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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 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 01/2019/Qð-UBND  Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 01 năm 2019 
  

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc sáp nhập và hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                    

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm  2016; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương;  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, 
huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;  

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính và Giám ñốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Sáp nhập và hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính, như sau: 

1. Sáp nhập Phòng Tin học - Thống kê tài chính vào Văn phòng Sở. 

2. Hợp nhất Phòng Quản lý giá và công sản và Phòng Tài chính doanh nghiệp 
thành Phòng Quản lý Giá - Công sản và Doanh nghiệp. 

3. Các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính sau khi hợp nhất bao gồm: 

a) Văn phòng; 

b) Thanh tra; 

c) Phòng Quản lý Ngân sách; 

d) Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp; 

ñ) Phòng Tài chính ðầu tư; 

e) Phòng Quản lý Giá - Công sản và Doanh nghiệp. 
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ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2019 
và bãi bỏ Khoản 2, ðiều 3 Quyết ñịnh số 86/2016/Qð-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016 
của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Tài chính. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc 
Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã và thành phố Huế 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 

 Số: 02/2019/Qð-UBND  Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 01 năm 2019 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ 

  
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 Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban 
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ.   

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Hợp nhất Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ và Phòng Công chức, 
viên chức thành Phòng Tổ chức - Công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ. 

Các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ sau khi hợp nhất gồm: 
- Văn phòng Sở; 
- Thanh tra Sở; 
- Phòng Tổ chức - Công chức, viên chức; 
- Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên; 
- Phòng Cải cách hành chính. 
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2019 và 

bãi bỏ ðiểm a, khoản 2, ðiều 3 Quyết ñịnh số 22/2018/Qð-UBND ngày 03 tháng 4 
năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Nội vụ. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng 
các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế 
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 

 Số: 03/2019/Qð-UBND   Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 01 năm 2019 
  

QUYẾT ðỊNH 
Về việc hợp nhất các phòng chuyên môn 

 thuộc Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ 
  

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 Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban 
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ.   

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Hợp nhất Phòng Công giáo, Tin lành và Phòng Phật giáo, Cao ñài và các 
tôn giáo khác thành Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ. 

Các phòng chuyên môn thuộc Ban Tôn giáo sau khi hợp nhất gồm: 
- Phòng Tổng hợp - Hành chính; 
- Phòng Nghiệp vụ. 
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2019 và 

bãi bỏ ðiểm b, Khoản 3, ðiều 1 Quyết ñịnh số 42/2015/Qð-UBND ngày 01 tháng 10 
năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng 
các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và 
Trưởng ban Ban Tôn giáo 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 

 Số: 04/2019/Qð-UBND  Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 01 năm 2019 
 

 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc hợp nhất các phòng chuyên môn 

thuộc Ban Thi ñua - Khen thưởng, Sở Nội vụ 
  

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 Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban 
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ.   

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Hợp nhất Phòng Nghiệp vụ cấp tỉnh và Phòng Nghiệp vụ cấp huyện 
thành Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Thi ñua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. 

Các phòng chuyên môn thuộc Ban Thi ñua - Khen thưởng sau khi hợp nhất gồm: 

- Phòng Tổng hợp - Hành chính; 

- Phòng Nghiệp vụ. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2019 
và bãi bỏ ðiểm b, Khoản 3, ðiều 1 Quyết ñịnh số 43/2015/Qð-UBND ngày 01 tháng 10 
năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Ban Thi ñua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng 
các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và 
Trưởng ban Ban Thi ñua - Khen thưởng chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
       

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN A LƯỚI 

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

   

Số: 06/2018/NQ-HðND     A Lưới, ngày 19 tháng 12 năm 2018 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về thông qua phương án ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất  

ñến năm 2020 huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI 
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 7 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội 

về ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 và kế hoạch sử dụng ñất 5 năm 
kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai; 

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh chi tiết việc lập, ñiều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng ñất;  

Căn cứ Nghị quyết 37/2017/NQ-HðND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến 
năm 2020 và kế hoạch sử dụng ñất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 144/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân huyện về việc ñề nghị thông qua ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến 
năm 2020 và kế hoạch sử dụng ñất năm ñầu của kỳ ñiều chỉnh quy hoạch huyện A Lưới. 
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội ñồng nhân dân huyện và ý kiến của ñại biểu. 

QUYẾT NGHỊ: 
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân huyện tán thành và thông qua phương án ñiều chỉnh 

quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế với các 
nội dung chủ yếu sau: 

1. Diện tích, cơ cấu các loại ñất 
- Tổng diện tích ñất tự nhiên:  122.521,20 ha. 
Trong ñó: 
- ðất nông nghiệp diện tích:  115.093,81 ha. 
- ðất phi nông nghiệp diện tích:    6.724,69 ha. 
- ðất chưa sử dụng diện tích:        702,70 ha. 
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2. Diện tích chuyển mục ñích sử dụng ñất 
- ðất nông nghiệp chuyển sang ñất phi nông nghiệp diện tích: 1.446,01 ha. 
- Chuyển ñổi cơ cấu sử dụng ñất trong nội bộ ñất nông nghiệp diện tích: 39,14 ha. 

3. Diện tích ñất chưa sử dụng ñưa vào sử dụng 
- ðất chưa sử dụng chuyển sang ñất nông nghiệp diện tích: 642,26 ha. 
- ðất chưa sử dụng chuyển sang ñất phi nông nghiệp diện tích: 60,98 ha. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 
 ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao Ủy ban nhân dân huyện hoàn thiện hồ sơ ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất 
ñến năm 2020 huyện A Lưới trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy ñịnh của 
pháp luật.  

Sau khi phương án ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 huyện A Lưới 
ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai, 
tuyên truyền, công bố công khai ñể Nhân dân, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, 
các nhà ñầu tư biết ñể thực hiện quy hoạch, kế hoạch. 

Hàng năm, lập kế hoạch sử dụng ñất cấp huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
phê duyệt ñể tổ chức thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật; tiến hành sơ kết, tổng kết 
và báo cáo ñánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện. 
 Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, các 
Tổ ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện phối hợp với Ban Thường trực 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các thành viên phổ biến, quán triệt, 
tuyên truyền, vận ñộng và cùng với Nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết. 
Tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 
ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, kỳ họp thứ 7 
thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 26 tháng 12 năm 2018. 
Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 5ñ/2012/NQ-HðND10 ngày 19 tháng 12 
năm 2012 của Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới./. 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Hồ ðàm Giang 
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PHỤ LỤC 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2019/NQ-HðND ngày 19/12/2018 

 của Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, kỳ họp thứ 7) 
 
I. Phương án ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 
1.1. Diện tích, cơ cấu các loại ñất 

ðơn vị tính: ha. 

STT Chỉ tiêu Mã 

Hiện trạng                  
năm 2015 

ðiều chỉnh        
quy hoạch              

ñến năm 2020 
Diện tích 
tăng (+), 
giảm (-) Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu 

(%) 
Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu 

(%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)-(4) 

  
TỔNG DIỆN TÍCH              
ðẤT TỰ NHIÊN 

  122.521,20 100,00 122.521,20 100,00  

1 ðất nông nghiệp NNP 115.892,55 94,59 115.093,81 93,94 -798,75 

1.1 ðất trồng lúa LUA 1.150,69 0,94 1.103,15 0,90 -47,54 

 
Trong ñó: ðất 
chuyên trồng lúa nước 

LUC 1.080,04 0,88 1.038,78 0,85 -41,26 

1.2 
ðất trồng cây hàng 
năm khác 

HNK 1.344,27 1,10 1.162,01 0,95 -182,26 

1.3 ðất trồng cây lâu năm CLN 3.490,16 2,85 3.190,05 2,60 -300,11 

1.4 ðất rừng phòng hộ RPH 48.421,25 39,52 47.292,30 38,60 -1.128,95 

1.5 ðất rừng ñặc dụng RDD 15.322,29 12,51 15.354,39 12,53 32,10 

1.6 ðất rừng sản xuất RSX 45.930,21 37,49 46.716,31 38,13 786,09 

1.7 
ðất nuôi trồng 
thủy sản 

NTS 231,27 0,19 228,02 0,19 -3,25 

1.8 ðất làm muối LMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 ðất nông nghiệp khác NKH 2,40 0,00 47,57 0,04 45,17 

2 ðất phi nông nghiệp PNN 5.222,70 4,26 6.724,69 5,49 1.501,99 

2.1 ðất quốc phòng CQP 129,17 0,11 508,29 0,41 379,12 

2.2 ðất an ninh CAN 0,77 0,00 1,92 0,00 1,15 

2.3 ðất khu công nghiệp SKK 0,00 0,00 140,00 0,11 140,00 

2.4 ðất khu chế xuất SKT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5 ðất cụm công nghiệp SKN 26,80 0,02 30,24 0,02 3,44 

2.6 
ðất thương mại, 
dịch vụ 

TMD 0,24 0,00 300,03 0,24 299,79 

2.7 
ðất cơ sở sản xuất 
phi nông nghiệp 

SKC 16,67 0,01 35,12 0,03 18,45 

2.8 
ðất sử dụng cho 
hoạt ñộng khoáng sản 

SKS 13,97 0,01 16,17 0,01 2,20 
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STT Chỉ tiêu Mã 

Hiện trạng                  
năm 2015 

ðiều chỉnh        
quy hoạch              

ñến năm 2020 
Diện tích 
tăng (+), 
giảm (-) Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu 

(%) 
Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu 

(%) 

2.9 

ðất phát triển hạ 
tầng cấp quốc gia, 
cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã 

DHT 3.190,80 2,60 2.446,37 2,00 -744,43 

2.9.1 ðất giao thông DGT 650,10 0,53 838,05 0,68 187,95 
2.9.2 ðất thủy lợi DTL 86,46 0,07 95,52 0,08 9,06 

2.9.3 
ðất công trình 
năng lượng 

DNL 2.363,23 1,93 1.402,48 1,14 -960,75 

2.9.4 
ðất công trình bưu 
chính viễn thông 

DBV 1,28 0,00 1,58 0,00 0,30 

2.9.5 ðất cơ sở văn hóa DVH 16,03 0,01 22,86 0,02 6,83 
2.9.6 ðất cơ sở y tế DYT 6,70 0,01 7,68 0,01 0,98 
2.9.7 ðất cơ sở giáo dục DGD 44,16 0,04 46,13 0,04 1,97 

2.9.8 
ðất cơ sở thể dục 
thể thao 

DTT 19,35 0,02 28,06 0,02 8,71 

2.9.9 ðất chợ DCH 3,51 0,00 4,03 0,00 0,52 
2.9.10 ðất dịch vụ xã hội DXH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10 
ðất có di tích 
lịch sử - văn hóa 

DDT 43,64 0,04 71,00 0,06 27,36 

2.11 
ðất danh lam 
thắng cảnh 

DDL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.12 
ðất bãi thải, xử lý 
chất thải 

DRA 1,03 0,00 5,23 0,00 4,20 

2.13 ðất ở tại nông thôn ONT 433,09 0,35 618,91 0,51 185,82 
2.14 ðất ở tại ñô thị  ODT 90,58 0,07 89,48 0,07 -1,10 

2.15 
ðất xây dựng trụ sở 
cơ quan 

TSC 23,39 0,02 26,26 0,02 2,87 

2.16 
ðất xây dựng trụ sở 
của tổ chức sự nghiệp 

DTS 5,01 0,00 7,41 0,01 2,40 

2.17 
ðất xây dựng cơ 
sở ngoại giao 

DNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.18 ðất cơ sở tôn giáo TON 0,64 0,00 0,76 0,00 0,12 

2.19 
ðất làm nghĩa trang 
nghĩa ñịa, nhà tang lễ, 
nhà hỏa táng 

NTD 113,51 0,09 153,12 0,12 39,61 

2.20 
ðất sản xuất vật 
liệu xây dựng, làm 
ñồ gốm 

SKX 21,22 0,02 35,11 0,03 13,89 
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STT Chỉ tiêu Mã 

Hiện trạng                  
năm 2015 

ðiều chỉnh        
quy hoạch              

ñến năm 2020 
Diện tích 
tăng (+), 
giảm (-) Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu 

(%) 
Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu 

(%) 
2.21 ðất sinh hoạt cộng ñồng DSH 8,32 0,01 22,20 0,02 13,88 

2.22 
ðất khu vui chơi, 
giải trí công cộng 

DKV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.23 ðất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,49 0,00 0,49 0,00 0,00 

2.24 
ðất sông, ngòi, kênh, 
rạch, suối 

SON 1.082,76 0,88 1.052,74 0,86 -30,02 

2.25 
ðất có mặt nước 
chuyên dùng 

MNC 19,70 0,02 1.162,94 0,95 1.143,24 

2.26 
ðất phi nông nghiệp 
khác 

PNK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 ðất chưa sử dụng CSD 1.405,94 1,15 702,70 0,57 -703,24 

4 
ðất khu công nghệ 
cao* 

KCN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 ðất khu kinh tế* KKT 0,00 0,00 10.184,00 8,31 10.184,00 
6 ðất ñô thị* KDT 1.416,73 1,16 1.416,73 1,16 0,00 

 
1.2. Diện tích chuyển mục ñích sử dụng ñất 

ðơn vị tính: ha. 

STT Chỉ tiêu sử dụng ñất Mã 
Tổng 

diện tích 
1 ðất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 1.446,01 

1.1 ðất trồng lúa LUA/PNN 47,54 

 Trong ñó: ðất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 41,26 

1.2 ðất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 56,86 

1.3 ðất trồng cây lâu năm CLN/PNN 106,04 

1.4 ðất rừng phòng hộ RPH/PNN 36,43 

1.5 ðất rừng ñặc dụng RDD/PNN 1,40 

1.6 ðất rừng sản xuất RSX/PNN 1.187,49 

1.7 ðất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 10,25 

1.8 ðất làm muối LMU/PNN 0.00 

1.9 ðất nông nghiệp khác NKH/PNN 0.00 

2 
Chuyển ñổi cơ cấu sử dụng ñất trong nội bộ ñất 
nông nghiệp 

PNN 39,14 

 Trong ñó:     

2.1 ðất trồng lúa chuyển sang ñất trồng cây lâu năm LUA/CLN 0.00 

2.2 ðất trồng lúa chuyển sang ñất trồng rừng LUA/LNP 0.00 

2.3 ðất trồng lúa chuyển sang ñất nuôi trồng thủy sản LUA/NTS 0.00 
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STT Chỉ tiêu sử dụng ñất Mã 
Tổng 

diện tích 
2.4 ðất trồng lúa chuyển sang ñất làm muối LUA/LMU 0.00 

2.5 
ðất trồng cây hàng năm khác chuyển sang ñất 
nuôi trồng thủy sản 

HNK/NTS 0.00 

2.6 
ðất trồng cây hàng năm khác chuyển sang ñất làm 
muối 

HNK/LMU 0.00 

2.7 
ðất rừng phòng hộ chuyển sang ñất nông nghiệp 
không phải là rừng 

RPH/NKR(a) 0.00 

2.8 
ðất rừng ñặc dụng chuyển sang ñất nông nghiệp 
không phải là rừng 

RDD/NKR(a) 0.00 

2.9 
ðất rừng sản xuất chuyển sang ñất nông nghiệp 
không phải là rừng 

RSX/NKR(a) 37,17 

2.10 
ðất phi nông nghiệp không phải là ñất ở chuyển 
sang ñất ở 

PKO/OCT 1,97 

 

1.3. Diện tích ñất chưa sử dụng ñưa vào sử dụng cho các mục ñích 
ðơn vị tính: ha. 

STT Chỉ tiêu sử dụng ñất Mã 
Tổng 
diện 
tích 

1 ðất nông nghiệp NNP 642,26 
1.1 ðất trồng lúa LUA 0,74 

 Trong ñó: ðất chuyên trồng lúa nước LUC 0,00 
1.2 ðất trồng cây hàng năm khác HNK 3,27 
1.3 ðất trồng cây lâu năm CLN 0,00 
1.4 ðất rừng phòng hộ RPH 0,00 
1.5 ðất rừng ñặc dụng RDD 45,00 
1.6 ðất rừng sản xuất RSX 592,49 
1.7 ðất nuôi trồng thủy sản NTS 0,00 
1.8 ðất làm muối LMU 0,00 
1.9 ðất nông nghiệp khác NKH 1,50 

2 ðất phi nông nghiệp PNN 60,98 
2.1 ðất quốc phòng CQP 0,00 
2.2 ðất an ninh CAN 0,15 
2.3 ðất khu công nghiệp SKK 1,16 
2.4 ðất khu chế xuất SKT 0,00 
2.5 ðất cụm công nghiệp SKN 0,00 
2.6 ðất thương mại, dịch vụ TMD 0,00 
2.7 ðất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,42 
2.8 ðất sử dụng cho hoạt ñộng khoáng sản SKS 0,00 
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STT Chỉ tiêu sử dụng ñất Mã 
Tổng 
diện 
tích 

2.9 
ðất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 
cấp xã 

DHT 6,25 

2.9.1 ðất giao thông DGT 5,09 

2.9.2 ðất thủy lợi DTL 0,47 

2.9.3 ðất công trình năng lượng DNL 0,00 

2.9.4 ðất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,00 

2.9.5 ðất cơ sở văn hóa DVH 0,00 

2.9.6 ðất cơ sở y tế DYT 0,59 

2.9.7 ðất cơ sở giáo dục DGD 0,10 

2.9.8 ðất cơ sở thể dục thể thao DTT 0,00 

2.9.9 ðất chợ DCH 0,00 

2.9.10 ðất dịch vụ xã hội DXH 0,00 

2.10 ðất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 3,00 

2.11 ðất danh lam thắng cảnh DDL 0,00 

2.12 ðất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,00 

2.13 ðất ở tại nông thôn ONT 0,94 

2.14 ðất ở tại ñô thị  ODT 2,26 

2.15 ðất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,01 

2.16 ðất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,05 

2.17 ðất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0,00 

2.18 ðất cơ sở tôn giáo TON 0,12 

2.19 ðất làm nghĩa trang nghĩa ñịa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 0,50 

2.20 ðất sản xuất vật liệu xây dựng, làm ñồ gốm SKX 0,00 

2.21 ðất sinh hoạt cộng ñồng DSH 1,36 

2.22 ðất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,00 

2.23 ðất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,00 

2.24 ðất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 0,00 

2.25 ðất có mặt nước chuyên dùng MNC 44,76 

2.26 ðất phi nông nghiệp khác PNK 0,00 
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II. Nội dung kế hoạch sử dụng ñất năm ñầu của kỳ ñiều chỉnh quy hoạch 
2.1. Phân bổ diện tích các loại ñất 

ðơn vị tính: ha. 

STT Chỉ tiêu 

Hiện trạng        
năm 2015 

Kế hoạch           
năm 2016 

Diện 
tích 

tăng (+), 
giảm (-) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

  
TỔNG DIỆN TÍCH 

ðẤT TỰ NHIÊN 
122.521,20 100,00 122.521,20 100,00  

1 ðất nông nghiệp 115.892,55 94,59 115.756,04 94,48 -136,51 

1.1 ðất trồng lúa 1.150,69 0,94 1.146,99 0,94 -3,70 

 
Trong ñó: ðất chuyên 
trồng lúa nước 

1.080,04 0,88 1.076,30 0,88 -3,74 

1.2 
ðất trồng cây hàng năm 
khác 

1.344,27 1,10 1.338,97 1,09 -5,30 

1.3 ðất trồng cây lâu năm 3.490,16 2,85 3.492,07 2,85 1,91 

1.4 ðất rừng phòng hộ 48.421,25 39,52 48.415,27 39,52 -5,98 

1.5 ðất rừng ñặc dụng 15.322,29 12,51 15.322,29 12,51 0,00 

1.6 ðất rừng sản xuất 45.930,21 37,49 45.809,89 37,39 -120,32 

1.7 ðất nuôi trồng thủy sản 231,27 0,19 228,15 0,19 -3,12 

1.8 ðất làm muối - - - - - 

1.9 ðất nông nghiệp khác 2,40 0,00 2,41 0,00 0,01 

2 ðất phi nông nghiệp 5.222,70 4,26 5.361,18 4,38 138,48 

2.1 ðất quốc phòng 129,17 0,11 133,68 0,11 4,51 

2.2 ðất an ninh 0,77 0,00 0,92 0,00 0,15 

2.3 ðất khu công nghiệp - - - - - 

2.4 ðất khu chế xuất - - - - - 

2.5 ðất cụm công nghiệp 26,80 0,02 30,86 0,03 4,06 

2.6 ðất thương mại, dịch vụ 0,24 0,00 16,15 0,01 15,91 

2.7 
ðất cơ sở sản xuất 
phi nông nghiệp 

16,67 0,01 33,36 0,03 16,69 

2.8 
ðất sử dụng cho hoạt 
ñộng khoáng sản 

13,97 0,01 13,97 0,01 0,00 
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STT Chỉ tiêu 

Hiện trạng        
năm 2015 

Kế hoạch           
năm 2016 

Diện 
tích 

tăng (+), 
giảm (-) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

2.9 
ðất phát triển hạ tầng 
cấp quốc gia, cấp tỉnh, 
cấp huyện, cấp xã 

3.190,80 2,60 3.256,47 2,66 65,67 

2.9.1 ðất giao thông 650,10 0,53 690,03 0,56 39,93 

2.9.2 ðất thủy lợi 86,46 0,07 91,38 0,07 4,92 

2.9.3 ðất công trình năng lượng 2.363,23 1,93 2.363,66 1,93 0,43 

2.9.4 
ðất công trình bưu chính 
viễn thông 

1,28 0,00 1,30 0,00 0,02 

2.9.5 ðất cơ sở văn hóa 16,03 0,01 15,28 0,01 -0,75 

2.9.6 ðất cơ sở y tế 6,70 0,01 6,69 0,01 -0,01 
2.9.7 ðất cơ sở giáo dục 44,16 0,04 44,82 0,04 0,66 

2.9.8 
ðất cơ sở thể dục 
thể thao 

19,35 0,02 19,31 0,02 -0,04 

2.9.9 ðất chợ 3,51 0,00 3,37 0,00 -0,14 
2.9.10 ðất dịch vụ xã hội - - - - - 

2.10 
ðất có di tích lịch 
sử - văn hóa 

43,64 0,04 43,64 0,04 0,00 

2.11 ðất danh lam thắng cảnh - - - - - 

2.12 
ðất bãi thải, xử lý 
chất thải 

1,03 0,00 4,40 0,00 3,37 

2.13 ðất ở tại nông thôn 433,09 0,35 444,78 0,36 11,69 
2.14 ðất ở tại ñô thị  90,58 0,07 90,80 0,07 0,22 

2.15 
ðất xây dựng trụ sở 
cơ quan 

23,39 0,02 22,72 0,02 -0,67 

2.16 
ðất xây dựng trụ sở 
của tổ chức sự nghiệp 

5,01 0,00 5,09 0,00 0,08 

2.17 
ðất xây dựng cơ sở 
ngoại giao 

- - - - - 

2.18 ðất cơ sở tôn giáo 0,64 0,00 0,76 0,00 0,12 

2.19 
ðất làm nghĩa trang 
nghĩa ñịa, nhà tang lễ, 
nhà hỏa táng 

113,51 0,09 116,50 0,10 2,99 

2.20 
ðất sản xuất vật liệu 
xây dựng, làm ñồ gốm 

21,22 0,02 21,22 0,02 0,00 

2.21 ðất sinh hoạt cộng ñồng 8,32 0,01 17,58 0,01 9,26 
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STT Chỉ tiêu 

Hiện trạng        
năm 2015 

Kế hoạch           
năm 2016 

Diện 
tích 

tăng (+), 
giảm (-) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

2.22 
ðất khu vui chơi, 
giải trí công cộng 

0,00 0,00 4,61 0,00 4,61 

2.23 ðất cơ sở tín ngưỡng 0,49 0,00 0,48 0,00 -0,01 

2.24 
ðất sông, ngòi, kênh, 
rạch, suối 

1.082,76 0,88 1.082,76 0,88 0,00 

2.25 
ðất có mặt nước 
chuyên dùng 

19,70 0,02 20,43 0,02 0,73 

2.26 
ðất phi nông nghiệp 
khác 

- - - - - 

3 ðất chưa sử dụng 1.405,94 1,15 1.403,99 1,15 -1,95 

4 
ðất khu công nghệ 
cao * 

- - - - - 

5 ðất khu kinh tế * - - - - - 

6 ðất ñô thị * 1.416,73 1,16 1.416,73 1,16 0,00 

 
2.2. Kế hoạch thu hồi ñất 

ðơn vị tính: ha. 

