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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 06/2019/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 01 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Quy ñịnh nội dung và mức chi thực hiện chế ñộ dinh dưỡng ñối với huấn luyện viên,
vận ñộng viên thể thao thành tích cao của tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thể dục thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật Sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều của Luật Thể dục thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Thông tư số 61/2018/BTC ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính
quy ñịnh nội dung và mức chi ñể thực hiện chế ñộ dinh dưỡng ñối với huấn luyện viên,
vận ñộng viên thể thao thành tích cao;
Căn cứ Nghị quyết số 20/2018/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của
Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh nội dung và mức chi thực hiện chế
ñộ dinh dưỡng ñối với huấn luyện viên, vận ñộng viên thể thao thành tích cao tỉnh
Thừa Thiên Huế;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 26/TTr-SVHTT
ngày 07 tháng 01 năm 2019.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh
Quyết ñịnh này quy ñịnh nội dung và mức chi thực hiện chế ñộ dinh dưỡng
ñối với huấn luyện viên, vận ñộng viên thể thao thành tích cao của tỉnh Thừa Thiên Huế
tham gia tập luyện, huấn luyện và thi ñấu thuộc các ñội tuyển sau ñây:
ðội tuyển tỉnh; ðội tuyển trẻ tỉnh; ðội tuyển năng khiếu các cấp; ðội tuyển huyện,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là ñội tuyển cấp huyện).
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2. ðối tượng áp dụng
a) Huấn luyện viên, vận ñộng viên thể thao ñang tập luyện, huấn luyện tại các
trung tâm ñào tạo, huấn luyện thể thao (Trường Trung cấp Thể dục thể thao tỉnh;
Trung tâm thể thao tỉnh, ðoàn bóng ñá tỉnh; các ñội tuyển các môn thể thao thuộc
cấp huyện tham giải thi ñấu cấp tỉnh).
b) Huấn luyện viên, vận ñộng viên thể thao ñang làm nhiệm vụ tại các giải thể thao
thành tích cao quy ñịnh tại khoản 14 ðiều 1 Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của
Luật Thể dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018.
ðiều 2. Giải thích từ ngữ
- ðội tuyển tỉnh: Là ñội tuyển gồm các vận ñộng viên trong thời gian ñược
phong cấp I quốc gia trở lên ñang tập luyện, huấn luyện tại các cơ sở ñào tạo thể dục
thể thao, trung tâm thể thao cấp tỉnh; ðạt huy chương tại các giải thi ñấu vô ñịch
quốc tế gồm: ðông Nam Á, Châu Á, Thế giới, Trẻ Châu Á, Trẻ Thế giới; Vô ñịch
Quốc gia; Các vận ñộng viên ñội tuyển bóng ñá hạng nhất, hạng nhì tỉnh.
- ðội tuyển trẻ tỉnh: Là ñội tuyển gồm các vận ñộng viên ñang ñược huấn luyện
theo hình thức ñào tạo tập trung tại các cơ sở thể dục thể thao, trung tâm thể thao cấp
tỉnh ñạt huy chương tại giải Vô ñịch các lứa tuổi trẻ gồm: ðông Nam Á, Quốc tế,
Quốc gia mở rộng, các giải thể thao do Tổng cục Thể dục thể thao, Liên ñoàn, Hiệp hội
Thể thao quốc gia tổ chức (vô ñịch cúp Quốc gia, cúp câu lạc bộ, các giải khu vực...);
Vận ñộng viên các nhóm tuổi U17, U19, U21 của ðoàn bóng ñá tỉnh ñang tập trung
huấn luyện và thi ñấu.
- ðội tuyển năng khiếu các cấp: Là ñội tuyển gồm các vận ñộng viên ñang ñược
huấn luyện theo hình thức ñào tạo tập trung tại Trường Trung cấp Thể dục thể thao,
Trung tâm Thể thao tỉnh; Vận ñộng viên các nhóm tuổi từ U15 trở xuống của ðoàn
Bóng ñá tỉnh.
- ðội tuyển cấp huyện: Là ñội tuyển gồm các vận ñộng viên ñược cấp huyện
tổ chức tuyển chọn, tập luyện ñể tham gia thi ñấu các giải thể thao cấp tỉnh tổ chức.
- Huấn luyện viên: Là người ñược giao nhiệm vụ huấn luyện các ñội tuyển của
các môn thể thao, phân cấp theo cấp ñội tuyển huấn luyện tương ứng.
- Chế ñộ dinh dưỡng: Là mức ăn hàng ngày ñược tính bằng tiền.
- Thuốc bổ tăng lực và thực phẩm chức năng: Là các loại thuốc ñặc hiệu, thực phẩm
chức năng không nằm trong mức ăn hàng ngày của vận ñộng viên ñể hỗ trợ cho
vận ñộng viên tăng cường thể lực, sức bền và khả năng hồi phục trong tập luyện và
thi ñấu thể thao.
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ðiều 3. Nội dung và mức chi thực hiện chế ñộ dinh dưỡng
Mức chi thực hiện chế ñộ dinh dưỡng ñược tính bằng tiền cho một ngày tập trung
tập luyện, huấn luyện hoặc thi ñấu của một huấn luyện viên, vận ñộng viên (bao gồm
cả huấn luyện viên, vận ñộng viên khuyết tật khi ñược cấp có thẩm quyền triệu tập ñể
huấn luyện, tập luyện và thi ñấu), cụ thể:
1. Nội dung và mức chi thực hiện chế ñộ dinh dưỡng ñối với huấn luyện viên,
vận ñộng viên trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện:
a) Tập luyện, huấn luyện ở trong nước: Là số ngày huấn luyện viên, vận ñộng viên
có mặt thực tế tập trung tập luyện, huấn luyện theo quyết ñịnh của cấp có thẩm quyền:
mức chi cụ thể như sau:
ðơn vị tính: ðồng/người/ngày.
Mức ăn hàng ngày
Huấn luyện viên, vận ñộng viên
STT
ñội tuyển
Năm 2019
Từ năm 2020
1 ðội tuyển tỉnh
175.000
220.000
2 ðội tuyển trẻ tỉnh
140.000
175.000
3 ðội tuyển năng khiếu các cấp
105.000
130.000
4 ðội tuyển cấp huyện
105.000
130.000
b) Tập luyện, huấn luyện ở nước ngoài: Là số ngày thực tế theo quyết ñịnh
phê duyệt của cấp có thẩm quyền trên cơ sở thư mời hoặc hợp ñồng ñào tạo, tập luyện
ñược ký kết giữa cơ sở ñược giao nhiệm vụ ñào tạo huấn luyện viên, vận ñộng viên
thể thao trong nước với nước ngoài. Căn cứ tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh
xem xét quyết ñịnh mức chi phù hợp.
2. Nội dung và mức chi thực hiện chế ñộ dinh dưỡng ñối với huấn luyện viên,
vận ñộng viên trong thời gian tập trung thi ñấu:
Mức chi cụ thể
STT
1
2
3
4

Huấn luyện viên, vận ñộng viên
ñội tuyển
ðội tuyển tỉnh
ðội tuyển trẻ tỉnh
ðội tuyển năng khiếu các cấp
ðội tuyển cấp huyện

ðơn vị tính: ðồng/người/ngày.
Mức ăn hàng ngày
Năm 2019
Từ năm 2020
245.000
290.000
185.000
220.000
185.000
220.000
185.000
220.000

