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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 138/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 01 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt ðề án ðổi mới nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của
hợp tác xã nông nghiệp theo kiểu mới giai ñoạn 2018 - 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị ñịnh số 193/2013/Nð-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Hợp tác xã và Nghị ñịnh số 107/2017/Nð-CP
ngày 15 tháng 9 năm 2017 sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 193/2013/Nð-CP;
Căn cứ Kết luận số 56-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị
về ñẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương V (Khóa IX) về ñổi mới, phát triển
nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2261/Qð-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai ñoạn 2015 - 2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 461/Qð-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt ðề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp
hoạt ñộng có hiệu quả ñến năm 2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 3163/Qð-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Phê duyệt ðề án Tái cơ cấu kinh tế gắn với
chuyển ñổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả cạnh tranh
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
về việc tiếp tục ñổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;
Căn cứ Quyết ñịnh số 32/2016/Qð-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy ñịnh một số chính sách khuyến khích
phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh
Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 52/2018/Qð-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ,
khuyến khích Phát triển hợp tác xã trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
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Căn cứ Quyết ñịnh số 1845/Qð-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt ðề cương, nhiệm vụ ðề án “ðổi mới
nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của hợp tác xã nông nghiệp theo kiểu mới giai ñoạn 2018 - 2020”,
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình
số 2037/TTr-SNNPTNT ngày 24 tháng 12 năm 2018,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt ðề án ñổi mới nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của hợp tác xã
nông nghiệp theo kiểu mới (hợp tác xã hoạt ñộng có hiệu quả) giai ñoạn 2018 - 2020
với những nội dung cơ bản như sau:
I. Mục tiêu
1. Mục tiêu tổng quát
- Củng cố tổ chức và hoạt ñộng của các HTX nông nghiệp theo Luật 2012 ñể
các HTX nông nghiệp thực sự ñóng vai trò bà ñỡ cho thành viên và hộ nông dân
trong việc tổ chức sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng trên ñơn vị diện tích, tăng thu nhập,
tạo ñộng lực thúc ñẩy phát triển kinh tế xã hội. Phấn ñấu ñến năm 2020 có 96% HTX
nông nghiệp hoạt ñộng hiệu quả tương ứng 205 HTX, và 15 - 20% HTX nông nghiệp
ứng dựng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Phát triển số lượng, nâng cao chất lượng hoạt ñộng các hợp tác xã nông nghiệp
ñảm bảo phát triển bền vững và ngày càng hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền thành lập
mới các HTX nông nghiệp phù hợp với từng ñịa phương, chủ yếu tập trung thành lập
các HTX chuyên cây, chuyên con, HTX lâm nghiệp kết hợp trồng cây dược liệu dưới
tán rừng, ñặc biệt chú trọng thành lập các HTX nông nghiệp tại các xã chưa có HTX.
- Xây dựng nhiều mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới sản xuất theo chuỗi gắn với
chế biến và tiêu thụ sản phẩm chủ lực, lấy tiêu chuẩn an toàn thực phẩm làm thước ño
và phát triển thương hiệu thu hút số ñông hộ nông dân và các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ,
một số doanh nghiệp nhỏ và vừa và các tổ chức tham gia HTX nông nghiệp.
2. Mục tiêu cụ thể ñến năm 2020
2.1. Duy trì củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng 69 HTX nông nghiệp ñã
ñược phân loại, ñánh giá hoạt ñộng có hiệu quả (phân loại tốt, khá) năm 2017.
2.2. Nâng cao chất lượng hoạt ñộng của 95 HTX nông nghiệp hoạt ñộng chưa
hiệu quả (phân loại trung bình, yếu) năm 2017 ñể phấn ñấu có ít nhất 87 HTX nông nghiệp
hoạt ñộng có hiệu quả.
2.3. Thành lập mới HTX, Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp
- Phấn ñấu thành lập mới mỗi năm 15 - 20 HTX nông nghiệp, thành lập ít nhất
01 Liên hiệp HTX nông nghiệp. ðến năm 2020 toàn tỉnh có 214 HTX nông nghiệp
trong ñó có 49 HTX nông nghiệp thành lập mới, 01 liên hiệp HTX nông nghiệp.
2.4. Hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao: ðến năm 2020 có 15 - 20 HTX nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.
(Chi tiết từng ñịa phương có các phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3 kèm theo)
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II. Nhiệm vụ, ñổi mới phát triển HTX nông nghiệp
1. Tuyên truyền hướng dẫn các HTX nông nghiệp hoạt ñộng theo mô hình
HTX nông nghiệp kiểu mới
Tổ chức rà soát và bổ sung phương án sản xuất kinh doanh, ñiều lệ HTX cho
phù hợp với ñiều kiện thực tế của ñịa phương.
Mở rộng thêm các hoạt ñộng dịch vụ như tín dụng nội bộ, vệ sinh môi trường;
ñặc biệt là tổ chức sản xuất cho thành viên ñể nâng cao giá trị gia tăng trên ñơn vị diện tích,
liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của
HTX nông nghiệp và tăng thu nhập của thành viên.
2. Hỗ trợ thành lập mới HTX nông nghiệp và củng cố HTX nông nghiệp
trung bình và yếu
Tuyên truyền, vận ñộng thành lập mới các HTX nông nghiệp, trước hết ở các
xã chưa có hình thức kinh tế hợp tác nào nhằm ñạt tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí xã
nông thôn mới, phù hợp với từng ñịa phương nhằm hỗ trợ cho các thành viên phát triển
kinh tế hộ và tạo ñiều kiện cho người dân nông thôn có nhu cầu ñều ñược tham gia
phát triển kinh tế hợp tác. Quan tâm vận ñộng thành lập các HTX nông nghiệp
chuyên cây, chuyên con nhằm hỗ trợ thực hiện hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ
sản phẩm, thúc ñẩy phát triển sản xuất hàng hóa nông sản là lợi thế của ñịa phương.
Hướng dẫn giúp ñỡ các HTX nông nghiệp trung bình, yếu ñồng thời rà soát,
củng cố ñội ngũ cán bộ, nội dung, phương hướng hoạt ñộng nhằm hướng ñến hoạt ñộng
có hiệu quả.
3. Phát triển HTX nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế hộ
Hoạt ñộng của HTX nông nghiệp phải gắn với phát triển kinh tế hộ thành viên,
tạo ñiều kiện cho hộ thành viên chuyển ñổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ
kỹ thuật, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Lợi ích của thành viên chính là lợi ích
của HTX.
4. Mở rộng phạm vi sản xuất, kinh doanh dịch vụ của HTX nông nghiệp
Phát triển HTX nông nghiệp ñáp ứng yêu cầu không những dịch vụ, cung ứng
cho thành viên mà còn phải mở rộng nội dung, phạm vi kinh doanh, dịch vụ nhằm
tăng hiệu quả hoạt ñộng có lãi ñể tái ñầu tư mở rộng sản xuất, có ñiều kiện trả lương,
nâng cao thu nhập cho cán bộ và người lao ñộng làm việc trong HTX nông nghiệp.
5. Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, nghiệp vụ
Tăng cường ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ ñang làm việc trong HTX nông nghiệp
nhằm nâng cao trình ñộ, kỹ năng quản lý, tiếp cận thông tin thị trường ñể ñáp ứng
yêu cầu trong quản lý, ñiều hành, dịch vụ, kinh doanh. Tích cực vận ñộng, thu hút
sinh viên tốt nghiệp ðại học, Cao ñẳng có chuyên ngành ñào tạo phù hợp về làm việc
ở HTX nông nghiệp.
Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng thu hút cán bộ làm việc
ở HTX nông nghiệp theo quy ñịnh của Trung ương và tỉnh.

