiệu
quy hoạch

4.842 m2

khoảng

Diện
tích
(ha)

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)

sông Hương.

khu vực bờ nam

tạo ñiểm nhấn tại

sạn cao cấp 5 sao,

Xây dựng khách

Mục tiêu ñầu tư

quyền sử

ðấu giá

Hình
thức
ñầu tư

khu ñất lân cận

ñường và ranh giới tiếp giáp các

trùng chỉ giới ñường ñỏ các trục

+ Tầng hầm cho phép xây dựng

ñường ñỏ Lê Lợi;

+ Lùi 4-6m so với chỉ giới

- Chỉ giới xây dựng:

tích bãi ñỗ xe;

- Có tầng hầm ñể ñảm bảo diện

Sở Khoa học
và Công nghệ

ñầu tư

Nhà báo tỉnh,

ðào tạo, Hội

Giáo dục và

bao gồm Sở

Trên khu ñất

Hiện trạng
khu ñất

hiện dự án

ñất ñể thực

cầu thang và dàn hoa trên mái, dụng ñất và
tài sản trên
tăng chiều cao cục bộ thêm 3m;

32m; nếu công trình có khu vực

18m, toàn bộ công trình dưới

ñối với trục ñường Lê lợi là

- Chiều cao công trình: chiều cao

- Mật ñộ xây dựng: <65%;

tiêu quy hoạch dự kiến như sau:

là ñất du lịch - dịch vụ. Các chỉ

phố Huế, khu ñất có chức năng

Theo Quy hoạch phía Nam thành

Chức năng quy hoạch

Ghi
chú
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Khu ñất tại số 08 - 10
khoảng
Phan Bội Châu, thành
6.884m2
phố Huế

Khách sạn cao cấp
hoặc Tổ hợp thương
mại dịch vụ, khách sạn
cao cấp hoặc tại số 810 Phan Bội Châu,
thành phố Huế

5

6

khoảng
6.171 m2

26, 28 Lê Lợi, thành
phố Huế

Tổ hợp thương mại
dịch vụ, khách sạn 5
sao tại 26-28 Lê Lợi,
thành phố Huế.

Diện
tích
(ha)

Tên công trình/Dự án

ðịa
ñiểm

STT

Ký hiệu
quy hoạch

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)

- Phương án 1:
Xây dựng tổ hợp
thương mại dịch
vụ, khách sạn cao
cấp 4-5 sao.
- Phương án 2:
Xây dựng khách
sạn cao cấp 4-5 sao.

Xây dựng tổ hợp
thương mại dịch
vụ, khách sạn
cao cấp; tạo
ñiểm nhấn tại
khu vực bờ nam
sông Hương.

Mục tiêu ñầu tư

Hình
thức
ñầu tư
Hiện trạng
khu ñất

Theo Quy hoạch phía Nam thành
phố Huế, khu ñất có chức năng
là ñất du lịch - dịch vụ. Các chỉ
tiêu quy hoạch dự kiến như sau:
Trên khu ñất
- Mật ñộ xây dựng: <65%;
bao gồm
- Chiều cao công trình: chiều cao
Sở Y tế, Hội
ñối với trục ñường Lê lợi là
ðấu giá
LHVH Nghệ
18m, toàn bộ công trình dưới
quyền sử
thuật, Viện
32m; nếu công trình có khu vực
dụng ñất và Quy hoạch, Chi
cầu thang và dàn hoa trên mái,
tài sản trên
cục Dân số,
tăng chiều cao cục bộ thêm 3m;
ñất ñể thực
Trung tâm
- Có tầng hầm ñể ñảm bảo diện
hiện dự án Kiểm nghiệm
tích bãi ñỗ xe;
ñầu tư
dược phẩm, mỹ
- Chỉ giới xây dựng:
phẩm; Trung
+ Lùi 4-6m so với chỉ giới
tâm thông tin
ñường ñỏ Lê Lợi;
du lịch
+ Tầng hầm cho phép xây dựng
trùng chỉ giới ñường ñỏ các trục
ñường và ranh giới tiếp giáp các
khu ñất lân cận
Trên khu ñất bao
gồm Sở Giao
Theo Quy hoạch chi tiết khu
thông Vận tải
trung tâm phía Nam thành phố Huế,
(số 10 Phan Bội
các chỉ tiêu quy hoạch cụ thể như
ðấu giá
Châu) có diện
sau: - Mật ñộ xây dựng ≤30%;
quyền sử
tích 4.887,8m2
- Chiều cao công trình: ≤ 18m dụng ñất và
và Kho bia (số
(4 tầng). - Lùi ≥ 6m so với chỉ giới tài sản trên
08 Phan Bội
ñường ñỏ ñường Phan Bội Châu ñất ñể thực
Châu) có diện tích
và Nguyễn Huệ; - Lùi ≥ 2m so hiện dự án
2.253,6m2. Tổng
với ranh giới tiếp giáp các khu
ñầu tư
diệntíchlà7.141,4m2.
ñất lân cận; - Tầng hầm lùi 3,5m
Sau khi trừ phần mở
so với chỉ giới ñường ñỏ.
ñường, còn lại
khoảng 6.884m2

Chức năng quy hoạch

Ghi
chú
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Khu vực ñường Hùng
Vương - Lê Quý ðôn - khoảng
Tôn ðức Thắng 6,65 ha
Nguyễn Thị Minh Khai.

Tên công trình/Dự án

Khu phức hợp ñô thị
quốc tế Hùng Vương

7

Diện
tích
(ha)

STT

ðịa
ñiểm

Ký hiệu
quy hoạch

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)
Chức năng quy hoạch

Theo Quy hoạch chi tiết xây
dựng trục ñường Lý Thường
Kiệt-– ðông ða và Quy hoạch
chi tiết khu trung tâm phía Nam
thành phố Huế, các chỉ tiêu quy
hoạch dự kiến như sau:
- Mật ñộ xây dựng gộp (brutto): ≤ 80%.
- Chiều cao công trình: ≤ 36 tầng,
cho phép xây dựng cao tầng
(riêng khu ñất Trung tâm văn
hóa thông tin tỉnh và Trường
Cao ñẳng sư phạm cũ có mật ñộ
xây dựng là ≤ 50%, chiều cao
công trình ≤ 7 tầng; khu ñất công viên
mặt nước có mật ñộ xây dựng là
≤ 5%, chiều cao công trình ≤ 6m;
Chỉ
giới
xây
dựng:
* Lùi ≥ 6m so với chỉ giới ñường
ñỏ các ñường Hùng Vương và
Lê Quý ðôn;
* Lùi ≥ 4m so với chỉ giới ñường
ñỏ ñường Tôn ðức Thắng,
Nguyễn Thị Minh Khai.
* Lùi ≥ 2m so với ranh giới tiếp
giáp các khu ñất lân cận.
* Riêng tầng hầm cho phép xây
dựng trùng chỉ giới ñường ñỏ
các trục ñường và ranh giới tiếp
giáp các khu ñất lân cận.

Mục tiêu ñầu tư
Chỉnh trang toàn
bộ khu vực theo
hướng
hình
thành nên các
thiết chế một
khu phức hợp ñô
thị - khách sạn
cao cấp – dịch
vụ thương mại –
trung tâm hội
nghị quốc tế.
- Trung tâm hội
nghị ña năng
trên 1000 chỗ
ngồi, ñủ ñiều
kiện phục vụ các
hội nghị quốc tế.
- Khu khách sạn
cao cấp tiêu
chuẩn 5 sao.
- Khu shophouse
cao cấp, hiện ñại.
- Khu công viên,
quảng trường, có
thể tổ chức các
sự kiện triển lãm,
hội chợ thương
mại ngoài trời.
- Các khu mua
sắm, chợ ñêm,
phố ñi bộ phục
vụ cho nhu cầu
của khách du lịch.
ðấu giá
quyền sử
dụng ñất
và tài sản
trên ñất ñể
thực hiện
dự án ñầu tư

Hình
thức
ñầu tư

Trên khu ñất
bao gồm Trung
tâm văn hóa
thông tin, thư
viện tổng hợp
tỉnh, Sở Công
Thương, Sở
Tài chính, Sở
Tư Pháp, Sở
KH&ðT,
Thanh Tra tỉnh,
Tòa án tỉnh,
Cao ñẳng Sư
phạm, hồ nước,
cây xanh, cảnh
quan. hồ nước,
cây xanh, cảnh
quan

Hiện trạng
khu ñất

Ghi
chú
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Xã Vinh Xuân, huyện
Phú Vang, tỉnh Thừa
Thiên Huế

Khách sạn hoặc bệnh
viện chất lượng cao
Nguyễn Trường Tộ

Khu phức hợp du lịch
sinh thái, vui chơi giải
trí, nghỉ dưỡng, ñô thị
cao cấp tại xã Vinh
Xuân,
huyện
Phú
Vang.

8

9

Khoảng
224,7 ha

khu ñất tại 02 Nguyễn
Trường Tộ - 13, 15
Khoảng
Nguyễn Huệ, thành 5.800 m2
phố Huế

Tên công trình/Dự án

Diện
tích
(ha)

STT

ðịa
ñiểm

Ký hiệu
quy hoạch

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)
- Phương án 1:
Xây dựng khách
sạn 4-5 sao ñảm
bảo có thêm
thương
hiệu
ñẳng cấp quốc tế
trên ñịa bàn tỉnh
ñể thúc ñẩy du
lịch phát triển.
- Phương án 2:
Bệnh viện chất
lượng cao ñể
ñáp ứng nhu cầu
khám chữa bệnh
không
những
trong tỉnh và
khu vực miền
Trung, mà còn
hướng tới thị
trường quốc tế
Hình thành quần
thể nghỉ dưỡng và
vui chơi giải trí
ñẳng cấp 5 sao
với ñầy ñủ chức
năng nhằm phục
vụ tối ña các nhu
cầu sử dụng dịch vụ
cao cấp của du khách.
ðồng thời, dự án
xây dựng phải hài
hòa với cảnh quan
thiên nhiên, mang
ñặc trưng riêng của
tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu ñầu tư

Hình
thức
ñầu tư
Hiện trạng
khu ñất

Hiện tại, khu vực khu ñất nghiên
cứu nằm trong Quy hoạch nông
thôn mới xã Vinh Xuân giai
ñoạn 2012-2020, trong phạm vi
nghiên cứu dự án có quy hoạch
bãi tắm cộng ñồng xã Vinh Xuân
và sân vận ñộng thể dục thể thao
của xã tại thôn Kế Võ; ñất chủ
yếu là rừng phòng hộ và rừng
sản xuất. Nhà ñầu tư có thể ñề
xuất các chỉ tiêu quy hoạch phù
hợp, tuy nhiên mật ñộ xây dựng
gộp không quá 25% (Theo
QCXDVN: 01/2008/BXD - Quy chuẩn
kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch

ðầu tư
trong nước
hoặc ñầu tư
trực tiếp
nước ngoài.
Sau 30 ngày
công bố,
nếu chỉ có
01 nhà ñầu tư
quan tâm,
thực hiện
cấp Quyết
ñịnh chủ
trương ñầu
tư theo quy

Khu ñất dự án
chủ yếu là ñất
trống, ñất
trồng cây ven
biển. ðịa hình
tương ñối
bằng phẳng,
thoải dốc ra
biển. ðường
bờ biển dài
khoảng 2,5 km.
Giữa khu ñất
có ñường
mòn dân sinh
kết nối với

Theo Quy hoạch chi tiết khu
trung tâm phía Nam thành phố Huế,
chỉ tiêu quy hoạch cụ thể như sau:
- Mật ñộ xây dựng ≤35%;
- Chiều cao công trình: ≤ 14m (3 tầng).
ðất trụ sở cơ
- Lùi ≥ 6m so với chỉ giới ñường
ðấu giá
quan bao gồm
ñỏ ñường Nguyễn Trường Tộ và quyền sử
Sở Xây dựng,
Nguyễn Huệ;
dụng ñất và Sở Du lịch cũ,
- Lùi ≥ 2m so với ranh giới tiếp tài sản trên Ban Quản lý
giáp các khu ñất lân cận; ñất ñể thực KKT - KCN
- Tầng hầm lùi 3,5m so với chỉ hiện dự án tỉnh và Công
giới ñường ñỏ.
ñầu tư
ty gạch men
Nhà ñầu tư có thể nghiên cứu, ñề
Thừa Thiên Huế
xuất các chỉ tiêu quy hoạch phù
hợp với quy mô dự án ñể ñược
xem xét, ñiều chỉnh, ñảm bảo
phù hợp các quy ñịnh hiện hành.