3. Trường hợp các giải thi ñấu khác không do ñịa phương tổ chức mà do các
Liên ñoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia ñăng cai tổ chức, trong thời gian tập trung thi ñấu,
huấn luyện viên, vận ñộng viên ñược hưởng mức chi thực hiện chế ñộ dinh dưỡng
theo quy ñịnh của ðiều lệ tổ chức giải. Kinh phí thực hiện chế ñộ dinh dưỡng do ñơn vị cử
huấn luyện viên, vận ñộng viên dự giải và các nguồn tài trợ bảo ñảm.
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4. Kinh phí thực hiện chế ñộ thuốc bổ tăng lực và thực phẩm chức năng ñối với
vận ñộng viên thể thao cân ñối trong dự toán chi thường xuyên - kinh phí sự nghiệp
thể dục thể thao ñược giao hàng năm của các ñơn vị. Giám ñốc Sở Văn hóa, Thể thao
quyết ñịnh mức kinh phí thực hiện chế ñộ thuốc bổ tăng lực và thực phẩm chức năng
cho vận ñộng viên thuộc các ñội tuyển, ñội tuyển trẻ, ñội tuyển năng khiếu các cấp
do ngành trực tiếp quản lý.
5. Các nội dung khác quy ñịnh nội dung và mức chi ñể thực hiện chế ñộ dinh dưỡng
ñối với vận ñộng viên, huấn luyện viên thể thao không quy ñịnh tại khoản này thì
thực hiện theo quy ñịnh của Thông tư số 61/2018/BTC ngày 26 tháng 7 năm 2018 của
Bộ Tài chính quy ñịnh nội dung và mức chi ñể thực hiện chế ñộ dinh dưỡng ñối với
huấn luyện viên, vận ñộng viên thể thao thành tích cao.
ðiều 4. Kinh phí thực hiện
Ngân sách ñịa phương ñảm bảo kinh phí thực hiện chế ñộ dinh dưỡng ñối với
các huấn luyện viên, vận ñộng viên thuộc các ñội tuyển do ñịa phương quản lý (ðội tuyển
cấp tỉnh, ñội tuyển trẻ cấp tỉnh, ñội tuyển cấp huyện và ñội tuyển năng khiếu các cấp).
Khuyến khích các các ñơn vị quản lý huấn luyện viên, vận ñộng viên và các tổ chức
liên quan khai thác các nguồn thu hợp khác ñể bổ sung thêm chế ñộ dinh dưỡng cho
huấn luyện viên, vận ñộng viên thể thao.
ðiều 5. Hiệu lực thi hành
Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019 và bãi bỏ
ðiều 1 Quyết ñịnh số 42/2012/Qð-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh một số chế ñộ dinh dưỡng ñặc thù cho
vận ñộng viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế ñộ chi tiêu tài chính
ñối với các giải thể thao tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Văn hóa và
Thể thao, Tài chính, Giám ñốc Kho bạc nhà nước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 07/2019/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 01 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh việc lựa chọn nhà thầu ñể mua sắm tài sản công
nhằm duy trì hoạt ñộng thường xuyên của cơ quan, tổ chức, ñơn vị
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật ðấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2014/Nð-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ðiều của Luật ðấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính
quy ñịnh chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước ñể mua sắm nhằm duy trì hoạt ñộng
thường xuyên của cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị,
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức
xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế
quy ñịnh việc ñấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;
Căn cứ Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của
Bộ Thông tin và Truyền thông quy ñịnh về ưu tiên ñầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ
công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị Quyết số 03/2018/NQ-HðND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của
Hội ñồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị
thuộc phạm vi quản lý của ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 22/TTr-STC ngày 04
tháng 01 năm 2019.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy ñịnh việc lựa chọn nhà thầu ñể
mua sắm tài sản công 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”.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019 và
thay thế Quyết ñịnh số 55/2014/Qð-UBND ngày 21 ngày 8 tháng 2014 của Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh việc lựa chọn nhà thầu ñể mua sắm tài sản nhà nước
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nhằm duy trì hoạt ñộng thường xuyên của cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý
của tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết ñịnh số 12/2017/Qð-UBND ngày 28 tháng 2
năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh số
55/2014/Qð-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành,
ñoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và
Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Việc lựa chọn nhà thầu ñể mua sắm tài sản công nhằm
duy trì hoạt ñộng thường xuyên của cơ quan, tổ chức, ñơn vị
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 07/2019/Qð-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
1. Nội dung mua sắm: Thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 2, Thông tư
số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy ñịnh chi tiết việc
sử dụng vốn nhà nước ñể mua sắm nhằm duy trì hoạt ñộng thường xuyên của cơ quan
nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội,
tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
2. Nguồn kinh phí mua sắm tài sản: Thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 2,
Thông tư số 58/2016/TT-BTC.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
1. Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, ñơn vị
thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, ñơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học
và công nghệ công lập (sau ñây gọi tắt là cơ quan, tổ chức, ñơn vị) thuộc phạm vi
quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế khi sử dụng vốn nhà nước theo quy ñịnh tại khoản 2
ðiều 1 Quy ñịnh này ñể mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt ñộng
thường xuyên.
2. ðơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân ñóng trên ñịa bàn tỉnh ñầu tư,
mua sắm tài sản phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội từ
nguồn kinh phí của ngân sách ñịa phương thực hiện theo Quy ñịnh này.
Chương II
NHỮNG QUY ðỊNH CỤ THỂ
ðiều 3. Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, ñơn vị có
thẩm quyền quyết ñịnh mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo nội dung phân cấp
quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 42/2018/Qð-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy ñịnh phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan,
tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý của ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền quyết ñịnh
mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của cấp mình theo quy ñịnh.
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ðiều 4. Thẩm quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả
lựa chọn nhà thầu
Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, ñơn vị trực tiếp sử dụng nguồn vốn mua sắm
tài sản, hàng hóa, dịch vụ hoặc cơ quan, tổ chức ñược người có thẩm quyền quyết ñịnh
lựa chọn làm bên mời thầu thực hiện phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả
lựa chọn nhà thầu.
ðiều 5. Trách nhiệm thẩm ñịnh trong lựa chọn nhà thầu
1. Thẩm ñịnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
a) Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm ñịnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu ñối với
gói thầu thuộc thẩm quyền quyết ñịnh mua sắm tài sản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
(trừ gói thầu mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất, dược liệu, sinh phẩm chẩn ñoán invitro,
vật liệu tiêu hao trong lĩnh vực y tế).
b) Sở Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thẩm ñịnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu ñối với
gói thầu mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất, dược liệu, sinh phẩm chẩn ñoán invitro, vật liệu
tiêu hao trong lĩnh vực y tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh mua sắm.
c) Phòng Tài chính Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố Huế chịu trách nhiệm tổ chức thẩm ñịnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu ñối với
gói thầu thuộc thẩm quyền quyết ñịnh mua sắm tài sản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện) theo
phân cấp hiện hành.
d) Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, ñơn vị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai
thực hiện việc thẩm ñịnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu ñối với gói thầu thuộc thẩm quyền
quyết ñịnh mua sắm tài sản theo phân cấp hiện hành.
2. Thẩm ñịnh hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu:
Bên mời thầu quyết ñịnh cơ quan, tổ chức, bộ phận làm nhiệm vụ thẩm ñịnh
hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.
3. Thời gian kiểm tra hồ sơ, lập báo cáo thẩm ñịnh và phê duyệt kế hoạch
lựa chọn nhà thầu:
a) Thời gian kiểm tra hồ sơ, lập báo cáo thẩm ñịnh không quá 07 (bảy) ngày làm việc,
kể từ ngày tiếp nhận ñầy ñủ hồ sơ hợp lệ trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
b) Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không quá 05 (năm) ngày
làm việc, kể từ ngày nhận ñược báo cáo thẩm ñịnh và hồ sơ liên quan.
ðiều 6. Thẩm ñịnh, phê duyệt dự toán mua sắm
1. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, ñơn vị khi thực hiện mua sắm tài sản tự tổ chức
thẩm ñịnh giá làm cơ sở lập, trình, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Trước khi tổ chức thẩm ñịnh giá, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, ñơn vị thực hiện
mua sắm tài sản phải lấy ý kiến góp ý của các cơ quan quản lý chuyên ngành
(về ñặc tính kỹ thuật, xuất xứ hàng hóa, công năng sử dụng, cơ sở pháp lý,…) ñối với
gói thầu mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu ñã thực hiện trước ñó do phải bảo ñảm
tính tương thích công nghệ, bản quyền mà không thể mua từ nhà thầu khác; gói thầu
có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật
có tính chất ñặc thù mà chỉ có một số nhà thầu có khả năng ñáp ứng yêu cầu của gói thầu.
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2. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, ñơn vị thực hiện mua sắm tài sản quyết ñịnh
phê duyệt dự toán mua sắm làm cơ sở lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo ñúng
quy ñịnh.
ðiều 7. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu; hình thức lựa chọn nhà thầu;
hạn mức trong ñấu thầu; quy trình thực hiện mua sắm
Việc lựa chọn nhà thầu trong mua sắm ñược thực hiện theo quy ñịnh tại
Chương III, Chương IV của Thông tư số 58/2016/TT-BTC; Chương II, Chương III
của Luật ðấu thầu; Chương II, Chương III, Chương IV, Chương V của Nghị ñịnh số
63/2014/Nð-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành
một số ñiều của Luật ðấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
ðiều 8. Quản lý trong ñấu thầu
1. Công tác quản lý ñấu thầu phải tuân thủ theo quy ñịnh của Luật ðấu thầu,
Nghị ñịnh số 63/2014/Nð-CP và Thông tư 58/2016/TT-BTC.
2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, ñơn vị có trách nhiệm gửi các hồ sơ có
liên quan về công tác ñấu thầu ñến cơ quan tài chính cùng cấp ñể theo dõi, kiểm tra,
tổng hợp báo cáo về ñấu thầu trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành
Quyết ñịnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
ðiều 9. Quy ñịnh việc mua sắm một số hàng hóa ñặc thù
1. Quy ñịnh về ñấu thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế công lập:
Các cơ sở y tế công lập có sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước và các
nguồn hợp pháp khác (gọi chung là nguồn kinh phí ngân sách) theo quy ñịnh ñể mua
thuốc, vật tư, hóa chất, dược liệu, sinh phẩm chẩn ñoán invitro, vật liệu tiêu hao trong
lĩnh vực y tế (gọi chung là thuốc) phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh và phòng bệnh,
khi thực hiện việc ñấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập phải tuân thủ
các quy ñịnh, hướng dẫn riêng của Bộ Y tế và Nghị ñịnh số 63/2014/Nð-CP; các
nội dung khác thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC.
2. ðối với sửa chữa cải tạo, nâng cấp và bảo dưỡng tài sản công: Thủ trưởng
cơ quan, tổ chức, ñơn vị tổ chức thực hiện theo ñúng quy ñịnh về phân cấp quản lý
tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
3. Quy ñịnh về ñầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin:
Thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016
của Bộ Thông tin và Truyền thông quy ñịnh chi tiết về ưu tiên ñầu tư, mua sắm
sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách
nhà nước.
ðiều 10. Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung
Việc mua sắm tài sản công tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị theo phương thức tập trung
thực hiện theo quy ñịnh tại Chương VI của Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP và quy ñịnh
hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.
ðiều 11. Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp ñặc biệt
Thực hiện theo quy ñịnh tại Mục 5 Thông tư số 58/2016/TT-BTC.
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Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 12. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý việc ñấu thầu ñể mua sắm tài sản
nhằm duy trì hoạt ñộng thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị trên phạm vi
toàn tỉnh.
2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm tổ chức triển khai việc ñấu thầu ñể
mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt ñộng thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị
thuộc phạm vi quản lý theo Quy ñịnh này.
3. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, ñịa phương ñược giao thực hiện
việc ñấu thầu ñể mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt ñộng thường xuyên có trách nhiệm
chấp hành ñầy ñủ các quy ñịnh của pháp luật về ñấu thầu, sử dụng kinh phí ñúng mục ñích,
tiết kiệm và có hiệu quả; thực hiện báo cáo tài sản nhà nước theo ñúng quy ñịnh
hiện hành.
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; các ñơn vị
phản ảnh về Sở Tài chính ñể ñược hướng dẫn hoặc tổng hợp, nghiên cứu, ñề xuất
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ñiều chỉnh bổ sung cho phù hợp./.
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

Số: 100/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 01 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch triển khai
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai ñoạn 2019 - 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết ñịnh số 490/Qð-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai ñoạn 2018 - 2020;
Căn cứ Thông báo số 268/TB-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Văn phòng
Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương ðình Huệ tại Hội nghị
toàn quốc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai ñoạn 2018 - 2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 01/Qð-BCðTW ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Ban Chỉ ñạo
Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016 - 2020 Ban hành
Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai ñoạn 2018 - 2020;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình
số 2025/TTr-SNNPTNT ngày 21 tháng 12 năm 2018,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Kế hoạch triển khai Chương trình
mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2019 - 2020.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn; Giám ñốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, tổ chức, cá nhân
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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KẾ HOẠCH
Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai ñoạn 2019-2020
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 100/Qð-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Thực hiện Quyết ñịnh số 490/Qð-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai ñoạn 2018 - 2020; Thông báo
số 268/TB-VPCP ngày 31/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng
Chính phủ Vương ðình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mỗi xã
một sản phẩm giai ñoạn 2018 - 2020; Quyết ñịnh số 01/Qð-BCðTW ngày 22/8/2018
của Ban chỉ ñạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016 - 2020
Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai ñoạn 2018 - 2020.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một
sản phẩm (gọi tắt là chương trình OCOP) tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2019 - 2020,
với các nội dung chủ yếu như sau:
I. QUAN ðIỂM, MỤC TIÊU, YÊU CẦU.

1. Quan ñiểm:
- Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo
hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của
Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có
lợi thế ở mỗi ñịa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân
(doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.
- Nhà nước ñóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách ñể
thực hiện; ñịnh hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và
giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: ðào tạo, tập huấn, hướng dẫn
kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại,
quảng bá sản phẩm, tín dụng.
- Cộng ñồng dân cư (bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất
kinh doanh) là chủ thể trực tiếp thực hiện, tham gia vào sự thành công của Chương trình.
2. Mục tiêu:
Triển khai thực hiện Quyết ñịnh số 490/Qð-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm giai ñoạn 2019 - 2020 (gọi tắt
là chương trình OCOP) trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, làm cơ sở cho các sở, ban,
ngành, ñoàn thể và các ñịa phương tổ chức thực hiện ñảm bảo các mục tiêu sau:
a) Mục tiêu chung:
- Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển
hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) ñể sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ
có lợi thế ñạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế,
góp phần phát triển kinh tế nông thôn.
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- Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, ñời sống cho nhân dân
và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí
quốc gia về xã nông thôn mới.
- Thông qua việc phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện
công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc ñẩy chuyển dịch cơ cấu
lao ñộng nông thôn hợp lý, bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống
tốt ñẹp của nông thôn.
b) Mục tiêu cụ thể:
b.1) Hoàn thiện hệ thống bộ máy tổ chức, triển khai Chương trình OCOP từ
cấp tỉnh ñến huyện, xã.
b.2) Về phát triển sản phẩm:
- Phấn ñấu ít nhất 20 sản phẩm tiềm năng, có lợi thế của ñịa phương ñược hoàn thiện,
nâng cấp, tiêu chuẩn hóa. Tập trung vào ña dạng hóa, chế biến sâu các sản phẩm theo
chuỗi giá trị. Trong ñó:
+ ðối với cấp huyện: Mỗi huyện lựa chọn ít nhất 01-02 sản phẩm lợi thế nhất
ñể tập trung phát triển.
+ ðối với cấp tỉnh: Lựa chọn 02 sản phẩm có lợi thế nhất ñể phấn ñấu ñạt tiêu chí
sản phẩm OCOP tỉnh Thừa Thiên Huế (4 - 5 sao).
- 100% sản phẩm ñược nâng cấp, tiêu chuẩn hóa tham gia Chu trình OCOP và
tham gia ñánh giá, xếp hạng sản phẩm tại cấp huyện, tỉnh.
b.3) Về phát triển tổ chức kinh tế:
- Củng cố, kiện toàn các tổ kinh tế sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tham gia
Chương trình OCOP theo hướng liên kết giữa các hộ sản xuất với hợp tác xã,
doanh nghiệp.
- Phấn ñấu phát triển mới ít nhất 10 tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã)
tham gia Chương trình OCOP.
b.4) ðẩy mạnh các hoạt ñộng xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu
sản phẩm OCOP.
b.5) ðào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh và
tham gia triển khai thực hiện Chương trình OCOP cho khoảng 300 cán bộ quản lý
nhà nước (cấp huyện, xã) và 100% lãnh ñạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất
có ñăng ký kinh doanh tham gia Chương trình.
3. Yêu cầu:
Các cấp, các ngành, các ñịa phương phải xem ñây là Chương trình phát triển
kinh tế quan trọng nhằm thúc ñẩy sản xuất phát triển, nâng cao thu nhập cho cộng ñồng
dân cư khu vực nông thôn, góp phần thực hiện có kết quả Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới trên ñịa bàn tỉnh; là Chương trình “có ñiểm khởi ñầu
nhưng không có ñiểm kết thúc”1 do vậy các sở, ban, ngành, ñoàn thể, ñịa phương cần
ưu tiên ñưa nội dung triển khai Chương trình OCOP vào chương trình công tác
trọng tâm của ngành, ñơn vị, ñịa phương ñể chủ ñộng triển khai thực hiện ñạt mục tiêu
Chương trình ñã ñề ra.
1

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương ðình Huệ
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II. PHẠM VI, ðỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN.