STT Chỉ tiêu sử dụng ñất Mã Diện tích 

1 ðất nông nghiệp NNP 150,98 

1.1 ðất trồng lúa LUA 3,65 

 Trong ñó: ðất chuyên trồng lúa nước LUC 3,65 

1.2 ðất trồng cây hàng năm khác HNK 4,59 

1.3 ðất trồng cây lâu năm CLN 4,91 

1.4 ðất rừng phòng hộ RPH 15,00 

1.5 ðất rừng ñặc dụng RDD   

1.6 ðất rừng sản xuất RSX 119,71 

1.7 ðất nuôi trồng thủy sản NTS 3,12 

1.8 ðất làm muối LMU   

1.9 ðất nông nghiệp khác NKH   
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STT Chỉ tiêu sử dụng ñất Mã Diện tích 

2 ðất phi nông nghiệp PNN 7,36 

 Trong ñó:     
2.1 ðất quốc phòng CQP   
2.2 ðất an ninh CAN   
2.3 ðất khu công nghiệp SKK   
2.4 ðất khu chế xuất SKT   
2.5 ðất cụm công nghiệp SKN   
2.6 ðất thương mại dịch vụ TMD   
2.7 ðất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,11 
2.8 ðất sử dụng cho hoạt ñộng khoáng sản SKS   

2.9 
ðất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã 

DHT 0,99 

2.9.1 ðất  xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,72 
2.9.2 ðất xây dựng  cơ sở dịch vụ xã hội DXH   
2.9.3 ðất xây dựng cơ sở y tế DYT   
2.9.4 ðất xây dựng cơ sở giáo dục và ñào tạo DGD 0,05 
2.9.5 ðất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 0,04 
2.9.6 ðất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH   
2.9.7 ðất giao thông DGT   
2.9.8 ðất thủy lợi DTL 0,03 
2.9.9 ðất công trình năng lượng DNL   
2.9.10 ðất công trình bưu chính, viễn thông DBV   
2.9.11 ðất chợ DCH 0,15 

2.1 ðất có di tích lịch sử - văn hóa DDT   
2.11 ðất danh lam thắng cảnh DDL   
2.12 ðất bãi thải, xử lý chất thải DRA   
2.13 ðất ở tại nông thôn ONT 2,82 
2.14 ðất ở tại ñô thị ODT 1,99 
2.15 ðất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,75 
2.16 ðất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS   
2.17 ðất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG   
2.18 ðất cơ sở tôn giáo TON   

2.19 
ðất làm nghĩa trang, nghĩa ñịa, nhà tang lễ, nhà 
hỏa táng 

NTD 0,70 

2.2 ðất sản xuất vật liệu xây dựng, làm ñồ gốm SKX   
2.21 ðất sinh hoạt cộng ñồng DSH   
2.22 ðất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV   
2.23 ðất cơ sở tín ngưỡng TIN   
2.24 ðất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON   
2.25 ðất có mặt nước chuyên dùng MNC   
2.26 ðất phi nông nghiệp khác PNK   
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2.3. Kế hoạch chuyển mục ñích sử dụng ñất 
ðơn vị tính: ha.  

STT Chỉ tiêu Mã Diện tích 

1 ðất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 127,03 

1.1 ðất trồng lúa LUA/PNN 3,65 

 Trong ñó: ðất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 3,65 

1.2 ðất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 4,59 

1.3 ðất trồng cây lâu năm CLN/PNN 4,91 

1.4 ðất rừng phòng hộ RPH/PNN 15,00 

1.5 ðất rừng ñặc dụng RDD/PNN   

1.6 ðất rừng sản xuất RSX/PNN 92,11 

1.7 ðất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 3,12 

1.8 ðất làm muối LMU/PNN   

1.9 ðất nông nghiệp khác NKH/PNN   

2 
Chuyển ñổi cơ cấu sử dụng ñất trong nội bộ 
ñất nông nghiệp 

  27,60 

 Trong ñó:      

2.1 ðất trồng lúa chuyển sang ñất trồng cây lâu năm LUA/CLN   

2.2 ðất trồng lúa chuyển sang ñất trồng rừng LUA/LNP   

2.3 ðất trồng lúa chuyển sang ñất nuôi trồng thủy sản LUA/NTS   

2.4 ðất trồng lúa chuyển sang ñất làm muối LUA/LMU   

2.5 
ðất trồng cây hàng năm khác chuyển sang ñất 
nuôi trồng thủy sản 

HNK/NTS   

2.6 
ðất trồng cây hàng năm khác chuyển sang ñất 
làm muối 

HNK/LMU   

2.7 
ðất rừng phòng hộ chuyển sang ñất nông nghiệp 
không phải là rừng 

RPH/NKR(a)   

2.8 
ðất rừng ñặc dụng chuyển sang ñất nông nghiệp 
không phải là rừng 

RDD/NKR(a)   

2.9 
ðất rừng sản xuất chuyển sang ñất nông nghiệp 
không phải là rừng 

RSX/NKR(a) 27,60 

3 
ðất phi nông nghiệp không phải là ñất ở 
chuyển sang ñất ở 

PKO/OCT 0,75 
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2.4. Kế hoạch ñưa ñất chưa sử dụng vào sử dụng 
ðơn vị tính: ha. 

STT Chỉ tiêu sử dụng ñất Mã Diện tích 

1 ðất nông nghiệp NNP   
1.1 ðất trồng lúa LUA   

 Trong ñó: ðất chuyên trồng lúa nước LUC   
1.2 ðất trồng cây hàng năm khác HNK   
1.3 ðất trồng cây lâu năm CLN   
1.4 ðất rừng phòng hộ RPH   
1.5 ðất rừng ñặc dụng RDD   
1.6 ðất rừng sản xuất RSX   
1.7 ðất nuôi trồng thủy sản NTS   
1.8 ðất làm muối LMU   
1.9 ðất nông nghiệp khác NKH   
2 ðất phi nông nghiệp PNN 4,09 
 Trong ñó:     

2.1 ðất quốc phòng CQP   
2.2 ðất an ninh CAN 0,15 
2.3 ðất khu công nghiệp SKK   
2.4 ðất khu chế xuất SKT   
2.5 ðất cụm công nghiệp SKN 2,06 
2.6 ðất thương mại dịch vụ TMD   
2.7 ðất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC   
2.8 ðất sử dụng cho hoạt ñộng khoáng sản SKS   

2.9 
ðất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 
cấp xã 

DHT 0,01 

2.9.1 ðất  xây dựng cơ sở văn hóa DVH   
2.9.2 ðất xây dựng  cơ sở dịch vụ xã hội DXH   
2.9.3 ðất xây dựng cơ sở y tế DYT   
2.9.4 ðất xây dựng cơ sở giáo dục và ñào tạo DGD   
2.9.5 ðất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT   
2.9.6 ðất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH   
2.9.7 ðất giao thông DGT   
2.9.8 ðất thủy lợi DTL 0,01 
2.9.9 ðất công trình năng lượng DNL   
2.9.10 ðất công trình bưu chính, viễn thông DBV   
2.9.11 ðất chợ DCH   
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STT Chỉ tiêu sử dụng ñất Mã Diện tích 
2.1 ðất có di tích lịch sử - văn hóa DDT   
2.11 ðất danh lam thắng cảnh DDL   
2.12 ðất bãi thải, xử lý chất thải DRA 1,2 
2.13 ðất ở tại nông thôn ONT 0,38 
2.14 ðất ở tại ñô thị ODT   
2.15 ðất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,05 
2.16 ðất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,12 
2.17 ðất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG   
2.18 ðất cơ sở tôn giáo TON 0,12 
2.19 ðất làm nghĩa trang, nghĩa ñịa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD   
2.2 ðất sản xuất vật liệu xây dựng, làm ñồ gốm SKX   
2.21 ðất sinh hoạt cộng ñồng DSH   
2.22 ðất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV   
2.23 ðất cơ sở tín ngưỡng TIN   
2.24 ðất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON   
2.25 ðất có mặt nước chuyên dùng MNC   
2.26 ðất phi nông nghiệp khác PNK   
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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 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 01 năm 2019 
               

QUYẾT ðỊNH 
Về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển  

kinh tế - xã hội năm 2019 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Nghị quyết số 69/2018/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội 
về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán 
ngân sách Nhà nước năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Tỉnh ủy về 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 23/2018/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; 

Xét ñề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám ñốc Sở Kế hoạch 
và ðầu tư, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phân công theo dõi, chỉ ñạo, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và triển khai 
các giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, với các nội dung sau: 

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU 

1. Mục tiêu phát triển 

Chuyển mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu; phát triển du lịch - dịch vụ; 
công nghệ thông tin và nâng cao năng suất lao ñộng. Tập trung cải thiện môi trường 
ñầu tư, kinh doanh ñể phát triển doanh nghiệp và ñẩy mạnh ñổi mới sáng tạo. 
Gắn phát triển kinh tế với bảo ñảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. ðổi mới, 
sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt ñộng 
của hệ thống chính trị gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững an ninh 
chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. 
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2. Chủ ñề của năm: Năm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Năm nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả hoạt ñộng của hệ thống chính trị. 

3. Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 

Các Sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ chủ trì tổng hợp, theo dõi, tham mưu 
ñề xuất chỉ ñạo và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch ngành; trong ñó 
chú ý các chỉ tiêu quan trọng, cụ thể: 

3.1. Sở Kế hoạch và ðầu tư:  

- Tổng sản phẩm trên ñịa bàn (GRDP) tăng 7,5 - 8,0%; 

- Tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân ñầu người (GRDP): 1.915 USD; 

- Tổng vốn ñầu tư toàn xã hội: 22.700 tỷ ñồng; 

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 700 doanh nghiệp. 

3.2. Sở Tài chính: Thu ngân sách nhà nước ñạt 7.210 tỷ ñồng, trong ñó thu nội ñịa 
6.629 tỷ ñồng. 

3.3. Sở Công Thương: 

- Lĩnh vực Công nghiệp - xây dựng tăng 10,5%;  

- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh): 34.000 - 35.000 tỷ ñồng; 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng: 43.000 - 44.000 tỷ ñồng; 

- Một số sản phẩm chủ yếu: Bia: 230 triệu lít; Xi măng: 3 triệu tấn; ñiện sản xuất 
1.450 triệu Kwh; sợi: 95 ngàn tấn; quần áo lót: 350 triệu sản phẩm; 

- Giá trị xuất khẩu hàng hóa ñạt 1.055 triệu USD. 

3.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp tăng 2,3%; 

- Giá trị sản xuất nông nghiệp (giá so sánh): 7.400 - 7.500 tỷ ñồng;  

- Sản lượng thóc 320 ngàn tấn; sản lượng nuôi trồng và ñánh bắt thủy sản 60.000 tấn,....; 

- Tỷ lệ xã ñạt chuẩn nông thôn mới: 51,9% (có thêm 14 xã ñạt chuẩn nông thôn mới); 

- Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch trên 85%; 

- Ổn ñịnh tỷ lệ che phủ rừng: 57,3%. 

3.5. Sở Văn hóa Thể thao: phấn ñấu ñạt 460 - 480 huy chương các loại tại các 
giải thi ñấu trong và ngoài nước. 

3.6. Sở Giáo dục ðào tạo: 

- Tỷ lệ huy ñộng mẫu giáo 5 tuổi ñạt 99,93%; tỷ lệ lớp thực hiện Chương trình 
giáo dục mầm non mới ñạt 100%; 

- Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 ñạt 100% (trong ñó ñã qua lớp mẫu giáo ñạt tỷ lệ 100%); 
100% học sinh ñược học 2 buổi/ngày, tin học và ngoại ngữ; 
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- Tỷ lệ huy ñộng ra lớp cấp THCS ñạt 92,57%, cấp THPT 62,1% ; 

- Trường ñạt chuẩn Quốc gia: 362 trường ñạt 61,25%, tăng 23 trường; trong ñó: 
bậc mầm non 88 trường, ñạt 42,5%  (mức 1: 84 trường và mức 2: 4 trường), tăng 10 trường; 
bậc tiểu học 175 trường, ñạt 81,4% (mức 1: 156 trường và mức 2: 19 trường), tăng 14 trường; 
cấp THCS 78 trường, ñạt 59,1%, tăng 4 trường; cấp THPT 21 trường, ñạt 55,26%, 
tăng 4 trường; 

- Phổ cập giáo dục (PCGD): Duy trì và phát triển phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, 
PCGD tiểu học mức ñộ III. ðạt chuẩn PCGD THCS mức ñộ II. 

3.7. Sở Y tế: 

- Số Bác sĩ/vạn dân: 12,4; 

- Số giường bệnh/vạn dân: 46,16; 

- Ổn ñịnh tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 7,6% theo cân nặng và dưới 10,4% 
theo chiều cao; 

- Phấn ñấu giảm tỷ lệ sinh 0,2‰, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 10,8/‰; 

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 95%. 

3.8. Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội: 

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,7% ; 

- Tỷ lệ lao ñộng ñược ñào tạo nghề 64%;  

- Tạo việc làm mới 16.000 người. 

3.9. Sở Xây dựng: 

- Giá trị sản xuất xây dựng (giá so sánh): 8.000 - 8.100 tỷ ñồng; 

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt ñô thị ñược thu gom, xử lý ñạt tiêu chuẩn, quy chuẩn 
theo quy ñịnh: 96%. 

3.10. Sở Tài nguyên Môi trường: 

- Tỷ lệ diện tích ñược cấp GCNQSDð cá nhân ñạt 98,56%, tổ chức ñạt 99,5%;  

- Thu tiền sử dụng ñất 730 tỷ ñồng;  
3.11. Bảo hiểm xã hội tỉnh: 
- Số người tham gia bảo hiểm xã hội: bắt buộc 125.164 người (tỷ lệ 90%); tự nguyện 

3.240 người (tỷ lệ 0,73%); 
- Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 110.924 người (tỷ lệ 90%). 
3.12. Sở Du lịch: 
- Tổng lượt khách du lịch: 4,5 - 4,7 triệu lượt khách, trong ñó khách lưu trú ñạt 

từ 2,2 - 2,3 triệu lượt khách; 
- Doanh thu du lịch: 4.700 - 4.900 tỷ ñồng; 
- Doanh thu dịch vụ lưu trú:  1.750 - 1.850 tỷ ñồng; 
- Các ngành dịch vụ tăng 6,9%. 
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3.13. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh: 

- Số dự án thu hút mới: 12 - 15 dự án; 

- Số vốn ñăng ký ñầu tư mới: 6.000 - 8.000 tỷ ñồng; 

- Số vốn ñầu tư thực hiện: 6.000 - 7.000 tỷ ñồng; 

- Giá trị sản xuất công nghiệp ñạt 20.000 tỷ ñồng (giá so sánh); 

- Giá trị kim ngạch xuất khẩu ñạt 781 triệu USD; 

- Thu ngân sách nhà nước trong KKT, KCN ñạt 2.600 tỷ ñồng; 

- Giải quyết việc làm cho khoảng 5.000 người, nâng tổng số lao ñộng tại các 
KKT, KCN lên 37.000 lao ñộng. 

3.14. Các sở, ban, ngành khác theo dõi, giám sát, ñề xuất chỉ ñạo thực hiện các 
chỉ tiêu theo kế hoạch ngành.  

4. Các chương trình trọng ñiểm 

4.1. Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các sở, ban, 
ngành và ñịa phương liên quan tổ chức thực hiện Chương trình trọng ñiểm phát triển 
ñô thị, hạ tầng kinh tế - kỹ thuật. 

4.2. Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố Huế và các ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện Chương trình trọng ñiểm 
phát triển du lịch - dịch vụ. 

4.3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, các sở, ban, 
ngành, ñịa phương liên quan tổ chức thực hiện Chương trình trọng ñiểm cải cách 
hành chính gắn với phát triển chính quyền ñiện tử, dịch vụ ñô thị thông minh. 

4.4. UBND thành phố Huế chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, 
Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Trung tâm BTDT Cố ñô Huế, 
các sở, ban ngành, ñoàn thể  liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 
trọng ñiểm di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế. 

5. Các dự án trọng ñiểm  

5.1. Sở Kế hoạch và ðầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, 
Ban Quản lý Khu vực phát triển ñô thị theo dõi, ñôn ñốc tiến ñộ các dự án ñầu tư có 
nguồn vốn ngoài ngân sách thuộc phạm vi quản lý, tập trung các dự án: các nhà máy 
thủy ñiện, nhà máy ñiện mặt trời Phong ðiền II; Bến số 2, số 3 - Cảng Chân Mây. Hỗ trợ 
triển khai các dự án của Tập ñoàn PSH, Vingroup, BRG, FLC, My Way, Logi3, 
Minh Viễn..., và các dự án ñầu tư tại khu vực ñô thị mới An Vân Dương.... 

5.2. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan Trung ương, các 
sở ngành ñịa phương liên quan ñể ñẩy nhanh tiến ñộ các dự án trọng ñiểm: Các dự án 
trên Quốc lộ 1A, Quốc lộ 49A, Quốc lộ 49B, ñường cao tốc La Sơn - Túy Loan, 
ñường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế 
Phú Bài. 
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5.3. UBND thành phố Huế theo dõi, ñôn ñốc hoàn thành dự án cải thiện môi trường 
nước thành phố Huế; triển khai ñề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I 
Kinh thành Huế. 

5.4. Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh theo dõi, ñôn ñốc ñẩy nhanh 
tiến ñộ dự án ñầu tư ðê chắn sóng cảng Chân Mây; tiếp tục hỗ trợ triển khai dự án 
Laguna (giai ñoạn 2), các khu du lịch, phức hợp du lịch - dịch vụ ở Lăng Cô, các dự án 
trong các khu kinh tế, khu công nghiệp... 

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Nhiệm vụ chung 

- Tập trung thực hiện nghiêm túc các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương ðảng, 
Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội ñồng nhân dân tỉnh về các mục tiêu, nhiệm vụ, 
giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2019 gắn với chủ ñề năm ñề ra “Năm kỷ cương, 
kỷ luật hành chính. Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt ñộng của hệ thống chính trị”. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chương trình, Kế hoạch hành ñộng thực hiện 
các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy, 
lần thứ tám (Khóa XII), các Thông báo kết luận số 26/TB-VPCP ngày 17/01/2018, 
số 431/TB-VPCP ngày 16/11/2018 của Văn phòng Chính phủ tại các buổi làm việc 
của Thủ tướng Chính phủ với lãnh ñạo tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 
09/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Kế hoạch hành ñộng quốc gia thực hiện 
chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về phát triển kinh tế 

2.1. Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ quan, 
ñơn vị, ñịa phương: 

- Tích cực tham mưu tiếp tục thực hiện tốt 3 ñột phá chiến lược trong Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; ñẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế, 
chuyển ñổi mô hình tăng trưởng gắn với tăng chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng suất 
lao ñộng. 

- Thực hiện theo dõi, ñánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ñầu tư xây dựng 
cơ bản hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm; triển khai tổ chức lập quy hoạch tỉnh 
Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 - 2030 theo quy ñịnh. 

- Tập trung phát triển kinh tế tư nhân trở thành một ñộng lực quan trọng của 
nền kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa; phát huy phong trào khởi nghiệp 
và ñổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
Tiếp tục cải thiện môi trường ñầu tư kinh doanh, tạo ñiều kiện phát triển doanh nghiệp, 
thúc ñẩy khởi nghiệp sáng tạo, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa. 

- Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường. Tập trung hỗ trợ tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp ñã ñược cấp phép ñầu tư ñẩy nhanh tiến ñộ 
xây dựng ñể ñưa vào hoạt ñộng. 
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- ðẩy mạnh phát triển hợp tác xã, hướng ñến việc ñáp ứng tiêu chí số 13 về xây dựng 
nông thôn mới. 

- Nâng cao năng lực bộ phận xúc tiến ñầu tư, ñổi mới phương thức xúc tiến ñầu tư 
theo hướng trọng tâm, trọng ñiểm, có ñịa chỉ. Chủ ñộng chuẩn bị hồ sơ các dự án 
kêu gọi ñầu tư ñể thông báo công khai trên các hệ thống thông tin.  

- Triển khai ñánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ngành và ñịa phương cấp huyện 
(DDCI); thực hiện các giải pháp cải thiện vị thứ xếp hạng các chỉ số Năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh. 

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện giải pháp khuyến khích 
phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp phần mềm, nghiên cứu tham gia 
vào chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.  

- Triển khai các giải pháp tạo bước chuyển biến trong công tác quản lý ñầu tư 
ñối với các dự án sử dụng nguồn ngân sách, từ khâu chuẩn bị ñầu tư ñến nghiệm thu, 
vận hành công trình. Quản lý việc giải ngân vốn ñầu tư theo kế hoạch vốn và quy ñịnh 
của Nhà nước. ðôn ñốc các ñơn vị, chủ ñầu tư ñẩy nhanh các thủ tục, tháo gỡ ách tắc, 
thực hiện các biện pháp ñẩy nhanh tiến ñộ giải ngân vốn ñầu tư ñảm bảo giải ngân 
100% kế hoạch vốn ñã giao.  

- Thực hiện nghiêm túc công tác ñấu thầu theo hình thức ñấu thầu trực tuyến, 
ñảm bảo quy ñịnh theo quy mô dự án. Kiên quyết xử phạt hành chính ñối với các ñơn vị 
thi công vi phạm hợp ñồng, vi phạm quy ñịnh về tổ chức thi công, làm cơ sở ñánh giá 
năng lực, loại trừ hồ sơ tham gia dự thầu ñối với các doanh nghiệp không ñủ năng lực. 

2.2. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ quan, 
ñơn vị, ñịa phương: 

- Triển khai ðề án phát triển công nghiệp nông thôn, kế hoạch tái cơ cấu 
ngành công nghiệp ñến năm 2025; chú trọng hướng tăng tỷ trọng ñóng góp của công nghiệp 
trong GRDP tỉnh và tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp 
chế biến chế tạo. 

- Triển khai các giải pháp tập trung phát triển các ngành công nghiệp theo 
chiều sâu. Tập trung thu hút ñầu tư vào lĩnh vực tạo giá trị gia tăng cao như công nghiệp 
ñiện tử, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, chế biến thực phẩm, công nghiệp 
năng lượng (năng lượng mặt trời, ñiện gió, nhiệt ñiện),... Khuyến khích ñầu tư vào 
các lĩnh vực có lợi thế như các dự án chế biến sâu từ nguyên liệu cát như sản xuất 
thủy tinh pha lê, kính cường lực...; chế biến thủy sản; sản xuất nguyên phụ liệu phục vụ 
sản xuất ngành công nghiệp dệt may; sản xuất bia. 

- Ưu tiên khuyến khích các dự án ñầu tư mới sử dụng công nghệ cao, tạo ñược 
sản phẩm xuất khẩu, tạo giá trị gia tăng cao nhằm tạo thêm năng lực mới cho ngành 
công nghiệp. 