Chức năng quy hoạch

Ghi
chú
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STT

Tên công trình/Dự án

Ký hiệu
quy hoạch

ðịa
ñiểm

Diện
tích
(ha)

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)
Mục tiêu ñầu tư
Xây dựng).

Chức năng quy hoạch
ñịnh; nếu
có trên 01
nhà ñầu tư
quan tâm,
thực hiện
lựa chọn
nhà ñầu tư
dự án theo
quy ñịnh.

Hình
thức
ñầu tư
tuyến Quốc lộ
49B. Trong
dự án có 49,2 ha
diện tích khai
thác titan do
Công ty
TNHH Nhà
nước MTV
Khoáng sản
Thừa Thiên
Huế khai thác
theo Quyết ñịnh
số 493/GPBTNMT ngày
27/4/2006 của
Bộ Tài
nguyên và
Môi trường.
(Thời hạn
khai thác còn
5 năm). Ngoài
ra, trong
phạm vi dự án
có 05 ha ñất
nuôi trồng
thủy sản ñã
ñược UBND
tỉnh cấp giấy
chứng nhận
quyền sử
dụng ñất cho
Công ty
TNHH MTV
Hưng Phước
ñể làm cơ sở
ươm tôm giống

Hiện trạng
khu ñất

Ghi
chú
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10

STT

du

lịch

nghỉ

chơi, thể thao Lộc Bình

chất kết hợp dịch vụ vui

dưỡng phát triển thể

Khu

Tên công trình/Dự án

ðịa
ñiểm

tỉnh Thừa Thiên Huế

Bình, huyện Phú Lộc,

Thôn Hải Bình, xã Lộc

Ký hiệu
quy hoạch

350 ha

Khoảng

Diện
tích
(ha)

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)

bố, nếu
chỉ có 01

mang tính ñộc
ñáo, khác biệt

giữa

con
25%

(Theo

QCXDVN:

theo quy

ñầu tư

trương

ñịnh chủ

cấp Quyết

thực hiện

quan tâm,

có trên 01
nhà ñầu tư
quan tâm,
thực hiện

tới

án

phát triển du lịch
bền vững gắn

với khoảng
135 hộ dân

dự án theo
quy ñịnh.

phương.

khoảng 5ha

với diện tích

lựa chọn
nhà ñầu tư

truyền thống ñịa

ñất dân cư

và một phần

trồng thủy sản

nước nuôi

nghiệp và mặt

ñất nông

ñất ña phần là

phần diện tích

thớt. Toàn bộ

khu vực thưa

sống trong

biển; dân cư

thủy và giáp

là các khe tụ

phần còn lại

vực sườn núi,

thoải là khu

tương ñối

bằng phẳng

một phần ñất

vực khô cằn,

kết với văn hóa

hướng

môi trường. Dự

ñịnh; nếu

Xây dựng)

thuật Quốc gia về Quy hoạch

01/2008/BXD - Quy chuẩn kỹ

quá

- Mật ñộ xây dựng gộp không

năm 2020 (sân golf 18 lỗ).

thân thiện với

xanh, sinh thái,

không gian sống

nhiên trong một

người và thiên

hợp

hướng tới sự hòa

dưỡng lân cận,

nhà ñầu tư

ngày công

thể thao cao cấp

phát triển sân golf Việt Nam ñến

Sau 30

dịch vụ thể dục

với các khu nghỉ

nước ngoài.

sức khỏe, các

ðã ñược bổ sung Quy hoạch

ñầu tư
trực tiếp

phát

triển thể chất,

dưỡng,

nước hoặc

Khu du lịch nghỉ

Chủ yếu là

ðầu tư
núi ñá, khu

Hiện trạng
khu ñất

Hình
thức
ñầu tư

trong

Chức năng quy hoạch

Hình thành một

Mục tiêu ñầu tư

Ghi
chú
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Xã Quảng Công,
huyện Quảng ðiền,
tỉnh Thừa Thiên Huế

Tên công trình/Dự án

Dự án Khu du lịch nghỉ
dưỡng tại xã Quảng Công

STT

11

ðịa
ñiểm

Ký hiệu
quy hoạch

Khoảng
22 ha

Diện
tích
(ha)

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)
Hiện trạng
khu ñất
- ðối với khu
ñất phía biển:
tại khu vực có
khoảng 12 ha
ñược quy
hoạch rừng
phòng hộ,
hiện trạng chủ
yếu ñất cát,
cây phi lao
(phần lớn cây
mới ñược
trồng và cao
không quá 0,5 m)
và 01 hồ nuôi
tôm của
người dân ñịa
phương ñã
cấp Giấy
chứng nhận
quyền sử
dụng ñất có
diện tích
khoảng 3000 m2,
khoảng 6,3 ha
là rừng sản
xuất ñược
UBND xã
Quảng Công
trồng cây keo
hơn 10 năm
và có 0,8 ha
ñất mồ mả
(khoảng 22
ngôi mộ ñất
và 24 ngôi mộ
xây, lăng)

Hình
thức
ñầu tư

ðầu tư
trong
nước hoặc
ñầu tư
trực tiếp
nước ngoài.
Sau 30
ngày công
bố, nếu
chỉ có 01
nhà ñầu tư
quan tâm,
thực hiện
cấp Quyết
ñịnh chủ
trương
ñầu tư
theo quy
ñịnh; nếu
có trên 01
nhà ñầu tư
quan tâm,
thực hiện
lựa chọn
nhà ñầu tư
dự án theo
quy ñịnh.

Chức năng quy hoạch

Theo Quy hoạch nông thôn mới
ñược UBND huyện Quảng ðiền
phê duyệt tại Quyết ñịnh số
2912/Qð-UBND
ngày
29/12/2017, khu ñất ñược quy
hoạch là Khu du lịch sinh thái
Tân An.
- ðối với khu ñất phía gần ñầm
phá: tổng diện tích khoảng 04
ha, trong ñó có khoảng 2,4 ha
gồm 06 hồ nuôi tôm của hộ dân
ñang có quy hoạch ñất nuôi
trồng thủy sản; phần diện tích
còn lại khoảng 1,5 ha do UBND
xã Quảng Công quản lý có hiện
trạng ñất mặt bằng chưa sử dụng

Mục tiêu ñầu tư

ðầu tư Khu du
lịch nghỉ dưỡng,
chữa bệnh kết
hợp với vui
chơi, giải trí, tổ
chức các hoạt
ñộng trình diễn
văn hóa, nghệ
thuật Festival 4
mùa ñạt tiêu
chuẩn quốc tế

Ghi
chú
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STT

Tên công trình/Dự án

Ký hiệu
quy hoạch

ðịa
ñiểm

Diện
tích
(ha)

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)
Mục tiêu ñầu tư

Chức năng quy hoạch

Hình
thức
ñầu tư
nằm xen kẻ
trong khu vực
rừng sản xuất.
- ðối với khu
ñất phía ñầm
phá (ngăn
cách khu phía
biển bởi trục
ñường QL 49B):
có 06 hồ nuôi
tôm của
người dân,
với diện tích
khoảng 2,4 ha;
phần diện tích
ñất trống còn
lại tiếp giáp
giữa các hồ tôm
và QL 49B
khoảng 1,6 ha
ñang do
UBND xã
Quảng Công
quản lý

Hiện trạng
khu ñất

Ghi
chú
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Chức năng quy hoạch

Theo quy hoạch nông thôn mới
xã Lộc ðiền ñã ñược UBND
huyện Phú Lộc phê duyệt tại
Quyết ñịnh số 4223/Qð-UBND
ngày 29/12/2017, khu ñất có
chức năng là ñất du lịch, thương
mại dịch vụ

Mục tiêu ñầu tư

Xây dựng một
khu ẩm thực,
nhà hàng kết
hợp vui chơi,
nghỉ dưỡng - du lịch
trên ñầm phá
Cầu Hai

Tên công trình/Dự án

Thôn Bạch Thạch, xã
Khoảng Khoảng
Khu du lịch Green White Lộc ðiền, huyện Phú Lộc,
10 ha
0.5 ha
tỉnh Thừa Thiên Huế

12

Diện
tích
(ha)

STT

ðịa
ñiểm

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)

Ký hiệu
quy hoạch

Hiện trạng
khu ñất

Chủ yếu là
ñất mặt nước
và 5.223,3 m2
ñất lúa

Hình
thức
ñầu tư
ðầu tư
trong nước
hoặc ñầu tư
trực tiếp
nước ngoài.
Sau 30
ngày công
bố, nếu chỉ
có 01 nhà
ñầu tư quan
tâm, thực
hiện cấp
Quyết ñịnh
chủ trương
ñầu tư theo
quy ñịnh;
nếu có trên
01 nhà ñầu tư
quan tâm,
thực hiện
lựa chọn
nhà ñầu tư
dự án theo
quy ñịnh

Ghi
chú
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Xã Vinh Thanh và
Vinh Xuân, huyện
Phú Vang, tỉnh Thừa
Thiên Huế

Khách sạn, dịch vụ du
lịch, biệt thự nghỉ
dưỡng và khu vui chơi
giải trí tổng hợp tại
huyện Phú Vang, tỉnh
Thừa Thiên Huế

Dự án sân golf Quốc tế,
Khu dịch vụ phụ trợ ñi
kèm

13

14

Khoảng
150 ha

Xã Vinh Thanh và
Vinh Xuân, huyện Phú Khoảng
Vang, tỉnh Thừa Thiên 100 ha
Huế

Tên công trình/Dự án

Diện
tích
(ha)

STT

ðịa
ñiểm

Ký hiệu
quy hoạch

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)
Hình thành Khu
du lịch, nghỉ
dưỡng và vui
chơi giải trí ñẳng
cấp 5 sao với
ñầy ñủ chức
năng nhằm phục
vụ tối ña các nhu
cầu sử dụng dịch
vụ cao cấp của
du khách trong
và ngoài nước.
ðồng thời, dự án
xây dựng phải
hài hòa với cảnh
quan
thiên
nhiên, mang ñặc
trưng riêng của
ñịa phương, góp
phần triển khai
chủ trương phát
triển ñô thị về
hướng
biển
nhằm phát triển
kinh tế biển
Xây dựng sân
Golf quốc tế, khu
dịch vụ phụ trợ ñi
kèm ñể hình thành
nên 1 thiết chế
sân gôn mới trên
ñịa bàn tỉnh, góp
phần xây dựng
thương hiệu du lịch
golf cho tỉnh Thừa
Thiên Huế

Mục tiêu ñầu tư

Khu ñất dự án
chủ yếu là ñất
trống, ñất trồng
cây ven biển
(rừng phòng hộ
và rừng sản
xuất). ðịa hình
tương ñối bằng
phẳng, thoải
dốc ra biển.
ðường bờ biển
dài khoảng 1,5
km. Giáp khu
ñất có ñường
mòn dân sinh
kết nối với
tuyến Quốc lộ
49B và khu chợ
Vinh Thanh

Chủ yếu là
ñất
rừng
phòng hộ và
ñất rừng sản xuất

Cấp Quyết
ñịnh chủ
trương
ñầu tư
theo thẩm
quyền của
Thủ tướng
Chính phủ
Bộ Kế hoạch và ðầu tư ñã có
Công văn số 1892/BKHðT-KTDV
ngày 27/3/2018 ñồng ý bổ sung
dự án vào Quy hoạch sân Golf
Việt Nam ñến năm 2020 (quy mô
36 lỗ)

Hiện trạng
khu ñất

ðầu tư
trong nước
hoặc ñầu tư
trực tiếp
nước ngoài.
Sau 30
ngày công
bố, nếu chỉ
có 01 nhà
ñầu tư quan
tâm, thực
hiện cấp
Quyết ñịnh
chủ trương
ñầu tư theo
quy ñịnh;
nếu có trên
01 nhà ñầu
tư quan
tâm, thực
hiện lựa
chọn nhà
ñầu tư dự
án theo quy
ñịnh.

Hình
thức
ñầu tư

- Hiện tại, khu vực khu ñất
nghiên cứu nằm trong Quy
hoạch nông thôn mới xã Vinh
Xuân giai ñoạn 2012-2020 và
quy hoạch chung ðô thị mới
Vinh Thanh, huyện Phú Vang,
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm
2030, trong ñó có một phần ñất
quy hoạch là ñất Dịch vụ - du lịch,
có 01 bãi tắm cộng ñồng, còn lại
là ñất rừng phòng hộ, rừng sản
xuất và một phần ñất nuôi trồng
thủy sản. Nhà ñầu tư có thể ñề
xuất các chỉ tiêu quy hoạch phù
hợp, tuy nhiên mật ñộ xây dựng
gộp không quá 25% (Theo
QCXDVN: 01/2008/BXD - Quy
chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy
hoạch Xây dựng).
- Trước khi tổ chức lập quy
hoạch, Nhà ñầu tư cần thực hiện
thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch
nhằm có cơ sở nghiên cứu, triển
khai các bước tiếp theo.