1. Phạm vi thực hiện:
- Chương trình OCOP ñược triển khai ở toàn bộ khu vực nông thôn, ñô thị trên
ñịa bàn tỉnh.
- Thời gian thực hiện Chương trình: Từ năm 2019 ñến năm 2020.
2. ðối tượng và chủ thể thực hiện:
- Sản phẩm: Gồm sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ
ñịa phương, hoặc ñược thuần hóa, ñặc biệt là ñặc sản của từng ñịa phương trên cơ sở
khai thác lợi thế so sánh về ñiều kiện lịch sử, sinh thái, nguồn gen, tri thức và công nghệ
của ñịa phương. Sản phẩm bao gồm 6 nhóm: (1) Thực phẩm; (2) ðồ uống; (3) Thảo dược;
(4) Vải và may mặc; (5) Lưu niệm, nội thất, trang trí; (6) Dịch vụ du lịch nông thôn,
bán hàng.
- Chủ thể thực hiện: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), hợp tác xã, tổ hợp tác,
các hộ sản xuất có ñăng ký kinh doanh.
3. Nguyên tắc thực hiện:
- Sản phẩm hướng tới tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH.
1. Xây dựng hệ thống tổ chức Chương trình OCOP:
Củng cố, kiện toàn hệ thống quản lý ñiều hành Chương trình trên nguyên tắc
sử dụng bộ máy hiện có theo chỉ ñạo của Thủ tướng Chính phủ theo hướng lồng ghép
nhiệm vụ trong Ban chỉ ñạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn
2016 - 2020 ñảm bảo ñồng bộ, hiệu quả, cụ thể:
a) Cấp tỉnh:
- Cơ quan chỉ ñạo: Ban chỉ ñạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh
Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2016 - 2020.
- Cơ quan thường trực tham mưu, giúp việc: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thành lập Hội ñồng ñánh giá và xếp hạng sản phẩm ở cấp tỉnh tại mỗi kỳ
ñánh giá thường niên (do UBND tỉnh quyết ñịnh thành lập).
b) Cấp huyện:
- Cơ quan chỉ ñạo: Ban chỉ ñạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện.
- Cơ quan tham mưu, giúp việc: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng
Kinh tế (UBND cấp huyện phân công cán bộ chuyên trách tham mưu triển khai
thực hiện Chương trình OCOP trên ñịa bàn cấp huyện).
- Thành lập Hội ñồng ñánh giá sản phẩm ở cấp huyện tại mỗi kỳ ñánh giá
thường niên (do UBND cấp huyện quyết ñịnh thành lập).
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c) Cấp xã:
- Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ ñạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình
OCOP trên ñịa bàn.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho 01 công chức tham mưu triển khai thực hiện
Chương trình OCOP trên ñịa bàn cấp xã.
2. Triển khai thực hiện Chu trình OCOP:
Triển khai Chu trình OCOP theo 06 bước, trên cơ sở nguyên tắc ñề xuất nhu cầu
từ dưới lên, theo nhu cầu và khả năng của các chủ thể tham gia.