- Hỗ trợ tạo ñiều kiện cho ngành công nghiệp chủ lực: bia, xi măng, dệt may, 
thủy ñiện.... ổn ñịnh, phát triển sản xuất. Tiếp tục thực hiện Chương trình khôi phục, 
phát triển nghề, làng nghề và sản xuất sản phẩm xuất khẩu. Di dời các cơ sở sản xuất 
trong khu dân cư ra các cụm, ñiểm công nghiệp tập trung.  
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- Tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu phát triển 
sản xuất và kinh doanh theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, mở rộng thị trường, 
tiếp cận nguồn vốn tín dụng xuất khẩu. 

2.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, 
ngành và các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương: 

- Tiếp tục ñẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển nông nghiệp 
nông thôn toàn diện, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Duy trì tăng trưởng, 
nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng và 
giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp; ñáp ứng tốt hơn nhu cầu, thị hiếu của người 
tiêu dùng và ñẩy mạnh xuất khẩu.  

- Tập trung hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, 
sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản, trồng thử nghiệm cây trồng mới 
có giá trị kinh tế cao... Triển khai chương trình một xã một sản phẩm gắn với chương trình 
nông thôn mới và thành lập hợp tác xã kiểu mới; khuyến khích ñưa sản phẩm vào Festival 
làng nghề truyền thống năm 2019. ðẩy mạnh áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp 
tốt (VietGAP), khuyến khích sản xuất nông nghiệp hữu cơ, xây dựng mô hình liên kết 
sản xuất theo chuỗi từ sản xuất ñến tiêu thụ nhằm tăng thu nhập, hiệu quả sản xuất.  

- Chủ ñộng triển khai ñồng bộ các biện pháp phòng, chống sâu bệnh hại cây trồng, 
dịch bệnh cho ñàn vật nuôi và thủy sản. 

- Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
ðẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các ñề án hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng 
nông thôn ñể sớm ñưa các xã ñiểm, huyện ñiểm ñạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch 
ñã ñề ra, gắn chương trình nông thôn mới với kế hoạch phát triển HTX kiểu mới và 
chương trình một xã một sản phẩm.  

- Triển khai thực hiện kế hoạch phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, kế hoạch quản lý 
rủi ro thiên tai tổng hợp; chủ ñộng phòng chống khô hạn, lụt bão,... 

2.4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, các cơ quan, ñơn vị, 
ñịa phương: 

- Thực hiện ñiều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm ñúng quy ñịnh; siết chặt kỷ luật, 
kỷ cương tài chính, ngân sách. 

- Quyết liệt cắt giảm, tái cơ cấu chi ngân sách, trọng tâm là chi thường xuyên; 
ñẩy mạnh quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các ñơn vị sử dụng ngân sách. Cơ cấu 
lại thu, chi ngân sách gắn với cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả ñầu tư công theo Nghị quyết 
07-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

- Phân bổ nguồn thu sử dụng ñất theo hướng ưu tiên bố trí cho các dự án ñầu tư 
hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ ñất ñấu giá nhằm tăng thu ngân sách. 

- Sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà ñất theo Nghị ñịnh 167/2017/Nð-CP ngày 
31/12/2017 của Chính phủ; trong ñó nghiên cứu phương án cụ thể di dời, sắp xếp một 
số trụ sở các cơ quan dọc tuyến ñường Lê Lợi, Nguyễn Huệ phục vụ xây dựng các dự án 
kêu gọi ñầu tư và ñấu giá một số khu ñất tạo nguồn thu phục vụ xây dựng cơ sở Văn phòng 
làm việc cơ quan, ñơn vị thuộc tỉnh.   
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2.5. Cục thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, các cơ quan, ñơn vị, 
ñịa phương: 

- Thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính thuế. Tập trung triển khai 
thực hiện các ñề án chống thất thu thuế trong lĩnh vực sử dụng ñất, cho thuê ñất, 
thuế khoán; xử lý nợ thuế và thu hồi nợ ñọng thuế.  

- Tổ chức quản lý chặt chẽ các nguồn thu, rà soát, thu tiền thuê ñất, tiền sử dụng ñất; 
ñôn ñốc thực hiện thu ñúng, kịp thời các nguồn thu; phấn ñấu thực hiện hoàn thành 
và vượt mức dự toán thu năm 2019. 

3. Nhiệm vụ, giải pháp về phát triển ñô thị, quản lý tài nguyên 

3.1. UBND thành phố Huế ñẩy mạnh chỉnh trang ñô thị Huế, mở rộng không 
gian ñô thị thành phố Huế; quy hoạch lại hệ thống cây xanh cho phù hợp mỹ quan ñô thị; 
phối hợp triển khai xây dựng ðề án ñiều chỉnh ñịa giới thành phố Huế. Tập trung 
nhân lực triển khai ñề án di dời các hộ dân khu vực I Kinh thành Huế; dự án các ñô thị 
Xanh - Green City. Hoàn thành dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế. 

3.2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị liên quan: 

- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc ñô thị, chú trọng 
khu vực trung tâm thành phố Huế và các khu ñô thị mới. Thực hiện Kế hoạch triển khai 
ứng dụng GIS Huế trong quản lý không gian, kiến trúc ñô thị.  

- Tập trung hoàn thành Chương trình phát triển ñô thị toàn tỉnh. Triển khai lập 
các ñồ án quy hoạch ñảm bảo ñúng tiến ñộ theo Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 20/3/2017 
của UBND tỉnh.  

- Tiếp tục chỉ ñạo hoàn chỉnh hạ tầng một số khu tái ñịnh cư phục vụ giải tỏa, 
tạo quỹ ñất (Lịch ðợi, Bàu Vá, Hương Sơ, khu ñô thị An Vân Dương…). Triển khai 
thiết kế ñô thị các trục trung tâm: Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Hùng Vương. Từng bước 
xây dựng ñô thị thông minh, ñô thị xanh. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về xây dựng trên 
ñịa bàn; nhất là công tác quản lý trật tự xây dựng; kịp thời phát hiện vi phạm, kiên quyết 
xử lý ñối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. 

3.3. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ quan, 
ñơn vị, ñịa phương: 

- Tiếp tục chỉ ñạo ñầu tư một số tuyến ñường nội thị thiết yếu, ưu tiên các ñường 
nội thị Hương Thủy, Hương Trà, thị trấn Thuận An, Sịa; chỉnh trang một số tuyến 
ñường trên ñịa bàn huyện Phong ðiền, Quảng ðiền. 

- Tập trung hỗ trợ triển khai dự án xây dựng mới nhà ga và sân ñỗ Cảng hàng không 
quốc tế Phú Bài. 

- Thực hiện quyết liệt, ñồng bộ các giải pháp bảo ñảm an toàn giao thông. 
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3.4. Ban Quản lý khu vực phát triển ñô thị theo dõi, ñôn ñốc ñẩy nhanh tiến ñộ 
thực hiện các dự án Văn phòng làm việc một số cơ quan ñơn vị thuộc tỉnh, khu nhà ở 
Khu nhà ở An ðông, khu phức hợp Thủy Vân, khu nhà ở K2 - An Vân Dương; ñôn ñốc 
nhà ñầu tư hoàn chỉnh khu ñô thị An Cựu, ðông Nam Thủy An, Phú Mỹ Thượng. 
Hoàn thành các quy hoạch ñiều chỉnh thuộc khu ñô thị mới An Vân Dương; xây dựng 
hồ sơ danh mục các dự án kêu gọi ñầu tư và tăng cường hỗ trợ các nhà ñầu tư thực hiện 
các dự án trong khu ñô thị mới. 

3.5. Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị liên quan 

- Hướng dẫn triển khai khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh thực hiện 
di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại khu vực di tích Kinh Thành Huế. Phối hợp các 
ñơn vị tập trung triển khai ðề án di dời các hộ dân khu vực I di tích Kinh thành Huế. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý ñất ñai, kiên quyết xử lý vi phạm trong 
sử dụng ñất, lấn chiếm ñất công, xây dựng trái phép, không xử phạt ñể tồn tại công trình 
vi phạm thuộc ñối tượng phải tháo dỡ. Xây dựng Bảng giá ñất giai ñoạn 2020 - 2024. 
Hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2020 cấp huyện; xây dựng danh mục 
các công trình dự án cần thu hồi ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa nước, ñất rừng 
phòng hộ và ñất rừng ñặc dụng sang mục ñích khác trong năm 2020. Quản lý chặt chẽ 
việc chuyển mục ñích sử dụng ñất lúa, ñất rừng phòng hộ, ñất rừng ñặc dụng sang 
mục ñích khác. 

- Thực hiện các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu ñất ñai ñồng bộ, thống nhất trên 
ñịa bàn toàn tỉnh; thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến ñộng ñất ñai, khai thác hiệu quả 
hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñịa chính.  

- ðôn ñốc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái ñịnh cư, ñầu tư hạ tầng, 
bàn giao và tiếp nhận quỹ ñất phân lô các dự án tạo quỹ ñất, quỹ nhà ñất. 

- Thực hiện tốt công tác tổ chức ñấu giá quyền khai thác khoáng sản. Phê duyệt 
phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên ñịa bàn tỉnh. Kiểm tra và xử lý vi phạm 
hành chính về khai thác khoáng sản trái phép, xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật. ðẩy nhanh 
thực hiện dự án “Khoanh ñịnh khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt ñộng khoáng sản 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” theo ñúng tiến ñộ. 

- Vận hành phần mềm tiếp nhận và quản lý cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên 
môi trường và tiến tới kết nối vào Trung tâm giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh 
của tỉnh. 

- Thực hiện các hoạt ñộng hưởng ứng Cuộc vận ñộng “Toàn dân xây dựng 
Thừa Thiên Huế không rác thải”. 

- Thực hiện các giải pháp phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường, 
xử lý triệt ñể các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

4. Nhiệm vụ, giải pháp về phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội 
4.1. Sở Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương: 
- Tập trung triển khai quyết liệt Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển 

du lịch, dịch vụ Thừa Thiên Huế. 
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- Tăng cường ñầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng du lịch. ðôn ñốc tiến ñộ 
các dự án ñầu tư chiến lược, mang tính ñột phá, tạo ra các sản phẩm thực sự hấp dẫn 
như các dự án nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp, sân golf của các tập ñoàn PSH, BRG, 
FLC, My Way, Minh Viễn... 

- Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch ñặc trưng của 
ñịa phương. Kiểm soát giá dịch vụ, ñảm bảo mặt bằng giá, chống tình trạng phá giá 
dịch vụ lưu trú. ðẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu du lịch Huế, tập trung khai thác 
thế mạnh của du lịch Huế là văn hóa, di sản, cảnh quan, ẩm thực và ñầm phá. Xây dựng 
và triển khai ðề án quảng bá thương hiệu Huế - Kinh ñô ẩm thực. 

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hoàn thiện môi trường du lịch. Triển khai 
các ứng dụng du lịch thông minh ñể tăng sự thu hút, quảng bá, mang lại sự tiện ích, 
an toàn và ña dạng phương thức tiếp cận văn hóa, cảnh quan của ñịa phương ñối với 
du khách. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao ñưa các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và 
thể thao, các lễ hội vào tổ chức ñịnh kỳ ñể trở thành các sản phẩm du lịch; nghiên cứu 
các sản phẩm mới làm tăng giá trị dòng Sông Hương. Nghiên cứu ñề xuất mở rộng 
ñường ñi bộ Nguyễn ðình Chiểu kết nối với không gian văn hóa nghệ thuật ñường Lê Lợi, 
cầu Trường Tiền, các tuyến ñường ở khu vực ðại Nội. 

- Phối hợp với các ñơn vị tiếp tục phát triển dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa bổ trợ 
cho dịch vụ du lịch.  

4.2. Sở Văn hóa, Thể thao chủ trì phối hợp với các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương: 

- Triển khai tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và lịch sử nổi bật trong năm. 
Gắn kết các hoạt ñộng lễ hội văn hóa, thể thao ñể quảng bá, phát triển du lịch. Tăng cường 
quảng bá về thành phố Huế - thành phố Festival, thành phố văn hóa ASEAN, thành phố 
bền vững về môi trường ASEAN và thành phố xanh Quốc gia, “Huế một ñiểm ñến - 
năm di sản”, gắn với ñánh giá ðề án xây dựng thành phố Huế thành thành phố Festival 
của Việt Nam và tổng kết 10 kỳ Festival. 

- Thúc ñẩy nhanh việc hình thành một số bảo tàng (kể cả bảo tàng tư nhân) 
ñể tạo thêm thiết chế cho ngành văn hóa. Từng bước thực hiện xã hội hóa một số hoạt ñộng 
thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, quảng cáo. Kiện toàn, sắp xếp lại ñơn vị sự nghiệp 
của ngành văn hóa. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác ñào tạo vận ñộng viên; nâng cao thành tích thể thao 
của tỉnh trên các ñấu trường quốc gia và quốc tế. Tổ chức các sự kiện thể thao trong nước 
và quốc tế, nghiên cứu phát huy ñể tổ chức ñịnh kỳ các giải: Huế Marathon quốc tế, 
Ngày hội ðua xe ñạp Coupe de Hue. Nghiên cứu dự án ñầu tư xây dựng công trình 
thể thao ñủ tầm ñể ñăng cai các giải thể thao quốc gia và quốc tế, các lĩnh vực thể thao 
mũi nhọn như: cờ vua, võ thuật. 
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4.3. Sở Giáo dục và ðào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ quan, 
ñơn vị, các ñịa phương: 

- Thực hiện tốt các nội dung về "ñổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và ñào tạo". 
Nâng cao chất lượng giáo dục ñại trà, giáo dục toàn diện, kết hợp ñẩy mạnh phát triển 
chất lượng mũi nhọn tài năng; phấn ñấu tăng tỷ lệ ñạt giải cao học sinh giỏi quốc gia 
và có giải quốc tế. 

- ðẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng CNTT ñáp ứng 
yêu cầu ñổi mới giáo dục và ñào tạo, tạo một nền hành chính chuẩn mực, minh bạch 
và tiện ích. Xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh ñể tạo sự ñồng bộ, hoàn chỉnh, 
tiện ích và hiệu quả cao trong ứng dụng CNTT vào quản lý, tổ chức dạy học và kết nối 
với xã hội.  

- ðẩy mạnh công tác giáo dục ñạo ñức, phòng chống bạo lực học ñường, ñảm bảo 
không xảy ra bạo lực tại nhà trường; nâng cao trách nhiệm, ñạo ñức nghề nghiệp của 
ñội ngũ giáo viên, cán bộ ngành giáo dục. 

- ðầu tư cơ sở vật chất cho các cấp học, ñảm bảo tiến ñộ xây dựng trường 
chuẩn Quốc gia theo kế hoạch và hiện ñại hóa cơ sở vật chất.  

4.4. ðại học Huế xây dựng ðề án tái cấu trúc ðại học Huế, trong ñó sắp xếp lại 
một số trường thành viên. Triển khai thực hiện ðề án phát triển Trung tâm Công nghệ 
sinh học - ðại học Huế.  

4.5. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ quan, ñơn vị, 
ñịa phương trên ñịa bàn 

- Tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình hành ñộng của Chính phủ thực hiện 
Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 BCH Trung ương ðảng khóa XII về 
tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 

- Triển khai Kế hoạch Xây dựng và tạo lập hồ sơ ñiện tử quản lý sức khỏe cá nhân 
phục vụ chăm sóc sức khỏe ban ñầu trên ñịa bàn tỉnh.  

- Triển khai “ðề án phát triển Y tế thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh” 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng KCB và ñổi mới phong cách, tinh thần thái ñộ 
phục vụ, xây dựng cơ sở y tế “Xanh-Sạch-ðẹp” hướng ñến sự hài lòng của bệnh nhân. 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ñể từng bước phát triển và mở rộng các dịch vụ 
kỹ thuật cao. 

4.6. Sở Khoa học Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ quan, 
ñơn vị, ñịa phương trên ñịa bàn 

- ðổi mới cơ chế quản lý tài chính và thực hiện các nhiệm vụ KHCN các cấp 
thông qua cơ chế ñặt hàng, cơ chế khoán chi ñến sản phẩm cuối cùng, gắn nghiên cứu 
với ñịa chỉ áp dụng, với thị trường. Xây dựng danh mục sản phẩm chủ lực của từng 
ñịa phương nhằm tập trung nguồn lực ñể phát triển thành hàng hóa của tỉnh.  

- Có giải pháp cụ thể ñể triển khai ý kiến ñóng góp, hiến kế của các nhà khoa học, 
trí thức, các tầng lớp nhân dân trong quá trình xây dựng các ñề án, giải pháp, mô hình 
phát triển ñịa phương. 
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4.7. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và 
các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương 

- Ổn ñịnh và nâng cao chất lượng hoạt ñộng của Trung tâm giám sát, ñiều hành 
ñô thị thông minh và các dịch vụ ñô thị thông minh trong các lĩnh vực: du lịch, y tế, 
giáo dục, giao thông vận tải, môi trường.  

- Triển khai các ứng dụng thông minh cung cấp thông tin, phục vụ tìm hiểu, 
khám phá Huế cho khách du lịch; hệ thống y bạ ñiện tử, quản lý sức khỏe toàn dân; 
hệ thống tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ảnh, kiến nghị của người dân ñối với các cấp 
chính quyền, các cơ quan chức năng liên quan ñến hạ tầng kỹ thuật, trật tự xây dựng 
ñô thị, vệ sinh môi trường. Triển khai hệ thống camera giám sát giao thông, xử lý 
vi phạm giao thông thông qua hình ảnh nhằm góp phần xây dựng hình ảnh ñẹp, thân thiện, 
trách nhiệm trong lòng người dân, du khách ñối với lực lượng cảnh sát giao thông. 

- Hoàn thành kiến trúc ICT ñô thị thông minh; triển khai hệ thống thiết bị cảm biến 
phủ toàn bộ khu vực thành phố Huế. Hoàn thiện hệ thống mạng tin học diện rộng kết nối 
mạng CPNet, hệ thống mạng Internet tập trung tỉnh. Triển khai, duy trì ñường kết nối 
trực tiếp qua hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng từ Trung tâm TTDLðT ñến 
các Trung tâm hành chính công. 

- Rà soát hoạt ñộng của các cơ quan báo chí, các tạp chí, tập san ñể ñề xuất 
phương án sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng các ấn phẩm. 

4.8. Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành 
và các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương: 

- Thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao ñộng; nâng cao chất lượng 
công tác dự báo và thông tin thị trường lao ñộng; gắn với kết nối hệ thống thông tin 
thị trường lao ñộng ñịa phương với hệ thống thông tin thị trường lao ñộng quốc gia. 
Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án, giải pháp hỗ trợ 
tạo việc làm, xuất khẩu lao ñộng; xác ñịnh nghề trọng ñiểm cho xuất khẩu. 

- ðổi mới giáo dục nghề nghiệp. Triển khai các dự án ñầu tư trường nghề 
trọng ñiểm, trường ñược lựa chọn ngành, nghề trọng ñiểm. Hỗ trợ ñể hình thành các 
trường cao ñẳng nghề chất lượng quốc gia, có ñủ ñiều kiện tham gia hệ thống dạy nghề 
của các nước ASEAN.   

- Thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo nhằm ñẩy 
nhanh tốc ñộ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo. 

- Tổ chức thực hiện ñầy ñủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội, chính sách 
ưu ñãi các ñối tượng yếu thế trong xã hội. Thực hiện tốt công tác người có công với 
cách mạng, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình ñẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội.  
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5. Nhiệm vụ về cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực của bộ máy nhà nước; 
công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

5.1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ quan, ñơn vị, 
ñịa phương: 

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Trung ương, Chương trình số 100/CTr-UBND 
về một số vấn ñề tiếp tục ñổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 
hoạt ñộng hiệu lực, hiệu quả; Chương trình hành ñộng số 99/CTr-UBND thực hiện 
Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 24/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW 
ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về 
tiếp tục ñổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng 
của các ñơn vị sự nghiệp công lập.  

- Xây dựng ñội ngũ công chức chuyên nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi 
công vụ của cán bộ, công chức ở các cấp chính quyền; nâng cao vai trò, trách nhiệm 
của người ñứng ñầu; chuyển mạnh từ tư duy hành chính “xin - cho” sang tư duy phục vụ 
trong hoạt ñộng của cơ quan nhà nước. 

- ðẩy mạnh tinh giản biên chế cho các ñơn vị trên ñịa bàn tỉnh. Tổng rà soát vị trí 
việc làm từng ñơn vị hành chính, sự nghiệp nhằm ñảm bảo thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ phù hợp mục tiêu giảm 10% biên chế ñến năm 2020. 

- Tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương 
hành chính trên ñịa bàn tỉnh tại các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương theo tinh thần Chỉ thị 
số 17/CT-UBND ngày 25/8/2018.   

- Tập trung hoàn thành mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện ñại cấp xã 
trên ñịa bàn tỉnh. 

- ðẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền với xây dựng chính quyền ñiện tử và 
áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015 hướng ñến cải thiện môi trường 
ñầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hơn. Thực hiện giải pháp duy trì và nâng cao 
chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, phấn ñấu giữ vị trí trong top 10 của cả nước. 
Triển khai việc chấm ñiểm, ñánh giá và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 
ñối với các sở và UBND cấp huyện.  

- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành nghiêm các quy ñịnh của pháp luật của cơ quan, 
tổ chức và ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt ñộng công vụ tại các sở, 
ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên 
ñịa bàn tỉnh theo Quyết ñịnh 1614/Qð-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Triển khai thực hiện ðề án Cải thiện và nâng cao chất lượng mối quan hệ 
giữa người dân và chính quyền hướng ñến nền hành chính thân thiện, phục vụ, hiện ñại 
và hiệu quả. 

5.2. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các ñơn vị liên quan: 
- Phát huy hiệu quả hoạt ñộng của Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh 

và Trung tâm Hành chính công các huyện, thị xã, thành phố theo hướng hiện ñại 
gắn với rà soát, ñơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục không hợp lý 
nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. 
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- Thực hiện ñánh giá tinh thần, thái ñộ phục vụ của cán bộ công chức, lấy sự 
hài lòng của người dân, tổ chức ñối với chất lượng cung cấp dịch vụ công là thước ño 
hiệu quả hoạt ñộng của cơ quan Nhà nước. 

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ ñạo của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh theo Quyết ñịnh 
1616/Qð-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. 

5.3. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, các cơ quan, ñơn vị 
và các ñịa phương 

- Thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao 
hiệu quả công tác thanh tra. 

- Tập trung cao cho công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý dứt ñiểm, 
không ñể các vụ việc tồn ñọng, kéo dài. Công khai thời gian, ñịa ñiểm, thành phần 
tiếp dân theo quy ñịnh, kịp thời giải quyết ñúng chính sách, pháp luật những phản ánh, 
kiến nghị và thực hiện các quyết ñịnh, kết luận sau thanh tra, kiểm tra; xử lý kịp thời 
khiếu kiện ñông người, vượt cấp. 

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
chấn chỉnh hoạt ñộng thanh tra, kiểm tra ñối với doanh nghiệp. 

5.4. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các ñơn vị liên quan: 

- Tăng cường công tác quản lý và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo 
ñúng quy ñịnh. 

- Triển khai phổ biến, tổ chức thực hiện, theo dõi thi hành chính sách, pháp luật 
trên ñịa bàn. 

6. Nhiệm vụ về công tác ñối ngoại, củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn 
xã hội 

6.1. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thực hiện ñẩy mạnh 
công tác ngoại giao phục vụ kinh tế; xúc tiến thu hút ñầu tư trực tiếp nước ngoài, hợp tác 
với các nước, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ; ñặc biệt, tranh thủ 
nguồn lực của các tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài. Hỗ trợ các doanh nghiệp 
mở rộng thị trường và xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài.  