Chức năng quy hoạch

Ghi
chú
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Thực hiện theo Quyết ñịnh số
1026/Qð-UBND ngày 15/5/2018
của UBND Tỉnh về việc phê
duyệt ñiều chỉnh (cục bộ) Quy
hoạch chi tiết xây dựng Khu
trung tâm phía Nam thành phố
Huế ñối với khu vực số 05
ñường Lê Lợi, thành phố Huế

Xây dựng Bến
thuyền du lịch
với loại thuyền
mang tính ñặc
trưng, khác biệt
với văn hóa
Huế, kết hợp
dịch vụ phục vụ
cho du khách
nhằm tạo ra sản
phẩm du lịch
mới lạ trên ñịa
bàn thành phố
Huế, tỉnh Thừa
Thiên Huế

Khoảng
60 ha

Dự án khu phức hợp
giáo dục, dịch vụ du lịch,
không gian cộng ñồng
Thiên An

Dự án bến thuyền du lịch
Số 05 Lê Lợi, phường Khoảng
sông Hương kết hợp
Vĩnh Ninh, thành phố Huế 0.14 ha
dịch vụ cho du khách

15

16

Xã Thủy Bằng, thị xã
Hương Thủy

Căn cứ Quyết ñịnh số 868/QðUBND ngày 07 tháng 5 năm
2013 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt
Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây
dựng (tỷ lệ 1/500) Khu du lịch
hồ Thuỷ Tiên, xã Thuỷ Bằng, thị
xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Xây dựng một
khu tổng hợp
dành cho các
hoạt ñộng liên
quan giáo dục,
du lịch, dịch vụ,
vui chơi, giải trí
cộng ñồng

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)
Chức năng quy hoạch

Diện
tích
(ha)
Mục tiêu ñầu tư

Tên công trình/Dự án

STT

ðịa
ñiểm

Ký hiệu
quy hoạch

ðầu tư
trong nước
hoặc ñầu tư
nước ngoài.
Thực hiện
ñấu thầu
theo Nghị ñịnh
30/2015/Nð-CP
của Chính
phủ

ðấu giá
quyền sử
dụng ñất
ñể thực
hiện dự án
ñầu tư

Chủ yếu là ñất
cây xanh, mặt
nước.
Trong
khu vực nghiên
cứu có một số
công trình như:
thủy cung, bến
thuyền,
nhà
hàng, sân khấu
nhạc nước…,
tuy nhiên ñã
ngừng
hoạt
ñộng từ lâu và
bị hoang phế
nghiêm trọng.
Một số công
trình ñang sử
dụng như khu
cổng vào cũng
ñang xuống cấp
Khu ñất Dự
án ñầu tư Bến
thuyền du lịch
sông Hương
kết hợp dịch
vụ cho du
khách tại khu
ñất số 05
ñường
Lê
Lợi, phường
Vĩnh
Ninh,
thành
phố
Huế, là ñất dịch
vụ - thương mại,
thuê 30 năm
trả tiền thuê

Hiện trạng
khu ñất

Hình
thức
ñầu tư
Ghi
chú
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Phường Thủy Dương,
thị xã Hương Thủy,
tỉnh Thừa Thiên Huế

Tên công trình/Dự án

Khu Quần thể sân Golf
- Làng Du lịch sinh thái
Phong Cảnh Việt Nam

STT

17

ðịa
ñiểm

Ký hiệu
quy hoạch

423,4 ha

Diện
tích
(ha)

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)
Hình
thức
ñầu tư

Cấp Quyết
ñịnh chủ
trương ñầu
tư theo thẩm
quyền của
Thủ tướng
Chính phủ

Chức năng quy hoạch

Dự án Khu quần thể sân golf và
các dịch vụ kèm theo (18 lỗ) ñã
ñược bổ sung vào quy hoạch sân
golf tại Quyết ñịnh số 1946/Qð-TTg
ngày 26/11/2009 của Thủ tướng
Chính phủ về việc Phê duyệt
Quy hoạch sân golf Việt Nam
ñến năm 2020

Mục tiêu ñầu tư

Xây dựng sân
Golf quốc tế,
khu dịch vụ phụ
trợ và khu biệt
thự nghỉ dưỡng

Khu vực dự
án có nhiều
nghĩa ñịa tập
trung
trên
sườn ñồi và
gò ñất cao

ñất hàng năm,
khu ñất tiếp
giáp
ñường
ðiện
Biên
Phủ, phường
Vĩnh
Ninh,
thành
phố
Huế, tiếp giáp
ñường ñi bộ
bờ sông Hương,
tiếp giáp công
viên
cạnh
Quảng trường
Bia Quốc Học,
nằm sau Bảo tàng
Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế,
cách ñường
Lê Lợi khoảng
70m, cách cầu Ga
khoảng 450m

Hiện trạng
khu ñất

Ghi
chú
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Phường Phú Bài, thị xã
Hương Thủy, tỉnh
Thừa Thiên Huế

Xã Phong Hiền, huyện
Phong ðiền, tỉnh Thừa
Thiên Huế

Tên công trình/Dự án

Trung tâm thương mại
Hương Thủy kết hợp
nhà phố shophouse

Dự án Nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao
FAM - Thừa Thiên Huế

STT

18

19

ðịa
ñiểm

Ký hiệu
quy hoạch

105

0.8 ha

Diện
tích
(ha)

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)
Chức năng quy hoạch

Có thể xem xét chức năng khu
ñất là ñất ở kết hợp thương mại
dịch vụ

Hiện tại, khu vực khu ñất nghiên
cứu nằm trong Quy hoạch nông
thôn mới xã Phong Hiền giai
ñoạn 2012-2020 và quy hoạch
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
huyện Phong ðiền ñến năm 2020
ñược UBND tỉnh Thừa Thiên
Huế phê duyệt tại Quyết ñịnh số
2986/2008/Qð-UBND
ngày
31/12/2008, trong ñó quy hoạch
khu ñất nghiên cứu có mục ñích
sử dụng ñất là ñất trang trại

Mục tiêu ñầu tư

Xây dựng tổ hợp
trung
tâm
thương mại dịch
vụ kếp hợp nhà
phố shophouse

Tổ chức trồng
trọt, sản xuất sản
phẩm rau củ
quả,… ñạt tiêu
chuẩn sạch, chất
lượng an toàn,
giàu dinh dưỡng
thông quan việc
ñầu tư xây dựng
vùng sản xuất
nông nghiệp với
quy mô lớn có
ứng dụng công
nghệ; bảo quản
chế biến các sản
phẩm từ nông
nghiệp; sản xuất
các loại phân bón
hữu cơ, vi lượng

ðấu giá
quyền sử
dụng ñất
ñể
thực
hiện dự án
ñầu tư

Khu
ñất
nghiên cứu có
phần diện tích
chủ yếu là ñất
rừng sản xuất
(99,2 ha) và
ñất chưa sử
dụng (4,8 ha)

Khu ñất nghiên
cứu dự án bao
gồm Trụ sở Thị ñội
Hương Thủy,
Trụ sở Ban ñầu
tư xây dựng và
Trung tâm phát
triển quỹ ñất thị
xã, Trụ sở Viện
kiểm sát nhân dân
thị xã. Hiện nay,
các trụ sở cơ
quan nêu trên ñã
ñược UBND tỉnh
cấp ñất và xây dựng
tại vị trí mới
ðầu tư trong
nước hoặc ñầu
tư trực tiếp
nước ngoài.
Sau 30 ngày
công bố, nếu
chỉ có 01 nhà
ñầu tư quan
tâm, thực hiện
cấp Quyết ñịnh
chủ trương ñầu
tư theo quy
ñịnh; nếu có
trên 01 nhà ñầu
tư quan tâm,
thực hiện lựa
chọn nhà
ñầu tư dự án
theo quy ñịnh

Hiện trạng
khu ñất

Hình
thức
ñầu tư
Ghi
chú
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STT

1

Diện
tích
(ha)

35

ðịa ñiểm

Xã
Lộc
Vĩnh, Khu
kinh
tế
Chân Mây
- Lăng Cô

Tên công
trình/Dự án

Dự án Khu ñô
thị Chân Mây
(Vị trí 1)
21.9

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)
Chức năng quy hoạch

BV1-01 có diện tích 0,27 ha):
Chiều cao từ 01-05 tầng, mật ñộ xây dựng 30%.
- ðất thương mại (ký hiệu: TM-01):
Chiều cao từ 02-08 tầng, mật ñộ xây dựng 50%.
- ðất công trình xử lý nước thải (ký hiệu:
HTKT-01)

(ký hiệu: CC-01): Chiều cao từ 02-08 tầng,
mật ñộ xây dựng 30%.
- ðất y tế (ký hiệu: BV4-01 có diện tích 0,17 ha;

Các chỉ tiêu quy hoạch khu vực như sau:
- ðất biệt thự (ký hiệu: BT1):
Chiều cao từ 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 50%.
- ðất biệt thự (ký hiệu: BT2):
Chiều cao từ 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 55%.
- ðất ở liên kế (ký hiệu: LKC):
Chiều cao từ 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 70%.
- ðất ở chung cư (ký hiệu: TT):
Chiều cao từ 03-10 tầng, mật ñộ xây dựng 50%.
- ðất trường trung học cơ sở (ký hiệu: THCS-01):
Chiều cao từ 02-05 tầng, mật ñộ xây dựng 50%.
Khu ñô thị kết
- ðất xây dựng chợ (ký hiệu: MK-01):
hợp thương mại,
Chiều cao từ 02-05 tầng, mật ñộ xây dựng 50%.
dịch vụ.
- Công trình phức hợp thương mại, nghiệp vụ,
nhà ở

Mục tiêu
ñầu tư

Nhà nước
không
tham gia
góp vốn
ñầu tư

Hình
thức ñầu
tư

Khu vực ñã ñược
ñền bù giải phóng
mặt bằng khoảng
6,2 ha, còn lại chưa
ñược ñền bù, giải
phóng mặt bằng.
Hiện trạng sử dụng
ñất chủ yếu là ñất
trồng lúa khoảng
21,9 ha, ñất trồng
cây hàng năm và
lâu năm khoảng 5,9 ha
và các loại ñất khác

Hiện trạng khu
ñất

Phụ lục 2: DANH MỤC DỰ ÁN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH
TRÊN ðỊA BÀN KHU KINH TẾ CHÂN MÂY - LĂNG CÔ ðỊNH HƯỚNG GIAI ðOẠN 2018 - 2020
(Kèm theo Quyết ñịnh số 2695/Qð-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Ghi
chú
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2

STT

(Vị trí 2)

thị Chân Mây

Dự án Khu ñô

Tên công
trình/Dự án

Lộc

tế

- Lăng Cô

Chân Mây

kinh

Tiến, Khu

Thủy, Lộc

Xã

ðịa ñiểm

43.2

Diện
tích
(ha)

1.3

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)

- ðất ở biệt thự (BT-3):
- ðất nhà ở kết hợp kinh doanh (Shop house, ký

Chiều cao 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 55%.

trạng sử dụng ñất

khoảng 11 ha, ñất
trồng cây hàng năm

góp vốn
ñầu tư

giao dục 2,1 ha và
các loại ñất khác

Chiều cao 02-05 tầng, mật ñộ xây dựng 50%.

- ðất cây xanh, giao thông.

Chiều cao 01-02 tầng, mật ñộ xây dựng 50%.

- ðất biến xe liên tỉnh (ký hiệu BXLT):

Chiều cao 02-05 tầng, mật ñộ xây dựng 30%.

- ðất chợ (ký hiệu MK):

1,3 ha, ñất công trình

Chiều cao 01-05 tầng, mật ñộ xây dựng 30%.

trồng lúa khoảng

khoảng 10,6 ha, ñất

- ðất giáo dục (ký hiệu TH, THMN, THPT):

- ðất y tế (ký hiệu BV):

Chiều cao từ 02-10 tầng, mật ñộ xây dựng 50%.

cây

năm

15,9 ha, ñất trồng

không
tham gia

lâu

nông thôn khoảng

Nhà nước

chủ yếu là ñất ở

Hiện

mặt

Chiều cao từ 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 70%.

bằng.

thường, giải phóng

bồi

Chưa

ñược

Hiện trạng khu
ñất

Chiều cao từ 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 60%.

Hình
thức ñầu
tư

+ Liên kế C (ký hiệu LKC):

+ Liên kế B (ký hiệu LKB):

Chiều cao từ 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 60%.