Bước 1: Tuyên truyền, hướng dẫn về chương trình OCOP: ðẩy mạnh công tác
tuyên truyền, hướng dẫn về Chương trình OCOP ñể các cộng ñồng dân cư, tổ chức
kinh tế, người dân tích cực lựa chọn, ñăng ký ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình.
Bước 2: Nhận ñăng ký ý tưởng sản phẩm: Sau khi ñược tuyên truyền, các chủ thể
kinh tế khởi ñầu tham gia Chương trình OCOP bằng việc ñăng ký ý tưởng sản phẩm.
Ý tưởng sản phẩm gồm các nội dung chuẩn hóa, nâng cấp, phát triển mới sản phẩm
hoặc tái cấu trúc, nâng cao năng lực chủ thể kinh tế. Các ý tưởng sản phẩm ñược nộp qua
UBND cấp xã tổng hợp gửi Ban chỉ ñạo OCOP cấp huyện.
Bước 3: Nhận phương án, dự án sản xuất kinh doanh
Ban chỉ ñạo OCOP cấp huyện, thực hiện tiếp nhận tổng hợp, ñánh giá, lựa chọn các
ý tưởng sản phẩm có tính khả thi cao và thông báo cho chủ thể sản xuất ñể xây dựng
kế hoạch kinh doanh.
Bước 4: Triển khai phương án, dự án sản xuất kinh doanh
Chủ thể triển khai phương án sản xuất kinh doanh sau khi ñược chấp nhận.
Các sở, ban, ngành, ñoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội; UBND cấp huyện, xã
căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức tư vấn, lồng ghép hỗ trợ ñầu tư cơ sở vật chất,
dây chuyền, trang thiết bị phục vụ sản xuất, thiết kế mẫu mã, bao bì, nhãn mác, tem
truy xuất nguồn gốc, xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm,… ñể chủ thể triển khai
kế hoạch kinh doanh.
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Bước 5: ðánh giá và xếp hạng sản phẩm
Các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, chuẩn hóa, nâng cấp giai ñoạn
2019 - 2020 bắt buộc tham gia ñánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện và
cấp tỉnh. Trong ñó các sản phẩm ñạt từ 3 - 5 sao ở cấp huyện sẽ tham gia ñánh giá ở
cấp tỉnh. Các sản phẩm ñược ñánh giá và phân hạng tại các cấp sẽ do Hội ñồng
ñánh giá sản phẩm cấp tương ứng (huyện, tỉnh) thực hiện. Các sản phẩm không ñược
ñánh giá cao (1 - 2 sao) và các sản phẩm ñạt 3 - 4 sao kỳ trước có thể hoàn thiện và
dự thi ñánh giá và phân hạng vào năm tiếp theo. Các sản phẩm ñạt từ 4 - 5 sao cấp tỉnh
sẽ ñược ñăng ký dự thi ñánh giá, phân hạng ở cấp quốc gia.
Bước 6: Xúc tiến thương mại
Các sản phẩm dự thi ñạt 3 sao trở lên sẽ ñược hỗ trợ xúc tiến thương mại tại
các cấp tương ứng nhằm thúc ñẩy tiêu thụ sản phẩm tại thị trường ñịa phương, tỉnh,
quốc gia và hướng ñến quốc tế; qua ñó thúc ñẩy phát triển sản xuất, từ ñó ñạt mục ñích
của OCOP là thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội cộng ñồng.
3. Chuẩn hóa và phát triển sản phẩm OCOP:
- Căn cứ vào Bộ tiêu chí ñánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP; các ñịa phương,
tổ chức kinh tế tự ñánh giá ñể tiến hành nâng cấp, chuẩn hóa và phát triển sản phẩm.
Nội dung của Bộ Tiêu chí gồm 3 phần:
Phần A: Các tiêu chí ñánh giá sản phẩm và sức mạnh cộng ñồng (35 ñiểm),
gồm: 1) Tổ chức sản xuất; 2) Phát triển sản phẩm; 3) Sức mạnh cộng ñồng.
Phần B: Các tiêu chí ñánh giá khả năng tiếp thị sản phẩm (25 ñiểm), gồm:
1) Tiếp thị; 2) Câu chuyện sản phẩm.
Phần C: Các tiêu chí ñánh giá chất lượng sản phẩm (40 ñiểm), gồm 1) Kiểm tra/Phân tích
tiêu chuẩn theo yêu cầu của loại sản phẩm; 2) Cơ hội tham gia thị trường toàn cầu.
- Các nội dung chuẩn hóa và phát triển sản phẩm:
+ Nâng cấp, tiêu chuẩn hóa các sản phẩm OCOP hiện có bao gồm các nội dung:
Nâng cấp chuỗi giá trị, nguồn nguyên liệu, liên kết chuỗi; hoàn thiện bao bì, ñăng ký
nhãn hiệu; hoàn thiện công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; xây dựng câu chuyện
sản phẩm; phân phối sản phẩm...
+ Khuyến khích các tổ chức kinh tế phát triển sản phẩm mới và ña dạng hóa
sản phẩm. Các nội dung gồm: Phát triển các ý tưởng sản phẩm mới, ñánh giá thị trường,
nghiên cứu phát triển tạo sản phẩm mẫu, thiết kế bao bì nhãn mác, xây dựng câu chuyện
sản phẩm, sản xuất thử nghiệm; xây dựng tiêu chuẩn cho sản phẩm; công bố tiêu chuẩn
chất lượng sản phẩm; ñánh giá hoạt ñộng phân phối của sản phẩm trên thị trường; hoàn
thiện sản phẩm và sản xuất ñại trà...
4. Công tác xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP:
- Tập trung quảng bá, tiếp thị sản phẩm OCOP bằng nhiều hình thức, tập trung
thực hiện xúc tiến thương mại ñối với các sản phẩm ñã ñược tiêu chuẩn hóa ñạt từ 3 sao
trở lên.
- Thường xuyên tổ chức giới thiệu các sản phẩm tại các Hội chợ OCOP trong
và ngoài tỉnh. Tạo ñiều kiện hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất tham gia hội chợ
làng nghề, ñặc sản vùng miền, các hội chợ trong và ngoài tỉnh ñể quảng bá và tiếp thị
giới thiệu các sản phẩm OCOP.
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- Xây dựng hệ thống hỗ trợ xúc tiến và quảng bá các sản phẩm OCOP Thừa Thiên Huế
bao gồm xây dựng các ñiểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; liên kết với hoạt ñộng
các tua, tuyến du lịch, lễ hội trong tỉnh; Hỗ trợ các tổ chức kinh tế tham gia chương trình
giới thiệu, bán sản phẩm thông qua hoạt ñộng thương mại ñiện tử.
- Tổ chức, tham gia các hội nghị kết nối cung cầu nhằm giới thiệu và kết nối
tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh.
5. Xây dựng các dự án thành phần:
a) Dự án phát triển sản phẩm trọng ñiểm theo chuỗi giá trị:
- Triển khai thực hiện các dự án phát triển sản phẩm trọng ñiểm theo chuỗi giá trị
cấp tỉnh, huyện nhằm khai thác thế mạnh nông nghiệp - nông thôn và lợi thế ñặc trưng
sản phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án phát triển sản phẩm theo chuỗi triển khai ñồng bộ
từ vùng nguyên liệu, sơ chế, chế biến ñến phân phối, tiếp thị sản phẩm. Trong ñó,
tập trung ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm
chủ lực.
- ðối với dự án cấp tỉnh: Triển khai 2 dự án cho 2 sản phẩm: Sản phẩm tinh dầu
thiên nhiên (tinh dầu tràm, tinh dầu bưởi, sả, cao tinh dầu…) và sản phẩm mây tre ñan.
- ðối với các dự án phát triển sản phẩm trọng ñiểm cấp huyện: Mỗi ñơn vị cấp huyện
lựa chọn 1 - 2 dự án ñể ñầu tư, nâng cấp, mở rộng phát triển sản phẩm trọng ñiểm
tham gia chương trình OCOP.
b) Dự án Trung tâm, ñiểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP:
- Dự án Trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP cấp tỉnh.
- Dự án Trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP cấp huyện. Tùy theo ñiều kiện,
tình hình thực tế của các ñịa phương ñể xây dựng dự án Trung tâm tại cấp huyện.
IV. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP
GIAI ðOẠN 2019 - 2020
1. Năm 2019:
- Thành lập bộ máy quản lý, ñiều hành Chương trình OCOP, các tổ chức liên quan
các cấp ñể tổ chức thực hiện Chương trình, cụ thể như sau:
- Cấp tỉnh:
+ Cơ quan chỉ ñạo: Ban chỉ ñạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh;
+ Cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách: Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh); trong ñó thành lập Tổ giúp việc OCOP
của tỉnh.
+ Thành lập Hội ñồng ñánh giá và xếp hạng sản phẩm ở cấp tỉnh tại mỗi kỳ
ñánh giá thường niên (do UBND tỉnh quyết ñịnh thành lập).
- Cấp huyện:
+ Cơ quan chỉ ñạo: Ban chỉ ñạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện.
+ Cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách: Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn (Phòng Kinh tế).
+ Thành lập Hội ñồng ñánh giá sản phẩm ở cấp huyện tại mỗi kỳ ñánh giá
thường niên (do UBND cấp huyện quyết ñịnh thành lập).
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- Cấp xã: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thực hiện Chương trình OCOP.
- Hướng dẫn triển khai thực hiện chu trình OCOP theo 6 bước trên cơ sở
“dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng”, theo nguyên tắc ñề xuất nhu cầu từ dưới lên,
theo nhu cầu và khả năng của hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp.
- Hướng dẫn, triển khai các dự án chuẩn hóa và phát triển sản phẩm.
- Tổ chức ñánh giá, xếp hạng sản phẩm tại cấp huyện, tỉnh năm 2019 và tham dự
ñánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp trung ương.
- Tham gia hội chợ OCOP, các hoạt ñộng xúc tiến thương mại của Trung ương
và các tỉnh thành tổ chức. Triển khai các dự án Trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm
OCOP cấp tỉnh, cấp huyện.
- ðào tạo, tập huấn cho cán bộ trực tiếp triển khai chương trình các cấp huyện,
xã; ñào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh cho ñội ngũ
lãnh ñạo các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP.
- Tổ chức học tập, trao ñổi kinh nghiệm, tham gia hội nghị, hội thảo, … do
Trung ương và các tỉnh thành tổ chức triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm ở
trong nước.
2. Năm 2020:
- Tiếp tục thực hiện Chu trình OCOP 6 bước theo quy ñịnh.
- Tiếp hướng dẫn, triển khai các dự án chuẩn hóa và phát triển sản phẩm.
- Tổ chức ñánh giá, xếp hạng sản phẩm tại cấp huyện, tỉnh năm 2020 và tham dự
ñánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp trung ương.
- Tham gia hội chợ OCOP, các hoạt ñộng xúc tiến thương mại của Trung ương
và các tỉnh thành tổ chức.
- ðào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh cho
ñội ngũ lãnh ñạo các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP.
- ðánh giá, tổng kết chương trình giai ñoạn 2019 - 2020.
V. NHU CẦU KINH PHÍ.
1. Nguồn kinh phí:
Tổng nguồn vốn dự kiến huy ñộng ñể thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm
giai ñoạn 2019 - 2020 là 11.420 triệu ñồng (Phụ lục 3 Khái toán Nhu cầu kinh phí
kèm theo), gồm:
- Nguồn vốn thực hiện Chương trình OCOP chủ yếu là nguồn xã hội hóa từ:
Vốn của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tự huy ñộng, vốn vay từ các tổ chức
tín dụng, quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, nguồn hỗ trợ của các tổ chức chính phủ,
phi chính phủ và các nguồn tài trợ khác.
- Nguồn vốn ngân sách sẽ hỗ trợ một phần, bao gồm: Ngân sách hỗ trợ thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai ñoạn 2016 - 2020;
vốn hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã (Thực hiện theo Nghị quyết
số 09/2018/NQ-HðND ngày 12/7/2018); nguồn vốn thực hiện ðề án tái cơ cấu ngành
nông nghiệp (Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-HðND ngày 08/4/2016);
vốn thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ (Thực hiện theo Nghị quyết
39/2017/NQ-HðND ngày 08/12/2017); nguồn vốn thực hiện Chương trình phát triển
thị trường sản phẩm ñặc sản Huế giai ñoạn 2016 - 2020; nguồn vốn thực hiện Chương trình
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mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ;
khuyến công; khuyến nông; vốn thực hiện dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm,
hàng hóa doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2017 - 2020; nguồn ngân sách
cấp huyện và các nguồn vốn lồng ghép khác.
2. Nội dung ngân sách hỗ trợ:
Tập trung vào hỗ trợ các nội dung sau:
- Hỗ trợ ñào tạo tập huấn cho cán bộ quản lý chương trình các cấp và cán bộ
lãnh ñạo các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP.
- Hỗ trợ thông tin tuyên truyền về chương trình và hoạt ñộng thương mại ñiện tử
một số sản phẩm tham gia chương trình.
- Hỗ trợ xúc tiến thương mại, tham gia trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm;
dự án Trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP cấp tỉnh, huyện.
- Hỗ trợ tiêu chuẩn hóa và phát triển sản phẩm OCOP (Ứng dụng máy móc
thiết bị tiên tiến vào sản xuất; ðầu tư cơ giới hóa vào nông nghiệp; Hỗ trợ tạo lập,
ñăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu; Ứng dụng
công nghệ thông tin; Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; …).
- Học tập, trao ñổi kinh nghiệm triển khai chương trình tại các tỉnh.
- Hỗ trợ thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất các hợp tác xã; hỗ trợ thành lập
doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn.
- Quản lý, ñiều hành Chương trình; ñánh giá, giám sát tiêu chuẩn chất lượng
sản phẩm OCOP.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Là cơ quan thường trực Chương trình, chủ trì tham mưu triển khai Chương trình
OCOP theo giai ñoạn và hàng năm trên ñịa bàn tỉnh.
- Chủ trì tổng hợp và xây dựng kế hoạch, nội dung hỗ trợ thực hiện Chương trình
OCOP trên ñịa bàn tỉnh hàng năm trong kế hoạch chung thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp báo cáo
UBND tỉnh.
- Hướng dẫn các ñịa phương xác ñịnh sản phẩm, nhóm sản phẩm có lợi thế của
ñịa phương; Chủ trì phối hợp các sở ngành liên quan tổ chức các kỳ ñánh giá xếp hạng
sản phẩm, nhóm sản phẩm OCOP cấp tỉnh ñảm bảo theo kế hoạch ñề ra.
- Chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra, ñôn ñốc các ñơn vị cấp huyện xây dựng, triển khai
Chương trình OCOP ở ñịa phương; ðịnh kỳ tổng hợp tiến ñộ, kết quả và tham mưu
xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết ñánh giá kết quả Chương trình OCOP báo cáo
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh theo quy ñịnh.
2. Văn phòng ñiều phối nông thôn mới tỉnh:
Phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch
và ðầu tư ñề xuất phân bổ kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới và các nguồn lực khác cho Chương trình OCOP, phối hợp với các
ñơn vị liên quan triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình OCOP.
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3. Sở Kế hoạch và ðầu tư:
- Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kế hoạch
vốn hàng năm cho chương trình OCOP.
- Rà soát các cơ chế chính sách hiện hành, tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế
chính sách hỗ trợ Chương trình OCOP.
4. Sở Tài chính:
Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn cân ñối, ñảm bảo bố trí kinh phí chi sự nghiệp ñể thực hiện các nội dung,
nhiệm vụ của Chương trình OCOP theo quy ñịnh.
5. Sở Khoa học và Công nghệ:
- Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, ñịa phương hỗ trợ các chủ thể kinh tế
ñẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển sản xuất sản phẩm thuộc
Chương trình OCOP, trên cơ sở ñó kết nối, ñặt hàng với các nhà khoa học giải quyết
những vấn ñề phát sinh trong sản xuất.
- Hướng dẫn các chủ thể tham gia Chương trình OCOP về ghi nhãn hàng hóa,
ñăng ký mã số mã vạch, xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn ñịnh hướng phát triển
thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm OCOP.
- Lồng ghép các nhiệm vụ, kinh phí trong Chương trình phát triển tài sản trí tuệ,
phát triển sản phẩm chủ lực ñịa phương ñể tập trung hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP.
- Tổng hợp các ñề xuất ñặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ hàng năm
liên quan ñến phát triển sản phẩm OCOP sử dụng nguồn vốn sự nghiệp khoa học và
công nghệ cấp tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt ñể triển khai thực hiện.
6. Sở Công Thương:
- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, xúc tiến bán sản phẩm OCOP tại
các hội chợ thường niên trong và ngoài tỉnh, nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm
khách hàng, mở rộng thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Hội chợ.
- Phối hợp các ñịa phương thiết lập hệ thống thị trường gắn kết tiêu thụ sản phẩm;
hình thành các ñiểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trong và ngoài phạm vi tỉnh.
- Lồng ghép có hiệu quả chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại của tỉnh
với chương trình OCOP.
7. Sở Y tế:
Chủ trì, phối hợp với UBND các ñịa phương và các cơ quan có liên quan
hướng dẫn hỗ trợ các tổ chức, ñơn vị sản xuất hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục công bố
hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, ñảm bảo các quy ñịnh hiện hành
trước khi ñưa sản phẩm lưu thông trên thị trường.
8. Sở Văn hóa Thể thao:
Lồng ghép tuyên truyền quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa sản phẩm OCOP
của Chương trình qua các sự kiện, hoạt ñộng văn hóa, thể thao trong Chương trình
xây dựng ñời sống văn hóa ở cơ sở và công tác gia ñình trên ñịa bàn tỉnh.
9. Sở Du lịch:
Chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan và các ñịa phương tham mưu UBND tỉnh
triển khai thực hiện từ 1 - 2 làng văn hóa du lịch. Tổ chức hướng dẫn, phát triển, quảng bá
các sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn trong Chương trình OCOP.
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10. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Chủ trì hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin ñại chúng trên
ñịa bàn ñẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình OCOP và kế hoạch triển khai
Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2019 - 2020.
- Chỉ ñạo ðài truyền hình ñịa phương và Báo Thừa Thiên Huế xây dựng các
chuyên trang, chuyên mục ñăng tải các tin, bài, nêu gương tập thể, cá nhân có thành tích
tiêu biểu tại các ñịa phương trong thực hiện Chương trình OCOP.
11. Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội:
Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch ñào tạo nghề cho
lao ñộng nông thôn gắn với phát triển các sản phẩm OCOP của tỉnh ñảm bảo mục tiêu
chương trình.
12. Các sở, ban, ngành liên quan:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ ñược giao, chủ ñộng xây dựng kế hoạch thực hiện,
cụ thể hóa các nhiệm vụ của Chương trình gắn với lĩnh vực phụ trách của ngành.
13. Liên minh Hợp tác xã tỉnh:
Phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ việc thành lập các
hợp tác xã và các nghiệp vụ nâng cao trình ñộ quản lý cho thành viên Hội ñồng quản trị.
14. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức ñoàn thể nhân dân cấp tỉnh
tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh thống nhất chỉ ñạo, hướng dẫn
mặt trận tổ quốc, các tổ chức ñoàn thể chính trị xã hội các cấp phối hợp với chính quyền
cùng cấp ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận ñộng ñoàn viên, hội viên tích cực tham gia
Chương trình sản xuất theo quy trình kỹ thuật, cung cấp cho thị trường các sản phẩm
nông nghiệp ñảm bảo sạch, an toàn, truy xuất nguồn gốc; kịp thời thông tin ñến các
cơ quan chức năng những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về sản xuất sản phẩm
không an toàn ñể xử lý theo quy ñịnh của pháp luật; chủ ñộng tham gia vào các
chuỗi giá trị hình thành trong Chương trình OCOP.
15. Các trường ñại học, cao ñẳng, các nhà khoa học trên ñịa bàn tỉnh
Tham gia vào hệ thống tư vấn hỗ trợ và ñối tác của Chương trình. Tham gia
tập huấn, ñào tạo cán bộ quản lý và các chủ thể kinh tế tham gia Chương trình.
Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và ñưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện các sản phẩm
OCOP, phát triển các sản phẩm mới, sản phẩm gia tăng giá trị ñể nâng cao giá trị hàng hóa
sản phẩm tham gia Chương trình.
16. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế:
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình OCOP tại ñịa phương;
Thành lập Ban ñiều hành Chương trình tại các ñịa phương gắn liền với thực hiện nhiệm vụ
xây dựng nông thôn mới; bố trí tối thiểu 01 cán bộ, công chức tham mưu, giúp việc
thực hiện chương trình OCOP cấp huyện, cấp xã và phân công lãnh ñạo ñịa phương
trực tiếp chỉ ñạo và chịu trách nhiệm chương trình OCOP; thường xuyên theo dõi tiến ñộ
thực hiện các nhiệm vụ ñể kịp thời chỉ ñạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc
phát sinh trong quá trình thực hiện Chương trình.
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- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện
Chương trình OCOP tại ñịa phương.
- Mỗi ñơn vị cấp huyện xây dựng các dự án hỗ trợ phát triển sản phẩm trọng ñiểm
gắn với hình thành các hợp tác xã kiểu mới sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và theo
hướng khai thác thế mạnh sản phẩm lợi thế của từng ñịa phương.
- Dựa vào tiêu chí sản phẩm OCOP, Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ ñộng lồng ghép
sản phẩm chủ lực cấp huyện ñược lựa chọn theo Bộ Tiêu chí lựa chọn sản phẩm chủ lực
ñịa phương với việc ñề xuất, lựa chọn sản phẩm OCOP tập trung chuẩn hóa, phát triển
giai ñoạn 2019 - 2020.
- Chỉ ñạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn xác ñịnh sản phẩm
có tiềm năng, sản phẩm ñặc trưng có lợi thế của ñịa phương (mỗi ñơn vị cấp xã lựa chọn
từ 1 - 2 sản phẩm) ñể tập trung chỉ ñạo mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng
và sản lượng, truy xuất nguồn gốc, hoàn thiện kiểu dáng công nghiệp bao bì, nhãn hàng
hóa sản phẩm... ñảm bảo thị hiếu và ñáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Chỉ ñạo, tổ chức thực hiện tốt Chu trình OCOP thường niên từ bước nhận ý tưởng
sản phẩm, ñăng ký sản phẩm, thẩm ñịnh, hỗ trợ thành lập các tổ chức kinh tế, xúc tiến
thương mại, phát triển các sản phẩm OCOP trên ñịa bàn. Tổ chức ñánh giá và xếp hạng
sản phẩm ở cấp huyện ñể chọn sản phẩm tham gia ñánh giá và xếp hạng cấp tỉnh.
- Chủ ñộng huy ñộng lồng ghép các nguồn kinh phí và bố trí nguồn kinh phí từ
ngân sách của ñịa phương hàng năm ñể hỗ trợ các tổ chức kinh tế tham gia triển khai
thực hiện Chương trình.
- ðẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và tích cực hướng dẫn các chủ thể
kinh tế tham gia vào Chương trình OCOP, tham gia Chu trình OCOP.
- ðịnh kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về cơ quan thường trực chương trình
(Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ñể tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy ñịnh.
Trên ñây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh
Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2019 - 2020. Yêu cầu các sở, ban, ngành, ñơn vị liên quan,
các ñịa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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Phụ lục 1
Danh mục hiện trạng các sản phẩm có tiềm năng
tham gia Chương trình OCOP
(Kèm theo Quyết ñịnh số 100/Qð-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Số lượng
theo loại
hình
TCSX