06

CÔNG BÁO/Số 09/Ngày 30-01-2019

6. Tổ chức liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm
Hướng dẫn, hỗ trợ tạo ñiều kiện thúc ñẩy các HTX nông nghiệp phát triển các
hình thức hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của HTX nông nghiệp
theo quy tại Nghị ñịnh 98/2018/Nð-CP của Chính phủ.
III. Giải pháp phát triển HTX nông nghiệp ñến năm 2020
1. ðẩy mạnh công tác tuyên truyền
- ðẩy mạnh công tác tuyên truyền ñến các thành viên hợp tác xã và người dân
về Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị ñịnh số 193/2013/Nð-CP, Nghị ñịnh số
107/2017/Nð-CP của Chính phủ, Quyết ñịnh số 2261/Qð-TTg ngày 15/12/2014 của
Thủ tướng Chính phủ và các chính sách khuyến khích phát triển HTX của Trung ương,
của tỉnh.
- Làm rõ sự khác nhau giữa HTX kiểu cũ và HTX kiểu mới; tuyên truyền,
phổ biến; tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình HTX kiểu mới ñiển hình
tiên tiến.
2. Tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng và quản lý nhà nước về hợp tác xã
- Các cấp ủy ðảng, chính quyền xác ñịnh rõ trách nhiệm trong chỉ ñạo, phát triển
kinh tế tập thể, mà trọng tâm là HTX là một nhiệm vụ trọng tâm. Thường xuyên
ñôn ñốc, kiểm tra và thực hiện các ðề án, Kế hoạch, các Chương trình phát triển
kinh tế tập thể trên ñịa bàn. Tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết của TW, chỉ ñạo
của Tỉnh ủy trong ðảng và quần chúng nhân dân nhằm tạo sự ñồng thuận, nhận thức
ñúng ñắn về bản chất, vị trí, vai trò của HTX nông nghiệp kiểu mới.
- Quan tâm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các HTX nông nghiệp,
ñồng thời tạo ñiều kiện cho các HTX nông nghiệp hoạt ñộng, ñặc biệt là bố trí mặt bằng,
cho thuê ñất ñể HTX xây dựng trụ sở làm việc, nhà kho, sân phơi, cơ sở sản xuất,
kinh doanh.
- Tăng cường quán triệt việc nhận thức và thực hiện về ñường lối, chính sách hỗ trợ
phát triển hợp tác ñối với các cấp ủy ðảng, chính quyền ñịa phương, ñẩy mạnh sự phối
hợp ñồng bộ giữa các ngành và cơ sở; xóa bỏ tư tưởng chần chừ, ngại khó trong công tác
tuyên truyền vận ñộng người dân, nhất là những người có tiềm lực kinh tế, có năng lực
quản lý tham gia thành lập HTX nông nghiệp.
- Phát huy có hiệu quả vai trò trách nhiệm của Ban Chỉ ñạo phát triển kinh tế
tập thể các cấp ñể chỉ ñạo thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ ñược giao.
- Tăng cường giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức ñoàn thể, có
Chương trình phối hợp hành ñộng trong phát triển kinh tế tập thể.
3. Tăng cường liên doanh, liên kết giữa các HTX nông nghiệp với các doanh nghiệp;
thực hiện lồng ghép các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn với mở rộng
và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của HTX nông nghiệp.
- Về liên doanh, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm: Tăng cường
vai trò hướng dẫn hỗ trợ của các cấp về liên kết, hợp tác cho các HTX nông nghiệp.
Chú trọng thực hiện liên doanh, liên kết ña dạng trên cơ sở tôn trọng lợi ích của các bên,
nhất là lợi ích của thành viên HTX nông nghiệp.
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- Về thị trường: Tăng cường tổ chức Hội chợ, Hội thảo, lễ hội... nhằm quảng bá,
kết nối tiêu thụ nông sản. Hỗ trợ HTX nông nghiệp xây dựng các cửa hàng tiêu thụ
sản phẩm. Chú trọng quan tâm từng bước hoàn thiện thị trường tiêu thụ sản phẩm ở
khu vực nông thôn bao gồm: Mạng lưới chợ nông thôn và hệ thống ñại lý dịch vụ bán lẻ
nguyên vật liệu cho sản xuất và hàng tiêu dùng.
4. Tiếp tục thành lập mới, củng cố, ñổi mới nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của
các HTX nông nghiệp, xây dựng mô hình HTX nông nghiệp ñiển hình tiên tiến ñể
nhân ra diện rộng.
- Tăng cường tuyên truyền, vận ñộng hướng dẫn thành lập mới HTX nông nghiệp,
nhất là HTX nông nghiệp chuyên cây chuyên con, HTX nông nghiệp tham gia vào chuỗi
hợp tác, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm chủ lực của ñịa phương. Trong ñó ñặc biệt là
vận ñộng người dân có khả năng, ñiều kiện ñứng ra làm sáng lập viên thành lập HTX.
- Thông tin tuyên truyền ñầy ñủ ñến cán bộ, nhân dân hiểu mô hình hợp tác xã
nông nghiệp tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị mang lại lợi ích cho các
thành viên. Nâng cao năng lực cán bộ HTX không chỉ lý thuyết mà bằng thực tế từ các
HTX nông nghiệp ñiển hình ñang làm tốt tại ñịa phương.
- Thực hiện sáp nhập ñối với các HTX nông nghiệp có quy mô nhỏ, không ñủ
ñiều kiện ñể hoạt ñộng cần có sự chỉ ñạo quyết liệt từ Cấp ủy ðảng các huyện, thị xã
và thành phố Huế.
5. Về chính sách
Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã theo quy ñịnh
của Trung ương và của UBND tỉnh; bao gồm: Chính sách về ñất ñai, chính sách về
vốn, chính sách về ñào tạo, tập huấn, chính sách thành lập mới hợp tác xã, chính sách
về cán bộ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, xúc tiến thương mại tìm kiếm
thị trường và chính sách hỗ trợ thí ñiểm mô hình ñưa cán bộ trẻ tốt nghiệp ñại học,
cao ñẳng về làm việc có thời hạn ở HTX theo Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày
29/12/2016 của Bộ Tài chính và Quyết ñịnh số 52/2018/Qð-UBND ngày 27/9/2018
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thực hiện lồng ghép nguồn lực từ các chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng
nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các chương trình Dự án khác ñể thực hiện
chính sách.
ðối với chính sách về ñất ñai: UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế ưu tiên
giải quyết cho HTX nông nghiệp thuê ñất xây dựng trụ sở làm việc, nhà kho, cơ sở