+ Liên kế A (ký hiệu LKA):

- ðất ở liên kế

Các chỉ tiêu quy hoạch khu vực như sau:

Chức năng quy hoạch

Khu ñô thị kết hiệu SH):
hợp thương mại,
Chiều cao 02-04 tầng.
dịch vụ.
- ðất nhà ở xã hội (ký hiệu TT):

Mục tiêu
ñầu tư
Ghi
chú
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3

STT

ðịa ñiểm

Xã Lộc Thủy,
Tiến,
Dự án Khu ñô Lộc
thị Chân Mây Khu kinh tế
Chân Mây (Vị trí 3)
Lăng Cô

Tên công
trình/Dự án

86

Diện
tích
(ha)

45.6

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)
Chức năng quy hoạch

- ðất ở liên kế
+ Liên kế A (ký hiệu LKA): Chiều cao từ 01-03 tầng,
mật ñộ xây dựng 60%.
+ Liên kế B (ký hiệu LKB): Chiều cao từ 01-03 tầng,
mật ñộ xây dựng 60%.
- ðất ở biệt thự
+ Biệt thự ñơn lập (BT-1): Chiều cao 01-03 tầng,
mật ñộ xây dựng 50%.
+ Biệt thự ñơn lập loại lớn (BT-2): Chiều cao
01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 45%.
+ Biệt thự song lập (BT-3): Chiều cao 01-03 tầng,
mật ñộ xây dựng 55%.
- ðất nhà ở kết hợp kinh doanh (Shop house,
Khu ñô thị kết ký hiệu SH): Chiều cao 02-04 tầng, mật ñộ
hợp thương mại, xây dựng 75%.
dịch vụ
- ðất nhà ở chung cư (ký hiệu CT): Chiều cao từ
02-15 tầng, mật ñộ xây dựng 20%.
- ðất y tế (ký hiệu BV): Chiều cao 1-5 tầng,
mật ñộ xây dựng 30%.
- ðất giáo dục (ký hiệu THMN): Chiều cao 02-05 tầng,
mật ñộ xây dựng 50%.
- ðất công cộng (ký hiệu CC): Chiều cao 02-08 tầng,
mật ñộ xây dựng 30%.
- ðất hạ tầng kỹ thuật:
+ ðất HTKT (Cửa hàng xăng dầu): Diện tích
4037m2.
+ ðất HTKT (trạm xử lý nước thải): Diện tích
5052m2.
- ðất cây xanh, giao thông.

Mục tiêu
ñầu tư
Hiện trạng khu
ñất

Hiện trạng sử dụng
ñất chủ yếu là ñất
trồng lúa khoảng
45,6 ha, ñất trồng
Nhà nước
cây lâu năm 15,2 ha,
không
ñất bằng chưa sử
tham gia
dụng khoảng 6,3 ha,
góp vốn
ñất trồng cây hàng
ñầu tư
năm khoảng 3,4 ha,
ñất sông suối khoảng
8,8 ha và các loại
ñất khác.

Hình
thức ñầu
tư
Ghi
chú
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STT

4

Diện
tích
(ha)

71

ðịa ñiểm

Xã
Lộc
Thủy, Lộc
Tiến, Khu
kinh
tế
Chân Mây
- Lăng Cô

Tên công
trình/Dự án

Dự án Khu ñô
thị Chân Mây
(Vị trí 4)
21.5

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)
Chức năng quy hoạch

- ðất ở liên kế (ký hiệu LKA): Chiều cao từ
01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 60%.
- ðất ở biệt thự
+ Biệt thự ñơn lập (BT-1): Chiều cao 01-03 tầng,
mật ñộ xây dựng 50%.
+ Biệt thự ñơn lập loại lớn (BT-2): Chiều cao
01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 45%.
+ Biệt thự song lập (BT-3): Chiều cao 01-03 tầng,
mật ñộ xây dựng 55%.
- ðất nhà ở kết hợp kinh doanh (Shop house,
ký hiệu SH): Chiều cao 02-04 tầng, mật ñộ xây
Khu ñô thị kết dựng 75%.
hợp thương mại, - ðất nhà ở chung cư (ký hiệu CT): Chiều cao từ
dịch vụ
02-15 tầng, mật ñộ xây dựng 20%.
- ðất y tế (ký hiệu BV): Chiều cao 01-05 tầng,
mật ñộ xây dựng 30%.
- ðất giáo dục (ký hiệu THMN, THCS, TH):
Chiều cao 02-05 tầng, mật ñộ xây dựng 50%.
- ðất công cộng (ký hiệu CC): Chiều cao 02-08 tầng,
mật ñộ xây dựng 30%.
- ðất thương mại (ký hiệu TM): Chiều cao 02-08 tầng,
mật ñộ xây dựng 50%.
- ðất chợ (ký hiệu MK): Chiều cao 02-05 tầng,
mật ñộ xây dựng 30%.
- ðất cây xanh, giao thông.

Mục tiêu
ñầu tư

Nhà nước
không
tham gia
góp vốn
ñầu tư

Hình
thức ñầu
tư

Hiện trạng sử dụng
ñất chủ yếu là ñất ở
nông thôn 14,4 ha,
ñất
trồng
lúa
khoảng 21,5 ha, ñất
nghĩa ñịa khoảng
24,5 ha, ñất trồng
cây hàng năm và
cây
lâu
năm
khoảng 9 ha và các
loại ñất khác

Hiện trạng khu
ñất

Ghi
chú
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38.9

Xã
Lộc
Thủy, Khu
kinh
tế
Chân Mây
- Lăng Cô

Dự án Khu ñô
thị Chân Mây
(Vị trí 6)

5

6

68.8

18

Xã
Lộc
Thủy, Khu
kinh
tế 26.27
Chân Mây
- Lăng Cô

Dự án Khu ñô
thị Chân Mây
(Vị trí 5)

ðịa ñiểm

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)

STT

Diện
tích
(ha)

Tên công
trình/Dự án

Nhà nước
không
tham gia
góp vốn
ñầu tư

- ðất ở liên kế (ký hiệu LKA): Chiều cao từ
01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 60%.
- ðất ở biệt thự (ký hiệu BT-3): Chiều cao 1-3 tầng,
mật ñộ xây dựng 55%.
- ðất nhà ở kết hợp kinh doanh (Shop house,
ký hiệu SH): Chiều cao 02-04 tầng.
- ðất công cộng (ký hiệu CC): Chiều cao 02-08 tầng,
Khu ñô thị kết mật ñộ xây dựng 30%.
hợp thương mại, - ðất thương mại (ký hiệu TM): Chiều cao 02-08 tầng,
mật ñộ xây dựng 50%.
dịch vụ
- ðất y tế (ký hiệu BV): Chiều cao 01-05 tầng,
mật ñộ xây dựng 30%.
- ðất giáo dục (ký hiệu TH, THCS, THMN):
Chiều cao 02-05 tầng, mật ñộ xây dựng 50%.
- ðất chợ (ký hiệu MK): Chiều cao 02-05 tầng,
mật ñộ xây dựng 30%.
- ðất cây xanh, giao thông.

Hình
thức ñầu
tư

Nhà nước
không
tham gia
góp vốn
ñầu tư

Chức năng quy hoạch

- ðất ở liên kế (ký hiệu LKB): Chiều cao từ
01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 60%.
- ðất ở biệt thự
+ Biệt thự ñơn lập (ký hiệu BT-1): Chiều cao
01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 50%.
+ Biệt thự song lập (ký hiệu BT-3): Chiều cao
01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 55%.
Khu ñô thị kết
- ðất nhà ở kết hợp kinh doanh (Shop house,
hợp thương mại,
ký hiệu SH): Chiều cao 02-04 tầng, mật ñộ
dịch vụ
xây dựng 75%.
- ðất nhà ở xã hội (ký hiệu TT): Chiều cao từ
02-10 tầng, mật ñộ xây dựng 50%
- ðất y tế (ký hiệu BV): Chiều cao 01-05 tầng,
mật ñộ xây dựng 30%.
- ðất HTKT (Trạm xử lý nước thải)
- ðất cây xanh.

Mục tiêu
ñầu tư

Hiện trạng sử dụng
ñất chủ yếu là ñất
trồng lúa khoảng
38,9 ha, ñất trồng
cây hàng năm
khoảng 9,2 ha, ñất
bằng chưa sử dụng
khoảng 4,8 ha, ñất
công trình giao
thông 4,9 ha, ñất
trồng cây lâu năm
3,3 ha và các loại
ñất khác.

Hiện trạng sử dụng
ñất chủ yếu là ñất
trồng lúa khoảng
18,1 ha, ñất trồng
cây hàng năm
khoảng 4,5, ñất
trồng cây lâu năm
2,2 ha, ñất ở
khoảng 0,2 ha, ñất
chợ 0,4 ha và các
loại ñất khác

Hiện trạng khu
ñất

Ghi
chú
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STT

7

Diện
tích
(ha)

44.6

ðịa ñiểm

Xã
Lộc
Thủy, Khu
kinh
tế
Chân Mây
- Lăng Cô

Tên công
trình/Dự án

Dự án Khu ñô
thị Chân Mây
(Vị trí 7)
18.5

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)

Chiều cao 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 50%.
+ Biệt thự song lập (ký hiệu BT-3):

+ Biệt thự ñơn lập (ký hiệu BT-1):

Chiều cao từ 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 60%.
- ðất ở biệt thự:

Chiều cao từ 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 60%.
+ Liên kế B (ký hiệu LKB):

+ Liên kế A (ký hiệu LKA):

- ðất ở liên kế

Chức năng quy hoạch

Chiều cao từ 02-10 tầng, mật ñộ xây dựng 50%
- ðất cây xanh, giao thông.

Chiều cao 02-05 tầng, mật ñộ xây dựng 50%.
- ðất nhà ở xã hội (ký hiệu TT):

Chiều cao 01-05 tầng, mật ñộ xây dựng 30%.
- ðất giáo dục (ký hiệu TH, THMN):

Chiều cao 02-08 tầng, mật ñộ xây dựng 50%.
- ðất y tế (ký hiệu BV):

Chiều cao 02-08 tầng, mật ñộ xây dựng 30%.
- ðất thương mại (ký hiệu TM):

Chiều cao 01-03 tầng, mật ñộ xây dựng 55%.
- ðất nhà ở kết hợp kinh doanh (Shop house,
Khu ñô thị kết
ký hiệu SH):
hợp thương mại,
Chiều cao 02-04 tầng.
dịch vụ
- ðất công cộng (ký hiệu CC):

Mục tiêu
ñầu tư

Nhà nước
không
tham gia
góp vốn
ñầu tư

Hình
thức ñầu
tư

Hiện trạng sử dụng
ñất chủ yếu là ñất
trồng lúa khoảng
18,5 ha, ñất trồng
cây lâu năm
khoảng 6,2 ha, ñất
bằng chưa sử dụng
4,3 ha, ñất sông
suối 8,8 ha và các
loại ñất khác.

Hiện trạng khu
ñất

Ghi
chú

CÔNG BÁO/Số 43/Ngày 26-11-2018
45

126

212.09

ðịa ñiểm

Thị
trấn
Lăng Cô,
huyện Phú
Lộc

Thị trấn
Lăng Cô,
huyện Phú
Lộc

Dự án Khu du
lịch biển Lăng
Cô - ñầm Lập An

Dự án Khu du
lịch Bãi Cả

8

9

STT

Diện
tích
(ha)

Tên công
trình/Dự án

0

0

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)

ðầu tư
trong
nước

- Chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi
tiết xây dựng ñược cấp có thẩm quyền phê
duyệt.
- Mật ñộ xây dựng gộp tối ña (resort) là 25%.

Xây dựng khu
du lịch, nghỉ
dưỡng ñạt tiêu
chuẩn 4, 5 sao

Hình
thức ñầu
tư

ðầu tư
trong
nước,
nước
ngoài

Chức năng quy hoạch

- Bán ñảo ñầm Lập An chiều cao xây dựng công
trình tối ña là 03 tầng (chiều cao không quá 16m);
khu vực phía biển Lăng Cô chiều cao xây dựng
công trình tối ña là 02 tầng (chiều cao không
Xây dựng khu
quá 10m).
du lịch, nghỉ
- Mật ñộ xây dựng gộp tối ña (resort) là 25%.
dưỡng ñạt tiêu
Hiện tại, Ban Quản lý ñang rà soát, ñiều chỉnh
chuẩn 4, 5 sao
cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế
Chân Mây - Lăng Cô, nhà ñầu tư có thể
nghiên cứu ñề xuất số tầng cao dự án trên 20 tầng,
mật ñộ xây dựng gộp tối ña khu vực là 25%.