6.2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh, 
Công an tỉnh, các cơ quan, ñơn vị và các ñịa phương 

Tăng cường quốc phòng, an ninh, ñặc biệt là các ñịa bàn trọng ñiểm, vùng biên giới; 
không ñể bị ñộng, bất ngờ trong mọi tình huống. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ 
quân sự - quốc phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập ở các cấp. Thực hiện tốt công tác 
tuyển quân ñạt chỉ tiêu trên giao; thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, 
cứu nạn. 
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6.3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, các cơ quan, ñơn vị 
và các ñịa phương: 

- Triển khai các phương án bảo vệ an toàn tuyệt ñối các sự kiện quan trọng. 
Giữ vững an ninh trên các ñịa bàn, lĩnh vực. Mở các ñợt cao ñiểm vận ñộng quần chúng 
tấn công, trấn áp nhằm kiềm chế và ñẩy lùi các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, 
tội phạm liên quan ñến “tín dụng ñen”, trộm cắp, lừa ñảo, cố ý gây thương tích...;  

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; thực hiện tốt các 
giải pháp kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông trên ñịa bàn tỉnh. 

- ðẩy mạnh công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, 
hướng dẫn cơ sở khắc phục kịp thời những thiếu sót tồn tại về an toàn phòng cháy, 
chữa cháy; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.  

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ chung, ñồng thời tích cực phối hợp, thực hiện tốt 
các nhiệm vụ, giải pháp liên quan, chỉ ñạo các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương trên ñịa bàn 
mình quản lý, phấn ñấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 
của ñịa phương mình. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các thành viên UBND tỉnh theo chức năng và nhiệm vụ ñược phân công tập trung 
chỉ ñạo, ñiều hành các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện các chỉ tiêu 
kinh tế - xã hội, các chương trình, ñề án và các dự án trọng ñiểm nêu trên nhằm thực hiện 
thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 

2. Người ñứng ñầu các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương chịu trách nhiệm về kết quả 
tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ñược phân công chủ trì hoặc ñược giao nhiệm vụ chỉ ñạo 
thực hiện các các chương trình, ñề án và các dự án trọng ñiểm.  

3. Căn cứ nhiệm vụ cụ thể ñược phân công tại Quyết ñịnh này; các sở, ngành, 
ñịa phương tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình bám sát các công việc ñược giao 
ñể xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của ngành, ñịa phương mình, với phương châm 
tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm ñể có biện pháp phân công, chỉ ñạo, ñiều hành 
kiên quyết, ñạt hiệu quả cao. ðịnh kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu 
của UBND tỉnh. 

4. ðối với các chương trình, ñề án ñược phân công (ñặc biệt là các ðề án trình 
Tỉnh ủy và HðND tỉnh) các ñơn vị chủ trì phải xây dựng kế hoạch, tiến ñộ cụ thể ñể 
tổ chức thực hiện và báo cáo UBND tỉnh (gửi kế hoạch thực hiện về UBND tỉnh 
trước ngày 15/01/2019). Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, ñôn ñốc (chú ý theo dõi tiến 
ñộ thực hiện các ðề án, Quy hoạch quan trọng, trọng ñiểm) tham mưu UBND tỉnh kịp thời 
xử lý, tháo gỡ khó khăn ñể hoàn thành kế hoạch tiến ñộ ñề ra. 

5. Thủ trưởng các sở, ngành, ñịa phương tổ chức quán triệt ñến từng cán bộ, 
công chức, các ñơn vị, bộ phận trực thuộc cơ quan, ñơn vị, ñịa phương mình quản lý 
nhằm phát huy cao ñộ tinh thần thi ñua quyết tâm vượt qua khó khăn thực hiện thành công 
Kế hoạch năm 2019, hướng ñến hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 
5 năm 2016 - 2020. 
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ðiều 2. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này danh mục các Chương trình, ðề án, 
Kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật phải xây dựng trong năm 2019 của UBND tỉnh. 

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

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và 
Thủ trưởng các ñơn vị 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 

 Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 01 năm 2019 
 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2019 
CỦA UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 01/Qð-UBND ngày 01/01/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 
về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019) 

 
 
 

A. DANH MỤC BÁO CÁO, ðỀ ÁN TRÌNH TỈNH ỦY, HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2019 
 

STT CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN, BÁO CÁO 
CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

CHỈ ðẠO  
THỰC HIỆN 

THỜI GIAN   
HOÀN THÀNH 

SẢN PHẨM 
GHI 
CHÚ 

I. CÁC ðỀ ÁN, BÁO CÁO THƯỜNG KỲ      

1.  
 
 
 

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng 

ñầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

6 tháng cuối năm 2019 (trong ñó bao gồm tình hình 

thực hiện các chương trình trọng ñiểm, dự toán 

ngân sách nhà nước 6 tháng ñầu năm và nhiệm vụ 

6 tháng cuối năm) 

Sở KHðT ð/c Phan Ngọc Thọ 
Quý II 

20/5 

Báo cáo 

trình HðND 

tỉnh 
 

2.  
Báo cáo chỉ ñạo ñiều hành của UBND tỉnh 06 tháng 

ñầu năm 2019, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 

Văn phòng 

UBND tỉnh 
ð/c Phan Ngọc Thọ 

Quý II 

20/5 

Báo cáo 

trình HðND 

tỉnh 
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STT CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN, BÁO CÁO 
CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

CHỈ ðẠO  
THỰC HIỆN 

THỜI GIAN   
HOÀN THÀNH 

SẢN PHẨM 
GHI 
CHÚ 

3.  

Báo cáo kết quả hoạt ñộng phòng, chống tham 

nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại và 

thực hành tiết kiệm 6 tháng ñầu năm 2019 

Thanh tra 
tỉnh ð/c Phan Ngọc Thọ 

Quý II 

20/5 

Báo cáo 

trình HðND 

tỉnh 
 

4.  
Báo cáo kết quả công tác giải quyết ñơn thư 

khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng ñầu năm 2019 
Thanh tra 

tỉnh ð/c Phan Ngọc Thọ 
Quý II 

20/5 

Báo cáo 

trình HðND 

tỉnh 
 

5.  
Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị 

cử tri tại kỳ họp cuối năm 2018 
Văn phòng 
UBND tỉnh ð/c Phan Ngọc Thọ 

Quý II 

20/5 

Báo cáo 

trình HðND 

tỉnh 
 

6.  
Báo cáo Công tác phòng, chống tội phạm và 

vi phạm pháp luật 6 tháng ñầu năm 2019 
Công an tỉnh ð/c Phan Ngọc Thọ 

Quý II 

20/5 

Báo cáo 

trình HðND 

tỉnh 
 

7.  

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ  kinh tế - xã hội 

2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020 

Sở KHðT ð/c Phan Ngọc Thọ 
Quý IV 

10/11 

Báo cáo 

trình HðND 

tỉnh 
 

8.  

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình 

trọng ñiểm 2019 và kế hoạch chương trình 

trọng ñiểm năm 2020 

Sở KHðT ð/c Phan Ngọc Thọ 
Quý IV 

10/11 

Báo cáo 

trình HðND 

tỉnh 
 

9.  
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2019 và phân bổ dự toán ngân sách 2020 
Sở Tài chính ð/c Phan Ngọc Thọ 

Quý IV 

10/11 

Báo cáo 

trình HðND 

tỉnh 
 

10.  

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch ñầu tư 

năm 2019, phương án phân bổ vốn ñầu tư công 

năm 2020 

Sở KHðT ð/c Phan Ngọc Thọ 
Quý IV 

10/11 

Báo cáo 

trình HðND 

tỉnh 
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STT CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN, BÁO CÁO 
CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

CHỈ ðẠO  
THỰC HIỆN 

THỜI GIAN   
HOÀN THÀNH 

SẢN PHẨM 
GHI 
CHÚ 

11.  
Báo cáo chỉ ñạo, ñiều hành của UBND tỉnh năm 2019 
nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2020 

Văn phòng 
UBND tỉnh 

ð/c Phan Ngọc Thọ 
Quý IV 
10/11 

Báo cáo 
trình HðND 

tỉnh 
 

12.  
Báo cáo kết quả công tác giải quyết ñơn thư 
khiếu nại, tố cáo năm 2019 và phương hướng, 
nhiệm vụ 2020 

Thanh tra 
tỉnh 

ð/c Phan Ngọc Thọ 
Quý IV 
10/11 

Báo cáo 
trình HðND 

tỉnh 
 

13.  

Báo cáo kết quả hoạt ñộng phòng, chống tham 
nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại, 
thực hành tiết kiệm năm 2019 và phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2020 

Thanh tra 
tỉnh 

ð/c Phan Ngọc Thọ 
Quý IV 
10/11 

Báo cáo 
trình HðND 

tỉnh 
 

14.  
Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị 
cử tri tại kỳ họp giữa năm 2018 

Văn phòng 
UBND tỉnh 

ð/c Phan Ngọc Thọ 
Quý IV 
10/11 

Báo cáo 
trình HðND 

tỉnh 
 

15.  
Báo cáo Công tác phòng, chống tội phạm và 
vi phạm pháp luật năm 2019 

Công an tỉnh ð/c Phan Ngọc Thọ 
Quý IV 
10/11 

Báo cáo 
trình HðND 

tỉnh 
 

16.  
Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước 
năm 2018 

Sở Tài chính ð/c Phan Ngọc Thọ 
Quý IV 
10/11 

Tờ trình 
trình HðND 

tỉnh 
 

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ðIỂM TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2019  

1. Chương trình phát triển du lịch - dịch vụ Sở Du lịch ð/c Phan Ngọc Thọ Năm 2019 Kế hoạch  

2. 
Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng 

khu vực I Kinh thành Huế 

UBND 

thành phố 

Huế 

ð/c Phan Ngọc Thọ Năm 2019 Kế hoạch  
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STT CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN, BÁO CÁO 
CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

CHỈ ðẠO  
THỰC HIỆN 

THỜI GIAN   
HOÀN THÀNH 

SẢN PHẨM 
GHI 
CHÚ 

3. 
Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển 

chính quyền ñiện tử, dịch vụ ñô thị thông minh 
Sở Nội vụ ð/c Phan Ngọc Thọ Năm 2019 Kế hoạch  

4. Chương trình phát triển ñô thị, hạ tầng kinh tế - kỹ thuật Sở KHðT ð/c Phan Ngọc Thọ Năm 2019 Kế hoạch  

III.  CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN TRÌNH TỈNH ỦY (Theo Chương trình số 49-CTr/TU ngày 17/12/2018 của Tỉnh ủy) 

1. 

Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 48-KL/TW 

của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh 

Thừa Thiên Huế và ñô thị Huế ñến năm 2020 gắn với 

sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 175-TB/TW 

của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục ñẩy mạnh 

thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị 

(khóa X). 

Sở KHðT ð/c Phan Ngọc Thọ 2019 Kế hoạch  

2. 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW 

ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương 

khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững 

kinh tế biển Việt Nam ñến năm 2030, tầm nhìn 

ñến 2045 và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận 

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành ðảng bộ tỉnh 

khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển 

và ñầm phá Thừa Thiên Huế trong tình hình mới 

Sở KHðT ð/c Phan Ngọc Thọ Quý I Kế hoạch  

3. ðề án xây dựng, phát triển ñô thị Huế ñến năm 2030 

UBND 

thành phố 

Huế 

ð/c Phan Ngọc Thọ Quý II ðề án  
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STT CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN, BÁO CÁO 
CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

CHỈ ðẠO  
THỰC HIỆN 

THỜI GIAN   
HOÀN THÀNH 

SẢN PHẨM 
GHI 
CHÚ 

4. 
Tổng kết việc thực hiện Chiến lược cải cách tư 

pháp ñến năm 2020 
Sở Tư pháp 

ð/c Nguyễn Dung 
Quý III Báo cáo  

IV. 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN TRÌNH HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH (Theo Nghị quyết số 31/NQ-TT.HðND ngày 
26/12/2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên ñề của Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2019) 

1.  
Quy ñịnh về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở Tài chính 
ð/c Nguyễn Văn 

Phương 

Kỳ họp thứ 8 (tháng 
7/2019) 

Quý I  

2.  

Quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý, sử dụng 
phí ñăng ký giao dịch bảo ñảm và phí cung cấp 
thông tin về giao dịch bảo ñảm bằng quyền sử dụng 
ñất, tài sản gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế (thay thế Quyết ñịnh 25/2017/Qð-UBND 
ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh) 

Sở Tư pháp ð/c Nguyễn Dung Quý I  

3.  
Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch dựa vào 
cộng ñồng tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở Du lịch ð/c Nguyễn Dung Quý I 
Chuyển 
tiếp năm 

2018 

4.  
Tổ chức, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND tỉnh 

Sở Nội vụ ð/c Phan Ngọc Thọ 
(khi có      

Nghị ñịnh của 
Chính phủ) 

 

5.  
ðiều chỉnh ñịa giới hành chính thành phố Huế, 
thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và huyện 
Phú Vang 

Sở Nội vụ ð/c Phan Ngọc Thọ 

Kỳ họp thứ 9    
(tháng 12/2019) 

Quý III  

6.  
Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 - 2030, 
ñịnh hướng 2050 

Sở KHðT ð/c Phan Ngọc Thọ Quý III  

7.  
Quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế 
thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế 

TT BTDT 
Cố ñô Huế 

ð/c Nguyễn Dung Quý III  

8.  
Xây dựng Bảng giá ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế giai ñoạn 2020 - 2024 

Sở TNMT 
ð/c Phan Thiên 

ðịnh 
Quý IV  
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STT CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN, BÁO CÁO 
CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

CHỈ ðẠO  
THỰC HIỆN 

THỜI GIAN   
HOÀN THÀNH 

SẢN PHẨM 
GHI 
CHÚ 

9.  

Danh mục công trình, dự án cần thu hồi ñất; cho 
phép chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất 
rừng ñặc dụng, ñất rừng phòng hộ sang mục 
ñích khác ñể thực hiện các công trình dự án 
năm 2020 trên ñịa bàn tỉnh 

Sở TNMT 
ð/c Phan Thiên 

ðịnh 

Kỳ họp thứ 9    
(tháng 12/2019) 

Quý IV  

10.  
Chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, 
thủy lợi nội ñồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở NNPTNT 
ð/c Nguyễn Văn 

Phương 
Quý IV  

11.  
Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm trên ñịa bàn. 

Sở NNPTNT 
ð/c Nguyễn Văn 

Phương 
Quý IV  

12.  
Sắp xếp các ñơn vị hành chính cấp xã chưa ñạt 
50% về tiêu chuẩn ñối với hai tiêu chí dân số và 
diện tích tự nhiên 

Sở Nội vụ ð/c Phan Ngọc Thọ 
Theo hướng 

dẫn của  
Bộ Nội vụ 

 

13.  

Sắp xếp, bố trí tinh gọn bộ máy những người 
hoạt ñộng không chuyên trách và quy ñịnh mức 
khoán kinh phí hoạt ñộng của các tổ chức chính 
trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, 
tổ dân phố trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở Nội vụ ð/c Phan Ngọc Thọ 2019  

14.  
Thành lập, sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố tại 
một số ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh (tùy theo 
nhu cầu của các ñịa phương) 

Sở Nội vụ ð/c Phan Ngọc Thọ 2019 
Theo nhu 
cầu các 

ñịa phương 

15.  ðặt tên ñường phố trên ñịa bàn tỉnh năm 2019 
UBND cấp 

huyện 
ð/c Nguyễn Dung 2019 

Theo nhu 
cầu các 

ñịa phương 
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B. CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN UBND TỈNH 

STT CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN, BÁO CÁO 
CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

CHỈ ðẠO  
THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 
HOÀN THÀNH  

SẢN PHẦM  
GHI 
CHÚ  

I. Lĩnh vực Kinh tế Tổng hợp      

1. Cơ chế chính sách phát triển ñô thị di sản Huế Sở KHðT ð/c Phan Ngọc Thọ Quý I 
ðề án 

(2018) 

Trình 

HðND 

tỉnh 

2. 
Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn ñến 2050 
Sở KHðT ð/c Phan Ngọc Thọ Quý II Quy hoạch  

3. 
Xây dựng mô hình chợ an toàn thực phẩm trên 

ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
Sở Công Thương ð/c Phan Thiên ðịnh Quý II 

ðề án 

(2018) 
 

4. Xây dựng mô hình chợ văn minh thương mại Sở Công Thương ð/c Phan Thiên ðịnh Quý II 
ðề án 

(2018) 
 

5. 
Chuyển ñổi các ñơn vị sự nghiệp công lập 

thành công ty cổ phần 
BCð CPH 

ð/c Nguyễn Văn 

Phương 
Quý II-III ðề án  

6. 
Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch ñô thị 

thương mại ven biển Thuận An - Vinh Hiền 
Sở Xây dựng ð/c Phan Ngọc Thọ Quý III Quy hoạch 

Nguồn 

tài trợ 

7. 
Khoanh ñịnh khu vực cấm, hạn chế và ñăng ký 

khai thác nước dưới ñất trên ñịa bàn tỉnh 
Sở TNMT ð/c Phan Thiên ðịnh Quý III ðề án  

8. 
Quy hoạch xây dựng vùng cảnh quan sinh thái 
ñầm phá Tam Giang - Cầu Hai Sở Xây dựng ð/c Phan Ngọc Thọ Quý IV Quy hoạch 

Nguồn 

tài trợ 

9. 
Chương trình phát triển ñô thị toàn tỉnh ñến 
năm 2025, ñịnh hướng ñến năm 2035 Sở Xây dựng ð/c Phan Thiên ðịnh Quý IV Quy hoạch 

ADB 

tài trợ 

10. 
Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh 
Thừa Thiên Huế Sở TNMT ð/c Phan Thiên ðịnh Quý IV ðề án (2017)  



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 0

4
/N

g
ày

 1
5
-0

1
-2

0
1
9

4
5

 
 

STT CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN, BÁO CÁO 
CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

CHỈ ðẠO  
THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 
HOÀN THÀNH  

SẢN PHẦM  
GHI 
CHÚ  

11. 

ðánh giá tiềm năng và giải pháp khai thác cát nội 
ñồng vùng Phú Vang - Phú Lộc nhằm bổ sung 
nguồn cung cấp cát làm vật liệu xây dựng trên 
ñịa bàn tỉnh 

Sở TNMT ð/c Phan Thiên ðịnh Quý IV ðề án  

12. 

Xây dựng hệ thống mạng vô tuyến ñiện 
ñảm bảo thông tin liên lạc cho công tác chỉ ñạo 
ñiều hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn từ tỉnh ñến xã trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Sở TTTT ð/c Phan Thiên ðịnh Quý IV ðề án  

II. Lĩnh vực Văn hóa xã hội  

13. 
Sưu tầm, bảo quản và phục hồi tư liệu Hán - Nôm 
giai ñoạn 2019 - 2024  

Sở VHTT ð/c Nguyễn Dung Quý I ðề án  

14. 
Tăng cường cơ sở vật chất ñáp ứng yêu cầu 
ñổi mới chương trình giáo dục phổ thông 

Sở GDðT ð/c Nguyễn Dung Quý I ðề án  

15. 

ðề án xây dựng mô hình hợp nhất các thiết chế 
văn hóa xã hội cấp xã (Bưu ñiện xã, Tủ sách 
pháp luật, Thư viện xã, Nhà văn hóa xã, 
ðài phát thanh xã) 

Sở TTTT ð/c Phan Ngọc Thọ Quý II ðề án  

16. Huế - Kinh ñô ẩm thực Sở Du lịch ð/c Phan Ngọc Thọ Quý II ðề án  

17. 

Quy ñịnh mức thu học phí của các cơ sở 
giáo dục mầm non và phổ thông công lập 
ñối với chương trình ñại trà trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế năm học 2019 - 2020 

Sở GDðT ð/c Nguyễn Dung Quý II ðề án 
Trình 

HðND 
tỉnh 

18. 
Triển khai mô hình ñiểm tại Trạm y tế vận hành 
theo nguyên lý y học gia ñình 

Sở Y tế ð/c Nguyễn Dung Quý II ðề án  

19. 
Quy hoạch tổng thể, bảo tồn và phát huy cụm 
di tích phía ðông ðại Nội và vùng phụ cận. 

TT BTDT 
Cố ñô Huế 

ð/c Nguyễn Dung Quý II ðề án 
Trình 

HðND 
tỉnh 
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STT CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN, BÁO CÁO 
CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

CHỈ ðẠO  
THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 
HOÀN THÀNH  

SẢN PHẦM  
GHI 
CHÚ  

20. 
Phát triển dịch vụ trên cơ sở phát huy giá trị di tích 
Cung An ðịnh 

TT BTDT 
Cố ñô Huế 

ð/c Nguyễn Dung Quý II ðề án  

21. 
Triển khai hoạt ñộng dịch vụ tại Trai Cung - ñàn 
Nam Giao 

TT BTDT 
Cố ñô Huế 

ð/c Nguyễn Dung Quý II ðề án  

22. 
Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nguồn 
nhân lực lao ñộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở LðTBXH ð/c Nguyễn Dung Quý II ðề án  

23. 
Phát triển y tế thành ngành kinh tế quan trọng 
của tỉnh 

Sở Y tế ð/c Nguyễn Dung Quý III ðề án  

24. Mô hình du lịch “Stop and Go” trên ñịa bàn tỉnh Sở Du lịch ð/c Nguyễn Dung Quý III ðề án  

25. 
Tu bổ, tôn tạo và bảo quản di tích nằm ngoài 
quần thể di tích Cố ñô Huế 

Sở VHTT ð/c Nguyễn Dung Quý III-IV 
ðề án 
(2018) 

Trình 
HðND 

tỉnh 

26. 
Khai thác giá trị di tích Lầu Tàng Thơ (Khai 
thác và Triển lãm tài liệu, thư tịch) 

TT BTDT 
Cố ñô Huế 

ð/c Nguyễn Dung 2019 ðề án  

III. Lĩnh vực Nội chính  

27. 
Phân bổ biên chế công chức năm 2020 trong 
các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính 
nhà nước của tỉnh 

Sở Nội vụ ð/c Phan Ngọc Thọ Quý III ðề án 
Trình 

HðND 
tỉnh 

28. 
Phân bổ số lượng người làm việc trong các 
ñơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2020 

Sở Nội vụ ð/c Phan Ngọc Thọ Quý III ðề án 
Trình 

HðND 
tỉnh 

29. 
Phát triển cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp tại tỉnh 
Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2019-2021. 

Sở Tư pháp ð/c Nguyễn Dung Quý III ðề án  

30. 
Chuyển ñổi Phòng Công chứng số 1 và số 2 
thành Văn phòng công chứng. 

Sở Tư pháp 
ð/c Nguyễn Văn 

Phương 
Quý III ðề án  

31. 
ðổi mới tổ chức bộ máy và hoạt ñộng của 
Trung tâm BTDT Cố ñô Huế 

TT BTDT Cố ñô 
Huế/Sở Nội vụ 

ð/c Phan Ngọc Thọ Qúy III-IV ðề án 
Trình 

HðND 
tỉnh 
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STT CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN, BÁO CÁO 
CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

CHỈ ðẠO  
THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 
HOÀN THÀNH  

SẢN PHẦM  
GHI 
CHÚ  

32. 
Sắp xếp, tổ chức lại, ñổi mới tổ chức quản lý, 
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng 
của các ñơn vị sự nghiệp công lập 

Sở Nội vụ ð/c Phan Ngọc Thọ Quý IV ðề án  

33. 