xuất kinh doanh,...
6. Nguồn kinh phí thực hiện ðề án
- Nguồn kinh phí ngân sách ñể thực hiện các chính sách theo quy ñịnh của
Trung ương, của tỉnh.
- Lồng ghép từ nguồn kinh phí của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng
nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình
dự án khác.
- Vốn tín dụng.
- Kinh phí của các hợp tác xã.
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IV. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính và các ñơn vị có liên quan
triển khai thực hiện các nội dung liên quan ñến ðề án.
- Hàng năm phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp, ñề xuất kinh phí
thực hiện chính sách hỗ trợ HTX nông nghiệp.
- Chi cục Phát triển nông thôn:
+ Hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ HTX nông nghiệp theo các nội dung
ñược duyệt.
+ Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn các HTX nông nghiệp
và chỉ ñạo xây dựng mô hình phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của
HTX nông nghiệp tại các huyện. ðến hết năm 2020 tổng kết rút kinh nghiệm ñể
nhân ra diện rộng.
+ Hướng dẫn các huyện rà soát, ñăng ký lại và củng cố hoạt ñộng của các HTX
nông nghiệp trên ñịa bàn.
2. Sở Kế hoạch và ðầu tư
Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu lồng ghép nguồn lực
ñầu tư hỗ trợ HTX nông nghiệp.
3. Sở Tài chính
Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tham mưu bố trí kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển
HTX nông nghiệp và các nội dung, nhiệm vụ theo ðề án.
4. Sở Khoa học và Công nghệ
Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tham mưu, ñề xuất UBND tỉnh các
nhiệm vụ khoa học và công nghệ về ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào hoạt ñộng
sản xuất liên quan ñến hợp tác xã.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế hướng dẫn,
giải quyết việc giao ñất, thuê ñất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cho các
HTX nông nghiệp và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ñối với các HTX trong lĩnh vực
ñất ñai, môi trường.
6. Sở Công Thương
Triển khai thực hiện và tư vấn, hướng dẫn các HTX nông nghiệp tham gia các
chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường ñể tăng cường quảng bá,
mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các HTX nông nghiệp.
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7. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thừa Thiên Huế
Chỉ ñạo các tổ chức tín dụng trong tỉnh thực hiện tốt các quy ñịnh của Chính phủ
về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và các nguồn vốn
vay khác nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi cho các HTX nông nghiệp tiếp cận các nguồn vốn
phục vụ sản xuất kinh doanh góp phần thúc ñẩy phát triển hợp tác xã trên ñịa bàn tỉnh.
8. Liên minh hợp tác xã tỉnh
- Phối hợp với các sở, ngành, ñịa phương liên quan tổ chức tuyên truyền sâu
rộng các nội dung của ðề án;
- Tăng cường thực hiện về tư vấn phát triển, ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý
HTX nông nghiệp, tham gia xây dựng mô hình, hỗ trợ các HTX liên kết sản xuất và
tiêu thụ sản phẩm.
- Tăng cường công tác vận ñộng, tư vấn hướng dẫn thành lập HTX nông nghiệp,
nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của các HTX nông nghiệp, nhất là nhưng HTX trung bình, yếu.
9. Các Sở, ban ngành liên quan
Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền ñược giao; phối hợp với Sở
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong tổ chức thực hiện ðề án này; tham mưu
cho UBND tỉnh về những vấn ñề liên quan trong lĩnh vực của ngành mình quản lý,
giải quyết các vướng mắc ñể thực hiện ðề án có hiệu quả.
10. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế
- Kiện toàn Ban chỉ ñạo ñổi mới, phát triển kinh tế tập thể xây dựng và triển khai
kế hoạch thực hiện ðề án ñổi mới nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của HTX nông nghiệp
theo kiểu mới giai ñoạn 2018 - 2020 của huyện, thành phố và thị xã.
- Phối hợp với các Sở Tài nguyên Môi trường hướng dẫn, giải quyết việc giao
ñất, thuê ñất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cho các HTX nông nghiệp và
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ñối với các HTX nông nghiệp trong lĩnh vực ñất ñai,
môi trường.
- Phối hợp với các sở, ngành ñể hỗ trợ HTX nông nghiệp phát triển, tập trung
củng cố và thành lập mới HTX nông nghiệp tại ñịa phương theo nội dung ðề án.
- Chỉ ñạo UBND xã, phường, thị trấn và tạo ñiều kiện HTX nông nghiệp tham gia
các chương trình ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại ñịa bàn và quản lý, vận hành sau khi
công trình hoàn thành.
- ðưa chỉ tiêu phát triển HTX nông nghiệp kiểu mới vào kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội hàng năm của ñịa phương.
- Hàng năm lập kế hoạch Dự toán kinh phí hỗ trợ ñể phát triển hợp tác xã gửi
Sở Kế hoạch và ðầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính tổng hợp
báo cáo UBND tỉnh.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở: Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn; Kế hoạch và ðầu tư; Tài chính; Khoa học Công nghệ; Tài nguyên
Môi trường, Công Thương; Giám ñốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thừa Thiên Huế;
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 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 Văn Phương
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Phụ lục 01
ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP
NĂM 2017
(Kèm theo Quyết ñịnh số 138/Qð-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2019
của UBND tỉnh)