Mục tiêu
ñầu tư

Ghi
chú

ðã ñược
Phê duyệt
ðất rừng trồng sản tại Quyết
xuất khoảng 178 ha; ñịnh số
ñất trống, ñất khác: 220/Qðkhoảng 34 ha.
UBND
ngày
25/01/2018

Khu vực phía biển
Lăng Cô, diện tích
khoảng 35ha, ñã
ñược bồi thường,
giải phóng mặt
bằng. Khu vực còn
lại, diện tích
khoảng 91 ha, chưa
ñược bồi thường,
giải phóng mặt
bằng, hiện trạng sử
dụng ñất chủ yếu là
ñất ở ñô thị, ñất
rừng, ñất nghĩa
trang, ñất nuôi
trồng thủy sản và
các loại ñất khác.
Khu vực dự án có
khoảng 260 hộ,
dự kiến tái ñịnh cư
tại chỗ

Hiện trạng khu
ñất
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0.5

62

ðịa ñiểm

Xã
Lộc
Vĩnh, Khu
kinh
tế
Chân Mây
- Lăng Cô

Xã
Lộc
Thủy, Khu
kinh
tế
Chân Mây
- Lăng Cô

Dự án Câu lạc
bộ Thủy thủ
Cảng
Chân
Mây

Dự án Nhà
máy ñiện mặt
trời Phú Lộc

10

11

STT

Diện
tích
(ha)

Tên công
trình/Dự án

31

0

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)
Chức năng quy hoạch

Hình
thức ñầu
tư
Hiện trạng khu
ñất

Hiện trạng sử dụng
ñất tại khu vực chủ
yếu là ðất bằng
chưa sử dụng
khoảng 5,1 ha; ðất
bằng trồng cây
hàng năm khác
khoảng 5,3 ha; ðất
vườn trồng cây lâu
ðầu tư nhà máy ðịnh hướng quy hoạch tại khu vực này chưa
năm khoảng 5,6 ha;
ðầu tư
sản xuất ñiện từ phù hợp với mục tiêu nghiên cứu ñầu tư dự án
ðất ở tại nông thôn
trong nước,
năng lượng mặt ñiện năng lượng mặt trời.
khoảng 7,0 ha; ðất
nước ngoài
trời
ðang rà soát ñiều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực.
lúa khoảng 31 ha;
ðất nghĩa trang
khoảng 3,0 ha; ðất
giao thông khoảng
2,0 ha; Các loại ñất
khác khoảng 01 ha;
Khu vực dự án có
khoảng 45 hộ, dự
kiến tái ñịnh cư vào
Khu TDC Lộc Thủy.

- Thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng cảng
ðầu tư xây Chân Mây (tỷ lệ 1/2000) ñược UBND tỉnh phê
ðầu tư
dựng câu lạc bộ duyệt tại Quyết ñịnh số 2063/Qð-UBND ngày trong nước, ðất mặt nước chưa
sử dụng
thủy thủ Chân 29/10/2010.
nước ngoài
Mây phục vụ - ðang rà soát ñiều chỉnh QH cục bộ khu vực.
khách du lịch và
thủy thủ.

Mục tiêu
ñầu tư
Ghi
chú
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10

Xã
Lộc
Tiến
và
Lộc Vĩnh,
Khu kinh
tế
Chân
Mây
Lăng Cô

Xã Lộc
Vĩnh, Khu
kinh tế
Chân Mây
- Lăng Cô

Xã
Lộc
Vĩnh, Khu
kinh
tế
Chân Mây
- Lăng Cô

Các dự án sản
xuất
công
nghiệp tại Khu
công nghiệp,
Khu phi thuế
quan

Dự án ñầu tư
xây dựng Bến
số 4 cảng Chân
Mây

Dự án ñầu tư
Bến tàu du lịch
cảng Chân Mây
và khu hậu bến
cảng phục vụ
khách du lịch

12

13

14

129

50

ðịa ñiểm

STT

Diện
tích
(ha)

Tên công
trình/Dự án

20

0

-

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)

ðầu tư xây
dựng bến tiếp
ñón tàu du lịch,
hoàn thiện cơ sở
hạ tầng khu
Cảng Chân Mây,
ñáp ứng nhu cầu
lưu thông hành
khách qua Cảng
và khu hậu cảng
phục vụ du khách

Chủ yếu là ñất ở
nông thôn, ñất sản
- Bố trí các công trình công cộng, dịch vụ,
xuất kinh doanh,
thương mại, văn phòng, hạ tầng kỹ thuật, công
ðầu tư
ñất sông suối , ñất
viên cây xanh. Tầng cao 3 - 25 tầng, chiều cao
trong nước,
nuôi trồng thủy sản
tối ña 100m.
nước ngoài
khoảng, ñất trồng
- Bến du lịch có quy mô bảo ñảm cho tàu khách
lúa và các loại ñất
100.000 GRT cập bến.
khác

ðất mặt nước

ðầu tư
trong nước,
nước ngoài

Hiện trạng khu
ñất

ðầu tư xây dựng
bến hàng rời,
hoàn thiện cơ sở
hạ tầng khu Cảng
- Mật ñộ xây dựng tối ña: 45%
Chân Mây, ñáp
- Chiều cao tối ña: 22 m
ứng nhu cầu lưu
thông hàng hóa
và hành khách
qua Cảng.

Hình
thức ñầu
tư

Hiện trạng sử dụng
ñất chủ yếu là ñất
ðầu tư
trong nước, trồng lúa, ñất trồng
nước ngoài cây lâu năm, ñất ở
nông thôn.

Chức năng quy hoạch

ðầu tư dự án
sản xuất, lắp ráp
- ðất xây dựng nhà máy sản xuất;
phụ tùng, linh
- MðXD ≤ 50%
kiện, phụ kiện
- Chiều cao công trình: Chưa có quy hoạch chi tiết;
xe ô tô, ñiện tử,
cơ khí, chế biến,…

Mục tiêu
ñầu tư

ðã ñược
phê duyệt
tại Quyết
ñịnh
220/QðUBND
ngày
25/01/2018

Ghi
chú
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193

Xã
Lộc
Vĩnh, Khu
kinh
tế
Chân Mây
- Lăng Cô

Xã
Lộc
Tiến
và
Lộc Vĩnh,
huyện Phú
Lộc

Thị
trấn
Lăng Cô,
huyện Phú
Lộc

Dự án ñầu tư
Khu hậu cảng,
dịch vụ logistic
thuộc khu cảng
Chân Mây

Dự án sản xuất,
lắp ráp xe ô tô
buýt

Dự án ñầu tư
xây dựng, kinh
doanh
chợ
Lăng Cô

15

16

17

1.2

47

ðịa ñiểm

STT

Diện
tích
(ha)

Tên công
trình/Dự án

0

9.8

0

Diện
tích ñất
trồng
lúa (ha)

Hiện trạng sử dụng
ñất chủ yếu là dất
bằng chưa sử dụng,
ñất hồ,..
- Mật ñộ xây dựng không quá 30%;
- Dự kiến tầng cao xây dựng 02 tầng

ðầu tư
trong
nước
hoặc ñầu
tư trực
tiếp nước
ngoài

Xây dựng chợ
nông thôn

Khu ñất dự án có
9,8ha ñất trồng lúa,
23ha ñất trồng rừng
sản xuất, 4,7 ha ñất
nuôi trồng thủy sản
và khoảng 88 hộ
phải di chuyển chỗ ở

ðầu tư
trong
nước
hoặc ñầu
tư trực
tiếp nước
ngoài

Hiện trạng sử dụng
ñất chủ yếu là ñất
bằng chưa sử dụng,
ñất thủy sản,…

Hiện trạng khu
ñất

Xây dựng nhà
máy lắp ráp và
sản xuất phụ
tùng, phụ kiện
xe ô tô Bus từ
16 ñến lớn hơn
30 chỗ và xe du - ðất xây dựng nhà máy sản xuất;
lịch giường nằm - MðXD ≤ 50%
các loại cung - Chiều cao công trình: Chưa có quy hoạch chi tiết;
cấp cho thị
trường
trong
nước và xuất
khẩu; tiến tới
sản xuất xe tải,
xe ô tô con

Hình
thức ñầu
tư

ðầu tư
trong
nước,
nước
ngoài

Chức năng quy hoạch

Hình
thành
trung tâm tiếp
nhận, bảo quản,
-Mật ñộ xây dựng: Không quá 45%;
phân phối hàng
-Chiều cao xây dựng công trình: 04 tầng (không
hóa, kết nối
quá 22m);
giữa các cơ sở
- Cao ñộ san nền: +4,0 (hệ Hải ñồ).
kinh tế với hệ
thống giao thông
cảng biển.