Bồi dưỡng, tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ 
cho cán bộ, công chức, viên chức của các 
cơ quan, tổ chức ñịa trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 
2019 - 2030 

Sở Nội vụ ð/c Phan Thiên ðịnh Quý IV ðề án  

34. 
Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh 
Thừa Thiên Huế và về tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở Nội vụ ð/c Phan Thiên ðịnh Quý IV ðề án  

35. 
ðề án ñảm bảo an ninh trật tự Hệ thống Truyền tải 
ñiện 500kV trên ñịa bàn tỉnh 

Công an tỉnh ð/c Nguyễn Văn Phương 2019 ðề án  

36. 
Tổ chức, sắp xếp các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND cấp huyện 

Sở Nội vụ ð/c Phan Ngọc Thọ 2019 ðề án 

(khi có 
Nghị ñịnh 

của  
Chính 
phủ) 

37. 
Thực hiện khoán kinh phí chi phụ cấp cho 
người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã, 
ở thôn, tổ dân phố 

Sở Nội vụ ð/c Phan Ngọc Thọ 2019 ðề án 

Thực hiện 
ngay sau 
khi có  

văn bản 
quy ñịnh, 
hướng 
dẫn của 
Trung 
ương 
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C. CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN TRÌNH CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÊ DUYỆT 
 

STT CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN, BÁO CÁO 
CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

CHỈ ðẠO  
THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 
HOÀN THÀNH 

SẢN PHẦM 
GHI 
CHÚ 

I. Lĩnh vực Kinh tế Tổng hợp      

1. Xúc tiến ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 Sở KHðT ð/c Phan Ngọc Thọ Quý I Kế hoạch  

2. Tiếp tân ñối ngoại năm 2019 Sở Ngoại vụ ð/c Phan Ngọc Thọ Quý I Kế hoạch  

3. Công tác biên giới tỉnh năm 2019 Sở Ngoại vụ ð/c Phan Ngọc Thọ Quý I Kế hoạch  

4. 
Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 13/9/2017 của 
Thủ tướng Chính phủ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở Ngoại vụ ð/c Phan Ngọc Thọ Quý I Kế hoạch  

5. 
Thực hiện chương trình khuyến nông giai ñoạn 
2019 - 2020 

Sở NN PTNT 
ð/c Nguyễn Văn 

Phương 
Quý I Kế hoạch  

6. 
Triển khai thực hiện ñề án phát triển công nghiệp 
nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2018 - 2025 

Sở Công Thương 
ð/c Phan Thiên 

ðịnh 
Quý I 

Kế hoạch 
(2018) 

 

7. 
Phát triển hàng lưu niệm và quà tặng tỉnh 
Thừa Thiên Huế năm 2019 

Sở Công Thương 
ð/c Phan Thiên 

ðịnh 
Quý I Kế hoạch  

8. 
Phát triển vùng nguyên liệu Bưởi Thanh Trà ñến 
năm 2020 

Sở NN PTNT 
ð/c Nguyễn Văn 

Phương 
Quý II Kế hoạch  

9. 
Phát triển vùng nguyên liệu sản xuất dầu tràm Huế 
ñến năm 2025 

Sở NN PTNT 
ð/c Nguyễn Văn 

Phương 
Quý II Kế hoạch  

10. 
Phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế, giai ñoạn 2019 - 2025 

Sở NN PTNT 
ð/c Nguyễn Văn 

Phương 
Quý II Kế hoạch  

11. Bố trí, ổn ñịnh dân cư năm 2019 Sở NN PTNT 
ð/c Nguyễn Văn 

Phương 
Quý II Kế hoạch  

12. Dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão năm 2019 Sở Công Thương 
ð/c Phan Thiên 

ðịnh 
Quý II 

 
Kế hoạch 

 

13. Hỗ trợ ñầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Sở Công Thương 
ð/c Phan Thiên 

ðịnh 
Quý II Chương trình  
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STT CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN, BÁO CÁO 
CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

CHỈ ðẠO  
THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 
HOÀN THÀNH 

SẢN PHẦM 
GHI 
CHÚ 

14. 
Chuyển ñổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ 
trên ñịa bàn tỉnh, giai ñoạn 2019 - 2020 

Sở Công Thương 
ð/c Phan Thiên 

ðịnh 
Quý II Kế hoạch  

15. 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 113/KH-UBND ngày 
04/6/2018 thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 
03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, 
tăng cường công tác quản lý ñất ñai và xây dựng hệ thống 
thông tin ñất ñai trên ñịa bàn tỉnh 

Sở TNMT 
ð/c Phan Thiên 

ðịnh 
Quý II Kế hoạch  

16. Hội nghị gặp mặt các tổ chức phi chính phủ nước ngoài  Sở Ngoại vụ ð/c Phan Ngọc Thọ Quý III Kế hoạch  

17. 
Nghiên cứu xây dựng phần mềm báo cáo trực tuyến, 
cơ sở dữ liệu tập trung về hoạt ñộng vật liệu nổ 
công nghiệp 

Sở Công Thương 
ð/c Phan Thiên 

ðịnh 
Quý IV Kế hoạch  

18. 
Triển khai thực hiện thỏa thuận Paris về BðKH tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Sở TNMT 
ð/c Phan Thiên 

ðịnh 
Quý IV Kế hoạch  

19. 
Triển khai ñề án ứng dụng Gis 3D quản lý không gian 
kiến trúc ñô thị khu vực trung tâm thành phố Huế 
và ðô thị mới An Vân Dương 

Sở Xây dựng 
ð/c Phan Thiên 

ðịnh 
Quý IV Kế hoạch  

II. Lĩnh vực Văn hóa xã hội  

20. 

Triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 
HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt ñộng 
của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa 
Thiên Huế năm 2019 

Sở KHCN ð/c Phan Ngọc Thọ Quý I Kế hoạch  

21. Tổ chức Mừng ðảng mừng Xuân năm 2019 Sở VHTT ð/c Nguyễn Dung Quý I Kế hoạch  

22. 
Giáo dục ñời sống gia ñình và ðề án tuyên truyền, 
giáo dục ñạo ñức, lối sống trong gia ñình năm 2019 

Sở VHTT ð/c Nguyễn Dung Quý I Chương trình  
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STT CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN, BÁO CÁO 
CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

CHỈ ðẠO  
THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 
HOÀN THÀNH 

SẢN PHẦM 
GHI 
CHÚ 

23. 
Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc 
thiểu số, 06 tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào, 
khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại huyện A Lưới 

Sở VHTT/UBND 
huyện A Lưới 

ð/c Nguyễn Dung Quý I Kế hoạch  

24. 
Thực hiện Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế 
năm 2019 

Sở LðTBXH ð/c Nguyễn Dung Quý I Kế hoạch  

25. 
ðẩy mạnh ñưa người lao ñộng Thừa Thiên Huế 
ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng năm 2019 

Sở LðTBXH ð/c Nguyễn Dung Quý I Kế hoạch  

26. 
Thực hiện Chương trình An toàn lao ñộng, vệ sinh 
lao ñộng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 

Sở LðTBXH ð/c Nguyễn Dung Quý I Kế hoạch  

27. Giáo dục nghề nghiệp năm 2019 Sở LðTBXH ð/c Nguyễn Dung Quý I Kế hoạch  

28. ðào tạo nghề lao ñộng nông thôn năm 2019 Sở LðTBXH ð/c Nguyễn Dung Quý I Kế hoạch  

29. ðào tạo nghề nghiệp cho các ñối tượng ñặc thù Sở LðTBXH ð/c Nguyễn Dung Quý I Kế hoạch  

30. 
Tổ chức Hội thi thiết bị ñào tạo tự làm toàn quốc 
năm 2019 tại Thừa Thiên Huế 

Sở LðTBXH ð/c Nguyễn Dung Quý I Kế hoạch  

31. Thực hiện công tác giảm nghèo năm 2019 Sở LðTBXH ð/c Nguyễn Dung Quý I Kế hoạch  

32. 
Thực hiện Chương trình hành ñộng quốc gia về 
người cao tuổi trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
năm 2019 

Sở LðTBXH ð/c Nguyễn Dung Quý I Kế hoạch  

33. Trợ giúp người khuyết tật năm 2019 Sở LðTBXH ð/c Nguyễn Dung Quý I Kế hoạch  

34. 
Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh 
Thừa Thiên Huế năm 2019 

Sở LðTBXH ð/c Nguyễn Dung Quý I Kế hoạch  

35. Triển khai công tác BðG và VSTBPN năm 2019 Sở LðTBXH ð/c Nguyễn Dung Quý I Kế hoạch  

36. 
Cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 

Sở LðTBXH ð/c Nguyễn Dung Quý I Kế hoạch  
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37. 
Phòng chống tệ nạn mại dâm trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế năm 2019 

Sở LðTBXH ð/c Nguyễn Dung Quý I Kế hoạch  

38. 
Tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về 
trên ñịa bàn tỉnh năm 2019 

Sở LðTBXH ð/c Nguyễn Dung Quý I Kế hoạch  

39. 
ðiều tra khảo sát thành phần dân tộc thiểu số trên 
ñịa bàn tỉnh 

Ban Dân tộc 
ð/c Nguyễn Văn 

Phương 
Quý I Kế hoạch  

40. 
Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo 
tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. 

Sở KHCN ð/c Phan Thiên ðịnh Quý I Kế hoạch  

41. 
Tổ chức cuộc thi " Khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo" 
tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 

Sở KHCN ð/c Phan Thiên ðịnh Quý I Kế hoạch  

42. 
Triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế năm 2019. 

Sở KHCN ð/c Phan Thiên ðịnh Quý I Kế hoạch  

43. 
Triển khai hoạt ñộng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. 

Sở KHCN ð/c Phan Thiên ðịnh Quý I Kế hoạch  

44. 
Thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 
tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. 

Sở KHCN ð/c Phan Thiên ðịnh Quý I Kế hoạch  

45. 
Triển khai “Quản lý hoạt ñộng truyền thanh - truyền hình 
cấp huyện ñến năm 2019” trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Sở TTTT ð/c Phan Thiên ðịnh Quý I Kế hoạch  

46. Công tác thông tin ñối ngoại giai ñoạn 2018-2020 Sở TTTT ð/c Phan Thiên ðịnh Quý I Kế hoạch  

47. Kế hoạch kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ Sở LðTBXH ð/c Nguyễn Dung Quý II Kế hoạch  

48. Tổ chức Festival Huế lần thứ XI năm 2020 
Trung tâm 

Festival Huế 
ð/c Nguyễn Dung Quý II Kế hoạch  
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49. 
Triển khai thực hiện Quy hoạch tượng ñài, tranh 
hoành tráng, tượng, biểu tượng kiến trúc trên 
ñịa bàn tỉnh TT Huế 

Sở VHTT ð/c Nguyễn Dung Quý II Kế hoạch  

50. 

Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quyết ñịnh 
1218/2008/Qð-UBND ngày 23/5/2008 của UBND 
tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác ñảm bảo trật tự, 
trị an, vệ sinh môi trường tại các ñiểm tham quan 
du lịch, di tích lịch sử văn hóa, công cộng 

TT BTDT Cố ñô 
Huế/Công an tỉnh 

ð/c Nguyễn Dung Quý II Kế hoạch  

51. 

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 
của BCH Trung ương ðảng và Nghị quyết số 
102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về cải cách 
và phát triển ñối tượng tham gia BHXH giai ñoạn 
2019 - 2021. 

Sở LðTBXH ð/c Nguyễn Dung Quý II Kế hoạch  

52. 
Bồi dưỡng kiến thức tiếng Dân tộc thiểu số của 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2019 - 2025 

Ban Dân tộc 
ð/c Nguyễn Văn 

Phương 
Quý II Kế hoạch  

53. 
Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng các ñiểm Bưu ñiện 
văn hóa xã năm 2019 

Sở TTTT ð/c Phan Thiên ðịnh Quý II Kế hoạch  

54. 
Triển khai hệ thống wifi phục vụ phát triển dịch vụ 
ñô thị thông minh 

Sở TTTT ð/c Phan Thiên ðịnh Quý II Kế hoạch  

55. ðiều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 Sở LðTBXH ð/c Nguyễn Dung Quý III Kế hoạch  

56. 
Triển khai chương trình hành ñộng quốc gia bảo vệ 
và phát huy tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2019-2023 

Sở VHTT ð/c Nguyễn Dung Quý III Kế hoạch  

57. Tuyên truyền CCHC năm 2019 Sở TTTT ð/c Phan Ngọc Thọ Quý IV Kế hoạch  
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HOÀN THÀNH 
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58. 
Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong 
hoạt ñộng của cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 
năm 2020 

Sở TTTT ð/c Phan Thiên ðịnh Quý IV Kế hoạch  

59. ðiều chỉnh KVBV các di tích trong và ngoài Kinh thành 
TT BTDT      
Cố ñô Huế 

ð/c Nguyễn Dung Năm 2019 Kế hoạch  

III. Lĩnh vực Nội chính  

60. 
Bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 

Sở Nội vụ ð/c Phan Ngọc Thọ Quý I Kế hoạch  

61. 
Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý 
cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. 

Sở Tư pháp ð/c Nguyễn Dung Quý  I Kế hoạch  

62. 
Khảo sát và cắm biển báo khu vực cửa khẩu tuyến 
biên giới ñất liền và tuyến cảng biển 

BCH Biên phòng ð/c Phan Ngọc Thọ Quý II Kế hoạch  

63. 
Triển khai ðề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch 
công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước 

Sở Nội vụ ð/c Phan Ngọc Thọ Quý II Kế hoạch  

64. 
Triển khai ðề án vị trí việc làm trong các ñơn vị sự nghiệp 
công lập 

Sở Nội vụ ð/c Phan Ngọc Thọ Quý II Kế hoạch  

65. 
ðào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN về thanh niên 
cho ñội ngũ cán bộ, công chức giai ñoạn 2019-2020 

Sở Nội vụ ð/c Phan Ngọc Thọ Quý II Kế hoạch  

66. 
Cập nhật dữ liệu hộ tịch từ Sổ giấy vào cơ sở dữ liệu 
hộ tịch ñiện tử toàn quốc giai ñoạn 2019-2024 

Sở Tư pháp ð/c Nguyễn Dung Quý II Kế hoạch  

67. Nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh năm 2019 Sở Nội vụ ð/c Phan Thiên ðịnh Quý II Kế hoạch  
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68. 
Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 
cấp tỉnh năm 2019 

Sở Nội vụ ð/c Phan Thiên ðịnh Quý II Kế hoạch  

69. 
Tiếp tục thực hiện Chương trình hành ñộng quốc gia 
Việt Nam về ñăng ký và thống kê hộ tịch giai ñoạn 
2017 - 2024 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 

Sở Tư pháp ð/c Nguyễn Dung Quý III Kế hoạch  

70. Thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2019. Sở Tư pháp ð/c Nguyễn Dung Quý III Kế hoạch  

71. 
ðào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 
năm 2020 

Sở Nội vụ ð/c Phan Ngọc Thọ Quý IV Kế hoạch  

72. Cải cách hành chính năm 2020 Sở Nội vụ ð/c Phan Ngọc Thọ Quý IV Kế hoạch  

73. 
Thực hiện chương trình trọng ñiểm về cải cách hành chính 
năm 2020 

Sở Nội vụ ð/c Phan Ngọc Thọ Quý IV Kế hoạch  

74. Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 Sở Nội vụ ð/c Phan Ngọc Thọ Quý IV Kế hoạch  

75. 
Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 

Sở Tư pháp ð/c Nguyễn Dung Quý IV Kế hoạch  

76. Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020. Sở Tư pháp ð/c Nguyễn Dung Quý IV Kế hoạch  

77. 

Thực hiện ðề án “ðẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản 
của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị 
và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị 
cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân” 
(gọi tắt là ðề án 452) năm 2020. 

Sở Tư pháp ð/c Nguyễn Dung Quý IV Kế hoạch  

78. 
Thực hiện ðề án “Tăng cường công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật tại một số ñịa bàn trọng ñiểm về 
vi phạm pháp luật” (ðề án 1259) năm 2020. 

Sở Tư pháp ð/c Nguyễn Dung Quý IV Kế hoạch  
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CHỈ ðẠO  
THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 
HOÀN THÀNH 

SẢN PHẦM 
GHI 
CHÚ 

79. 

Thực hiện ðề án “Tuyên truyền, phổ biến trong 
cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung 
của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam 
về phòng, chống tra tấn” (gọi tắt là ðề án 65) năm 2020. 

Sở Tư pháp ð/c Nguyễn Dung Quý IV Kế hoạch  

80. Công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020. Sở Tư pháp ð/c Nguyễn Dung Quý IV Kế hoạch  

81. 
Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. 

Sở Tư pháp ð/c Nguyễn Dung Quý IV Kế hoạch  

82. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020. Sở Tư pháp ð/c Nguyễn Dung Quý IV Kế hoạch  

83. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. Sở Tư pháp ð/c Nguyễn Dung Quý IV Kế hoạch  

84. Triển khai công tác pháp chế năm 2020. Sở Tư pháp ð/c Nguyễn Dung Quý IV Kế hoạch  

85. 
Thực hiện ðề án thí ñiểm ñổi mới cách tuyển chọn 
lãnh ñạo cấp sở, cấp phòng 

Sở Nội vụ ð/c Phan Ngọc Thọ 2019 Kế hoạch  

86. 
Thi nâng ngạch từ nhân viên lên cán sự và tương ñương; 
từ nhân viên, cán sự và tương ñương lên chuyên viên 
và tương ñương ñối với công chức năm 2019 

Sở Nội vụ ð/c Nguyễn Dung 2019 Kế hoạch 
Theo 
yêu 
cầu 

87. 
Thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
ñối với viên chức giáo dục năm 2019 

Sở Nội vụ ð/c Nguyễn Dung 2019 Kế hoạch 
Theo 
yêu 
cầu 

88. 
Thực hiện ðề án “ðổi mới, tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật”  giai ñoạn 2017 - 2021 và năm 2020. 

Sở Tư pháp ð/c Nguyễn Dung 2019 Kế hoạch 

Sau khi 
Bộ Tư 
pháp 
ban 
hành 
ðề án 
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HOÀN THÀNH 

SẢN PHẦM 
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89. 
Triển khai và tổ chức thực hiện ðề án “ðẩy mạnh 
xã hội hóa giám ñịnh tư pháp theo quy ñịnh của 
Luật giám ñịnh tư pháp”. 

Sở Tư pháp ð/c Nguyễn Dung 2019 Kế hoạch 

Sau khi 
ðề án 
ñược 

TTgCP 
phê 

duyệt 
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D. CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, CUỘC HỌP QUAN TRỌNG TRONG NĂM 2019 
 

 
 
 
 

STT TÊN HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, ðỐI THOẠI CƠ QUAN CHỦ TRÌ 
THỜI GIAN 
TỔ CHỨC 

GHI 
CHÚ 

1. Hội nghị cán bộ toàn tỉnh về CCHC, chính quyền ñiện tử, dịch vụ ñô thị 

thông minh 
Sở Nội vụ/ VPUBND tỉnh Quý I  

2. Hội nghị ñối thoại với người dân ñang sinh sống khu vực I kinh thành Huế  UBND thành phố Huế Quý I  

3. Diễn ñàn Khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo năm 2019 Sở KHCN Quý I  

4. Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019  VPUBND tỉnh/ Sở KHðT Quý I  

5. Hội nghị gặp mặt, tuyên dương khen thưởng doanh nghiệp năm 2019 Sở Nội vụ/ Sở KHðT Quý I  

6. Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết ñịnh số 143/2007/Qð-TTg, ngày 

30/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ðề án xây dựng thành phố Huế 

thành thành phố Festival của Việt Nam 

Trung tâm Festival Quý I 

 

7. ðối thoại với chủ ñề “Xây dựng Thừa Thiên - Huế sáng - xanh - sạch, 

không rác thải” 
VP UBND tỉnh/Sở TNMT Quý I 

 

8. ðối thoại với Nông dân tiêu biểu Hội Nông dân/Sở NNPTNT Quý II  

9. ðối thoại với chủ ñề “Cải thiện môi trường ñầu tư, nâng cao Chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” 
VP UBND tỉnh/Sở KHðT Quý II 

 

10. ðối thoại với chủ ñề “Lắng nghe, ñồng hành cùng doanh nghiệp du 

lịch” 
VP UBND tỉnh/Sở Du lịch Quý III 

 

11. ðối thoại với chủ ñề “Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp” 
VP UBND tỉnh/Sở NNPTNT Quý IV 
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 E. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

 

STT VĂN BẢN BAN HÀNH 
CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

CHỈ ðẠO      
THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 
HOÀN THÀNH 

SẢN 
PHẦM 

GHI 
CHÚ 

1. 
Quy ñịnh trình tự, thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý 
dự án ñầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà 
nước trên ñịa bàn tỉnh 

Sở 
KHðT/BQL 
Khu kinh tế, 
công nghiệp 

ð/c Phan Ngọc Thọ Quý I Quyết ñịnh  

2. Quy ñịnh ñiều hành dự toán NSNN năm 2019 Sở Tài chính ð/c Phan Ngọc Thọ Quý I Quyết ñịnh  

3. 
Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, 
công chức, viên chức trên ñịa bàn tỉnh 

Sở Ngoại vụ ð/c Phan Ngọc Thọ Quý I Quyết ñịnh  

4. 

Quy ñịnh việc lựa chọn nhà thầu ñể mua sắm tài sản 
nhà nước nhằm duy trì hoạt ñộng thường xuyên của 
cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở Tài chính ð/c Phan Ngọc Thọ Quý I Quyết ñịnh  

5. 
Ban hành quy chế quản lý hoạt ñộng quảng cáo ngoài 
trời trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở VHTT ð/c Nguyễn Dung Quý I Quyết ñịnh  

6. 
Ban hành ñịnh mức kinh tế kỹ thuật, ñơn giá ñào tạo 
thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (các nghề sơ cấp 
và dưới 3 tháng)  

Sở LðTBXH ð/c Nguyễn Dung Quý I Quyết ñịnh  

7. 
Phân cấp quản lý sử dụng tài sản công Quyết ñịnh về 
quản lý, xử lý tài sản tang vật, phương tiện tịch thu 
sung công quỹ Nhà nước 

Sở Tài chính 
ð/c Nguyễn Văn 

Phương 
Quý I Quyết ñịnh  
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8. 
Quy ñịnh về ñầu tư, quản lý, bảo trì áp dụng công nghệ 
vào khai thác bãi ñỗ xe 

Sở GTVT 
ð/c Nguyễn Văn 

Phương 
Quý I Quyết ñịnh  

9. Quy ñịnh quản lý công nghệ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Sở KHCN ð/c Phan Thiên ðịnh Quý I Quyết ñịnh  

10. 
Quy chế phối hợp xây dựng CSDL về thông tin nhà ở 
và thị trường bất ñộng sản trên ñịa bàn tỉnh (theo 
Nghị ñịnh 117/2015/Nð-CP) 

Sở Xây dựng ð/c Phan Thiên ðịnh Quý I Quyết ñịnh  

11. 
Ban hành quy chế ñộ quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở 
dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế  

Sở Tài chính ð/c Phan Ngọc Thọ Quý II Quyết ñịnh  

12. 
Quy ñịnh về ñiều kiện, tiêu chuẩn và trình tự bổ nhiệm, 
bổ nhiệm lại chức vụ cấp trưởng, cấp phó và tương ñương 
trong các cơ quan hành chính của cấp tỉnh và cấp huyện 

Sở Nội vụ ð/c Phan Ngọc Thọ Quý II Quyết ñịnh  

13. 
Ban hành Quy ñịnh về phân công, phân cấp quản lý 
ñường ñô thị trên ñịa bàn tỉnh 

Sở Xây dựng ð/c Phan Ngọc Thọ Quý II Quyết ñịnh  

14. 
Quy chế về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Sở Tư pháp ð/c Nguyễn Dung Quý II Quyết ñịnh  

15. 