ðịa chỉ chủ thể sản xuất

Dự kiến
chủ thể
tham gia

Thôn La Vân Thượng, Quảng Thọ,
huyện Quảng ðiền

CS

HTX Nông nghiệp Quảng Thọ 2,
huyện Quảng ðiền

HTX

1

Rau an toàn

Xã Quảng Thành, huyện Quảng ðiền

DNTN

1

Rau an toàn

Xã Quảng Thành, huyện Quảng ðiền

HTX

1

3

Khoai lang tím

Xã Quảng Công, huyện Quảng ðiền

HTX

1

4

Bún tươi

Xã Quảng Vinh, huyện Quảng ðiền

CS

71

5

Bún khô

Thôn Kim ðôi, xã Quảng Thành,
huyện Quảng ðiền

CS

1

6

Nước mắm

Thôn Tân Thành, xã Quảng Công,
huyện Quảng ðiền

CS

125

7

Tôm chua

Thị trấn Sịa, huyện Quảng ðiền

CS

20

8

Trà rau má

HTX Nông nghiệp Quảng Thọ 2,
huyện Quảng ðiền

HTX

1

9

Mây tre ñan

Bao La, xã Quảng Phú, huyện Quảng ðiền

HTX

1

10

Du lịch cộng ñồng

Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện
Quảng ðiền

THT

1

TT

Tên sản phẩm
QUẢNG ðIỀN

1

2

Rau má tươi

200

A LƯỚI
1

Chuối tiêu rừng và Chuối
mật mốc

Xã Hồng Bắc, huyện A Lưới

CS

200

2

Rau sạch

Thị trấn ANgo; xã Sơn Thủy

CS

30

3

Rượu ðoác

Xã ARoàng

CS

30

4

Sản phẩm dệt zèng

Xã Aðớt

CS

25

Xã Aðớt

HTX

1

5

Sản phẩm dệt zèng

Xã ARoàng

CS

30

6

Sản phẩm dệt zèng

Thị trấn ALưới

HTX

1

7

Sản phẩm dệt zèng

Xã Hồng Thượng

HTX

1

8

Sản phẩm dệt zèng

Xã Nhâm

HTX

1

9

SP Chổi ñót

Xã A Ngo

HTX

1

10

Du lịch sinh thái cộng ñồng

Xã Hồng Hạ

CS

1
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Số lượng
theo loại
hình
TCSX

ðịa chỉ chủ thể sản xuất

Dự kiến
chủ thể
tham gia

1

HƯƠNG TRÀ
Bưởi ñỏ

Phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà

HTX

1

2

Thanh trà

Phường Hương Vân, thị xã Hương Trà

HTX

1

3

Hành lá

Phường Hương An, thị xã Hương Trà

HTX

1

4

Bún tươi

Xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà

CS

160

5

Nước mắm

Xã Hải Dương, thị xã Hương Trà

CS

25

6

Mộc mỹ nghệ và dân dụng

Xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà

CS

36

7

Mộc mỹ nghệ và dân dụng

Phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà

DNTN

4

CS

56

Phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà

HTX

1

Xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà

HTX

1

TT

Tên sản phẩm

8

Hành lá

9

Bưởi cốm

10

Gạo ñỏ

Xã Hương Phong, thị xã Hương Trà

HTX

1

11

Dầu lạc

Phường Hương Văn, thị xã Hương Trà

THT

1

12

Kiệu

Phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà

HTX

1

13

Nước mắm và mắm các loại

Xã Hải Dương, thị xã Hương Trà

CS

1

14

Du lịch Khe ðầy

Xã Bình Thành, thị xã Hương Trà

CS

Thôn Trung An, xã Phú Hồ,
huyện Phú Vang

HTX

1

Xã Phú Lương, huyện Phú Vang

HTX

1

PHÚ VANG
1

Gạo chất lượng cao

2

Nấm rơm

CS

561

Xã Phú Hải, huyện Phú Vang

CS

81
119

3

Nước mắm và mắm các loại

4

Nước mắm

Xã Phú Thuận, huyện Phú Vang

CS

5

Nước Ớt, tương ớt, ớt bột

Xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang

HTX

1

Xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang

CS

30

6

Nước Ớt

Xã Phú Diên, huyện Phú Vang

CS

7

7

Tôm chua

Xã Vinh Hà, huyện Phú Vang

CS

10

8

Rượu gạo

Làng Chuồn, xã Phú An, huyện Phú Vang

CS

5

9

Nón lá

Thôn Mỹ Lam, xã Phú Mỹ,
huyện Phú Vang

CS

205

10

Mộc mỹ nghệ

Xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang

DNTN

1

Xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang

CS

9

Làng Mỹ Lam, xã Phú Mỹ,
huyện Phú Vang

CS

10

Xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang

CS

1

11

Hoa giấy Thanh Tiên

12 Lồng chim - Tre mỹ nghệ
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Số lượng
theo loại
hình
TCSX

TT

Tên sản phẩm

ðịa chỉ chủ thể sản xuất

Dự kiến
chủ thể
tham gia

13

Tranh dân gian làng Sình

Thôn Thanh Tiên, xã Phú Mậu,
huyện Phú Vang

CS

11

14

Du lịch biển Thuận An

Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang

CS

8

DNTN

4

15

Du lịch sinh thái ðầm Chuồn

Xã Phú An, huyện Phú Vang

CS

11

16

Nước mắm và mắm các loại
PHONG ðIỀN
Thanh trà
Thanh trà
Nước mắm
Lạc
Ném
Tương măng
Kiệu
Tôm thẻ chân trắng
Tôm thẻ chân trắng
Tôm thẻ chân trắng
Rượu gạo
Rượu Okay
Dầu tràm
Lưới cước
ðệm bàng
Nón lá
Hoa mai cảnh
Mộc, Mỹ nghệ
Mộc, Mỹ nghệ
Rau an toàn ðiền Lộc
Du lịch Làng Cổ

Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang

CS

81

Thị trấn Phong ðiền
Xã Phong Thu
Xã Phong Hải
Xã Phong Xuân
Xã ðiền Môn
Xã Phong Mỹ
Xã ðiền Hải
Xã ðiền Hương
Xã ðiền Hương
Xã ðiền Hương
Xã Phong Chương
Xã Phong Bình
Huyện Phong ðiền
Xã Phong Bình
Xã Phong Bình
Xã Phong Sơn
Xã ðiền Hòa
Xã Phong Hòa
Xã Phong Hòa
HTX NN ðiền Lộc
Xã Phong Hòa

CS
CS
CS
CS
HTX
CS
HTX
CP
DNTN
CS
CS
TNHH
CS
CS
CS
CS
CS
CS
DNTN
HTX
CS

Lộc Thủy, huyện Phú Lộc

HTX

1

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

175
499
76
1.100
1
26
1
3
1
32
36
1
11
400
301
106
80
31
1
1
1

PHÚ LỘC
1

Tinh dầu tràm

2

Trà vả

Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc

TNHH

1

3

Rượu vả

Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc

TNHH

1

4

Dưa hấu Vinh Lộc

Xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc

HTX

1

5

Sản phầm gỗ từ rừng trồng

Huyện Phú Lộc

HTX

7

TNHH

1

CS

20

6

Sản phẩm hàng thủ công
mỹ nghệ

Huyện Phú Lộc
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Số lượng
theo loại
hình
TCSX

ðịa chỉ chủ thể sản xuất

Dự kiến
chủ thể
tham gia

Xã Thủy Thanh, Thị xã Hương Thủy

HTX

1

DNTN Liên Hoa

DNTN

1

Công ty TNHH hương sạch Tân Nguyên

TNHH

1

Xã Thủy Bằng, Thị xã Hương Thủy

CS

40

Phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy

CS

151

DNTN Dũng Huệ

DNTN

1

6

Nhạc cụ (Guitar, mandolin,
ukulele và các nhạc cụ
dân tộc khác)

Công ty TNHH Nhạc cụ Tân Châu

TNHH

1

7

Sản phẩm gò rèn (dao, liềm)

Phường Thủy Châu, Thị xã Hương Thủy

CS

1

8

Trà mướp ñắng

HTX Thủy Dương

HTX

1

9

Thanh trà

Dương Hòa

HTX

1

10

Thanh trà

Thủy Bằng

HTX

1

11

Du lịch Thanh Toàn

Thủy Thanh
Xã Hương Hòa

THT

1

TT

Tên sản phẩm

HƯƠNG THỦY
1 Gạo thơm Thủy Thanh
2 Nước mắm
3 Hương bài, hương trầm
4 Tăm hương
5 Chổi ñót

NAM ðÔNG
1

Mật ong ruồi

2

Cam

Xã Hương Hòa, Hương Phú, Hương Lộc

CS

100

3

Dứa

Xã Hương Sơn

CS

20

4

Chuối

Xã Thượng Lộ

CS

100

5

Xà lách xoong

Xã Thượng Quảng

CS

10

6

Trà dược liệu

HTX Hương Lộc

HTX

1

1

THÀNH PHỐ HUẾ
Bưởi thanh trà

2

Mè xửng

3
4
5
6
7
8
9
10

Tôm chua
Hương trầm
Pháp lam Huế
ðúc ñồng mỹ nghệ
Áo dài Huế
Thêu tay truyền thống
Trà Cung ðình
Rượu Minh Mạng thang

Phường Thủy Biều

HTX
TNHH,
DNTN,
Thành phố Huế
CS
Thành phố Huế
CS
Phường Thủy Xuân
CS
Công ty TNHH Thái Hưng
TNHH
Phường Phường ðúc và Phường Thủy Xuân HTX, CS
DNTN thêu may ðoan Trang
DNTN
HTX thêu Phú Hòa
HTX
Cơ sở trà cung ñình ðức Phượng
CS
Công ty Dược Thừa Thiên Huế
TNHH

1
5
5
5
1
5
1
1
1
1
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Phụ lục 2
Dự kiến danh mục các sản phẩm hoàn thiện, tiêu chuẩn hóa
trong Chương trình OCOP, giai ñoạn 2019 - 2020
(Kèm theo Quyết ñịnh số 100/Qð-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
TT

Sản phẩm

1
2

Gạo hữu cơ Quế Lâm
Thịt lợn hữu cơ

ðịa phương

Dự kiến chủ thể tham gia
(HTX/THT/DN/Hộ ðKKD)

Các huyện
Công ty TNHH 1 TV Organic Quế Lâm
Các huyện
Công ty TNHH 1 TV Organic Quế Lâm
Xã Quảng Phú, huyện
3
Mây tre
HTX mây tre ñan Bao La
Quảng ðiền
Xã Quảng Thọ, huyện
4
Trà rau má
HTX Nông nghiệp Quảng Thọ 2
Quảng ðiền
Xã Quảng Công, Quảng Ngạn,
5
Nước mắm
HTX Tân Thành (ðang xúc tiến thành lập)
huyện Quảng ðiền
Xã Phong Bình, huyện
6
ðệm bàng
HTX NN Phò Trạch
Phong ðiền
Xã Phong Hòa, huyện
Du lịch Làng Cổ
7
Phong ðiền
8
Tinh dầu tràm
Xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc HTX SX CB DV dầu tràm Lộc Thủy
Sản phẩm từ quả vả Thị trấn Phú Lộc, huyện
9
Công ty TNHH Lộc Mai
(Trà vả, rượu vả…)
Phú Lộc
10 Trà cà gai leo
Xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc
HTX An Nông 1
11 Gạo chất lượng cao Xã Phú Hồ, huyện Phú Vang
HTX NN Phú Hồ
HTX thủy sản Phú Hải
Xã Phú Hải, Phú Thuận,
HTX Nước mắm Phú Thuận (Xúc tiến
Nước mắm và
12
Thị trấn Thuận An - huyện
mắm các loại
thành lập)
Phú Vang
Hộ kinh doanh Như Ý
Hộ kinh doanh Minh Lan
13 Dầu lạc
Thị xã Hương Trà
Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương mại
Hồ Gia Lạc
Nước mắm và
Xã Hải Dương, thị xã
14
Hộ kinh doanh ðê Minh
mắm các loại
Hương Trà
15 Gạo thơm Thủy Thanh
Xã Thủy Thanh
HTX Thủy Thanh
16 Trà mướp ñắng
Phường Thủy Dương
HTX Thủy Dương
17 Gạo Ra Dư
Xã A Roàng
ðang xúc tiến thành lập HTX
18 Thịt bò
A Lưới
ðang xúc tiến thành lập THT
Xã Hương Hòa, Hương Phú,
19 Cam
HTX Hương Hòa
Hương Lộc, huyện Nam ðông
Hương Lộc, Thượng Lộ,
20 Trà dược liệu
HTX Hương Lộc
Hương Hòa, huyện Nam ðông
Thành phố Huế lựa chọn 2 sản phẩm
Nhóm sản phẩm
trong 10 sản phẩm tiềm năng tham gia
21-22
Thành phố Huế
thành phố Huế
vào Chương trình OCOP
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Phụ lục 3
Khái toán nhu cầu kinh phí hỗ trợ triển khai
Chương trình OCOP giai ñoạn 2019 - 2020
(Kèm theo Quyết ñịnh số 100/Qð-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
ðơn vị tính: Triệu ñồng.
Năm

Nội dung hỗ trợ phát triển

TT

Năm
2019

Năm
2020

Tổng
cộng

1

Kinh phí quản lý, ñiều hành Chương trình OCOP

200

200

400

2

Kinh phí thực hiện chu trình OCOP, ñánh giá, xếp hạng,
sản phẩm cấp tỉnh và dự thi cấp trung ương

300

300

600

3

Kinh phí tổ chức thực hiện chu trình OCOP cấp huyện;
ñánh giá sản phẩm (9 huyện, thị xã, thành phố)

360

450

810

4

Hỗ trợ ñào tạo tập huấn cho cán bộ quản lý chương trình
và chủ thể các tổ chức kinh tế tham gia chương trình