Số
TT

Tên huyện, thị xã và
thành phố

Tổng số
HTX nông
nghiệp
năm 2017
(HTX)

Trong ñó (HTX)
HTX hoạt ñộng hiệu quả
(xếp loại tốt khá)

HTX hoạt ñộng chưa
hiệu quả

Số lượng
(HTX)

Tỷ lệ (%)

Số lượng
(HTX)

Tỷ lệ (%)

1

Thành phố Huế

8

6

75,0

2

25,0

2

Thị xã Hương Trà

28

7

25,0

21

75,0

3

Thị xã Hương Thủy

12

9

75,0

3

25,0

4

Huyện Phong ðiền

40

14

35,0

26

65,0

5

Huyện Quảng ðiền

22

12

54,5

10

45,5

6

Huyện Phú Vang

20

11

55,0

9

45,0

7

Huyện Phú Lộc

29

9

31,0

20

69,0

8

Huyện Nam ðông

1

1

100,0

0

0,0

9

Huyện A Lưới

4

0

0,0

4

100,0

164

69

42,1

95

57,9

Tổng cộng
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Phụ lục 02
KẾ HOẠCH THÀNH LẬP MỚI HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ HTX NN HOẠT ðỘNG CÓ HIỆU QUẢ
NĂM 2018 - 2020
(Kèm theo Quyết ñịnh số 138/Qð-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh)

Tên tỉnh, thành phố

Tổng số
hợp tác xã
năm 2020

Tỷ lệ
(%)

HTX ñã có
Củng cố hợp tác xã
HTX Thành lập
hiệu quả
trung bình và yếu
mới hoạt ñộng
năm 2017
ñể hoạt ñộng
hiệu quả
duy trì, nâng cao
hiệu quả

Ghi chú (số HTX
thành lập mới
trong ñó HTX LN
bền vững)

1

Thành phố Huế

9

9

100

6

1

2|2

2

Thị xã Hương Trà

33

33

100

7

5

21|21

5/5 HTX LN bền vững

3

Thị xã Hương Thủy

18

16

89

9

6

1|3

6/4 HTX LN bền vững

4

Huyện Phong ðiền

46

46

100

14

6

26|26

6/6 HTX LN bền vững

5

Huyện Quảng ðiền

24

24

100

12

2

10|10

6

Huyện Phú Vang

28

25

89

11

8

6|9

7

Huyện Phú Lộc

36

36

100

9

7

20|20

8

Huyện Nam ðông

9

8

89

1

7

9

Huyện A Lưới

11

8

73

0

7

1|4

6/3 HTX LN bền vững

Cộng

214

205

96

69

49

87|95

27 HTX LN bền vững

7/7 HTX LN bền vững
8/2 HTX LN bền vững
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Số
TT

Trong ñó

Tổng số
HTX có
hiệu quả
năm 2020
(HTX)
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Phụ lục 03
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
(Kèm theo Quyết ñịnh số 138/Qð-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh)

Số
TT

Tên huyện, thị xã, TP

HTX hoạt
ñộng hiệu quả
năm 2020
(HTX)

Số lượng HTX
ứng dụng
công nghệ cao
(HTX)

Tỷ lệ (%)