Thay thế Quyết ñịnh số 25/2017/Qð-UBND ngày 
05/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy ñịnh mức thu, 
chế ñộ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí ñăng ký giao dịch 
bảo ñảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo ñảm 
bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 

Sở Tư pháp 
ð/c Nguyễn Dung Quý II Quyết ñịnh 

Sau 
khi 

HðND 
tỉnh 

thông 
qua 
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16. 
Quy ñịnh về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở Tài chính 
ð/c Nguyễn Văn 

Phương 
Quý II Quyết ñịnh  

17. 
Quy ñịnh về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang 
và cơ sở hỏa táng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở Xây dựng ð/c Phan Thiên ðịnh Quý II Quyết ñịnh  

18. 
Quy ñịnh về phân cấp  quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp 
dữ liệu về công trình ngầm ñô thị trên ñịa bàn tỉnh  

Sở Xây dựng ð/c Phan Thiên ðịnh Quý II Quyết ñịnh  

19. 
Quy ñịnh tạm thời về tiêu chuẩn xây dựng cửa hàng 
xăng dầu trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở Công 
Thương 

ð/c Phan Thiên ðịnh Quý II Quyết ñịnh  

20. 
Quy ñịnh quản lý, vận hành hệ thống thông tin quản lý 
nguồn nhân lực lao ñộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở LðTBXH ð/c Nguyễn Dung Quý III Quyết ñịnh  

21. 

Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết ñịnh 
số 61/2013/Qð-UBND  ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh 
ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về 
giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Sở Tư pháp ð/c Nguyễn Dung Quý III Quyết ñịnh  

22. 
Quy chế phối hợp giữa LLKL với bảo vệ rừng chuyên trách 
của các chủ rừng 

Sở NN PTNT 
ð/c Nguyễn Văn 

Phương 
Quý II Quyết ñịnh  

23. 
Quy ñịnh Quản lý hoạt ñộng ñường thủy nội ñịa trên 
ñịa bàn Thừa Thiên Huế 

Sở GTVT 
ð/c Nguyễn Văn 

Phương 
Quý III Quyết ñịnh  

24. 
Quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 
ñường bộ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  

Sở GTVT 
ð/c Nguyễn Văn 

Phương 
Quý III Quyết ñịnh  



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 0

4
/N

g
ày

 1
5
-0

1
-2

0
1
9

6
1

 

 
 

STT VĂN BẢN BAN HÀNH 
CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

CHỈ ðẠO      
THỰC HIỆN 

THỜI HẠN 
HOÀN THÀNH 

SẢN 
PHẦM 

GHI 
CHÚ 

25. 
Quy chế xét, công nhận danh hiệu làng nghề, làng nghề 
truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Sở NN PTNT 
ð/c Nguyễn Văn 

Phương 
Quý III Quyết ñịnh  

26. 
Quy chế quản lý rừng cộng ñồng trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

Sở NN PTNT 
ð/c Nguyễn Văn 

Phương 
Quý III Quyết ñịnh  

27. 
Quy ñịnh Quản lý, vận hành hệ thống quan trắc tự ñộng, 
liên tục trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở TNMT ð/c Phan Thiên ðịnh Quý III Quyết ñịnh  

28. 
Bộ ðơn giá dịch vụ công ích ñô thị ñang áp dụng trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  

Sở Xây dựng ð/c Phan Thiên ðịnh Quý III Quyết ñịnh  

29. Sắp xếp lại, xử lý xe ô tô công Sở Tài chính ð/c Phan Ngọc Thọ Quý IV Quyết ñịnh  

30. 
Ban hành tiêu chuẩn ñịnh mức sử dụng công trình sự nghiệp 
tại ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý   

Sở Tài chính ð/c Phan Ngọc Thọ Quý IV Quyết ñịnh  

31. 
Quản lý ñô thị thông minh: Quản lý quy hoạch xây dựng 
trên nền Gis, hạ tầng kỹ thuật cấp ñiện - cấp nước - xử lý 
nước thải - chiếu sáng, cây xanh, cảnh quan môi trường  

Sở Xây dựng ð/c Phan Ngọc Thọ Quý IV Quyết ñịnh  

32. 

ðiều chỉnh Quyết ñịnh 63/2016/Qð-UBND ngày 
21/9/2016 của UBND tỉnh Quy ñịnh phân công, phân cấp 
và ủy quyền công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc 
xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Sở Xây dựng ð/c Phan Ngọc Thọ Quý IV Quyết ñịnh  

33. 

Sửa ñổi Quyết ñịnh số 30/2016/Qð-UBND ngày 
17/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc 
ban hành Quy ñịnh về giao quyền sở hữu, quyền sử dụng 
kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
sử dụng ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

Sở KHCN ð/c Phan Ngọc Thọ Quý IV Quyết ñịnh  
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34. 
Quy ñịnh cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND cấp huyện sau khi có nghị quyết của 
HðND tỉnh 

Sở Nội vụ ð/c Phan Ngọc Thọ Năm 2019 Quyết ñịnh  

35. 
Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 

Sở Nội vụ ð/c Phan Ngọc Thọ Năm 2019 Quyết ñịnh  

36. 
Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích 
lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở VHTT ð/c Nguyễn Dung Quý IV Quyết ñịnh  

37. 
Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, 
thủy lợi nội ñồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở NNPTNT ð/c Nguyễn Văn Phương Quý IV Quyết ñịnh  

38. 
Ban hành chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm trên ñịa bàn. 

Sở NNPTNT ð/c Nguyễn Văn Phương Quý IV Quyết ñịnh  

39. 
Quy ñịnh bảo vệ môi trường trong hoạt ñộng nuôi trồng 
thủy sản 

Sở TNMT ð/c Phan Thiên ðịnh Quý IV Quyết ñịnh  

40. 
Ban hành Bảng giá ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
áp dụng trong thời gian 5 năm (2020-2024) 

Sở TNMT ð/c Phan Thiên ðịnh Quý IV Quyết ñịnh  

41. 
Quy ñịnh về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, 
công chức tỉnh Thừa Thiên Huế (thay thế Quyết ñịnh 
số 52/2015/Qð-UBND ngày 28/10/2015) 

Sở Nội vụ ð/c Phan Ngọc Thọ 
(sau khi các 
văn bản mới 

ñược ban hành) 
Quyết ñịnh  
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42. 
Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Tư pháp 

Sở Tư pháp ð/c Phan Ngọc Thọ 

Sau khi sửa 
ñổi Thông tư 

23/2014/TTLT
-BTP-BNV 

Quyết ñịnh  

43. 
Quy ñịnh về tổ chức, quản lý, khai thác hoạt ñộng vận tải 
hành khách công cộng trên ñịa bàn Thừa Thiên Huế  

Sở GTVT ð/c Nguyễn Văn Phương 

Sau khi Nð 
thay thế Nð 

86/2014/Nð-CP 
có hiệu lực 

Quyết ñịnh  

                                                                                                                              ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 
* Việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy ñịnh tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và   
Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP.  
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 20/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 01 năm 2019 
 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước  
năm 2019 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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Ngân sách nhà nước;   

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách ñối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2019;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 2866/Qð-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2019; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Công văn số 3486/STC-QLNS ngày 28 
tháng 12 năm 2018, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 
năm 2019 (Phụ lục chi tiết ñính kèm). 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính, Thủ trưởng 
các Sở, ban, ngành, các cơ quan, ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Phan Ngọc Thọ 
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Biểu số 01 
CÂN ðỐI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG NĂM 2019 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 20/Qð-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh) 
 

ðVT: Triệu ñồng 

TT NỘI DUNG DỰ TOÁN 

1 2 3 

A TỔNG THU NSNN TRÊN ðỊA BÀN 7.213.500 

1 Thu nội ñịa (không kể thu từ dầu thô) 6.629.000 

2 Thu từ hoạt ñộng xuất khẩu, nhập khẩu 554.500 

3 Thu viện trợ, huy ñộng ñóng góp 30.000 

B TỔNG THU NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG 10.011.405 

1 Thu ngân sách ñịa phương hưởng 100% 6.079.680 

2 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 3.831.725 

- Thu bổ sung cân ñối ngân sách 1.536.730 

- 
Thu bổ sung chênh lệch tiền lương lên mức lương cơ sở 
1.390.000 ñồng 

145.201 

- Thu bổ sung có mục tiêu 2.149.794 

3 Thu kết dư 100.000 

C TỔNG CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG 10.120.705 

I Tổng chi cân ñối ngân sách ñịa phương 9.668.073 

1 Chi ñầu tư phát triển 2.988.533 

2 Chi thường xuyên 6.481.237 

3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền ñịa phương vay 8.200 

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.180 

5 Dự phòng ngân sách 188.923 

II Chi từ nguồn viện trợ, huy ñộng ñóng góp 30.000 

1 Thu huy ñộng ñóng góp 18.000 

2 Thu viện trợ 12.000 

III Chi Chương trình mục tiêu quốc gia 422.632 

1 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia 256.342 

2 Chi mục tiêu sự ngiệp 166.290 

D BỘI CHI  109.300 
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Biểu số 02 
CÂN ðỐI NGÂN SÁCH TỈNH, HUYỆN NĂM 2019 

 
ðVT: Triệu ñồng 

TT Nội dung 
Dự toán 

năm 2019 
1 2 3 
A NGÂN SÁCH TỈNH   
I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 8.090.005 
1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 4.123.280 
- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% 4.123.280 
- Các khoản thu phân chia ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ %   
2 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 3.831.725 
- Thu bổ sung cân ñối ngân sách 1.536.730 

- 
Thu bổ sung chênh lệch tiền lương lên mức lương cơ sở 
1.390.000 ñồng 

145.201 

- Thu bổ sung có mục tiêu 2.149.794 
3 Thu kết dư 100.000 

4 
Thu ngân sách cấp dưới nộp lên (phần chi trả nợ trả về cho 
ngân sách tỉnh) 

35.000 

II Chi ngân sách cấp tỉnh 8.199.305 

1 
Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp 
(không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 

5.346.459 

2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố Huế 2.852.846 
- Bổ sung cân ñối 2.063.276 
- Bổ sung mục tiêu 789.570 

III Bội chi  109.300 
IV Bội thu ngân sách ñịa phương   
B NGÂN SÁCH HUYỆN   
I Thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố Huế 4.809.246 
1 Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 1.956.400 
- Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100% 1.956.400 
2 Thu kết dư   
3 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang   
4 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 2.852.846 
- Thu bổ sung cân ñối ngân sách 2.063.276 
- Thu bổ sung có mục tiêu 789.570 
II Chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố Huế (*) 4.809.246 
      

 
Ghi chú: (*) Tổng chi ngân sách huyện là 4.809,2 tỷ ñồng, trong ñó: Chi trả nợ vay 
ngân sách tỉnh trừ vào nguồn thu tiền sử dụng ñất là 35 tỷ ñồng, chi cân ñối ngân sách 
huyện còn lại là 4.774,2 tỷ ñồng. 
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Biểu số 03 
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 

ðVT: Triệu ñồng 

NỘI DUNG 
DỰ TOÁN 

TỔNG THU 
NSNN 

THU NSðP 

1 2 3 
A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN (I + II + III) 7.213.500 6.079.680 
I- THU NỘI ðỊA 6.629.000 6.049.680 
Thu nội ñịa không gồm tiền sử dụng ñất, thu xổ số 5.715.000 5.135.680 
1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý 220.000 220.000 
2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do ñịa phương quản lý 205.000 205.000 
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài 2.100.000 2.100.000 
4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.162.000 1.162.000 
5. Thuế bảo vệ môi trường 690.000 256.680 
Trong ñó: Thuế xuất nhập khẩu xăng dầu cơ quan Hải quan 
quản lý 

433.320 0 

6. Thuế thu nhập cá nhân 320.000 320.000 
7. Lệ phí trước bạ 230.000 230.000 
8. Thu phí, lệ phí 410.000 374.000 
 - Phí, lệ phí cơ quan Trung ương thực hiện thu 36.000 0 
 - Phí, lệ phí cơ quan ñịa phương thực hiện thu 114.000 114.000 
 - Phí tham quan di tích 260.000 260.000 
9. Thuế sử dụng ñất phi nông nghiệp 11.000 11.000 
10. Tiền sử dụng ñất 840.000 840.000 
11. Thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước 100.000 100.000 
12. Tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 2.000 2.000 
13. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 50.000 11.000 
- Do Trung ương cấp 39.000 0 
- Do ñịa phương cấp 11.000 11.000 
14. Thu từ hoạt ñộng xổ số kiến thiết 74.000 74.000 
15. Thu từ quỹ ñất công ích và thu hoa lợi công sản khác 22.000 22.000 
16. Thu khác ngân sách 190.000 119.000 
Trong ñó: + Thu khác ngân sách Trung ương 71.000 0 
17. Thu cổ tức, lợi nhuận ñược chia, lợi nhuận còn lại 3.000 3.000 
II- THU TỪ HOẠT ðỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 554.500 0 
Thuế xuất khẩu 40.300 0 
Thuế nhập khẩu 14.200 0 
Thuế giá trị gia tăng 500.000 0 
III - THU VIỆN TRỢ, HUY ðỘNG ðÓNG GÓP 30.000 30.000 
Thu huy ñộng ñóng góp 18.000 18.000 
Thu viện trợ 12.000 12.000 
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Biểu số 04 
 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 
 

ðVT: Triệu ñồng 

STT NỘI DUNG 

DỰ TOÁN NĂM 2019 ðỊA PHƯƠNG 

TỔNG SỐ 
NGÂN 
SÁCH 
TỈNH 

NGÂN 
SÁCH 

HUYỆN 

A B 1=2+3 2 3 

  TỔNG CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG 10.120.705 5.346.459 4.774.246 

  
TỔNG CHI NGÂN SÁCH KHÔNG GỒM 
CHI TỪ NGUỒN HUY ðỘNG ðÓNG GÓP 

10.090.705 5.338.059 4.752.646 

A CHI CÂN ðỐI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG 9.668.073 4.915.427 4.752.646 

I Chi ñầu tư phát triển 2.988.533 2.416.533 572.000 

1 Vốn ñầu tư XDCB tập trung 494.437 387.437 107.000 

2 Chi ñầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng ñất 805.000 340.000 465.000 

  Trong ñó:       

a Chi ñầu tư 684.400 219.400 465.000 

b Chi ño ñạc bản ñồ ñịa chính theo NQ HðND tỉnh (*) 30.000 30.000   

c Bổ sung vốn sự nghiệp giao thông  (**) 42.000 42.000   

d 
Chi bồi thường tài sản trên ñất khi nhà nước 
thu hồi ñất của Công ty Cổ phần Xi măng 
Long Thọ 

11.600 11.600   

e Bổ sung Quỹ phát triển ñất 37.000 37.000   

3 Chi ñầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 74.000 74.000   

4 
Chi ñầu tư từ nguồn trung ương bổ sung có 
mục tiêu 

1.410.796 1.410.796   

a   Vốn ngoài nước (***) 1.059.978 1.059.978   

b   Vốn trong nước 342.090 342.090   

c   Vốn trái phiếu chính phủ 8.728 8.728   

5 
Chi ñầu tư từ nguồn vốn vay Chính phủ về 
cho vay lại (****) 

144.300 144.300   

6 Chi ñầu tư từ nguồn thu phí tham quan di tích 60.000 60.000   
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STT NỘI DUNG 

DỰ TOÁN NĂM 2019 ðỊA PHƯƠNG 

TỔNG SỐ 
NGÂN 
SÁCH 
TỈNH 

NGÂN 
SÁCH 

HUYỆN 

II Chi thường xuyên 6.481.237 2.378.291 4.102.946 

1 Chi quốc phòng 
149.831 

61.711 
50.500 

2 Chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội 37.620 

3 Chi giáo dục - ñào tạo và dạy nghề 2.832.167 687.967 2.144.200 

- Chi sự nghiệp giáo dục 2.600.335 489.322 2.111.013 

- Chi sự nghiệp ñào tạo dạy nghề 161.832 128.645 33.187 

- Chi tăng cường cơ sở vật chất ngành giáo dục 70.000 70.000   

4 Chi y tế, dân số và gia ñình 674.268 670.068 4.200 

5 Chi khoa học và công nghệ 36.654 34.704 1.950 

6 Chi văn hóa thông tin 87.496 66.496 21.000 

7 Chi phát thanh, truyền hình 29.950 13.950 16.000 

8 Chi thể dục thể thao 29.879 24.879 5.000 

9 Chi bảo ñảm xã hội 410.293 47.293 363.000 

10 Chi các sự nghiệp kinh tế 728.683 315.683 413.000 

- Sự nghiệp nông lâm thủy lợi  97.439 97.439   

- Sự nghiệp giao thông 46.100 46.100   

- Sự nghiệp kiến thiết thị chính 14.000 14.000   

- Sự nghiệp công nghệ thông tin 39.214 39.214   

- Sự nghiệp công nghiệp và thương mại 8.978 8.978   

- Sự nghiệp tài nguyên môi trường 22.752 22.752   

- Sự nghiệp du lịch 8.522 8.522   

- Sự nghiệp xúc tiến ñầu tư 3.615 3.615   

- Sự nghiệp kinh tế khác  25.063 25.063   

- Chi quy hoạch 5.000 5.000   

- Chi ñảm bảo an toàn giao thông 45.000 45.000   

11 Chi sự nghiệp môi trường 224.273 6.273 218.000 

12 
Chi quản lý hành chính nhà nước, ñảng, 
ñoàn thể 

1.241.835 389.835 852.000 

13 Chi sự nghiệp khác 35.908 21.812 14.096 

- Chi khác ngân sách 25.908 11.812 14.096 

- Chi cho hộ nghèo vay giải quyết việc làm 10.000 10.000   

II Chi trả nợ lãi do chính quyền ñịa phương vay 8.200 8.200   
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STT NỘI DUNG 

DỰ TOÁN NĂM 2019 ðỊA PHƯƠNG 

TỔNG SỐ 
NGÂN 
SÁCH 
TỈNH 

NGÂN 
SÁCH 

HUYỆN 

III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.180 1.180   

IV Dự phòng ngân sách 188.923 111.223 77.700 

B 
CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ, HUY ðỘNG 
ðÓNG GÓP 

30.000 8.400 21.600 

1 Thu huy ñộng ñóng góp        18.000     -       18.000  

2 Thu viện trợ  12.000  8.400  3.600  

C CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 422.632 422.632 0 

1 Chi chương trình mục tiêu quốc gia 256.342 256.342   

2 Chi  mục tiêu sự nghiệp 166.290 166.290   

  BỘI CHI 109.300 109.300   

 
Ghi chú: (*) Bao gồm hỗ trợ ngân sách huyện A Lưới kinh phí ño ñạc, lập bản ñồ ñịa chính, 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất tại Dự án Thủy ñiện A Lưới 01 tỷ ñồng. 
(**) Bao gồm hỗ trợ ngân sách huyện Phong ðiền thực hiện dự án Hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật Làng Cổ Phước Tích 02 tỷ ñồng. 
(***) Vốn ngoài nước gồm vốn CTMT ứng phó biến ñổi khí hậu và tăng trưởng xanh 
100,37 tỷ ñồng. 
(****) Dự toán Chính phủ giao bằng số bội thu (số nợ ñã vay) trừ số bội chi (chi trả nợ). 
Dự toán ñịa phương giao bằng số nợ vay (bội thu) do chi trả nợ ñã sử dụng nguồn thu tiền 
sử dụng ñất. 
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Biểu số 05 
 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 
CHO TỪNG CƠ QUAN, ðƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH  NĂM 2019 

ðVT: Triệu ñồng 

 
TT 

 
Cơ quan, ñơn vị 

Chi thường xuyên (theo từng lĩnh vực) 

 
Tổng số 

Gồm 

Quản lý 
hành chính 

Chi  
quốc phòng

Chi  
an ninh, 
trật tự 
an toàn 
xã hội 

Sự nghiệp 
Giáo dục 

ñào tạo và 
dạy nghề 

Chi  
sự nghiệp 
khoa học 
công nghệ 

Sự nghiệp 
y tế,  

dân số và 
gia ñình 

Sự nghiệp
văn hóa 

thông tin 

Sự nghiệp
PTTH 

Sự nghiệp
thể dục 
thể thao 

Sự nghiệp 
môi trường

Sự nghiệp 
kinh tế 

Chi  
ñảm bảo 

xã hội 

Sự nghiệp
khác 

  Tổng cộng 2.196.748 389.835 3.835 1.832 612.881 34.705 670.068 66.496 13.950 24.879 6.273 312.383 47.293 12.312 

1 Văn phòng UBND tỉnh 30.957 24.021                   6.936     

2 Văn phòng HðND tỉnh 18.675 18.675                         

3 ðoàn ñại biểu Quốc hội 1.620 1.620                         

4 Sở Tài chính 14.465 13.655                   810     

5 Sở Giáo dục ðào tạo 489.266 8.897     480.369                   

6 Sở Văn hóa Thể thao 122.478 7.830     51.042     36.697   24.489   2.420     

7 Sở Du lịch 11.362 3.250     360             7.752     

8 Nhà xuất bản Thuận Hóa 861             861             

9 Sở Y tế 244.495 10.961     180   233.354               

10 Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ 3.144           3.144               

11 Sở Lao ñộng Thương binh Xã hội 58.202 7.166     3.942             1.400 45.694   

12 Sở Khoa học và Công nghệ  34.163 5.302       28.861                 

13 Sở Tư pháp 13.997 6.485     5.099             2.413     

14 Thanh tra tỉnh 12.849 12.849                         

15 Sở Kế họach và ðầu tư 13.487 9.139     288             4.060     

16 Sở Nội vụ 30.491 13.562     1.035     1.102       5.000   9.792 

17 Sở Công Thương 15.272 6.661                   8.611     

18 Sở Xây dựng 10.165 8.896                   1.269     

19 Sở Giao thông vận tải 34.167 8.057                   26.110     

20 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 163.726 65.039     971             97.716     

21 Sở Tài nguyên và Môi trường 36.856 9.170                 5.246 22.440     

22 Sở Ngoại vụ 6.492 5.973     186             333     
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TT 

 
Cơ quan, ñơn vị 

Chi thường xuyên (theo từng lĩnh vực) 

 
Tổng số 

Gồm 

Quản lý 
hành chính 

Chi  
quốc phòng

Chi  
an ninh, 
trật tự 
an toàn 
xã hội 

Sự nghiệp 
Giáo dục 

ñào tạo và 
dạy nghề 

Chi  
sự nghiệp 
khoa học 
công nghệ 

Sự nghiệp 
y tế,  

dân số và 
gia ñình 

Sự nghiệp
văn hóa 

thông tin 

Sự nghiệp
PTTH 

Sự nghiệp
thể dục 
thể thao 

Sự nghiệp 
môi trường

Sự nghiệp 
kinh tế 

Chi  
ñảm bảo 

xã hội 

Sự nghiệp
khác 

23 Sở Thông tin và Truyền thông 19.371 4.410     765             14.196     

24 Ban Dân tộc 6.097 5.647                   450     

25 Văn phòng Tỉnh ủy 83.139 62.765     234     19.940       200     

26 ðảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 3.128 3.128                         

27 ðảng ủy Khối doanh nghiệp 2.806 2.806                         

28 ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 7.945 5.667     2.278                   

29 Ban chấp hành ðoàn khối các cơ quan tỉnh 513 513                         

30 Ban chấp hành ðoàn khối doanh nghiệp 513 513                         

31 Hội Nông dân 6.396 4.761     135                 1.500 

32 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 9.116 9.116                         

33 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 4.651 4.143     108             400     