Mục tiêu
ñầu tư
Ghi
chú
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2741/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 11 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh,
cư trú và hoạt ñộng của người nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại
Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 64/2015/Nð-CP ngày 6/8/2015 của Chính phủ quy ñịnh
cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú
của người nước ngoài tại Việt Nam;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp trong công tác
quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt ñộng của người nước ngoài tại tỉnh
Thừa Thiên Huế
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Công an tỉnh,
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức 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 CHẾ
Phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú
và hoạt ñộng của người nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2741/Qð-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Quy chế này quy ñịnh mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm
phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt ñộng của người
nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
1. Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau ñây gọi chung là Ủy ban
nhân dân cấp huyện).
3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài.
ðiều 3. Mục tiêu phối hợp
1. Tạo ñiều kiện cho người nước ngoài thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo
quy ñịnh của pháp luật, xây dựng môi trường ñầu tư, kinh doanh an toàn, ổn ñịnh,
thuận lợi ñối với người nước ngoài, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là người
nước ngoài.
2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ñối với người nước ngoài
nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh.
3. Chủ ñộng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm
pháp luật có yếu tố nước ngoài.
ðiều 4. Nguyên tắc phối hợp
1. Công tác phối hợp quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt ñộng của
người nước ngoài trên ñịa bàn tỉnh phải tuân thủ các quy ñịnh của Luật nhập cảnh,
xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, các quy ñịnh khác
của pháp luật Việt Nam có liên quan hoặc ñiều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
2. Việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân
cấp huyện trong công tác quản lý nhập xuất cảnh phải ñúng chức năng, thẩm quyền
và trách nhiệm ñược phân công, tuân thủ trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết
công việc, ñồng thời ñảm bảo tốt các yêu cầu về chính trị, pháp luật và ñối ngoại.
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3. ðảm bảo chủ ñộng, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, tạo ñiều kiện thuận lợi
cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế theo ñúng quy ñịnh của pháp luật.
4. Mọi thông tin, tài liệu trao ñổi và nội dung phối hợp phải tuân thủ quy ñịnh
về bảo vệ bí mật nhà nước.
5. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra ñối với người nước ngoài nhập cảnh,
xuất cảnh, cư trú và hoạt ñộng phải ñảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ,
kịp thời; không trùng lặp về phạm vi, ñối tượng, nội dung thanh tra, kiểm tra giữa các
cơ quan thực hiện thanh tra, kiểm tra nhằm tránh gây phiền hà ñến người nước ngoài
cư trú, hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh.
ðiều 5. Nội dung phối hợp
1. Tham mưu, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
2. Quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt ñộng trên
ñịa bàn tỉnh.
3. Quản lý việc sử dụng lao ñộng nước ngoài, cấp giấy phép lao ñộng và giấy
xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao ñộng ñối với lao ñộng người nước ngoài
trên ñịa bàn tỉnh.
4. Quản lý việc giải quyết hồ sơ tư pháp có yếu tố nước ngoài.
5. Quản lý tổ chức, cá nhân nước ngoài ñầu tư kinh doanh, thành lập văn phòng
ñại diện, hoạt ñộng trên lĩnh vực thương mại, ñầu tư, xuất khẩu lao ñộng, du lịch,
y tế, giáo dục ñào tạo, văn hóa, thể dục thể thao và các lĩnh vực khác.
6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý người nước ngoài vi phạm pháp luật.
7. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan ñến công tác quản lý người nước ngoài
trên ñịa bàn tỉnh.
ðiều 6. Hình thức phối hợp
1. Trao ñổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan
chủ trì, cơ quan phối hợp.
2. Thông qua các cuộc họp liên ngành ñịnh kỳ, ñột xuất; hội nghị sơ kết, tổng kết;
hoạt ñộng thanh tra, kiểm tra của các ñoàn công tác liên ngành.
3. Các hình thức khác phù hợp với quy ñịnh pháp luật.
Chương II
TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP
ðiều 7. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
1. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước
về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt ñộng của người nước ngoài trên ñịa bàn tỉnh.
2. Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham mưu cho
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ñể thực hiện
chức năng quản lý nhà nước ñối với người nước ngoài.
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3. Phối hợp với Công an tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc
giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nhập cảnh,
xuất cảnh, cư trú và hoạt ñộng của người nước ngoài trên ñịa bàn tỉnh.
ðiều 8. Công an tỉnh
1. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt ñộng của
người nước ngoài. ðảm bảo an ninh, an toàn cho người nước ngoài trong quá trình cư trú
và hoạt ñộng trên ñịa bàn; phòng ngừa, phát hiện, ñấu tranh với các hoạt ñộng xâm phạm
an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
2. Chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành
cấp tỉnh tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, xây dựng văn bản
chỉ ñạo, hướng dẫn thực hiện chức năng quản lý nhà nước ñối với người nước ngoài.
Thẩm ñịnh các văn bản của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện
liên quan ñến công tác quản lý tạm trú, hoạt ñộng của người nước ngoài trên ñịa bàn tỉnh.
3. Cấp, gia hạn, thu hồi, hủy bỏ các loại giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh,
cư trú, ñi lại của người nước ngoài theo phân cấp của Bộ Công an. Phối hợp với các
cơ quan chức năng, ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xác ñịnh khu vực cấm, ñịa ñiểm
cấm người nước ngoài ñi lại, cư trú; cấp giấy phép cho người nước ngoài vào khu vực
cấm, ñịa ñiểm cấm, khu vực biên giới.
4. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh
người nước ngoài; phối hợp cơ quan chức năng giải quyết các vấn ñề phát sinh liên quan
ñến cư trú, hoạt ñộng của người nước ngoài.
5. Phối hợp Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế,
công nghiệp quản lý, nắm số liệu, tình hình và tổ chức kiểm tra lao ñộng nước ngoài
làm việc trên ñịa bàn; trường hợp phát hiện người nước ngoài làm việc nhưng không
có giấy phép lao ñộng hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao ñộng,
kịp thời trao ñổi Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý Khu kinh tế,
công nghiệp ñể xử lý theo quy ñịnh của pháp luật.
6. Phối hợp với Sở Tư pháp tiếp nhận, xác minh hồ sơ về quốc tịch, hồ sơ
giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài và các loại hồ sơ tư pháp khác ñảm bảo
ñúng thủ tục, thẩm quyền theo luật ñịnh.
7. Phối hợp Sở Ngoại vụ quản lý chặt chẽ ñoàn vào, hoạt ñộng của tổ chức,
cá nhân người nước ngoài trên ñịa bàn tỉnh; có ý kiến ñối với các ñoàn ñến thăm,
làm việc. Trường hợp phát hiện người nước ngoài vi phạm nghiêm trọng pháp luật
Việt Nam hoặc bị tai nạn, trộm cắp, tử vong... Công an tỉnh có trách nhiệm thông báo,
cung cấp thông tin kịp thời cho Sở Ngoại vụ ñể phối hợp giải quyết.
8. Công bố công khai trang thông tin ñiện tử, duy trì bố trí tiếp nhận thông tin
khai báo tạm trú. Quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc khai báo tạm trú của người
nước ngoài tại các cơ sở lưu trú.
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9. Thực hiện thống kê nhà nước và báo cáo về tình hình nhập cảnh, xuất cảnh,
cư trú và hoạt ñộng của người nước ngoài; kịp thời thông tin về phương thức, thủ ñoạn
vi phạm pháp luật của người nước ngoài ñể chủ ñộng phòng ngừa, phát hiện và xử lý.
Tổ chức hướng dẫn thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm
pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài trên ñịa bàn tỉnh theo
thẩm quyền.
ðiều 9. Bộ chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh
1. Chỉ ñạo các ðồn, Trạm Biên phòng cửa khẩu thực hiện chức năng kiểm tra,
kiểm soát, giám sát người và phương tiện nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh qua
cửa khẩu theo quy ñịnh; xử lý các vụ việc liên quan người nước ngoài vi phạm pháp luật
Việt Nam thuộc ñịa bàn quản lý.
2. Phối hợp quản lý, trao ñổi với Công an tỉnh và các cơ quan, ñơn vị liên quan
thông tin, tài liệu, số liệu về tình hình người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh qua các
cửa khẩu thuộc quyền quản lý; về cư trú, hoạt ñộng của các ñoàn người nước ngoài
ñến công tác, làm việc và người nước ngoài ñến khu vực, ñịa bàn quản lý theo
thẩm quyền.
3. Phối hợp trong công tác trao ñổi thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục,
tổ chức thực hiện pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt ñộng của người
nước ngoài tại ñịa phương.
4. Chủ trì thực hiện thống kê nhà nước về số liệu cấp thị thực, chứng nhận
tạm trú, người nước ngoài nhập xuất cảnh, bị trục xuất, buộc xuất cảnh, không ñủ
ñiều kiện nhập cảnh tại các cửa khẩu thuộc quyền quản lý. ðịnh kỳ hàng tháng
thông báo, trao ñổi thông tin, số liệu về nhập cảnh, xuất cảnh và tình hình liên quan
ñến người nước ngoài cho Công an tỉnh.
ðiều 10. Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội
1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh trong việc quản lý lao ñộng
người nước ngoài làm việc trên ñịa bàn tỉnh. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành văn bản chỉ ñạo, hướng dẫn trong công tác quản lý lao ñộng nước ngoài
làm việc tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên ñịa bàn tỉnh.
2. Chủ trì, phối hợp quản lý lao ñộng nước ngoài và cơ quan sử dụng lao ñộng
nước ngoài theo Quyết ñịnh số 14/2017/Qð-UBND ngày 01/03/2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý
lao ñộng người nước ngoài làm việc trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 11. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp
1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh trong việc quản lý lao ñộng
nước ngoài làm việc, cư trú tại các Khu kinh tế, công nghiệp; phối hợp với Sở Lao
ñộng - Thương binh và Xã hội tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
văn bản chỉ ñạo, hướng dẫn trong công tác quản lý lao ñộng nước ngoài tại các
Khu kinh tế, công nghiệp.
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2. Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý và sử dụng lao ñộng nước ngoài cho các
doanh nghiệp thuộc Khu kinh tế, công nghiệp; tổ chức triển khai hướng dẫn
doanh nghiệp và lao ñộng nước ngoài thực hiện các quy ñịnh về tuyển dụng và sử dụng
lao ñộng nước ngoài.
3. Tiếp tục thực hiện Quyết ñịnh số 14/2017/Qð-UBND ngày 01/3/2017 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác
quản lý lao ñộng người nước ngoài làm việc trên ñịa bàn thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế,
công nghiệp tỉnh quản lý.
ðiều 12. Sở Ngoại vụ
1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện
trong công tác quản lý các ñoàn khách nước ngoài ñến thăm và làm việc tại tỉnh;
quản lý hoạt ñộng của tổ chức, cá nhân người nước ngoài tại ñịa phương theo Quy chế
quản lý thống nhất các hoạt ñộng ñối ngoại trên ñịa bàn tỉnh.
2. Thông báo với Công an tỉnh yêu cầu xét duyệt nhân sự người nước ngoài
nhập cảnh; ñồng thời trao ñổi thông tin, phối hợp với các ñơn vị chức năng của
Công an tỉnh nắm tình hình hoạt ñộng của ñoàn người nước ngoài vào công tác và
làm việc trên ñịa bàn tỉnh; trao ñổi lãnh sự ñối với những yêu cầu, vụ việc về hành chính,
lãnh sự xảy ra trên ñịa bàn tỉnh.
3. ðịnh kỳ hàng quý (trước ngày 10 tháng ñầu tiên quý tiếp theo) cung cấp cho
Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện danh sách tổ chức
phi Chính phủ nước ngoài có ñăng ký hoạt ñộng tại tỉnh.
ðiều 13. Sở Tư pháp
1. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, thẩm ñịnh
dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật do các sở, ban, ngành cấp tỉnh chủ trì soạn thảo
về công tác quản lý cư trú, hoạt ñộng của người nước ngoài trước khi trình Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh ký, ban hành.
2. Phối hợp với Công an tỉnh xác minh hồ sơ về quốc tịch, hồ sơ giao nhận
con nuôi có yếu tố nước ngoài và các loại hồ sơ tư pháp khác theo quy ñịnh.
3. Thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho lao ñộng là người nước ngoài cư trú
trên ñịa bàn tỉnh theo ñúng quy ñịnh của pháp luật.
4. Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật về xuất nhập cảnh, pháp luật về quản lý và sử dụng lao ñộng ñối với người
nước ngoài và các văn bản liên quan cho các tổ chức, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài
trên ñịa bàn tỉnh.
5. Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh nghiên cứu, rà soát các quy ñịnh
của pháp luật liên quan ñến công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú
của người nước ngoài tại Việt Nam ñể ñề xuất, sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế hoàn thiện
hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.
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ðiều 14. Sở Du lịch
1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh trong việc quản lý các
doanh nghiệp hoạt ñộng trên lĩnh vực du lịch có sử dụng lao ñộng nước ngoài;
doanh nghiệp lữ hành ñón khách du lịch ñến tham quan, lưu trú trên ñịa bàn tỉnh.
2. Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tổ chức
thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp du lịch sử dụng lao ñộng nước ngoài, các cá nhân,
tổ chức nước ngoài có hoạt ñộng hướng dẫn, ñưa ñón khách du lịch nước ngoài; xử lý
vi phạm của người nước ngoài trên lĩnh vực du lịch.
3. ðịnh kỳ hàng quý (trước ngày 10 tháng ñầu tiên quý tiếp theo) cung cấp cho
Công an tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan danh sách về cấp mới, gia hạn,
thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế hoặc giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng
chi nhánh của các văn phòng, công ty du lịch, doanh nghiệp lữ hành quốc tế; danh sách
lao ñộng nước ngoài làm việc tại các văn phòng, công ty du lịch lữ hành quốc tế ñể
phối hợp theo dõi, quản lý.
ðiều 15. Sở Văn hóa - Thể thao
1. Chủ trì, phối hợp với các ngành, ñịa phương liên quan trong việc quản lý
các cơ sở văn hóa, thể thao có người nước ngoài lao ñộng, làm việc trên ñịa bàn tỉnh
theo ñúng quy ñịnh của pháp luật.
2. Phối hợp Công an tỉnh, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, các ngành
chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý người nước ngoài làm việc tại các cơ sở
văn hóa, thể thao vi phạm pháp luật về lao ñộng, xuất nhập cảnh.
3. ðịnh kỳ hàng quý (trước ngày 10 tháng ñầu tiên quý tiếp theo) cung cấp
danh sách các cơ sở văn hóa, thể thao có yếu tố nước ngoài mới thành lập hoặc giải thể
cho Công an tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh ñể phối hợp theo dõi, quản lý.
ðiều 16. Sở Kế hoạch và ðầu tư
1. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ ñạo, hướng dẫn
tiếp nhận và giải quyết các loại hồ sơ ñăng ký kinh doanh ñúng thời gian, ñúng quy ñịnh
của pháp luật.
2. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan quản lý, cấp giấy chứng nhận ñầu tư,
giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài.
3. ðịnh kỳ hàng quý (trước ngày 10 tháng ñầu tiên quý tiếp theo) cung cấp cho
Công an tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, thông tin các tổ chức có yếu tố nước ngoài
mới thành lập, thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh hoặc thu hồi, giải thể; thông tin
nhà ñầu tư nước ngoài thực hiện kinh doanh theo chức năng quản lý.
ðiều 17. Sở Công Thương
1. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan trong việc quản lý, cấp giấy phép
thành lập Văn phòng ñại diện của thương nhân nước ngoài, cấp giấy phép kinh doanh
(sau khi có Giấy chứng nhận ñầu tư, Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp) và
Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho tổ chức kinh tế có vốn ñầu tư ở nước ngoài thuộc
ñối tượng, hàng hóa kinh doanh theo quy ñịnh của Nghị ñịnh 09/2018/Nð-CP ngày
15/01/2018 của Chính phủ.
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2. Phối hợp Công an tỉnh, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn
người nước ngoài làm việc tại các văn phòng ñại diện hoạt ñộng trên ñịa bàn thực hiện
ñúng các quy ñịnh của pháp luật về lao ñộng và xuất nhập cảnh.
3. ðịnh kỳ hàng quý (trước ngày 10 tháng ñầu tiên quý tiếp theo) cung cấp cho
Công an tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh thông tin văn phòng ñại diện của thương nhân
nước ngoài mới thành lập, ñiều chỉnh, cấp lại hoặc thu hồi giấy phép và thông tin về
người ñứng ñầu văn phòng ñại diện ñể phối hợp theo dõi, quản lý.
ðiều 18. Sở Y tế
1. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ ñạo, hướng dẫn
tiếp nhận và giải quyết các loại hồ sơ ñăng ký của cơ sở y tế có người nước ngoài
hành nghề y, dược trên ñịa bàn tỉnh theo ñúng quy ñịnh của pháp luật.
2. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội
và các ngành chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý người nước ngoài làm việc
tại các cơ sở y, dược vi phạm pháp luật về y tế, lao ñộng và xuất nhập cảnh.
3. ðịnh kỳ hàng quý (trước ngày 10 tháng ñầu tiên quý tiếp theo) cung cấp
danh sách các cơ sở y tế có người nước ngoài hành nghề y, dược mới thành lập hoặc
giải thể cho Công an tỉnh và sở, ban, ngành cấp tỉnh ñể phối hợp, theo dõi, quản lý.
ðiều 19. Sở Giáo dục và ðào tạo
1. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ ñạo, hướng dẫn
tiếp nhận và giải quyết các loại hồ sơ ñăng ký của cơ sở giáo dục, ñào tạo, trung tâm
ngoại ngữ có người nước ngoài học tập, thực tập, làm việc, hợp tác giảng dạy trên
ñịa bàn tỉnh.
2. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan trong việc quản lý các cơ sở giáo dục,
ñào tạo, trung tâm ngoại ngữ có người nước ngoài học tập, thực tập, làm việc, hợp tác
giảng dạy trên ñịa bàn tỉnh theo ñúng pháp luật.
2. Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội và các
ngành chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý người nước ngoài làm việc tại các
cơ sở giáo dục, ñào tạo, trung tâm ngoại ngữ vi phạm pháp luật về giáo dục ñào tạo,
lao ñộng và xuất nhập cảnh.
3. ðịnh kỳ hàng quý (trước ngày 10 tháng ñầu tiên quý tiếp theo) cung cấp
danh sách các cơ sở giáo dục, ñào tạo, trung tâm ngoại ngữ có người nước ngoài học tập,
thực tập, làm việc, hợp tác giảng dạy mới thành lập hoặc giải thể cho Công an tỉnh và
các sở, ban ngành có liên quan ñể phối hợp theo dõi, quản lý.
ðiều 20. Thanh tra tỉnh
1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các ñơn vị có liên quan
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện
các quy ñịnh của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài
tại Việt Nam. ðồng thời, tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện, chấp hành pháp luật
của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan ñến người nước ngoài
trên ñịa bàn tỉnh.
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2. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý cư trú, hoạt ñộng
của người nước ngoài ñược thực hiện theo quy ñịnh của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.
ðiều 21. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh khác
1. Tổ chức thực hiện và chấp hành nghiêm Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh,
cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về quản lý cư trú, hoạt ñộng của người nước ngoài cho các cơ quan,
tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng ñơn vị, chủ ñộng nghiên cứu,
ñề xuất, chỉnh sửa các nội dung liên quan ñến công tác quản lý cư trú, hoạt ñộng của
người nước ngoài phù hợp với tình hình thực tế và các quy ñịnh của pháp luật. Trao ñổi
với Công an tỉnh trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm
pháp luật có nội dung liên quan ñến công tác quản lý cư trú, hoạt ñộng của người
nước ngoài.
3. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội
và các ngành chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý người nước ngoài vi phạm
pháp luật về lao ñộng và xuất nhập cảnh.
4. Phối hợp thống kê nhà nước về cư trú, hoạt ñộng của người nước ngoài:
a) Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên
và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban dân tộc,
Ban Tôn giáo, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị có trách nhiệm cung cấp cho Công an tỉnh,
Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Ủy ban nhân dân
cấp huyện thông tin về các tổ chức, cá nhân ñược cấp giấy phép hoạt ñộng, kinh doanh
ngành nghề ñặc biệt, ngành nghề có ñiều kiện; giấy phép lái xe; thông tin nhà thầu và
người nước ngoài làm việc ñược cấp mới, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép theo chức năng
quản lý.
b) Cục Thuế tỉnh cung cấp cho Công an tỉnh và các sở, ban ngành cấp tỉnh có
liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông tin các tổ chức, cá nhân có yếu tố
nước ngoài ngừng kinh doanh nhưng không thông báo, nợ thuế, trốn thuế.
c) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh cung cấp cho Công an tỉnh các giao dịch
chuyển tiền nghi có liên quan ñến hoạt ñộng khủng bố, phá hoại, rửa tiền, tội phạm
quốc tế và các khoản nợ xấu của tổ chức, cá nhân nước ngoài.
d) Sở Tài chính cân ñối, bố trí kinh phí xây dựng, triển khai, duy trì chương trình
phần mềm dữ liệu dùng chung về thông tin cư trú, hoạt ñộng của người nước ngoài
trên ñịa bàn tỉnh.
ðiều 22. Ủy ban nhân dân cấp huyện
1. Tổ chức thực hiện và chỉ ñạo cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc quản lý cư trú của người nước ngoài
tại ñịa phương theo quy ñịnh của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của
người nước ngoài tại Việt Nam.
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2. Chỉ ñạo cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài tại ñịa phương
phối hợp với cơ quan chức năng quản lý hoạt ñộng của người nước ngoài theo ñúng
mục ñích nhập cảnh.
3. Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh tuyên truyền, phố biến, giáo dục
pháp luật về xuất nhập cảnh, pháp luật về lao ñộng ñối với người nước ngoài và các
văn bản pháp luật liên quan khác cho các tổ chức, doanh nghiệp có người nước ngoài
lao ñộng, làm việc trên ñịa bàn.
4. Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội và các
ngành chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm
pháp luật về lao ñộng, xuất nhập cảnh của người nước ngoài tại ñịa phương. Tổ chức
thực hiện việc nắm tình hình hoạt ñộng của các cơ sở lưu trú và quản lý việc cư trú,
hoạt ñộng của người nước ngoài tại ñịa bàn.
5. Cung cấp cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh thông tin các tổ chức, cá nhân có
yếu tố nước ngoài hoạt ñộng thực tế tại ñịa phương mình theo chức năng quản lý.
ðiều 23. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên ñịa bàn tỉnh mời,
bảo lãnh, ñón tiếp người nước ngoài và các cơ sở lưu trú
1. Quản lý người nước ngoài ñược mời, bảo lãnh, ñón tiếp, làm việc theo ñúng
mục ñích nhập cảnh và chương trình ñã ñăng ký với cơ quan chức năng trong thời gian
ñến ñịa phương. Thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (nơi ñăng ký bảo lãnh)
hoặc Sở Ngoại vụ về việc thôi không bảo lãnh, kết thúc chương trình ñón tiếp, làm việc
với người nước ngoài.
2. Phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh giải quyết vấn ñề phát sinh liên quan
người nước ngoài ñược mời, bảo lãnh, ñón tiếp, làm việc. Phối hợp với cơ sở lưu trú
thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài.
3. ðối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao ñộng là người nước ngoài
thực hiện nghiêm túc quy trình tuyển chọn, quản lý, sử dụng lao ñộng là người nước ngoài
theo quy ñịnh của pháp luật.
4. Hướng dẫn, giải thích cho người nước ngoài chấp hành quy ñịnh của pháp luật
và tôn trọng truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam.
5. Các cơ sở lưu trú có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc quy ñịnh khai báo
tạm trú cho người nước ngoài theo quy ñịnh của pháp luật; cung cấp thông tin, thống kê
báo cáo cơ quan chức năng về tình hình liên quan người nước ngoài tạm trú tại cơ sở
lưu trú. Thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng khi tiến hành kiểm tra, xử lý
các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 24. Kinh phí
Kinh phí bảo ñảm cho công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh,
Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt ñộng
ñược bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, ñơn vị theo phân cấp
hiện hành.
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ðiều 25. Trách nhiệm thi hành
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ ñộng triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế. ðịnh kỳ
hàng năm (trước 15/11) báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh qua
Công an tỉnh (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - số 50 Trần Cao Vân, phường Phú Hội,
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).
2. Công an tỉnh là ñầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, ñánh giá
kết quả công tác phối hợp quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú,
hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh và kịp thời ñề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác
phối hợp, quản lý người nước ngoài trên ñịa bàn.
3. Quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc
cần sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp; các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện
trao ñổi với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh ñể tổng hợp báo cáo
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 24/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 11 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về tổ chức Tổng ñiều tra dân số và nhà ở năm 2019
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng
Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng ñiều tra dân số và nhà ở thời ñiểm 0 giờ ngày 01
tháng 4 năm 2019; Quyết ñịnh số 772/Qð-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng
Chính phủ về tổ chức Tổng ñiều tra dân số và nhà ở năm 2019; Quyết ñịnh số 01/Qð-BCðTW
ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng ban Ban Chỉ ñạo (viết gọn là BCð) Tổng ñiều tra
dân số và nhà ở (viết gọn là Tổng ñiều tra) Trung ương về việc ban hành Phương án
Tổng ñiều tra năm 2019 và ñể thực hiện thành công cuộc Tổng ñiều tra năm 2019
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các, cơ quan, ñơn vị,
ñịa phương, các lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1. Cục Thống kê tỉnh
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã,
thành phố Huế triển khai tổ chức Tổng ñiều tra:
- Xây dựng kế hoạch Tổng ñiều tra năm 2019 trên ñịa bàn tỉnh, bảo ñảm công tác
Tổng ñiều tra ñược triển khai ñúng tiến ñộ, thời gian và chất lượng theo kế hoạch của
BCð Tổng ñiều tra Trung ương.
- ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công ñoạn chủ yếu của
Tổng ñiều tra, ñặc biệt là bước phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di ñộng
(ñiện thoại thông minh và máy tính bảng) và ứng dụng phương pháp hộ tự khai thông tin
trên Trang thông tin ñiện tử của Tổng ñiều tra.
b) Là ñầu mối tiếp nhận kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật do BCð Tổng ñiều tra
Trung ương cung cấp; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, ñề xuất UBND tỉnh dự toán
kinh phí và phân bổ kinh phí hỗ trợ cuộc Tổng ñiều tra theo quy ñịnh; tổ chức cấp phát
các trang thiết bị kỹ thuật cho các cơ quan, ñơn vị, BCð cấp huyện, cấp xã phục vụ
cuộc Tổng ñiều tra.
2. Sở Xây dựng phối hợp Cục Thống kê tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch
Tổng ñiều tra theo ñúng phương án của BCð Tổng ñiều tra Trung ương về thu thập
và tổng hợp các chỉ tiêu thống kê về nhà ở trên ñịa bàn tỉnh.
3. Sở Y tế phối hợp với Cục Thống kê tỉnh trong việc ñiều tra các chỉ tiêu thống kê
về y tế và nhân khẩu học của Tổng ñiều tra.
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4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn,
yêu cầu các cơ quan thông tấn, báo chí, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và
Cổng Thông tin ñiện tử tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền Tổng ñiều tra vào cuối
quý IV năm 2018 và quý I, ñầu quý II năm 2019.
Sở Thông tin và Truyền thông ñề nghị các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông
trên ñịa bàn tỉnh bảo ñảm thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ ñạo, ñiều hành giữa các
cấp trong Tổng ñiều tra, ñặc biệt là ñịa bàn ở vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa.
5. Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền
ñược giao chủ ñộng tham mưu, ñề xuất với UBND tỉnh cân ñối ngân sách tỉnh ñể
hỗ trợ BCð, Văn phòng BCð Tổng ñiều tra tỉnh thực hiện một số bước nghiệp vụ
liên quan ñến cuộc Tổng ñiều tra theo quy ñịnh.
6. Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục Thống kê tỉnh trong
việc ñiều tra các chỉ tiêu thống kê về lao ñộng việc làm của Tổng ñiều tra.
7. Ban Dân tộc tỉnh phối hợp Cục Thống kê tỉnh trong việc tổng hợp các chỉ tiêu
thống kê dân số phân tổ theo dân tộc.
8. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh
căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền ñược giao, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh
có kế hoạch ñiều tra ñối với nhân khẩu trong phạm vi ngành mình phụ trách, theo
phương án của BCð Trung ương quy ñịnh.
Công an tỉnh có nhiệm vụ lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc Tổng ñiều tra
trên phạm vi tỉnh.
9. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế
- Cung cấp bản ñồ cấp xã, phường, thị trấn cho BCð Tổng ñiều tra cùng cấp
làm căn cứ vẽ sơ ñồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia ðBðT.
- Thành lập BCð và Văn phòng giúp việc BCð Tổng ñiều tra cấp huyện theo kế
hoạch chỉ ñạo của BCð Tổng ñiều tra cấp tỉnh.
- Chỉ ñạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập BCð Tổng ñiều tra cấp xã;
tuyển chọn lực lượng tham gia làm ñiều tra viên, tổ trưởng ñể thực hiện công tác vẽ
sơ ñồ nền xã, phường, thị trấn, lập bảng kê ðBðT và thu thập thông tin tại ðBðT.
10. Giao Cục Thống kê tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, ñôn ñốc, hướng
dẫn các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương thực hiện hiệu quả Chỉ thị này.
11. Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương có
trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 25/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 11 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về việc tổ chức thực hiện ñồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn
nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào ñịa bàn tỉnh