1.000

300

1.300

5

Dự án phát triển sản phẩm trọng ñiểm theo chuỗi giá trị
cấp tỉnh (2 dự án, trung bình 500 triệu/dự án)

500

500

1.000

6

Dự án phát triển sản phẩm trọng ñiểm theo chuỗi giá trị
cấp huyện (2 dự án/huyện * 9 huyện, thị xã, thành phố *
trung bình 300 triệu/dự án)

2.700

2.700

5.400

7

Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ quản lý
và phục vụ Chương trình OCOP

300

100

400

8

Hỗ trợ thông tin tuyên truyền về chương trình

120

140

260

9

Xây dựng ñiểm giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh, huyện

500

250

750

10

Kinh phí tham gia Hội chợ OCOP (Trung ương và tại
các tỉnh)

200

200

400

11

Học tập kinh nghiệm, hội nghị, hội thảo,…về chương trình
OCOP

50

50

100

6.230

5.190

11.420

Tổng cộng
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Số: 125/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ lãnh ñạo, quản lý
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết ñịnh số 27/2003/Qð-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm
cán bộ, công chức lãnh ñạo;
Căn cứ Quyết ñịnh số 52/2015/Qð-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ,
công chức tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết ñịnh số 04-Qð/TU ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy ban hành Quy ñịnh về phân cấp quản lý cán bộ và Thông báo số 367-TB/TU
ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân cấp quản lý
cán bộ các ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh;
Căn cứ Công văn số 10205/BCT-TCCB ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ
Công Thương về việc chuyển công tác của Hiệu trưởng Trường Cao ñẳng Công nghiệp Huế;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Tiếp nhận ông Cung Trọng Cường, Hiệu trưởng Trường Cao ñẳng
Công nghiệp Huế trực thuộc Bộ Công Thương ñến nhận công tác tại Viện Nghiên cứu
phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu
phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 01/02/2019 ñến ngày 31/01/2024.
Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.
ðiều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, thủ trưởng
các cơ quan có liên quan và ông Cung Trọng Cường chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
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

Số: 180/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 01 năm 2019
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Phê duyệt ðề án Rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp
công lập tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2018 - 2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ Về Chương trình hành ñộng
của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 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;
Căn cứ Nghị ñịnh 143/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về
việc quy ñịnh ñiều kiện ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Nghị ñịnh số 140/2018/Nð-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ
về sửa ñổi, bổ sung các Nghị ñịnh liên quan ñến ñiều kiện ñầu tư kinh doanh và
thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao ñộng - Thương binh
và Xã hội;
Căn cứ Chương trình hành ñộng số 99/CTr-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 24 tháng 4
năm 2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 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;
Căn cứ Công văn số 2935/TCGDNN-TCCB ngày 16 thnág 11 năm 2018 của
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội về việc
góp ý dự thảo ðề án Rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2018 - 2025;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình
số 2774/TTr-SLðTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt ðề án Rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp
công lập tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2018 - 2025 (sau ñây gọi tắt là ðề án) với
những nội dung chủ yếu sau:
I. QUAN ðIỂM - MỤC TIÊU
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1. Quan ñiểm:
- Rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phù hợp với
chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực
của tỉnh trong từng thời kỳ và phát huy năng lực, hiệu quả của các cơ sở GDNN hiện có.
- Tạo sự ñột phá về chất lượng ñào tạo GDNN, ñặc biệt là ñào tạo chất lượng cao;
phát triển quy mô tương ứng với các ñiều kiện ñảm bảo chất lượng; ñảm bảo cơ cấu
hợp lý giữa các cấp trình ñộ ñào tạo; phát triển ngành, nghề trọng ñiểm quốc gia, khu vực
và quốc tế; Chuẩn hóa, hiện ñại hóa, có phân tầng chất lượng cơ sở GDNN gắn với
yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, thị trường lao ñộng và hội nhập quốc tế.
- ðẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích, tạo ñiều kiện ñể các tổ chức, cá nhân
trong và ngoài nước tham gia hoạt ñộng GDNN trong các ngành, lĩnh vực và ñịa bàn
có khả năng xã hội hóa cao.
2. Mục tiêu:
a) Mục tiêu chung: Rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở GDNN ñịa phương theo
hướng ñồng bộ, tập trung, tinh gọn, cơ cấu hợp lý cả về trình ñộ và ngành nghề ñào tạo,
gắn kết cơ sở ñào tạo với doanh nghiệp và thị trường lao ñộng nhằm hình thành
mạng lưới cơ sở GDNN chất lượng cao, cùng với các cơ sở GDNN của Trung ương
và các trường ñại học trên ñịa bàn tỉnh ñáp ứng nhu cầu nhân lực có tay nghề cao
phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện ñại hóa của tỉnh, ñáp ứng nhu cầu nhân lực
kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của thị trường lao ñộng cả về
số lượng và chất lượng, cơ cấu ngành, nghề và trình ñộ ñào tạo, ñảm bảo chất lượng
ñào tạo của một số nghề ñã ñược Trung ương xác ñịnh ñạt trình ñộ quốc gia, khu vực
và quốc tế.
b) Mục tiêu cụ thể:
* ðến năm 2020
- Mạng lưới ñủ năng lực ñào tạo bình quân 19 ngàn người ñến 21 ngàn người/năm,
trong ñó: trình ñộ sơ cấp và dưới 03 tháng chiếm khoảng 70% và 10% người học
trình ñộ trung cấp trở lên thuộc các ngành, nghề trọng ñiểm.
- 80% các cơ sở ñào tạo ñược chuẩn hóa theo các ñiều kiện quy ñịnh về ñầu tư
và hoạt ñộng trong lĩnh vực GDNN.
* ðến năm 2025
- Mạng lưới ñủ năng lực ñào tạo bình quân hàng năm khoảng 21 ngàn ñến
23 ngàn người, trong ñó: trình ñộ sơ cấp và dưới 03 tháng khoảng 60% và 20% người học
trình ñộ trung cấp trở lên thuộc các ngành, nghề trọng ñiểm.
- 100% các cơ sở ñào tạo ñược chuẩn hóa theo chuẩn quốc gia trong ñó một số
tiêu chí tiếp cận trình ñộ các nước ASEAN và quốc tế.
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II. NỘI DUNG RÀ SOÁT, SẮP XẾP
1. Giai ñoạn 2018 - 2020:
1.1. ðối với các trường cao ñẳng, trung cấp
a) Trường Trung cấp nghề Quảng ðiền:
- Sáp nhập Trường Trung cấp nghề Quảng ðiền vào Trường Cao ñẳng nghề
Thừa Thiên Huế theo Chương trình số 99/CTr-UBND ngày 28/5/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về Chương trình hành ñộng Thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU ngày
24/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ 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.
- Cơ sở vật chất, thiết bị ñào tạo của Trường Trung cấp nghề Quảng ðiền sẽ
ñược chuyển giao cho Trường Cao ñẳng nghề Thừa Thiên Huế ñể tiếp tục ñào tạo các
khóa ñang học và tiếp tục tuyển sinh các khóa mới.
b) Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, Trường
Trung cấp thể dục thể thao Huế:
- Củng cố, khắc phục ñẩy mạnh công tác tuyển sinh; ña dạng hóa các loại hình
ñào tạo nhằm tăng số lượng học sinh theo học, ñảm bảo theo ñúng quy ñịnh về tuyển sinh
ñối với trường trung cấp.
- Tiếp tục hoàn chỉnh các ñiều kiện theo quy ñịnh ñể trình cấp có thẩm quyền
phê duyệt nâng cấp thành Trường Cao ñẳng Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
theo ðề án của UBND tỉnh.
c) Các trường cao ñẳng, trung cấp còn lại:
- Tiếp tục triển khai ñầu tư thiết bị ñào tạo nghề trọng ñiểm cấp quốc gia và
khu vực ñối những trường ñã ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Tiếp tục ñẩy mạnh công tác tuyển sinh; ña dạng hóa các loại hình ñào tạo
nhằm tăng số lượng học sinh theo học ñảm bảo theo ñúng quy ñịnh.
1.2. Các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên
- Tập trung củng cố các mô hình hoạt ñộng, từng bước nâng cao hiệu quả của
các trung tâm theo hướng một trung tâm thực hiện nhiều nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả
và chất lượng hoạt ñộng; tiếp tục rà soát, sắp xếp ñội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên
theo hướng tinh gọn, phù hợp với chuyên môn kỹ thuật và có hiệu quả.
- Tiếp tục tăng cường ñầu tư trang thiết bị ñào tạo một số nghề của một số
trung tâm có ñiều kiện phát triển; tập trung sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất của các
trung tâm theo hướng tập trung, hoàn chỉnh và hiện ñại nhằm nâng cao chất lượng
ñào tạo; chuyển ñổi công năng và ñiều chuyển thiết bị ñào tạo nghề của một số cơ sở
trực thuộc các trung tâm không còn phù hợp với công tác ñào tạo do không ñảm bảo
quy mô hoặc ñã xuống cấp hoặc sử dụng không hiệu quả.

34

CÔNG BÁO/Số 08/Ngày 29-01-2019

- Triển khai ñầu tư thiết bị dạy nghề cho các trung tâm GDNN - GDTX cấp huyện,
thị xã ñược lựa chọn nhằm mở rộng và ña dạng hóa các loại hình ñào tạo sơ cấp và
dưới 3 tháng cho lao ñộng nông thôn (theo Quyết ñịnh 683/Qð-LðTBXH ngày
05/6/2018 của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội Phê duyệt danh sách các cơ sở
ñược hỗ trợ ñầu tư theo chính sách quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 1600/Qð-TTg ngày
16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới giai ñoạn 2016 - 2020 và Quyết ñịnh số 1956/2009/Qð-TTg
ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt ñề án “ðào tạo nghề cho lao ñộng
nông thôn ñến năm 2020”).
2. Giai ñoạn 2021 - 2025
2.1. ðối với các trường cao ñẳng, trung cấp
- Tập trung phát triển các trường cao ñẳng ñào tạo ña cấp trình ñộ, ña ngành nghề;
thu hút ñầu tư thành lập cơ sở GDNN chất lượng cao, ñào tạo các nghề ñạt chuẩn khu vực,
ASEAN và quốc tế;
- Tiếp tục ñầu tư ñồng bộ và hoàn chỉnh các nghề trọng ñiểm cấp khu vực cho
các trường cao ñẳng ñã ñược lựa chọn;
- ðẩy mạnh hợp tác quốc tế, kêu gọi vốn ñầu tư nước ngoài nhằm xây dựng
một số trường chất lượng cao, trường ñạt ñẳng cấp quốc tế; xúc tiến, thu hút một số
cơ sở giáo dục nghề nghiệp có ñẳng cấp quốc tế vào Việt Nam ñầu tư, liên kết ñào tạo
nghề nghiệp;
- ðánh giá hiệu quả ñối với các trường cao ñẳng, trung cấp ñược sắp xếp
giai ñoạn 2018 - 2020. ðối với các cơ sở GDNN tiếp tục không tuyển sinh ñược hoặc
tuyển sinh không ñạt kế hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh giao thì thực hiện giải thể
hoặc sáp nhập vào các cơ sở GDNN phù hợp.
2.2. ðối với các giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên
- Tiếp tục ñẩy mạnh công tác ñào tạo trình ñộ sơ cấp và dưới 3 tháng và
ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn theo hướng gắn với nhu cầu tuyển dụng của
doanh nghiệp.
- Tiếp tục ñầu tư thiết bị dạy nghề cho các trung tâm GDNN - GDTX ñối với
các trung tâm GDNN - GDTX cấp huyện, thị xã chưa ñược ñầu tư thiết bị (theo
Quyết ñịnh 683/Qð-LðTBXH của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội) nhằm
nâng cao chất lượng ñào tạo.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Nguồn kinh phí thực hiện, bao gồm:
1. Kinh phí từ ngân sách trung ương; ngân sách tỉnh; ngân sách các huyện, thị xã,
thành phố theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành;
2. Kinh phí Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn
lao ñộng;
3. Kinh phí tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước;
4. Nguồn thu học phí và hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của cơ sở GDNN;
5. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
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IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Giải pháp quy hoạch
- Tái cấu trúc mạng lưới cơ sở GDNN theo hướng giảm ñầu mối, tăng quy mô
tuyển sinh. Các trường cao ñẳng, trung cấp ñào tạo ña cấp trình ñộ, ña ngành nghề;
tăng cường liên kết với các cơ sở giáo dục ñào tạo uy tín trong và ngoài nước ở một
số ngành nghề yêu cầu chất lượng lao ñộng cao mà tại các cơ sở GDNN trong tỉnh
chưa ñáp ứng ñược.
- ðối với các trường trung cấp ñào tạo các ngành, nghề không phù hợp với yêu
cầu vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực của thị trường lao ñộng sẽ xem xét giải thể
hoặc sáp nhập với các trường cao ñẳng trên ñịa bàn; sáp nhập những cơ sở GDNN có
cùng ngành, nghề ñào tạo trên ñịa bàn với nhau.
- Rà soát lại cơ sở vật chất, thiết bị ñào tạo nghề ñể ñiều chuyển và sử dụng có
hiệu quả sau khi sáp nhập, giải thể cơ sở GDNN trên ñịa bàn.
2. Giải pháp nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và xã hội về
GDNN:
- Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, xã hội
về vai trò của GDNN trong phát triển nguồn nhân lực;
- ðẩy mạnh hoạt ñộng truyền thông ñể nhân dân, ñặc biệt là thanh niên và
những người trong ñộ tuổi lao ñộng nhận thức ñúng về vị trí, vai trò của GDNN. Mở rộng
quy mô, tạo mọi cơ hội thuận lợi cho người lao ñộng và thanh niên tiếp cận với các
dịch vụ GDNN;
- Tiếp tục ñổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng hướng nghiệp trong các
trường trung học cơ sở, trung học phổ thông ñể ñịnh hướng học nghề và thực hiện
phân luồng sau trung học cơ sở và trung học phổ thông.
3. Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về GDNN:
- Thực hiện tốt các quy ñịnh về ñăng ký hoạt ñộng giáo dục nghề nghiệp; xếp hạng
cơ sở GDNN; kiểm ñịnh chất lượng và kiểm ñịnh chương trình ñào tạo GDNN.
- ðổi mới phương pháp, hoàn thiện và nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả
hoạt ñộng quản lý GDNN.
- ðổi mới công tác tuyển sinh, tăng quy mô tuyển sinh ở trình ñộ trung cấp,
cao ñẳng, ñẩy mạnh liên kết ñào tạo và ñào tạo theo nhu cầu, ñịa chỉ sử dụng của
doanh nghiệp.
- Thực hiện có hiệu quả việc tư vấn, phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học
cơ sở, trung học phổ thông vào giáo dục nghề nghiệp theo Chỉ thị số 10-CT/TW của
Bộ Chính trị và Quyết ñịnh số 522/Qð-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt ðề án Giáo dục hướng nghiệp và ñịnh hướng phân luồng học sinh
trong giáo dục phổ thông giai ñoạn 2018 - 2025.
- Thực hiện giao quyền tự chủ toàn diện theo lộ trình về tổ chức bộ máy, nhân sự
và tài chính cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.
- Nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ người học nghề ñối với lĩnh vực,
ngành kinh tế trọng ñiểm của tỉnh, chính sách thu hút người học trung cấp và cao ñẳng
(trọng ñiểm là nhân lực trong dịch vụ ngành du lịch, thương mại, các khu công nghiệp...),
học nghề ñể ra nước ngoài làm việc.