34 Hội Cựu chiến binh 2.261 2.261                         

35 Hội Nhà báo 527 527                         

36 Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật 2.062 2.062                         

37 Hội Chữ thập ñỏ 3.284 2.879         405               

38 Hội ðông y 450 450                         

39 Hội Người mù 2.437 772     1.665                   

40 Liên minh hợp tác xã 3.297 2.757     540                   

41 ðài phát thanh truyền hình 13.427               13.227     200     

42 Ban ñại diện Hội người cao tuổi 513 513                         

43 Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật 2.519         2.519                 

44 Tạp chí Sông Hương 2.222             2.222             

45 Trung tâm dạy nghề và ðào tạo việc làm 
cho người tàn tật 

1.288       1.288                   

46 
Hội bảo trợ người khuyết tật và 
trẻ mồ côi 

322 322                   
      

47 Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo 112 112                         

48 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 918 918                         

49 Hội Luật gia tỉnh 467 467                         
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TT 

 
Cơ quan, ñơn vị 

Chi thường xuyên (theo từng lĩnh vực) 

 
Tổng số 

Gồm 

Quản lý 
hành chính 

Chi  
quốc phòng

Chi  
an ninh, 
trật tự 
an toàn 
xã hội 

Sự nghiệp 
Giáo dục 

ñào tạo và 
dạy nghề 

Chi  
sự nghiệp 
khoa học 
công nghệ 

Sự nghiệp 
y tế,  

dân số và 
gia ñình 

Sự nghiệp
văn hóa 

thông tin 

Sự nghiệp
PTTH 

Sự nghiệp
thể dục 
thể thao 

Sự nghiệp 
môi trường

Sự nghiệp 
kinh tế 

Chi  
ñảm bảo 

xã hội 

Sự nghiệp
khác 

50 Tạp chí Huế xưa và nay 468             468             

51 Hội người tù yêu nước 157 157                         

52 Hội khuyến học 367 367                         

53 Câu lạc bộ Phú Xuân 150 150                         

54 
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 

1.446                     1.446     

55 Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp 21.064 5.979                 765 14.320     

56 
Văn phòng ðiều phối Chương trình 
Nông thôn mới 

688 438                   250     

57 Văn phòng Ban an toàn giao thông 1.721 1.721                         

58 Ban Biên giới 702   702                       

59 Hội nạn nhân chất ñộc màu da cam 504 504                         

60 Trung tâm Festival Huế 2.661             2.661             

61 Trường Cao ñẳng Y tế 10.940       10.940                   

62 Trường Cao ñẳng nghề Thừa Thiên Huế 7.250       7.250                   

63 Trường Cao ñẳng Sư phạm 23.166       22.966             200     

64 Ban Quản lý Khu vực phát triển ñô thị 4.200                     4.200     

65 Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh 8.384       8.234             150     

66 Hội Người khuyết tật 481 481                         

67 Hội Cựu thanh niên xung phong 159 159                         

68 Hội Khoa học lịch sử 441 441                         

69 Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh 450                         450 

70 Cục thi hành án dân sự tỉnh 108                         108 

71 Ban vì sự tiến bộ phụ nữ 360                         360 

72 Chi sự nghiệp phát triển nông thôn mới 7.000                     7.000     

73 
Kinh phí triển khai ISO theo kế hoạch 
của UBND tỉnh 

630 630                         

74 
ðào tạo thạc sĩ, tiến sỹ theo chính sách 
của tỉnh 

900       900                   
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TT 

 
Cơ quan, ñơn vị 

Chi thường xuyên (theo từng lĩnh vực) 

 
Tổng số 

Gồm 

Quản lý 
hành chính 

Chi  
quốc phòng

Chi  
an ninh, 
trật tự 
an toàn 
xã hội 

Sự nghiệp 
Giáo dục 

ñào tạo và 
dạy nghề 

Chi  
sự nghiệp 
khoa học 
công nghệ 

Sự nghiệp 
y tế,  

dân số và 
gia ñình 

Sự nghiệp
văn hóa 

thông tin 

Sự nghiệp
PTTH 

Sự nghiệp
thể dục 
thể thao 

Sự nghiệp 
môi trường

Sự nghiệp 
kinh tế 

Chi  
ñảm bảo 

xã hội 

Sự nghiệp
khác 

75 
Quỹ khám chữa bệnh người nghèo, 
cận nghèo và trẻ em duới 6 tuổi 

328.588           328.588               

76 

Phần giảm chi lương do ñã kết cấu 
trong giá dịch vụ ñể thực hiện các 
nhiệm vụ theo hướng dẫn của 
Bộ Tài chính 

96.299           96.299               

77 
Kinh phí thực hiện ñề án Phát triển 
dịch vụ ñô thị thông minh 

22.500                     22.500     

78 Chi quy hoạch 4.500                     4.500     

79 Chi ñảm bảo an toàn giao thông 45.000                     45.000     

80 
Chi nhánh Văn phòng ðảng ký ñất ñai 
thị xã Hương Trà 

900                     900     

81 Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 57.594 14.092 3.134 1.832 12.106 3.325 8.278 2.547 723 390 262 9.204 1.599 102 
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Biểu số 06 
 

DỰ TOÁN CÂN ðỐI THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 - KHỐI HUYỆN, XÃ 
ðVT: Triệu ñồng 

TT Nội dung Tổng cộng Phong ðiền Quảng ðiền Hương Trà  Hương Thủy  Phú Vang  Phú Lộc  Nam ðông  A Lưới  TP Huế  

A Tổng thu ngân sách nhà nước (I+II) 4.809.246 510.759 394.621 464.516 464.624 645.817 532.912 236.049 419.424 1.134.524 

I 
Thu ngân sách huyện hưởng theo 
phân cấp 

1.956.400 122.250 83.075 130.620 264.370 183.050 150.580 25.435 21.170 975.850 

1 
Thu cân ñối ngân sách huyện hưởng 
(không bao gồm thu viện trợ, huy ñộng 
ñóng góp) 

1.934.800 120.750 81.775 128.820 262.370 181.250 149.080 24.935 20.570 965.250 

2 Thu viện trợ, huy ñộng ñóng góp 21.600 1.500 1.300 1.800 2.000 1.800 1.500 500 600 10.600 

II Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 2.852.846 388.509 311.546 333.896 200.254 462.767 382.332 210.614 398.254 158.674 

1 Thu bổ sung cân ñối ngân sách 2.063.276 288.796 229.319 274.041 145.801 357.452 288.954 146.016 278.829 54.068 

2 Thu bổ sung có mục tiêu 789.570 99.713 82.227 59.855 54.453 105.315 93.378 64.598 119.425 104.606 

B 
Tổng chi ngân sách nhà nước 
(I+II+III) 

4.809.246 510.759 394.621 464.516 464.624 645.817 532.912 236.049 419.424 1.134.524 

I 
Chi từ nguồn thu cân ñối ngân sách 
huyện hưởng (không bao gồm thu 
viện trợ, huy ñộng ñóng góp) 

1.934.800 120.750 81.775 128.820 262.370 181.250 149.080 24.935 20.570 965.250 

II Chi từ nguồn bổ sung từ ngân sách tỉnh  2.852.846 388.509 311.546 333.896 200.254 462.767 382.332 210.614 398.254 158.674 

III 
Chi từ nguồn thu viện trợ, huy ñộng 
ñóng góp 

21.600 1.500 1.300 1.800 2.000 1.800 1.500 500 600 10.600 



76 CÔNG BÁO/Số 04/Ngày 15-01-2019

Biểu số 07 
 

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2019 
ðVT: Triệu ñồng 

TT Nội dung 

Dự toán năm 2019 

Tổng cộng Vốn ðầu tư 
Vốn sự 
nghiệp 

  Tổng cộng    256.342     180.933       75.409  

  Trong ñó       

1 Chương trình giảm nghèo bền vững       75.042        50.033        25.009  

  Trong ñó:       

  Dự án 1: Chương trình 30a       43.042        29.112        13.930  

  Dự án 2: Chương trình 135       28.128        20.921          7.207  

2 Chương trình xây dựng nông thôn mới      181.300      130.900        50.400  
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Biểu số 08 
 

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG MỘT SỐ MỤC TIÊU SỰ NGHIỆP NĂM 2019 
TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CỦA TRUNG ƯƠNG 

ðVT: Triệu ñồng 

TT Nội dung 
Dự toán 2019 

Ghi chú 
Tổng cộng Trong nước Ngoài nước 

  Tổng cộng    166.290   159.690    6.600    

I Vốn trong nước    159.690   159.690          -      

1 
Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật (655 tr.ñ) và Hội Nhà báo 
(100 tr.ñ) 

755 755     

2 Chính sách trợ giúp pháp lý 448 448   Sở Tư pháp  

3 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí  7.318 7.318   
Phân bổ theo nhu cầu của các 
cơ quan, ñơn vị  

4 
Hỗ trợ kinh phí ăn trưa trẻ 3-5 tuổi; chính sách ưu tiên 
ñối với học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc rất ít người  

3.751 3.751   
Phân bổ theo nhu cầu của các 
cơ quan, ñơn vị  

5 
 Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa 
(Quyết ñịnh 48/2010/Qð-TTg) 

43.199 43.199   Phân bổ theo tiến ñộ thực hiện  

6 Vốn chuẩn bị ñộng viên 13.000 13.000   Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  

7 
ðề án phát triển KTXH vùng dân tộc rất ít người; ổn ñịnh 
dân cư, phát triển kinh tế xã hội, ñảm bảo an ninh 
quốc phòng… (*) 

1.600 1.600   Ban Dân tộc  
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TT Nội dung 
Dự toán 2019 

Ghi chú 
Tổng cộng Trong nước Ngoài nước 

8 
Kinh phí quản lý, bảo trì ñường bộ cho các quỹ bảo trì 
ñường bộ ñịa phương  

34.222 34.222   Sở Giao thông Vận tải 

9 Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu (**) 55.397 55.397     

- 
Chương trình giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn 
lao ñộng 

11.170    11.170    
Sở Lao ñộng Thương binh và 
Xã hội 

- Chương trình phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 10.866    10.866    
Sở Lao ñộng Thương binh và 
Xã hội 

- Chương trình y tế, dân số 7.740      7.740    Sở Y tế 

- Chương trình phát triển văn hóa 5.631      5.631    Sở Văn hóa Thể thao 

- 
Chương trình an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, 
chống tội phạm, ma túy 

1.990      1.990    Công an tỉnh 

- Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 13.100    13.100    
Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

- 
Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp, giảm nhẹ thiên tai, 
ổn ñịnh ñời sống dân cư 

2.500      2.500    
Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

- 
Chương trình mục tiêu ứng phó biến ñối khí hậu và tăng 
trưởng xanh 

400         400    Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin 2.000      2.000    Sở Thông tin và Truyền thông 

II Vốn ngoài nước (***) 6.600   6.600   
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 
Số: 35/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 01 năm 2019 

 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132-NQ/CP của Chính phủ về 

ban hành Chương trình hành ñộng của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW 
ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương ðảng khóa XII, Kế hoạch số 10-KH/TW 
ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Kế hoạch 
79-KH/TU ngày 27/8/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy 
Ban Chấp hành Trung ương ðảng (khóa XII) về tập trung xây dựng ñội ngũ cán bộ 
các cấp, nhất là cấp chiến lược, ñủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Nghị quyết số 132-NQ/CP của Chính phủ về “Ban hành Chương trình 
hành ñộng của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 
của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương ðảng khóa XII về tập trung xây dựng 
ñội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, ñủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm 
nhiệm vụ và Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Bộ Chính trị thực hiện 
Nghị quyết số 26-NQ/TW”; 

Căn cứ Kế hoạch 79-KH/TU ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Tỉnh ủy thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương ðảng (khóa XII) về 
tập trung xây dựng ñội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, ñủ phẩm chất, 
năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 132-NQ/CP của Chính phủ về “Ban hành Chương trình hành ñộng của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy 
Ban Chấp hành Trung ương ðảng khóa XII về tập trung xây dựng ñội ngũ cán bộ các cấp, 
nhất là cấp chiến lược, ñủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Kế hoạch 
số 10-KH/TW ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW” 
và Kế hoạch 79-KH/TU ngày  27/8/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương ðảng (khóa XII) về tập trung xây dựng ñội ngũ 
cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, ñủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm 
nhiệm vụ. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 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 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  

 

 
KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết số 132-NQ/CP của Chính phủ về Ban hành Chương trình 
hành ñộng của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 
của Ban chấp hành Trung ương ðảng khóa XII, Kế hoạch số 10-KH/TW 

ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Kế hoạch 
79-KH/TU ngày 27/8/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy 
Ban Chấp hành Trung ương ðảng (khóa XII) về tập trung xây dựng ñội ngũ cán bộ 

các cấp, nhất là cấp chiến lược, ñủ phẩm chất, năng lực và uy tín,  
ngang tầm nhiệm vụ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 35/Qð-UBND ngày 05/01/2019 
của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Thực hiện Nghị quyết số 132-NQ/CP của Chính phủ về “Ban hành Chương trình 
hành ñộng của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 
của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương ðảng khóa XII về tập trung xây dựng 
ñội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, ñủ phẩm chất, năng lực và uy tín, 
ngang tầm nhiệm vụ, Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Bộ Chính trị 
thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW” và Kế hoạch 79-KH/TU ngày 27/8/2018 của Tỉnh ủy 
thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương ðảng (khóa XII) 
về tập trung xây dựng ñội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, ñủ phẩm chất, 
năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai 
thực hiện như sau:  

I. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 
số 26-NQ/TW, Kế hoạch số 10-KH/TW, Nghị quyết số 132-NQ/CP của Chính phủ 
và Kế hoạch 79-KH/TU của Tỉnh ủy, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành ñộng 
của lãnh ñạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng các cấp, các ngành và 
toàn thể xã hội trong việc ñổi mới công tác cán bộ, xây dựng và quản lý ñội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức nhất là cấp chiến lược, ñủ phẩm chất năng lực và uy tín, ngang tầm 
nhiệm vụ. 

2. Xác ñịnh các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu ñể UBND tỉnh và các sở, ban, ngành; 
UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tập trung chỉ ñạo, tổ chức thực hiện các 
mục tiêu của Nghị quyết số 132-NQ/CP của Chính phủ và Kế hoạch 79-KH/TU của 
Tỉnh ủy. 

3. Các cơ quan, ñơn vị và người ñứng ñầu chủ ñộng tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ, giải pháp một cách ñồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng ñiểm với lộ trình 
phù hợp và quyết tâm nỗ lực hành ñộng quyết liệt, hiệu quả trong công tác cán bộ. 
Xác ñịnh rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể ñối với từng tổ chức, cá nhân người ñứng ñầu 
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trong hệ thống chính trị ñể Nghị quyết ñược triển khai thực hiện thống nhất, ñồng bộ; 
tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong ñổi mới công tác cán bộ, xây dựng và quản lý 
ñội ngũ cán bộ; làm cơ sở ñể tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra, ñánh giá kết quả 
thực hiện Nghị quyết. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. ðẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền 

a) Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế: 

- Phối hợp chặt chẽ với tổ chức ñảng và cấp ủy cùng cấp tổ chức triển khai, 
nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 26-NQ/TW, Kế hoạch 
số 10-KH/TW, Nghị quyết số 132-NQ/CP của Chính phủ và Kế hoạch 79-KH/TU 
của Tỉnh ủy trong toàn thể ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng 
thuộc thẩm quyền quản lý, hoàn thành trong quý I năm 2019. 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể và hình thức phù hợp ñể quán triệt sâu sắc chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, ðiều lệ, nghị quyết của ðảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước cho ñội ngũ cán bộ, ñảng viên, nhất là nội dung về cán bộ và 
công tác cán bộ. Thực hiện nghiêm chế ñộ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhất là 
ñối với cán bộ trẻ ñược quy hoạch vào các vị trí chủ chốt các cấp. 

c) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ngành, ñịa phương làm 
tốt công tác phổ biến, quán triệt, thông tin, tuyên truyền với các hình thức phù hợp 
nhằm nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm của người ñứng ñầu, nỗ lực 
của các ngành, các cấp và nhân dân ñể thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng ñội ngũ 
cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, ñủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm 
nhiệm vụ; ñặc biệt chú trọng tới việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 
nâng cao ñạo ñức cách mạng cho ñội ngũ cán bộ, ñảng viên và thế hệ trẻ, trong ñó tập trung 
vào nội dung xây dựng ðảng về ñạo ñức, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc. 

2. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ bảo ñảm 
thống nhất, ñồng bộ, liên thông trong hệ thống chính trị và phù hợp với thực tế 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế rà soát các quy ñịnh 
của pháp luật liên quan ñến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cần sửa ñổi, bổ sung 
hoặc ban hành mới, bảo ñảm thể chế hóa ñúng nguyên tắc:  

a) ðảng thống nhất lãnh ñạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ; quản lý chặt chẽ 
ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, bảo ñảm liên thông 
trong công tác cán bộ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, hoàn thành trong quý I 
năm 2019. 

b) Việc sửa ñổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phải 
ñảm bảo sự ñồng bộ, thống nhất, ñẩy mạnh phân công, phân cấp gắn với giao quyền, 
xác ñịnh rõ trách nhiệm của người ñứng ñầu, có cơ chế kiểm soát quyền lực, xử lý 
nghiêm sai phạm. 
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3. Xây dựng quy ñịnh về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài 
và ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

a) Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ vào 
Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 
của mình xây dựng quy ñịnh về cơ chế, chính sách thu hút người có ñức, có tài vào 
làm việc trong các cơ quan, ñơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị, bảo ñảm công khai, 
minh bạch, dân chủ. Xây dựng các ñề án ñể ñào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức thuộc phạm vi quản lý (Thời gian thực hiện từ Quý IV năm 2018 và hoàn thành 
Quý II năm 2019). 

b) Sở Nội vụ: 
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa ñổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản 

quy phạm pháp luật về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý ñội ngũ cán bộ bảo ñảm 
ñồng bộ với các quy ñịnh của ðảng theo tinh thần Nghị quyết (sau khi có quy ñịnh, 
hướng dẫn của Trung ương).  

- Tham mưu thực hiện cơ chế bổ nhiệm cán bộ lãnh ñạo, quản lý trong hệ thống 
chính trị theo hướng mở rộng thi tuyển cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, 
dân chủ (thực hiện từ năm 2018).  

- Chủ trì, phối hợp tham mưu thực hiện cơ chế, lộ trình, nội dung thực hiện 
thống nhất việc kiểm ñịnh chất lượng ñầu vào công chức. Trên cơ sở ñó, các ñịa phương, 
cơ quan, ñơn vị lựa chọn, tuyển dụng theo yêu cầu, nhiệm vụ; ñồng thời, nghiên cứu, 
từng bước phân cấp kiểm ñịnh theo lĩnh vực ñặc thù và theo vùng, khu vực khi ñủ 
ñiều kiện (sau khi có hướng dẫn của Trung ương). 

c) Sở Giáo dục và ðào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: 
- Tham mưu thực hiện Chương trình ñào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học - công nghệ 

và cơ chế phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ từ học sinh, sinh viên ñể tạo nguồn cán bộ 
khoa học - công nghệ (sau khi có chương trình, kế hoạch của Trung ương). 

- Tham mưu thực hiện Chương trình và chỉ ñạo triển khai theo lộ trình việc học 
song ngữ trong hệ thống các trường phổ thông (thực hiện theo kế hoạch của Trung ương). 

d) Sở Khoa học và Công nghệ: 
- Chủ trì, phối hợp tham mưu thực hiện cơ chế, chính sách phát triển ñội ngũ 

cán bộ khoa học và công nghệ; hình thành ñồng bộ ñội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ 
có trình ñộ cao, tâm huyết, trung thực, tận tụy, bảo ñảm mục tiêu Nghị quyết ñề ra 
(thực hiện từ năm 2019). 

- Tham mưu xây dựng ñội ngũ các nhà khoa học ñầu ngành trên các lĩnh vực 
và cán bộ khoa học - công nghệ trẻ tài năng (thực hiện từ năm 2019). 

- Sơ kết việc thực hiện ðề án ñào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ 
bằng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2395/Qð-TTg ngày 
25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trong quý IV năm 2019. 

ñ) Công an tỉnh chủ trì phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan 
xây dựng ðề án bảo vệ chính trị nội bộ trên không gian mạng, nhất là bảo vệ cán bộ 
cấp chiến lược, hoàn thành trong quý II năm 2019. 
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e) Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn công tác 
ñào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, tạo nguồn và phát huy ñội ngũ cán bộ người dân tộc 
thiểu số trên ñịa bàn tỉnh, hoàn thành trong quý I năm 2019. 

g) Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính tham mưu bảo ñảm nguồn lực ñể xây dựng, 
thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và các chương trình, ñề án ñược phê duyệt. 

4. Về chính sách nhà ở ñối với cán bộ 

Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh tham mưu xây dựng quy hoạch ñất ở, nhà ở 
cho cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và 
viên chức quốc phòng trong cơ quan, ñơn vị thuộc Quân ñội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan 
chuyên nghiệp trong cơ quan, ñơn vị thuộc Công an nhân dân trong giai ñoạn trước mắt 
và lâu dài (thực hiện từ năm 2019). 

5. Tăng cường công tác quản lý cán bộ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực 
trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế theo chức năng, 
nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, 
có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên sau ñây: 

a) Rà soát ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý ñể 
xác ñịnh các ñối tượng trong từng ñơn vị trực thuộc ñáp ứng ñược các tiêu chuẩn về 
phẩm chất chính trị, ñạo ñức, uy tín, khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, 
phù hợp về ñộ tuổi, tỷ lệ nữ và dân tộc thiểu số, có tính ñến kế thừa và chuyển tiếp 
trong từng giai ñoạn cụ thể. 

b) Tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền. 
Quán triệt ñể cán bộ, ñảng viên nhận thức sâu sắc về tác hại nghiêm trọng của tệ chạy chức, 
chạy quyền, coi ñây là hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ. Nhận diện rõ, ñấu tranh 
quyết liệt, hiệu quả với các ñối tượng, không phân biệt họ là ai, giữ chức vụ gì, 
có biểu hiện, hành vi chạy chức, chạy quyền. Kiên quyết thu hồi, hủy bỏ các quyết ñịnh 
không ñúng về công tác cán bộ. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân 
lợi dụng quyền lực ñể thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay 
cho chạy chức, chạy quyền. Nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng và danh dự 
của cán bộ ñể hình thành văn hóa không có chạy chức, chạy quyền. Ngăn chặn và ñẩy lùi 
tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, ñảng viên, ñồng thời 
chú trọng tạo lập môi trường làm việc dân chủ, cạnh tranh, bình ñẳng, tạo mọi ñiều kiện 
ñể phát huy trí tuệ, thúc ñẩy ñổi mới, sáng tạo, hoàn thiện cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, 
dám làm, dám ñột phá vì lợi ích chung. 

c) Xây dựng kế hoạch phát triển cán bộ, công chức, viên chức ở từng cấp trên cơ sở 
gắn quy hoạch với ñào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh; ñẩy mạnh thực hiện 
luân chuyển cán bộ lãnh ñạo, quản lý giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị ñể rèn luyện 
qua thực tiễn ở các lĩnh vực, ñịa bàn khác nhau tạo sự liên thông trong công tác cán bộ; 
xác ñịnh rõ trách nhiệm của lãnh ñạo các cấp, ñặc biệt là của người ñứng ñầu trong việc 
tiến cử người có ñức, có tài ñể ñào tạo, bồi dưỡng, tiến cử người thay thế mình; hoàn thiện 
cơ chế phát hiện, quy hoạch, ñào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội 
và triển vọng phát triển vào vị trí lãnh ñạo, quản lý, kể cả vượt cấp, nhất là cán bộ trẻ. 
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d) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, chủ ñộng xây dựng các tiêu chí cụ thể ñể 
ñánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo từng vị trí việc làm trên cơ sở lượng hóa 
bằng sản phẩm cụ thể, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh 
tương ñương. Kết quả ñánh giá cá nhân gắn với kết quả ñánh giá tập thể và kết quả 
thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, ñơn vị, ñịa phương; xây dựng Quy chế thực hiện 
phân công, phân cấp gắn với trách nhiệm cụ thể trong nội bộ từng ñơn vị. 