Theo thông tin của Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và Tổ chức Nông lương
Liên hợp quốc (FAO), từ năm 2017 ñến 31/10/2018, ñã có 19 quốc gia báo cáo phát hiện
các ổ Dịch tả lợn Châu Phi, trên 371.000 con lợn bệnh trong ñó chết 122.000 con,
tiêu hủy 835.000 con. Từ ngày 03/8/2018 ñến ngày 31/10/2018, Trung Quốc phát hiện
54 ổ dịch tại 13 tỉnh (bao gồm: An Huy, Hắc Long Giang, Hà Nam, Liêu Ninh, Giang Tô,
Chiết Giang, Cát Lâm, Khu tự trị Nội Mông, Thiên Tân, Sơn Tây, Hồ Nam, Quý Châu,
Vân Nam (tại Simao của thành phố Phổ Nhĩ cách biên giới với các tỉnh Tây Bắc của
Việt Nam khoảng 150km), nước này phải tiêu hủy trên 210.000 con lợn.
Nguy cơ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào nước ta thông qua các
hoạt ñộng vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu,
không rõ nguồn gốc, nhất là các tỉnh biên giới phía Bắc là rất cao; các hoạt ñộng
thương mại, du lịch của nhân dân các nước ñã và ñang có dịch bệnh ñặc biệt là cư dân
biên giới vận chuyển và tiêu thụ các sản phẩm thịt lợn, kể cả các sản phẩm thịt lợn ñã
qua chế biến chín cũng có thể ñưa vi rút bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào
Việt Nam.
Thực hiện Công ñiện số 1194/Cð-TTg ngày 12/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi,
Công ñiện khẩn số 6741/Cð-BNN-TY ngày 30/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về việc chủ ñộng ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi vào Việt Nam, Chỉ thị số 8523/CT-BNN-TY ngày 01/11/2018 của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn về việc tổ chức thực hiện ñồng bộ các giải pháp phòng và
ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam. ðể chủ ñộng
phòng và ngăn chặn xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào ñịa bàn tỉnh, Ủy ban
nhân dân tỉnh yêu cầu các ñơn vị, ñịa phương thực hiện nghiêm túc Công ñiện số
04/Cð-UBND ngày 07/9/2018 và Công ñiện số 05/Cð-UBND ngày 14/9/2018 của
Ủy ban nhân tỉnh tỉnh về việc chủ ñộng ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi vào ñịa bàn tỉnh trong ñó chú trọng thực hiện ñồng bộ các giải pháp sau:
1. Chỉ ñạo các lực lượng chức năng tăng cường việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ,
phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn,
sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc; lấy mẫu gửi xét nghiệm
và tổ chức tiêu hủy theo ñúng hướng dẫn của cơ quan thú y.
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2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền ñến cộng ñồng dân cư ñể người dân
không tham gia các hoạt ñộng buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu
vào trong nước tiêu thụ; không mua bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn không có
nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm dịch thú y ñể hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh.
3. Tổ chức giám sát chặt chẽ, lấy mẫu gửi xét nghiệm ñối với lợn có dấu hiệu
bệnh, nghi bị bệnh tại các ñiểm, cơ sở giết mổ hoặc trong quá trình vận chuyển các
sản phẩm thịt lợn ñông lạnh, thịt lợn tươi, giăm bông, xúc xích,…
4. Hướng dẫn người chăn nuôi vệ sinh, khử trùng chuồng trại bằng vôi bột,
hoặc hóa chất; vệ sinh và khử trùng phương tiện vận chuyển, con người ra vào cơ sở
chăn nuôi theo quy trình kỹ thuật chăn nuôi và vệ sinh phòng dịch.
5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế thành lập các ñoàn kiểm tra
thường xuyên về công tác phòng, chống dịch bệnh ñộng vật nhất là tại các ñịa bàn có
nguy cơ cao, các cửa khẩu, ñường mòn, lối mở ở khu vực biên giới; khẩn trương phê duyệt
Kế hoạch hành ñộng ứng phó bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại ñịa phương và bố trí kinh phí
triển khai sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch hành ñộng ứng phó bệnh
Dịch tả lợn Châu Phi trên ñịa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố Huế thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên; Thủ trưởng các sở, ban,
ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giao thông vận tải, Du lịch,
Công Thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh, Thông tin và
Truyền thông, Cục Hải quan tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ ñã phân công chủ ñộng
phối hợp trong công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ñặc biệt là trong
công tác kiểm soát buôn bán, vận chuyển lợn bị bệnh, lợn và sản phẩm lợn nhập lậu,
không rõ nguồn gốc./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống
hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất
nông nghiệp và dân sinh, mùa khô năm 2018 - 2019