36

CÔNG BÁO/Số 08/Ngày 29-01-2019

- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý về GDNN; ñẩy mạnh hoạt ñộng kiểm tra,
giám sát, thanh tra và kiểm ñịnh chất lượng GDNN; tuân thủ nghiêm túc kiểm ñịnh,
quản lý chất lượng ñào tạo nghề.
4. Giải pháp tăng cường các ñiều kiện ñảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp:
- ðổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, chương trình và phương pháp ñào tạo
theo hướng nâng cao năng lực thực hành cho người học nghề. Chuẩn hóa cơ sở vật chất,
trang thiết bị giảng dạy, ñội ngũ nhà giáo.
- Tăng cường liên kết, hợp tác xây dựng mô hình ñào tạo 3 nhà “Nhà nước Nhà trường - Nhà ñầu tư, doanh nghiệp” ñể xây dựng một mô hình ñào tạo nghề thiết thực,
ñáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả, chất lượng GDNN.
- Thực hiện kiểm ñịnh cơ sở GDNN và kiểm ñịnh chương trình ñào tạo ñịnh kỳ.
Các cơ sở GDNN chịu trách nhiệm ñảm bảo chất lượng dạy nghề, tiêu chuẩn tuyển sinh
và tốt nghiệp; tự kiểm ñịnh chất lượng dạy nghề và chịu sự ñánh giá ñịnh kỳ của các
cơ quan kiểm ñịnh chất lượng GDNN.
- Từng bước chuẩn hóa, hiện ñại hóa cơ sở vật chất và thiết bị ñào tạo: ðối với
các nghề trọng ñiểm quốc gia, các nghề cấp ñộ khu vực và quốc tế, tiếp nhận và áp dụng
tiêu chuẩn cơ sở vật chất, danh mục thiết bị ñào tạo trọng ñiểm quốc gia và các nước
tiên tiến trong khu vực ASEAN và quốc tế. Tăng cường ñầu tư thiết bị ñồng bộ và
tiêu chuẩn cho từng ngành, nghề, ñặc biệt ñối với các nghề trọng ñiểm cấp quốc gia,
khu vực, quốc tế.
5. Giải pháp phát triển ñội ngũ nhà giáo GDNN:
- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ nhà giáo theo chuẩn
GDNN gắn với nhu cầu thực tế. Thực hiện chuẩn hóa ñội ngũ nhà giáo theo từng cấp học
và trình ñộ ñào tạo. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bồi dưỡng, nâng cao
trình ñộ chính trị, ñạo ñức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề, kỹ năng
sư phạm cho ñội ngũ nhà giáo. Ưu tiên ñào tạo, bồi dưỡng trình ñộ kỹ năng nghề cho
nhà giáo và tập trung ở các ngành nghề ñược ñầu tư nghề trọng ñiểm và các ngành
nghề mũi nhọn của tỉnh.
- Tổ chức các khóa ñào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghề
cho nhà giáo GDNN ở nước ngoài ñối với các ngành nghề ñược ñầu tư trọng ñiểm
cấp ñộ quốc gia, khu vực và quốc tế.
- Có chính sách ñãi ngộ về nhà ở, thu nhập ñối với nhà giáo GDNN có tay
nghề cao, ñược ñào tạo kỹ năng nghề ở nước ngoài. Hỗ trợ các nguồn vốn tín dụng
cho sinh viên ra trường tiếp tục ñào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài ñể nâng
cao kỹ năng nghề, kỹ năng chuyên môn cho ñội ngũ giảng viên nguồn trong hệ thống
GDNN;
6. Giải pháp huy ñộng nguồn lực và ñẩy mạnh xã hội hóa GDNN
- Ngân sách Nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ ñạo ñể thực hiện quy hoạch,
tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước.
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- Thực hiện ñầu tư tập trung và ñồng bộ ñối với các trường cao ñẳng, trung cấp
theo quy hoạch, trong ñó, ưu tiên ñầu tư các ngành nghề ñược chọn ñào tạo ñạt chuẩn
quốc gia, khu vực và quốc tế và các ngành, nghề ñịa phương cần nhân lực ñể phát triển
kinh tế - xã hội.
- Thực hiện việc chuyển từ cơ chế cấp kinh phí chi thường xuyên hàng năm
theo dự toán cho các cơ sở GDNN công lập sang cơ chế Nhà nước ñấu thầu, ñặt hàng,
giao nhiệm vụ với các cơ sở GDNN trên cơ sở hệ thống ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật,
tiêu chuẩn chất lượng ñầu ra không phân biệt hình thức sở hữu.
- Thực hiện cơ chế ñặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ sở GDNN cung ứng
một số nghề trọng ñiểm, nghề ñáp ứng nhu cầu cho các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh,
nghề nặng nhọc, ñộc hại, khó tuyển sinh mà nhu cầu sản xuất ñang cần tuyển dụng,
nghề mà thị trường lao ñộng thiếu nhưng do chi phí ñào tạo cao nên các cơ sở GDNN
không muốn ñào tạo.
- Khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các cơ sở GDNN với các cá nhân, doanh nghiệp
có uy tín trong và ngoài nước ñể nâng cao chất lượng GDNN.
- ðẩy mạnh thu hút các nguồn lực ñầu tư trong và ngoài nước ñể phát triển
GDNN trên cơ sở các ñơn vị GDNN công lập hiện có về cơ sở vật chất, trang thiết bị
ñào tạo nghề..., thực hiện các chính sách ñể xã hội hóa hoạt ñộng GDNN, khuyến khích
các doanh nghiệp tham gia hoạt ñộng GDNN.
7. Giải pháp gắn kết giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp:
- Phát triển hệ thống thông tin thị trường lao ñộng ñể gắn kết việc ñào tạo với
sử dụng lao ñộng, ñảm bảo cho các hoạt ñộng của hệ thống giáo dục nghề nghiệp
hướng vào việc ñáp ứng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của người
sử dụng lao ñộng và giải quyết việc làm.
- Khuyến khích các doanh nghiệp ký kết hợp ñồng ñào tạo với các cơ sở GDNN
hoặc tổ chức ñào tạo nghề tại doanh nghiệp ñáp ứng nhu cầu nhân lực cho doanh nghiệp;
ñảm bảo cho người học nghề sau khi kết thúc khóa học có việc làm.
- ðẩy mạnh việc mời doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng chương trình,
giáo trình giảng dạy và chấm thi tốt nghiệp ñánh giá năng lực về kiến thức, kỹ năng,
thái ñộ của học sinh, sinh viên khi tốt nghiệp.
8. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GDNN: Tăng cường hợp tác
quốc tế kêu gọi vốn ñầu tư nước ngoài nhằm xây dựng một số trường chất lượng cao;
liên kết ñào tạo nghề nghiệp với các trường cao ñẳng cấp quốc tế. Tăng cường ñưa
giáo viên (chủ yếu ñối với những nghề trọng ñiểm cấp quốc tế, cấp khu vực ASEAN)
và cán bộ quản lý GDNN ñi ñào tạo tiếng Anh, kỹ năng nghề, học tập kinh nghiệm
quản lý dạy nghề ở nước ngoài. Hợp tác với các nước có trình ñộ ñào tạo tiên tiến
trong khu vực và quốc tế ñể từng bước tiếp thu, chuyển giao công nghệ ñào tạo ñáp ứng
nhu cầu nhân lực chất lượng cao.
V. Tổ chức thực hiện.
1. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội:
- Công bố ðề án Rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở GDNN công lập ñể các cơ quan
tổ chức, cá nhân và nhân dân trong tỉnh biết và thực hiện.
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- Phối hợp các Sở, ban, ngành, ñịa phương liên quan thực hiện việc sắp xếp,
sáp nhập các trường, trung tâm GDNN theo ðề án này.
- Căn cứ mục tiêu, các chỉ tiêu và ñịnh hướng phát triển của ðề án, tham mưu
Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch ñể tổ chức thực hiện thành công và có hiệu quả ðề án.
Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình và chỉ ñạo thực hiện ñề án,
ñịnh kỳ tổ chức ñánh giá và ñề xuất ñiều chỉnh ñề án cho phù hợp với bối cảnh
kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Ngoài mục tiêu về số lượng cơ sở GDNN tại ðề án này, nếu các nhà ñầu tư,
doanh nghiệp... có các dự án thành lập mới trường cao ñẳng hoặc trường trung cấp
hoặc trung tâm GDNN ngoài công lập trên ñịa bàn tỉnh, Sở Lao ñộng - Thương binh
và Xã hội sẽ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xem xét, báo cáo Ủy ban
nhân dân tỉnh quyết ñịnh.
2. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, ñịa phương liên quan tổ chức
thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các trường, trung tâm GDNN theo ðề án; phối hợp
với Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và ðào tạo và các ñịa phương
về sắp xếp biên chế, thang bảng lương của ñội ngũ nhà giáo và người học sau khi
tốt nghiệp các trình ñộ làm việc tại cơ quan, ñơn vị hành chính sự nghiệp.
3. Sở Giáo dục và ðào tạo: Phối hợp với Sở Nội vụ , Sở Lao ñộng - Thương binh
và Xã hội và các ñịa phương tiến hành sắp xếp ñội ngũ, cơ sở vật chất và thiết bị ñào tạo
theo hướng tinh gọn, hiệu quả các trung tâm GDNN-GDTX công lập cấp huyện;
tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp
phổ thông cơ sở, phổ thông trung học.
5. Sở Văn hóa - Thể thao: ðôn ñốc, triển khai thực hiện sắp xếp các cơ sở
GDNN hiện có ñể xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện ðề án ñến năm 2025
thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý.
6. Sở Kế hoạch và ðầu tư:
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu trình UBND tỉnh
ban hành các văn bản pháp quy có liên quan ñến cơ chế, chính sách khuyến khích
ñầu tư, thành lập mới các cơ sở GDNN ngoài công lập, cân ñối vốn ñể nâng cấp các
cơ sở GDNN công lập theo ðề án của tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Sở
Giáo dục và ðào tạo ñề xuất UBND tỉnh phân bổ kinh phí hàng năm thực hiện ðề án.
- Phối hợp với Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và ðào tạo
xây dựng các dự án ñể tranh thủ các nguồn viện trợ không hoàn lại, nguồn vốn vay
với lãi suất ưu ñãi của các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ ñầu tư
phát triển mạng lưới cơ sở GDNN ñến năm 2020, tầm nhìn ñến năm 2030 phù hợp
với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển nhân lực và khả năng
cân ñối của ngân sách tỉnh trong từng thời kỳ.
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7. Sở Tài chính:
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng, trình cấp có
thẩm quyền bố trí dự toán chi ngân sách Nhà nước thực hiện ðề án phù hợp với
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển nhân lực và khả năng cân ñối
ngân sách của tỉnh trong từng thời kỳ.
- Phối hợp với Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan
kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện ðề án.
8. Sở Tài nguyên và Môi trường: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất
của tỉnh ñảm bảo bố trí quỹ ñất dành cho phát triển cơ sở GDNN phù hợp với ðề án.
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các vấn ñề có liên quan như: chính sách ưu ñãi về
sử dụng ñất; công bố quy trình, thủ tục giải quyết việc giao ñất, cho thuê ñất ñối với
các cơ sở GDNN thực hiện xã hội hóa. Giám sát, kiểm tra ñối với các cơ sở GDNN
thực hiện xã hội hóa về việc quản lý, sử dụng ñất ñúng mục ñích, hiệu quả; tham mưu
Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý vi phạm theo quy ñịnh pháp luật.
9. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các sở, ngành liên quan:
- Thực hiện rà soát, sắp xếp các cơ sở GDNN hiện có ñể xây dựng và tổ chức
triển khai thực hiện ðề án ñến năm 2025 thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý.
- Phối hợp với các sở, ban, ngành chuyên môn quy hoạch diện tích ñất ñể nâng cấp
cơ sở GDNN phù hợp với chủ trương, chính sách, quy hoạch của tỉnh.
- Phê duyệt dự án ñầu tư và bảo ñảm nguồn lực ñầu tư cho các cơ sở GDNN
thuộc quyền quản lý theo ðề án; quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lực ñầu tư từ
ngân sách Nhà nước và huy ñộng các nguồn lực khác ñể thực hiện ðề án theo dự án
ñầu tư ñã phê duyệt.
- Căn cứ ðề án, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục
nghề nghiệp hàng năm và 05 năm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của
ñịa phương. Phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh về tổ chức và hoạt ñộng
của các cơ sở GDNN trên ñịa bàn.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Lao ñộng Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, Nội vụ; Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị,
tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 192/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 01 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
năm 2018 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;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Công văn số 175/STC-QLNS ngày 16
tháng 01 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 (Phụ lục chi tiết ñính kèm).
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân 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