ñ) Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc lịch sử chính trị và tập trung 
vào vấn ñề chính trị hiện nay của cán bộ. Quy ñịnh rõ trong các văn bản quy phạm 
pháp luật hoặc văn bản của cấp ủy chủ trương không xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, 
giới thiệu ứng cử ñối với cán bộ khi chưa có kết luận về tiêu chuẩn chính trị. 

e) ðẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra ñịnh kỳ, ñột xuất; theo chuyên ñề, 
chuyên ngành; của cấp trên ñối với cấp dưới; cấp dưới giám sát cấp trên. Coi trọng 
cảnh báo, phòng ngừa và xử lý sai phạm. 

g) Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của 
ðảng, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng quyền lực ñể thực hiện những hành vi sai trái 
trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Hủy bỏ, thu hồi các 
quyết ñịnh không ñúng về công tác cán bộ, ñồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, 
cá nhân sai phạm, không có "vùng cấm". 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trong Quý I năm 2019, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND 
các huyện, thị xã, thành phố Huế theo chức năng, nhiệm vụ ñược giao chỉ ñạo xây dựng, 
ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132-NQ/CP của Chính phủ, Kế hoạch 79-KH/TU 
của Tỉnh ủy và Kế hoạch này ñảm bảo tiến ñộ thời gian, chất lượng và hiệu quả ở cơ quan, 
ñơn vị, ñịa phương. ðịnh kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Nội vụ trước 
ngày 15 tháng 11 ñể tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương liên quan 
hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, ñôn ñốc việc thực hiện; ñịnh kỳ trước ngày 01 tháng 12 
hàng năm tổng hợp tiến ñộ triển khai, báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh các biện pháp 
cần thiết ñể bảo ñảm thực hiện ñồng bộ và hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc cần sửa ñổi, bổ sung 
những nội dung cụ thể thuộc Kế hoạch này, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các 
huyện, thị xã và thành phố Huế chủ ñộng ñề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 
(qua Sở Nội vụ) ñể có phương án giải quyết./. 

 
 

 

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 

 Số: 54/Qð-UBND     Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 01 năm 2019 
 
 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc sáp nhập và ñổi tên gọi 

các thôn trên ñịa bàn huyện A Lưới 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn về tổ chức và hoạt ñộng của tổ dân phố, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 
tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về việc sáp nhập và ñổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên ñịa bàn tỉnh; 

Xét ñề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1554/TTr-SNV ngày 21 tháng 12 
năm 2018 về việc sáp nhập và ñổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên ñịa bàn tỉnh, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Sáp nhập và ñổi tên gọi các thôn trên ñịa bàn các xã thuộc huyện A Lưới 
như sau: 

1. Xã Hương Lâm: Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, số hộ gia ñình và dân số 
hiện có của thôn A So 1 và thôn A So 2 ñể thành lập thôn Cưr Xo.  

Sau khi tiến hành sáp nhập các thôn, xã Hương Lâm có 05 thôn, gồm: Cưr Xo, 
Ka Nôn 1, Ka Nôn 2, Ba Lạch, Liên Hiệp. 

2. Xã Hồng Hạ: Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, số hộ gia ñình và dân số 
hiện có của thôn Poi Ring và thôn Căn Sâm ñể thành lập thôn Pa Ring - Cân Sâm; 
ñổi tên gọi thôn Căn Tôm hiện có thành thôn Cân Tôm.  

Sau khi tiến hành sáp nhập và ñổi tên gọi các thôn, xã Hồng Hạ có 04 thôn, 
gồm: Pa Ring - Cân Sâm, Cân Tôm, Pa Hy, A Rom. 
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3. Xã Sơn Thủy: Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, số hộ gia ñình và dân số 
hiện có của thôn Quảng Vinh và thôn Quảng Lợi ñể thành lập thôn Vinh Lợi.  

Sau khi tiến hành sáp nhập các thôn, xã Sơn Thủy có 06 thôn, gồm: Vinh Lợi, 
Quảng Ngạn, Quảng Thọ, Quảng Phú, Quảng Lộc, Quảng Hợp. 

4. Xã Nhâm: Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, số hộ gia ñình và dân số hiện có 
của các thôn: thôn Cơ Lênh và thôn A Bung ñể thành lập thôn KLeng A Bung; thôn Nhâm 2 
và thôn Ta Kêu ñể thành lập thôn Âr Kêu Nhâm; thôn Pa E và thôn A Hưa ñể thành lập 
thôn A Hươr Pa E; thôn Nhâm 1 và thôn A Bả ñể thành lập thôn Âr Bả Nhâm.  

Sau khi sáp nhập các thôn, xã Nhâm có 04 thôn, gồm: KLeng A Bung, Âr Kêu Nhâm, 
A Hươr Pa E và Âr Bả Nhâm. 

5. Xã Hồng Quảng: Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, số hộ gia ñình và dân số 
hiện có của các thôn: thôn Mù và thôn Ka Nông ñể thành lập thôn Pi Ây 1; thôn Ỷ Ri 
và thôn P Riêng ñể thành lập thôn Pi Ây 2; ñổi tên gọi thôn Pa ðu hiện có thành 
tên thôn Pất ðuh.  

Sau khi sáp nhập và ñổi tên gọi các thôn, xã Hồng Quảng có 04 thôn, gồm: 
A Lưới, Pi Ây 1, Pi Ây 2, Pất ðuh. 

6. Xã Hồng Trung: Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, số hộ gia ñình và dân số 
hiện có của các thôn: thôn Tà Ay và thôn Ta ñể thành lập thôn Ta Ay Ta; thôn A Niêng 
và thôn Lê Triêng 1 ñể thành lập thôn A Niêng Lê Triêng 1; thôn ðụt và thôn Lê Triêng 2 
ñể thành lập thôn ðụt Lê Triêng 2.  

Sau khi sáp nhập các thôn, xã Hồng Trung có 03 thôn, gồm: Ta Ay Ta, 
A Niêng Lê Triêng 1, ðụt Lê Triêng 2. 

7. Xã Hồng Vân: Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, số hộ gia ñình và dân số 
hiện có của thôn Ta Lo và thôn A Hố ñể thành lập thôn Ta Lo A Hố. 

Sau khi sáp nhập các thôn, xã Hồng Vân có 05 thôn, gồm: Kê, Ca Cú 1, Ca Cú 2, 
A Năm và Ta Lo A Hố. 

Huyện A Lưới sau khi sáp nhập và ñổi tên gọi các thôn có 97 thôn, tổ dân phố 
(gồm 07 tổ dân phố, 90 thôn). 

 ðiều 2. Ranh giới, dân số, quy mô số hộ gia ñình, diện tích tự nhiên của các thôn 
sau khi sáp nhập thống nhất theo ðề án của UBND các xã: Hương Lâm, Hồng Hạ, 
Sơn Thủy, Hồng Quảng, Hồng Trung, Hồng Vân, Nhâm và Tờ trình của UBND 
huyện A Lưới. 

 ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quyết ñịnh trước ñây 
trái với nội dung của Quyết ñịnh này ñều bãi bỏ. 
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 ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân huyện A Lưới; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: Hương Lâm, 
Hồng Hạ, Sơn Thủy, Hồng Quảng, Hồng Trung, Hồng Vân, Nhâm 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 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 Số: 55/Qð-UBND  Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 01 năm 2019 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc sáp nhập các thôn trên ñịa bàn huyện Phong ðiền 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn về tổ chức và hoạt ñộng của tổ dân phố, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 
tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt ñộng của thôn, tổ 
dân phố; 

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về việc sáp nhập và ñổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên ñịa bàn tỉnh; 

Xét ñề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1554/TTr-SNV ngày 21 tháng 12 
năm 2018 về việc sáp nhập và ñổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên ñịa bàn tỉnh, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Sáp nhập các thôn trên ñịa bàn xã ðiền Môn, huyện Phong ðiền như sau: 
Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, số hộ gia ñình và dân số hiện có của thôn 

Vĩnh Xương 1 và thôn Vĩnh Xương 2 ñể thành lập thôn Vĩnh Xương.  
Sau khi sáp nhập, xã ðiền Môn có 03 thôn, gồm: Kế Môn 1, Kế Môn 2 và 

Vĩnh Xương; huyện Phong ðiền có 135 thôn, tổ dân phố (gồm 06 tổ dân phố, 129 thôn). 
ðiều 2. Ranh giới, dân số, quy mô số hộ gia ñình, diện tích tự nhiên của thôn 

sau khi sáp nhập thống nhất theo ðề án của UBND xã ðiền Môn và Tờ trình của 
UBND huyện Phong ðiền. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quyết ñịnh trước ñây 
trái với nội dung của Quyết ñịnh này ñều bãi bỏ. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân huyện Phong ðiền; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ðiền Môn 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 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 Số: 56/Qð-UBND  Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 01 năm 2019 
 

 

 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc sáp nhập và chuyển giao quản lý 
các thôn trên ñịa bàn huyện Phú Vang 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn về tổ chức và hoạt ñộng của tổ dân phố, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 
tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về việc sáp nhập và ñổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên ñịa bàn tỉnh; 

Xét ñề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1554/TTr-SNV ngày 21 tháng 12 
năm 2018 về việc sáp nhập và ñổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên ñịa bàn tỉnh, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Sáp nhập và chuyển giao quản lý các thôn trên ñịa bàn các xã, thị trấn 
thuộc huyện Phú Vang như sau: 

1. Thị trấn Phú ða: 

- Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, số hộ gia ñình và dân số hiện có của các 
tổ dân phố: Nam Châu, Thanh Lam, ðức Thái ñể thành lập tổ dân phố ðức Lam Trung;  

- Sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, số hộ gia ñình và dân số của tổ dân phố 
Thủy ðịnh với toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô số hộ và dân số hiện có của tổ dân phố 
Viễn Trình ñể thành lập tổ dân phố Viễn Trình;  

- Sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, số hộ gia ñình và dân số của tổ dân phố 
Thủy ðịnh với toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô số hộ và dân số hiện có của tổ dân phố 
Lương Viện ñể thành lập tổ dân phố Lương Viện.  

Sau khi sáp nhập các tổ dân phố, thị trấn Phú ða có 06 tổ dân phố, gồm: Hòa Tây, 
Hòa ðông, ðức Lam Trung, Trường Lưu, Viễn Trình và Lương Viện. 

2. Xã Phú Hồ:  

- Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, số hộ gia ñình và dân số hiện có của các thôn: 
ðồng Di ðông và ðồng Di Tây ñể thành lập thôn ðồng Di;  
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- Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, số hộ gia ñình và dân số hiện có của các thôn: 
Sư Lỗ ðông và Sư Lỗ Thượng ñể thành lập thôn Sư Lỗ; 

- Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, số hộ gia ñình và dân số hiện có của các thôn: 
ðông ðỗ, Trung An, Trung Chánh và Nam Dương ñể thành lập thôn Tây Hồ.  

Sau khi sáp nhập các thôn, xã Phú Hồ có 03 thôn, gồm: ðồng Di, Sư Lỗ và Tây Hồ. 

3. Xã Phú Mậu: Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, số hộ gia ñình và dân số 
hiện có của thôn Triêm Ân và thôn Lại Ân ñể thành lập thôn Lại Ân.  

Sau khi sáp nhập các thôn, xã Phú Mậu có 06 thôn, gồm: Tiên Nộn, Vọng Trì, 
Thanh Vinh, Mậu Tài, Lại Tân và Lại Ân. 

4. Xã Vinh Phú: 

- Sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, số hộ gia ñình và dân số của thôn Tân Phú 
với toàn bộ diện tích, số hộ gia ñình và dân số hiện có của thôn ðiền Trung ñể thành lập 
thôn Tân Phú;  

- Sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, số hộ gia ñình và dân số của thôn Tân Phú 
với toàn bộ diện tích, số hộ gia ñình và dân số hiện có của thôn Trừng Hà ñể thành lập 
thôn Trừng Hà.  

Sau khi sáp nhập các thôn, xã Vinh Phú có 04 thôn, gồm: Mộc Trụ, Trừng Hà, 
Tân Phú và Nghĩa Lập. 

5. Xã Vinh Hà: Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, số hộ gia ñình và dân số 
hiện có của thôn Phường 1 và thôn Hà Giang ñể thành lập thôn Phường Nhất.  

Sau khi sáp nhập các thôn, xã Vinh Hà có 05 thôn, gồm: Phường Nhất, Phường 2, 
Phường 3, Phường 4 và Phường 5. 

6. Xã Phú Lương:  

- Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, số hộ gia ñình và dân số hiện có của các thôn: 
Lê Xá Tây, Lê Xá Trung và Lê Xá ðông ñể thành lập thôn Lê Xá; 

- Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, số hộ gia ñình và dân số hiện có của các thôn: 
Giang Tây, Giang Trung, ðông A và ðông B ñể thành lập thôn Văn Giang;  

- Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, số hộ gia ñình và dân số hiện có của các thôn: 
Lương Lộc, Khê Xá và Vĩnh Lưu ñể thành lập thôn Vĩnh Lương Khê.  

Sau khi sáp nhập các thôn, xã Phú Lương có 03 thôn, gồm: Lê Xá, Văn Giang 
và Vĩnh Lương Khê. 

7. Xã Phú Xuân: Chuyển hiện trạng số hộ gia ñình và dân số hiện có của thôn 
An Hạ do xã Phú Xuân quản lý sang xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang quản lý. 

Sau khi chuyển quản lý thôn An Hạ, xã Phú Xuân có 07 thôn, gồm: Ba Lăng, 
Quảng Xuyên, Xuân Ổ, Lê Bình, Thủy Diện, Diên ðại và Lộc Sơn; xã Phú Mỹ quản lý 
thôn An Hạ, gồm 07 thôn: Mong An, Dưỡng Mong, Vinh Vệ, Phước Linh, An Lưu, 
Mỹ Lam và An Hạ. 

Sau khi sáp nhập và chuyển giao quản lý các thôn, huyện Phú Vangcó 122 thôn, 
tổ dân phố (gồm 18 tổ dân phố, 104 thôn). 
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ðiều 2. Ranh giới, dân số, quy mô số hộ gia ñình, diện tích tự nhiên của các thôn 
sau khi sáp nhập và chuyển giao quản lý thống nhất theo ðề án của UBND các xã, thị trấn: 
Phú Hồ, Phú Mậu, Vinh Hà, Phú Lương, Vinh Phú, Phú Xuân, Phú Mỹ, Phú ða và 
Tờ trình của UBND huyện Phú Vang. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quyết ñịnh trước ñây 
trái với nội dung của Quyết ñịnh này ñều bãi bỏ. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Phú Hồ, 
Phú Mậu, Vinh Hà, Phú Lương, Vinh Phú, Phú Xuân, Phú Mỹ, Phú ða 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 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 01 năm 2019 
    

 
 

CHỈ THỊ 
Về việc tập trung chỉ ñạo quyết liệt công tác  
phòng, chống dịch bệnh ñộng vật năm 2019 

 

Theo báo cáo của Cục Thú y, tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trong 
thời gian qua có diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng mạnh vào các tháng 
cuối năm 2018 và ñầu năm 2019, làm ảnh hưởng ñến phát triển chăn nuôi, an toàn 
thực phẩm và sức khỏe cộng ñồng. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, công tác phòng, chống 
dịch bệnh ñộng vật trong năm 2018 ñạt ñược nhiều kết quả quan trọng, các ổ dịch bệnh 
nguy hiểm ở ñộng vật ñã ñược khống chế. Tuy nhiên do mầm bệnh vẫn còn tồn lưu, 
phát tán trong môi trường; diễn biến phức tạp của thời tiết tác ñộng tiêu cực ñến sức khỏe 
của ñàn vật nuôi; kết hợp với các hoạt ñộng vận chuyển, giết mổ ñộng vật, sản phẩm 
ñộng vật phục vụ tiêu dùng gia tăng,... nên nguy cơ dịch bệnh ñộng vật phát sinh và 
lây lan trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên ñán Kỷ Hợi là rất cao. 

Thực hiện Chỉ thị số 9747/CT-BNN-TY ngày 14/12/2018 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn về việc tập trung chỉ ñạo quyết liệt công tác phòng, chống 
dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ ðông Xuân 2018 - 2019. ðể chủ ñộng tăng cường các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh ñộng vật ñảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm 
và môi trường sinh thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế: 

a) Chỉ ñạo Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan chuyên môn triển khai 
các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo Quyết ñịnh số 1037/KH-UBND 
ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phòng chống dịch 
bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên ñịa bàn tỉnh 
giai ñoạn 2016 - 2020 và Quyết ñịnh số 2842/Qð-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh 
về việc ban hành "Kế hoạch hành ñộng ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp ñối với khả năng 
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh”; chỉ ñạo công tác phát triển chăn nuôi, 
phòng chống ñỗ, ngã, ñói, rét cho gia súc; tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt ñộng ñối với 
các chương trình, dự án liên quan ñến cung cấp gia súc, gia cầm cho người dân nuôi 
trên ñịa bàn, yêu cầu các dự án tuân thủ nghiêm các quy ñịnh về chất lượng vật nuôi, 
quy ñịnh về kiểm dịch ñộng vật. 

b) Tổ chức triển khai tiêm phòng các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm 2 vụ/năm 
(vụ Xuân và vụ Thu) ñạt trên 80% tổng ñàn ñể tạo miễn dịch chủ ñộng cho ñàn gia súc, 
gia cầm, chó nuôi. Phân công cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước 
trong công tác tiêm phòng (quản lý chất lượng, số lượng, chủng loại, hạn dùng; việc bảo quản 
vắc xin, cấp giấy chứng nhận tiêm phòng...). 
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c) Chủ ñộng xây dựng Kế hoạch và bố trí nguồn kinh phí phòng, chống dịch bệnh 
ñộng vật năm 2019, kinh phí hành ñộng ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp ñối với khả năng 
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh. Khi phát hiện gia súc, gia cầm mắc 
các bệnh nguy hiểm như Cúm gia cầm, Lở mồm long móng gia súc, Tai xanh ở lợn, 
Dịch tả lợn Châu Phi thì tiến hành lấy mẫu gửi xét nghiệm và tổ chức tiêu hủy ngay ổ dịch 
ñầu tiên ñể tránh lây lan ra diện rộng; chủ ñộng sử dụng ngân sách ñịa phương ñể hỗ trợ 
kịp thời công tác phòng chống dịch và hỗ trợ chủ nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo 
Nghị ñịnh số 02/2017/Nð-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách 
hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ñể khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 

d) Chỉ ñạo triển khai thực hiện việc cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ bảo ñảm 
ñiều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. 

ñ) Chỉ ñạo nuôi trồng thủy sản theo lịch thời vụ; quy hoạch vùng nuôi và xử lý 
nước thải; tôm giống phải ñược kiểm dịch, xét nghiệm PCR trước khi thả nuôi. 

e) Trước, trong, sau Tết Nguyên ñán Kỷ Hợi và các ngày lễ lớn trong năm 2019, 
chỉ ñạo ñoàn liên ngành kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy ñịnh 
của Luật Thú y.  

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã và thành phố Huế và các ngành liên quan: 

a) Tiếp tục củng cố và tăng cường năng lực cho lực lượng thú y cơ sở; phân công 
cán bộ thú y giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch gia súc, gia cầm, thủy sản 
không ñể lây lan trên diện rộng. 

b) Tổ chức phòng bệnh chủ ñộng bằng việc triển khai tiêm phòng vắc xin cho 
ñàn gia súc, gia cầm, chó nuôi ñạt miễn dịch quần thể, ñặc biệt chú ý tiêm phòng các 
bệnh Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng ở trâu bò; Dịch tả, Tụ huyết trùng ở lợn; 
Cúm gia cầm, Niu cát xơn, dịch tả ở gia cầm; Dại ở chó mèo và các bệnh bắt buộc 
phải phòng bệnh bằng vắc xin theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

c) Tổ chức tháng hành ñộng vệ sinh, tiêu ñộc khử trùng từ ngày 05/01/2019 
ñến ngày 31/01/2019 tại các khu vực có nguy cơ cao như khu vực sau lũ lụt, ổ dịch cũ, 
chợ buôn bán, ñiểm thu gom gia súc, cơ sở chăn nuôi và giết mổ gia súc,…; duy trì 
công tác vệ sinh, tiêu ñộc, khử trùng môi trường hàng tháng; tuyên truyền việc xã hội hóa 
công tác tiêu ñộc khử trùng ñể người dân chủ ñộng thực hiện tại khu vực chăn nuôi 
của mình. Nội dung tiêu ñộc khử trùng thực hiện theo Công văn số 1036/SNNPTNT-CCCNTY 
ngày 29/8/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn quy trình 
kỹ thuật thực hiện tháng vệ sinh tiêu ñộc khử trùng ñợt II năm 2018.  

d) Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y 
ñộng vật và sản phẩm ñộng vật nhằm hạn chế dịch bệnh, cung cấp thực phẩm an toàn 
cho người tiêu dùng ñặc biệt là các chương trình, dự án liên quan ñến cung cấp gia súc, 
gia cầm cho người dân nuôi trên ñịa bàn. Túc trực 24/24h tại 02 chốt ở xã Phong Thu 
và xã Lộc Thủy trên Quốc lộ 1A; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 
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ñ) Chỉ ñạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện 
việc lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 
01-83:2011/BNNPTNT ñược ban hành theo Thông tư số 71/2011/TT-BNNPTNT 
ngày 25/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

e) Chấn chỉnh công tác thú y tại tuyến huyện, tuyến xã ñặc biệt chú trọng khắc phục 
những tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống dịch bệnh ñộng vật theo quy ñịnh. 

g) Tổ chức giám sát dịch bệnh trên tôm nuôi ñối với cơ sở sản xuất giống và 
nuôi thương phẩm ñảm bảo dịch bệnh ñược khống chế và không lây lan ra diện rộng.  

3. Các ñơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, 
Công Thương, Quản lý thị trường có trách nhiệm phối hợp với ngành Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (Thú y) và các huyện, thị xã, thành phố Huế tăng cường kiểm tra 
các hoạt ñộng lưu thông, tiêu thụ ñộng vật, sản phẩm ñộng vật ñặc biệt là công tác 
kiểm soát buôn bán, vận chuyển ñộng vật và sản phẩm ñộng vật không rõ nguồn gốc 
xuất xứ. 

4. Sở Y tế chỉ ñạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố Huế và các ñơn vị 
liên quan tăng cường giám sát, theo dõi, ñề phòng các bệnh truyền nhiễm lây từ ñộng vật 
sang người, phối hợp với các ngành liên quan tăng cường, kiểm tra vệ sinh an toàn 
thực phẩm. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông, ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp 
với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế tổ chức tuyên truyền liên tục 
bằng nhiều hình thức ñể nâng cao nhận thức của nhân dân thực hiện tốt các nội dung trên. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố Huế, thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan có kế hoạch triển khai, 
tổ chức thực hiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên theo dõi và 
tổng hợp, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh./. 
 

 CHỦ TỊCH 

     Phan Ngọc Thọ 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN 

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

Email: congbao@thuathienhue.gov.vn; 
Website: http://congbao.thuathienhue.gov.vn; 

In tại: Công ty CP In và Dịch vụ giáo dục Huế. 
 