Căn cứ Chỉ thị số 8382/CT-BNN-TCTL ngày 26/10/2018 của Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường thực hiện các giải pháp
thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp
và dân sinh, mùa khô năm 2018 - 2019.
Từ tháng 11/2018 ñến những tháng ñầu năm 2019, hiện tượng ENSO ñược
dự báo sẽ chuyển sang trạng thái El Nino với xác suất trong khoảng 60-70%.
Theo ñó, mùa mưa năm 2018 sẽ kết thúc sớm hơn so với trung bình nhiều năm.
Trong vụ ðông Xuân 2018-2019, lượng mưa trên toàn quốc phổ biến thấp hơn
trung bình nhiều năm từ 10-30%; tại tỉnh Thừa Thiên Huế, lượng dòng chảy sông,
suối thấp hơn từ 10-30%, dung tích trữ các hồ chứa thủy lợi chỉ ñạt khoảng 18% so với
dung tích trữ thiết kế. Các hồ chứa sẽ tiếp tục ñược bổ sung nước do ñang trong
mùa mưa; tuy nhiên, khả năng nhiều hồ sẽ không ñược tích ñầy nước do mùa mưa
kết thúc sớm và lượng mưa bị thiếu hụt so với trung bình nhiều năm.
ðể bảo ñảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt, nhu cầu
thiết yếu khác, phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2018 - 2019,
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầuỦy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế,
các cơ quan, ñoàn thể trong tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế:
Xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn với các
kịch bản về nguồn nước có khả năng xảy ra ñể kịp thời triển khai các giải pháp
phù hợp, giảm ñến mức tối thiểu thiệt hại, ổn ñịnh sản xuất và ñời sống của nhân dân
trên ñịa bàn.
Thường xuyên kiểm kê nguồn nước trong công trình thủy lợi, thực hiện tiết kiệm
nước ngay từ ñầu mùa khô, có kế hoạch phân phối nước hợp lý ñể ñảm bảo cung cấp
ñầy ñủ cho các nhu cầu thiết yếu (sinh hoạt, chăn nuôi, cây trồng lâu năm,..) và
sản xuất nông nghiệp cho cả mùa khô năm 2018 - 2019.
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Kiểm kê nguồn nước trong công trình thủy lợi, cân ñối ñể bố trí cơ cấu sản xuất,
mùa vụ, thời ñiểm xuống giống lúa phù hợp, bảo ñảm hạn chế tác ñộng của hạn hán,
thiếu nước, xâm nhập mặn ảnh hưởng ñến năng suất cây trồng; chuyển ñổi cơ cấu
cây trồng ñối với những diện tích thiếu nước; tăng cường sử dụng các giống cây trồng
thích ứng với ñiều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
Tận dụng tối ña nguồn nước tự nhiên còn lại sau mùa mưa từ ao, hồ, sông suối,
kênh rạch ñể cung cấp cho sản xuất vụ ðông Xuân, tiết kiệm nguồn nước từ các
hồ chứa thủy lợi, thủy ñiện ñể dành cung cấp cho các vụ sản xuất sau;
Thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn
(nông - lộ - phơi, ướt khô xen kẽ, phun mưa, nhỏ giọt.v.v.).
Tăng cường thực hiện việc nạo vét, khơi thông, vớt bèo ñể thông thoáng
dòng chảy các sông, hói, kênh mương nội ñồng ñể tích trữ nước. Chủ ñộng lực lượng,
thiết bị, bổ sung các loại máy bơm nước, bơm chuyền khi cần thiết.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng, thủy văn, kế hoạch vận hành của
các nhà máy thủy ñiện, các hồ chứa nước thủy lợi ñể vận hành tích nước phù hợp,
chỉ ñạo vận hành bổ sung nguồn nước theo nhu cầu bảo ñảm phục vụ sản xuất
nông nghiệp và cấp nước dân sinh, ñồng thời phải bảo ñảm an toàn tuyệt ñối ñập,
hồ chứa nước; hướng dẫn xây dựng, kiểm tra phương án phòng, chống hạn của
các huyện, thị xã và thành phố Huế.
Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm kê
nguồn nước trữ trong các hồ chứa thủy lợi, thủy ñiện vào cuối mùa mưa ñể kịp thời
ñiều chỉnh kế hoạch cấp nước cho hạ du các hồ chứa nước thủy ñiện trong mùa khô
2018 - 2019, trong ñó tập trung ưu tiên cấp nước cho dân sinh, sản xuất nông nghiệp
và các ngành kinh tế khác.
3. Sở Công Thương:
Chỉ ñạo Công ty ðiện lực Thừa Thiên Huế ñảm bảo ưu tiên cấp ñiện ổn ñịnh
cho sinh hoạt, vận hành các hồ chứa, trạm bơm phục vụ công tác phòng, chống hạn
kịp thời.
Căn cứ vào tình hình lượng nước của các hồ thủy ñiện và dự báo lượng mưa
từ nay ñến cuối năm 2018, chỉ ñạo các chủ hồ thủy ñiện xây dựng và giám sát kế hoạch
vận hành ñảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp và các
hoạt ñộng khác trên hệ thống sông Hương cho ñến cuối năm 2019.
4. Sở Xây dựng:
Chỉ ñạo Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch cấp nước
sinh hoạt, công nghiệp cho nhân dân trên ñịa bàn tỉnh từ nay ñến cuối năm 2019.
5. Sở Tài chính:
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan tham mưu Ủy ban
nhân dân tỉnh cân ñối, bố trí nguồn vốn ñể thực hiện công tác phòng chống hạn hán,
thiếu nước, xâm nhập mặn.
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6. Sở Kế hoạch và ðầu tư:
Cân ñối nguồn vốn ñầu tư các công trình, dự án thủy lợi theo kế hoạch năm 2019,
ưu tiên ñầu tư các công trình thủy lợi tạo nguồn, cấp nước sạch phục vụ chống hạn hán,
xâm nhập mặn.
7. Các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy ñiện:
Thực hiện việc vận hành phát ñiện hợp lý và ñiều tiết, cấp nước cho hạ du trong
mùa khô 2018 - 2019 theo quy trình vận hành liên hồ ñã ñược Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt tại Quyết ñịnh số 2482/Qð-TTg ngày 30/12/2015.
8. ðài Khí tượng thủy văn tỉnh:
Thường xuyên cập nhật số liệu, tình hình diễn biến về thời tiết, khí tượng
thủy văn, thông báo cho các ñịa phương, cơ quan thông tấn báo chí và các ñơn vị
liên quan biết ñể kịp thời chỉ ñạo chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn.
9. Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Quản lý khai thác công trình
thủy lợi tỉnh:
Chủ ñộng phối hợp với các ñịa phương chuẩn bị sẵn sàng phương án phòng,
chống hạn hán, xâm nhập mặn, xác ñịnh cụ thể từng vùng có khả năng thiếu nước ñể
có kế hoạch chống hạn và biện pháp cấp nước hợp lý.
Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nguồn nước, vận hành các
công trình thủy lợi, các công trình ngăn mặn, giữ ngọt Thảo Long, Cửa Lác, các cống
trên ñê, trên sông hợp lý phục vụ chống hạn; tổ chức tưới hiệu quả và tiết kiệm nước;
thườngxuyên báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
10. ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế:
Tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình nguồn nước, xâm nhập mặn
tới người dân, nâng cao ý thức người dân trong việc sử dụng nước tiết kiệm; vận ñộng
nhân dân phối hợp với các ñơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi tranh thủ lấy,
trữ nước và sử dụng nước hiệu quả.
11. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh khác căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, chủ ñộng
phối hợp với các ñịa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống hạn hán,
thiếu nước và xâm nhập mặn.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các ñơn vị liên quan chịu
trách nhiệm tổ chức, chỉ ñạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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