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Biểu số 01

CÂN ðỐI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG NĂM 2018 THEO DỰ TOÁN GIAO
ðơn vị tính: Triệu ñồng

STT

Nội dung

Dự toán
năm 2018

Ước thực hiện
năm 2018

So sánh

A

B

1

2

3

6.830.000

7.788.554

114

1

Thu nội ñịa (không kể thu từ dầu thô)

6.060.000

6.838.445

113

2

Thu từ hoạt ñộng xuất khẩu, nhập khẩu

420.000

548.657

131

3

Các khoản thu ñể lại chi quản lý qua NSNN

350.000

401.452

115

B

TỔNG THU NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG

9.937.778

10.597.609

107

1

Thu ngân sách ñịa phương ñược hưởng theo phân cấp (gồm thu
ñể lại chi)

5.971.200

6.734.001

113

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.926.578

3.863.608

98

-

Thu bổ sung cân ñối ngân sách

1.506.730

1.506.730

100

-

Thu bổ sung có mục tiêu

2.419.848

2.356.878

97

3

Thu kết dư

C

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG

9.975.703

10.423.057

104

I

Tổng chi cân ñối ngân sách ñịa phương

9.298.215

9.745.569

105

1

Chi ñầu tư phát triển

2.991.097

3.120.648

104

2

Chi thường xuyên

6.118.812

6.621.841

108

3

Chi tạo nguồn, ñiều chỉnh tiền lương

40.000

7.500

0

0
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A

Nội dung

Dự toán
năm 2018

Ước thực hiện
năm 2018

So sánh

A

B

1

2

3

42

STT

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

1.900

1.900

100

5

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.180

1.180

100

6

Dự phòng ngân sách

177.726

0

0

II

Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu

327.488

327.488

100

1

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

192.703

192.703

100

2

Chi chương trình, mục tiêu sự ngiệp

134.785

134.785

100

V

Chi từ khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước

350.000

350.000

100

D

BỘI CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG (=E-F)

37.925

37.925

100

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG

112.300

112.300

100

1

Vay trong nước

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

F

TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG

1

Từ nguồn vay mới ñể trả nợ gốc

2

Bội thu ngân sách ñịa phương

3

Tăng thu, tiết kiệm chi

4

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

0
112.300

112.300

100

74.375

74.375

100

74.375

74.375

100
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TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Biểu số 02

ƯỚC THỰC HIỆN THU NSNN NĂM 2018
ðơn vị: Triệu ñồng
NĂM 2018

NỘI DUNG

DTTW

DTðP

ƯTH

1

2

3

4

5

A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN (I + II + III)
I- THU NỘI ðỊA
Thu nội ñịa không gồm tiền sử dụng ñất, thu
xổ số kiến thiết
1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương
quản lý
2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do ñịa phương
quản lý
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài
4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh
5. Thuế bảo vệ môi trường
Trong ñó: Thuế xuất nhập khẩu xăng dầu
cơ quan Hải quan quản lý
6. Thuế thu nhập cá nhân
7. Lệ phí trước bạ
8. Thu phí, lệ phí
- Phí, lệ phí do cơ quan Trung ương thực hiện thu

7.052.489
6.205.769

6.435.600
6.015.600

6.830.000
6.060.000

7.788.554
6.838.445

114,0
112,8

110,4
110,2

5.109.439

5.296.600

5.311.000

5.430.754

102,3

106,3

275.000

275.000

200.000

72,7

574.712

72,6
250.000

250.000

217.000

86,8

1.989.204
1.017.179
497.114

2.010.000
1.168.000
530.000

2.010.000
1.180.000
530.000

2.112.047
1.098.875
517.538

105,1
93,1
97,6

106,2
108,0
104,1

289.710

332.800

332.800

321.016

96,5

110,8

244.077
201.545
145.188
38.442

280.000
235.000
135.000
8.000

283.000
235.000
135.000
8.000

294.243
246.867
140.000
44.913

104,0
105,0
103,7
561,4

120,6
122,5
96,4
116,8
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So sánh
ƯTH 2018
ƯTH
/DTðP
2018
2018
/TH 2017
6=5/4
7=5/2

THỰC
HIỆN
NĂM 2017

43

DTTW

DTðP

ƯTH

So sánh
ƯTH 2018
ƯTH
/DTðP
2018
2018
/TH 2017

106.746
11.791
1.034.712
437.356
597.356
125.978
50.732
24.645
26.087
61.618

127.000
9.000
650.000
280.000
400.000
120.000
50.000
30.000
20.000
69.000

127.000
9.000
680.000
280.000
400.000
120.000
50.000
30.000
20.000
69.000

101.813
13.577
1.327.595
482.067
845.528
124.030
40.199
18.874
21.325
80.096

80,2
150,9
195,2
172,2
211,4
103,4
80,4
62,9
106,6
116,1

95,4
115,1
128,3
110,2
141,5
98,5
79,2
76,6
81,7
130,0

48.219

42.000

42.000

28.544

68,0

59,2

200.918
81.978

187.000
68.000

186.400
68.000

220.000
97.779

118,0
143,8

109,5
119,3

5.600

5.600

177.834

3.175,6

420.000
0

420.000
350.000
320.000
18.000
12.000

548.657
401.452
383.314
11.886
6.252

130,6
114,7
119,8
66,0
52,1

410.302
436.418
319.154
23.620
93.644

133,7
92,0
120,1
50,3
6,7
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- Phí, lệ phí do cơ quan ñịa phương thực hiện thu
9. Thuế sử dụng ñất phi nông nghiệp
10. Tiền sử dụng ñất
Trong ñó: - Ngân sách tỉnh
- Ngân sách huyện
11. Thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước (*)
12. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
- Do Trung ương cấp
- Do ñịa phương cấp
13. Thu từ hoạt ñộng xổ số kiến thiết
14. Thu từ quỹ ñất công ích và thu hoa lợi
công sản khác
15. Thu khác ngân sách
Trong ñó: + Thu khác ngân sách trung ương
16. Thu cổ tức, lợi nhuận ñược chia, lợi nhuận
còn lại
II- THU TỪ HOẠT ðỘNG XUẤT NHẬP KHẨU
III - THU ðỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NSNN
Thu phí tham quan di tích
Thu huy ñộng ñóng góp
Thu viện trợ

NĂM 2018

44

NỘI DUNG

THỰC
HIỆN
NĂM 2017

NỘI DUNG

So sánh
ƯTH 2018
ƯTH
/DTðP
2018
2018
/TH 2017

DTTW

9.888.729

8.875.849

9.937.778 10.898.893

109,7

110,2

6.207.412
5.770.994

5.576.800
5.576.800

5.971.200
5.621.200

6.757.315
6.355.863

113,2

108,9

4.637.664

4.857.800

4.872.200

4.923.172

3.299.049
1.506.730

350.000
3.926.578
1.506.730

401.452
4.101.578
1.506.730

104,5
100,0

117,5
153,4

162.970

162.970

237.970

1.629.349
43.891
1.419.331
166.127
0

2.256.878
350.423
1.713.752
192.703
40.000

2.356.878
400.423
1.763.752
192.703
40.000

104,4

94,0

436.418
3.489.979
981.930

2.508.049

191,338

DTðP

ƯTH
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B. TỔNG THU NSðP
Trong ñó:
- Các khoản thu ngân sách ñịa phương hưởng 100%
Trong ñó: + Thu nội ñịa
+ Thu nội ñịa không gồm thu tiền sử
dụng ñất. thu xổ số kiến thiết. ghi thu ghi chi
+ Thu ñể lại chi quản lý qua NSNN
- Thu bổ sung từ NSTW
+ Bổ sung cân ñối
+ Bổ sung chênh lệch tiền lương lên mức lương
cơ sở 1.300.000 ñồng
+ Bổ sung có mục tiêu
Bổ sung sự nghiệp
Bổ sung vốn xây dựng cơ bản
CTMTQG
- Thu kết dư, chuyển nguồn

NĂM 2018

THỰC
HIỆN
NĂM 2017

Ghi chú:(*) Thu tiền cho thuê mặt ñất, mặt nước năm 2018 ñã bao gồm khoản ghi thu ghi chi các dự án 18 tỷ ñồng.
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TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Biểu số 03

BÁO CÁO ƯỚC CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG NĂM 2018
ðơn vị: Triệu ñồng
STT

Nội dung

Dự toán
năm 2018
ñịa
phương

A

B

1

Ước
cả năm
2

So với
dự
toán
3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG

9.975.703 10.423.057

104,5

TỔNG CHI NGÂN SÁCH KHÔNG GỒM THU
ðỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH

9.625.703 10.073.057

104,6

A

CHI CÂN ðỐI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG

9.298.215

9.745.569

104,8

I

Chi ñầu tư phát triển

2.991.097

3.120.648

104,3

Trong ñó:

0

1

Vốn ñầu tư XDCB tập trung

490.420

490.420

100,0

2

Chi ñầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng ñất

605.625

605.625

100,0

3

Chi ñầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

69.000

69.000

100,0

4

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

1.713.752

1.843.303

107,6

a

Vốn ngoài nước

924.818

753.300

81,5

b

Vốn trong nước

382.734

382.734

100,0

c

Vốn trái phiếu Chính phủ

406.200

707.269

174,1

112.300

112.300

100,0

6.118.812

6.621.841

108,2

2.684.191

2.736.391

101,9

5

Chi ñầu tư từ nguồn vốn vay Chính phủ về cho vay lại

II

Chi thường xuyên
Trong ñó:

1

Chi giáo dục - ñào tạo và dạy nghề

2

Chi y tế, dân số và gia ñình

691.863

618.263

89,4

3

Chi khoa học và công nghệ

33.303

33.351

100,1

4

Chi văn hóa, du lịch

63.453

68.885

108,6

5

Chi phát thanh, truyền hình

28.804

39.644

137,6

6

Chi thể dục thể thao

33.350

34.617

103,8

7

Chi bảo ñảm xã hội

367.552

490.002

133,3

8

Chi các sự nghiệp kinh tế

563.696

684.095

121,4

9

Chi sự nghiệp môi trường

204.040

212.040

103,9

10

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

1.208.010

1.413.329

117,0

11

Chi sự nghiệp khác

121.121

85.773

70,8
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STT

Nội dung

Dự toán
năm 2018
ñịa
phương

A

B

1

2

3=2/1

Ước
cả năm

So với
dự
toán

III

Chi trả nợ lãi do chính quyền ñịa phương vay

1.900

1.900

100,0

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.180

1.180

100,0

V

Dự phòng ngân sách

177.726

0

0,0

VI

Chi cải cách tiền lương

7.500

0

0,0

B

CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

327.488

327.488

100,0

1

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

192.703

192.703

100,0

2

Chi mục tiêu sự nghiệp

134.785

134.785

100,0

C

CHI TỪ NGUỒN THU ðỂ LẠI CHI

350.000

350.000

100,0

1

Chi từ nguồn thu phí tham quan di tích

320.000

320.000

100,0

2

Chi từ nguồn huy ñộng ñóng góp

18.000

18.000

100,0

3

Chi từ nguồn thu viện trợ

12.000

12.000

100,0

Ghi chú: Chi dự phòng ngân sách ñã phân bổ chi vào từng sự nghiệp.

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.