1

Thành phố Huế

9

1

11

2

Thị xã Hương Trà

33

2

6

3

Thị xã Hương Thủy

16

2

12

4

Huyện Phong ðiền

46

3

7

5

Huyện Quảng ðiền

24

3

13

6

Huyện Phú Vang

25

2

8

7

Huyện Phú Lộc

36

2

6

8

Huyện Nam ðông

8

1

12

9

Huyện A Lưới

8

1

12

205

17

8

Cộng

Ghi chú

14
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 139/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 01 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Phê duyệt ðề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh
“Hãy hành ñộng ñể Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc mở Cuộc vận ñộng toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch,
không rác thải;
Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc thực hiện Cuộc vận ñộng toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế
sáng - xanh - sạch, không rác thải;
Xét ñề nghị của Ban Chấp hành ðoàn tỉnh Thừa Thiên Huế,

QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt ðề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành ñộng ñể
Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” kèm theo Quyết ñịnh này.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Bí thư Ban Chấp hành ðoàn
tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ trưởng các sở, ban ngành, ñoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

ðỀ ÁN
Tổ chức Ngày Chủ nhật xanh
“Hãy hành ñộng ñể Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 139/Qð-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ðỀ ÁN
Hiện nay, công tác bảo vệ môi trường là vấn ñề luôn ñược ðảng, Nhà nước và
các cấp, các ngành ñặc biệt quan tâm; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường là
cơ sở thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện ñại hóa của quê hương, ñất nước.
Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Thừa Thiên Huế
ñã luôn chú trọng thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Tỉnh ñã ñầu tư hàng trăm
tỷ ñồng ñể kiến tạo hạ tầng, cây xanh, bãi cỏ, lắp ñặt hệ thống chiếu sáng nghệ thuật,
xây dựng cầu ñường, nạo vét kênh mương, vệ sinh môi trường trên ñịa bàn toàn tỉnh;
phát ñộng nhiều chương trình, phong trào, cuộc vận ñộng trong toàn dân như: “Toàn
dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải”, các phong trào
“Giữ gìn cảnh quan ñô thị, thân thiện với môi trường”, “Công viên không rác”,
“Công sở văn minh, sạch ñẹp”; “Tổ dân phố không rác”, “Thôn, làng, bản không rác”,
“Góc phố sạch, vỉa hè sạch”, “5 không - 3 sạch”, “Huế - không tiếng còi xe”,
công trình thanh niên “40 tuyến phố thanh niên xanh, sạch, ñẹp”, “Bồn hoa thanh niên”,
tổ chức các hoạt ñộng “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Hãy làm sạch biển”,… qua ñó
ñã nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi tổ dân phố, làng, bản, cơ quan,
ñơn vị, doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường.
Tuy vậy, bên cạnh những kết quả ñạt ñược, vấn ñề về vệ sinh môi trường ở tỉnh ta
còn nhiều ñiều ñáng quan tâm: Tình trạng ô nhiễm môi trường ñang có nguy cơ
gia tăng, ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của nhiều tổ chức, ñơn vị,
ñặc biệt là người dân chưa cao, vẫn còn tình trạng tùy tiện vứt rác ra ñường phố, các
khu vực công cộng còn phổ biến; Sự phối hợp của các cấp các ngành chưa ñồng bộ,
chưa có chế tài ñủ mạnh, xử lý kiên quyết ñối với hành vi thiếu ý thức gây ô nhiễm
môi trường.
Từ vai trò và kết quả các hoạt ñộng bảo vệ môi trường trong thời gian qua,
Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành và chỉ ñạo thực hiện ðề án tổ chức Ngày Chủ nhật
xanh - “Hãy hành ñộng ñể Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”.
II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ðỀ ÁN
- Nghị quyết ðại hội ðảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
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- Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 13/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mở
Cuộc vận ñộng toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải.
- Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
về ñẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh ñô thị và nông thôn trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.
- Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh
thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh ñến năm 2020 trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.
- Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện
Cuộc vận ñộng toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải.
III. MỤC ðÍCH, CHỈ TIÊU
1. Mục ñích
- Phát ñộng sâu rộng trong toàn dân, ñoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh,
sinh viên, các tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức
chính trị - xã hội, doanh nghiệp trên toàn tỉnh tổ chức, tham gia và duy trì có hiệu quả
Ngày Chủ nhật xanh; tích cực tham gia giải quyết những vấn ñề bức xúc về môi trường,
ñiểm nóng về ô nhiễm môi trường tại ñô thị và các vùng nông thôn.
- ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận ñộng, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức,
ý thức bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân, huy ñộng sự tham gia của các
tập thể, tổ chức, ñoàn thể, ñặc biệt là vai trò của tổ dân phố, thôn, bản, các tổ chức
ñoàn thể khu vực dân cư trong công tác bảo vệ môi trường trên ñịa bàn toàn tỉnh.
- ðảm bảo môi trường, cảnh quan ñô thị và khu vực nông thôn trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế ngày càng sáng, xanh, sạch, không rác thải hướng ñến mục tiêu xây dựng
tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng ñô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện
với môi trường”.
- Bảo vệ, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, tính ña dạng sinh học; bảo vệ và
phát huy giá trị các di sản văn hóa, làm ñẹp cảnh quan ñô thị và nông thôn, xây dựng
và hình thành lối sống văn minh, văn hóa ñô thị, nông thôn bảo vệ môi trường trong
cộng ñồng và toàn xã hội.
2. Phương châm hành ñộng: “Mỗi cá nhân, hộ gia ñình một việc làm; mỗi
tổ dân phố, thôn, bản, cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp một công trình, phần việc ñể
Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”.
3. Chỉ tiêu cụ thể
1. 100% các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia ñình thay ñổi nhận thức về
việc bảo vệ môi trường, không có các hành vi gây ô nhiễm môi trường; ñảm bảo vệ
sinh môi trường, không lấn chiếm lòng ñường, hè phố, gây cản trở giao thông, ñặt biển
quảng cáo sai quy ñịnh, gây mất mỹ quan ñô thị và nông thôn.
2. 80% người dân có những hành ñộng bảo vệ môi trường, thực hiện ít nhất 01
việc làm tham gia Ngày Chủ nhật xanh.
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3. Hàng năm trồng mới 100.000 cây xanh trên toàn tỉnh.
4. Mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 01 vườn hoa, ñường hoa.
5. Mỗi tổ chức Mặt trận và các ñoàn thể cấp xã ñảm nhận thực hiện 01 tuyến ñường
“sáng - xanh - sạch - ñẹp - trật tự trị an”.
IV. NỘI DUNG
1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng ñồng
- Tổ chức và ñẩy mạnh các hoạt ñộng tuyên truyền, vận ñộng, giáo dục về triển khai
thực hiện hiệu quả các chủ trương của ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác
bảo vệ môi trường, Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 13/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
và Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 04/6/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện
việc mở Cuộc vận ñộng toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch,
không rác thải; phong trào Ngày Chủ nhật xanh cho nhân dân trên ñịa bàn toàn tỉnh.
- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục ý thức về bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống
văn hóa, không vứt rác ra ñường, xả rác bừa bãi, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh
chung cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tại 100% các trường Tiểu học, Trung học
cơ sở, Trung học phổ thông và các trường ðại học, Cao ñẳng, trường trung cấp nghề
trên ñịa bàn tỉnh thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt ngoài giờ,
câu chuyện dưới cờ, “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên”, sinh hoạt
chi ñoàn, chi hội.
- Tổ chức các hội thi, hội diễn, hội thảo, diễn ñàn, tọa ñàm, truyền thông,
sinh hoạt chuyên ñề ñề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp tham gia thực hiện
Ngày Chủ nhật xanh, xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải.
Tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, tuyên dương những
tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, việc xây dựng
Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải hằng năm.
- Phát ñộng tuyên truyền ñến người dân việc hạn chế sử dụng bao bì nilon sử dụng
một lần. Tổ chức các chiến dịch truyền thông hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới,
Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Tuần lễ Biển ñảo Việt Nam,
Ngày ña dạng sinh học, Giờ trái ñất, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn…
- Xây dựng các pano, áp phích, infographic, biên tập và cấp phát ấn phẩm
truyền thông; lập các chuyên trang, chuyên mục về hoạt ñộng bảo vệ môi trường,
thực hiện các công trình phần việc sáng, xanh, sạch, không rác thải tại các ñịa phương,
ñơn vị trên các bảng tin, website, trên mạng xã hội và trên các phương tiện thông tin
ñại chúng.
- Khuyến khích việc phản ánh, cung cấp các hình ảnh, clip về hành vi vi phạm
về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân, ñặc biệt là tình trạng ñổ chất thải không
ñúng nơi quy ñịnh về các cơ quan liên quan ñể kịp thời phản ánh trên các phương tiện
thông tin ñại chúng và kịp thời chấn chỉnh hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường.
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2. Tổ chức ra quân, triển khai các hoạt ñộng cụ thể thực hiện Ngày
Chủ nhật xanh
- Phát ñộng trong toàn dân, cán bộ công chức, viên chức, ñoàn viên thanh niên,
học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh ra quân dọn vệ sinh môi trường, làm sạch nhà, ñẹp phố,
cơ quan, công sở, tổ chức có trọng tâm, trọng ñiểm và duy trì thường xuyên tại
khu vực ñiểm ô nhiễm môi trường ở khu dân cư, nơi công cộng, lô ñất trống, cống rãnh,
kênh mương, khu công nghiệp…
- Phát ñộng thực hiện chương trình sáng chủ nhật “60 phút sạch nhà, ñẹp ngõ”,
vận ñộng các hộ gia ñình trên ñịa bàn dân cư vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa,
khu vực xung quanh nhà và thôn xóm, ngõ hẻm. Vận ñộng nhân dân thực hiện nếp sống
văn hóa, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không sơn, treo, dán quảng cáo
sai quy ñịnh, không lấn chiếm vỉa hè ñể kinh doanh buôn bán.
- Tổ chức các ñợt tuyên truyền cho du khách, người dân thực hiện nghiêm chỉnh
các quy ñịnh, không thực hiện việc ñốt thả ñèn trời, không thả ñèn trên sông Hương
trái quy ñịnh; vận ñộng các hộ dân hạn chế ñốt và rãi vàng mã, thực hiện việc ñốt
vàng mã ñảm bảo vệ sinh, an toàn và ñúng quy ñịnh. Xây dựng các mô hình
“không xả rác” ở các nhà hàng, quán ăn, ñiểm tham quan, du lịch, công viên, ñiểm xanh,
ñiểm công cộng và các chợ, siêu thị,…; lắp ñặt thêm một số nhà vệ sinh công cộng ở
khu vực tập trung nhiều du khách, phù hợp với cảnh quan ñô thị và vệ sinh môi trường,
vận ñộng các cơ quan, công sở, khách sạn, nhà hàng cho sử dụng nhà vệ sinh miễn phí,
xử phạt các hành vi ñi vệ sinh không ñúng nơi quy ñịnh.
- Thực hiện công tác lập lại trật tự vỉa hè, lề ñường, phân làn giao thông và
ñậu, ñỗ xe ñúng quy ñịnh; xử lý nghiêm các phương tiện giao thông không ñảm bảo
an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan ñô thị. Các ñơn vị vận tải, ñơn vị
quản lý bến xe ñảm bảo vệ sinh môi trường tại bến xe, nhà ga, khu cảng, các khu vực
ñỗ xe/tàu, tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận ñộng “Huế - không tiếng còi xe”;
thực hiện Ngày Chủ nhật xanh tại các khu vực ô nhiễm môi trường do hoạt ñộng vận tải.
- Sử dụng các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường thay thế túi nilon sử dụng
một lần, phân loại rác thải tại nguồn, bỏ rác ñúng nơi quy ñịnh. Huy ñộng lực lượng
tổ chức vớt rác, bèo Lục Bình trên sông Hương và các sông của các ñịa phương.
- Tăng cường chiếu sáng các công viên, trục ñường chính, tạo thêm nhiều
không gian xanh, ñiểm xanh công cộng. Tổ chức thực hiện các công trình bồn hoa,
ñường hoa, vườn hoa dọc sông Hương ñoạn từ ñập ðá ñến chùa Thiên Mụ, trên ñịa bàn
thành phố Huế và các tuyến ñường chính tại các Huyện, Thị trong toàn tỉnh. Tổ chức
các hoạt ñộng ra quân tuyên truyền, tham gia giữ gìn và làm sạch ñẹp các công trình
di tích lịch sử - văn hóa, ñiểm du lịch trên ñịa bàn thành phố và các huyện, thị; chú trọng
việc thu gom rác thải, trồng cây xanh, làm ñẹp các bồn hoa, tạo cảnh quan sạch ñẹp
tại các di tích lịch sử - văn hóa, ñiểm du lịch.
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- ðể phát huy tính chủ ñộng từ cơ sở, các phường, xã, thị trấn ñăng ký với
UBND cấp huyện hoặc cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp ñăng ký với cơ quan chủ quản
về kế hoạch ra quân ñể ñược theo dõi, ñánh giá. Tổ chức ký cam kết thực hiện Ngày
Chủ nhật xanh ở các hộ gia ñình tại các tổ dân phố, thôn, bản. Khuyến khích tham gia
từ các hành ñộng nhỏ, như: mỗi gia ñình, mỗi tổ dân phố, làng, bản phát ñộng ít nhất
01 tuần 01 lần tổ chức ra quân bảo vệ môi trường khu dân cư; mỗi cơ quan, ñơn vị
phát ñộng ít nhất 01 tuần 01 lần tổ chức dọn vệ sinh trong và ngoài cơ quan, ñơn vị.
100% các sở, ban, ngành tổ chức vệ sinh môi trường vào chiều thứ 6 hàng tuần.
- Phát ñộng quy mô lớn Ngày Chủ nhật xanh kết hợp các sự kiện Ngày Môi trường
thế giới 5/6, hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Tuần lễ
Biển ñảo Việt Nam, Ngày ña dạng sinh học, Giờ trái ñất, Chiến dịch làm cho thế giới
sạch hơn. Tùy tình hình thực tế, cấp huyện, cấp xã và cơ quan, ñơn vị tổ chức lễ phát ñộng
thực hiện phong trào ñể tạo sự hiệu ứng có hiệu quả.
* Các hình thức triển khai cụ thể ñối với các ñối tượng thuộc từng khu vực:
- Trong khu vực nông thôn: Tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại ñịa bàn
khu vực nông thôn như làm vệ sinh, khơi thông cống rãnh khu vực xung quanh nhà,
thôn làng, ngõ xóm,…; Xây dựng các ñội tuyên truyền vận ñộng người dân ký cam kết
tham gia bảo vệ môi trường. Triển khai các mô hình bảo vệ dòng sông quê hương;
mô hình hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, di dời chuồng trại ra xa nơi ở;
mô hình làng xã xanh - sạch - sáng; mô hình biến ñiểm rác thải thành vườn hoa;
chương trình sáng chủ nhật “60 phút sạch nhà, ñẹp ngõ”.
- Trong khu vực ñô thị: Tổ chức các hoạt ñộng phát túi thân thiện với môi trường,
thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại các tuyến phố, khu vực lưu vực sông;
thực hiện các hoạt ñộng bóc xóa quảng cáo rao vặt, giữ gìn và bảo vệ cảnh quan ñô thị,
nghiên cứu triển khai sớm các chế tài xử lý vi phạm. Tập trung trồng cây xanh ñô thị,
cây cảnh quan; xây dựng các chương trình sáng chủ nhật “60 phút sạch nhà, ñẹp ngõ”,
bồn hoa, ñường hoa,… gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.
- Trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang: Vệ sinh
môi trường, cảnh quan tại trụ sở làm việc; xây dựng các công trình xanh, các công trình
rừng hoàn nguyên; phát hiện, ñề xuất và phối hợp xử lý các hành ñộng cố tình gây
ô nhiễm môi trường tại ñơn vị; xây dựng các mô hình hỗ trợ nhân dân, cộng ñồng bảo vệ
môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương. Phối hợp vận ñộng các nhà máy, xí nghiệp,
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên ñịa bàn ký cam kết về bảo vệ môi truờng, bảo vệ
dòng sông quê hương.
- Trong trường học: phát ñộng và ñăng ký thực hiện phong trào “Trường học
xanh - sạch - sáng”, lồng ghép với phong trào thi ñua “Nét ñẹp văn hóa học ñường”;
tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh
bằng những việc làm, hành ñộng cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa về bảo vệ môi trường.
Xây dựng các mô hình: ðổi giấy lấy cây, tình nguyện tại chỗ, vườn hoa trong
khuôn viên trường, gom giấy vụn, vỏ chai nhựa gây quỹ.
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3. Xây dựng các mô hình tổ chức Ngày Chủ nhật xanh
3.1. Mô hình “Huế - Thành phố 4 mùa hoa”:
- Ủy ban Nhân dân thành phố Huế xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình
“Huế - Thành phố 4 mùa hoa” với mục tiêu ñể thành phố Huế có bốn mùa hoa; chọn
một số tuyến ñường ñiểm ñể làm ñường hoa bốn mùa; Tăng cường trồng hoa theo mùa
tại các công viên, giải phân cách, bồn hoa trên vỉa hè.
- Xây dựng dãy hoa dọc sông Hương tại các khu vực bãi bồi từ trung tâm
thành phố Huế ñến chùa Thiên Mụ theo phương thức xã hội hóa, tạo thu nhập cho
người dân tại ñịa phương.
- Các phường, trường học, cơ quan, doanh nghiệp triển khai thực hiện công trình
bồn hoa, ñường hoa trên ñịa bàn của ñịa phương, trong khuôn viên cơ quan, ñơn vị,
hàng ngày hàng tuần tổ chức chăm sóc và bảo vệ bồn hoa, ñường hoa.
3.2. Mô hình ñiểm “Dòng Hương trong xanh”:
- ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh chủ trì thành lập ñội hình thanh niên tình nguyện
tại thành phố Huế và các huyện, thị xã có sông Hương chảy ngang gồm 200 ðVTN,
ñịnh kỳ ra quân vệ sinh môi trường 01 lần/tuần vào ngày chủ nhật; tổ chức thu gom,
dọn dẹp rác thải, giải phóng vật cản, trồng cây xanh, các vườn hoa hai bên bờ sông Hương,
vận ñộng, nhắc nhở về các hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường trên sông, xả rác
xuống sông Hương.
- Công ty Môi trường và Công trình ðô thị Huế chủ trì triển khai các ñội hình
công nhân gồm nhân lực và huy ñộng thuyền ghe, phối hợp cùng lực lượng ở hai bên
bờ ñể thu gom rác thải hai bên bờ sông Hương và dưới sông Hương.
- Trung tâm Công viên cây xanh Huế triển khai các ñội hình công nhân phối hợp
cùng ðoàn thanh niên thu gom và tập kết rác thải, cải tạo và chăm sóc cây xanh,
vườn cỏ, hoa, công viên hai bên bờ sông Hương.
- Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên
và Môi trường, UBND thành phố Huế triển khai công tác chấn chỉnh các hoạt ñộng
thả ñèn hoa ñăng, vàng mã trên sông Hương, vận ñộng người dân sử dụng các loại
hoa ñăng truyền thống, không phác thải chất thải nguy hại, khó xử lý ra môi trường nước;
vận ñộng và có chế tài kiểm soát, xử lý hoạt ñộng vận chuyển hoa ñăng gây ô nhiễm
môi trường của thuyền bè trên sông Hương. Vận ñộng các doanh nghiệp, công ty du lịch,
khách sạn, các tổ chức vệ sinh môi trường hai bên bờ sông Hương vào ngày chủ nhật,
ñặc biệt là khu vực bến thuyền du lịch, nhà hàng, khách sạn trên hai bên bờ sông Hương.
- Công an tỉnh và các cơ quan chức năng ra quân xử lý nghiêm tình trạng khai thác
trái phép tài nguyên, xả rác bừa bãi, thả các loại ñèn hoa ñăng, vàng mã có nhựa, xốp,
cao su và kim loại, sử dụng các vật liệu, dụng cụ có khả năng gây ô nhiễm môi trường
trên sông Hương của các tổ chức, người dân, chủ tàu thuyền, du khách.
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3.3. Mô hình “Tuyến ñường sáng - xanh - sạch - ñẹp - trật tự trị an”:
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ñoàn thể chính trị xã hội trong toàn tỉnh
tiếp tục nhân rộng và thực hiện mô hình “sáng - xanh - sạch - ñẹp - trật tự trị an” tại
các tuyến ñường liên thôn, xóm của 152 phường, xã, thị trấn trên ñịa bàn toàn tỉnh
theo Kế hoạch số 165-KH/LN ngày 16/4/2018 về việc Xây dựng mô hình chung
về thực hiện cuộc vận ñộng “Toàn dân ñoàn kết xây dựng nông thôn mới, ñô thị
văn minh” năm 2018 giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ñoàn thể
chính trị - xã hội.
- Trong ñó: ðoàn Thanh niên các cấp chủ trì và ñảm nhận thực hiện công trình
thanh niên “Ánh sáng nông thôn mới”, thi công hệ thống các ñường ñiện chiếu sáng
tại các tuyến ñường, ngõ xóm.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp ñảm bảo công tác vệ sinh môi trường sạch ñẹp.
- Hội Nông dân các cấp thực hiện việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
- Hội Cựu chiến binh các cấp thực hiện công tác bảo ñảm trật tự trị an.
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Liên ñoàn Lao ñộng các cấp
vận ñộng sửa chữa, nâng cấp, ñầu tư bê tông hóa các tuyến ñường; hiện ñại hóa
hệ thống pano, áp phích tuyên truyền,...
3.4. Thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân và cộng ñồng dân cư nhận thức rõ về
tác hại của túi ni lông ñối với môi trường, sức khỏe con người từ ñó nâng cao ý thức
của các tổ chức, cá nhân và cộng ñồng dân cư trong việc tạo thói quen hạn chế sử dụng
túi ni lông, xem túi ni lông là một sản phẩm huỷ hoại môi trường, ảnh hưởng sức khỏe
con người nghiêm trọng, cần quản lý nghiêm ngặt hướng ñến không sử dụng túi ni lông
trong cuộc sống hàng ngày bằng việc thay thế sử dụng các túi ñựng hàng thân thiện
với môi trường.
Thực hiện các biện pháp, giải pháp hạn chế sử dụng túi ni lông, sử dụng túi
ñựng hàng thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông như: Không sử dụng túi ni lông
sử dụng 01 lần phục vụ các Hội nghị tại ñịa phương, trong hoạt ñộng hàng ngày của
các cơ quan ðảng, nhà nước, ñoàn thể, trường học, cơ sở y tế, lực lượng vũ trang;
Xây dựng các ñiển hình tiên tiến của phong trào “không sử dụng túi ni lông”, trước hết
tập trung cho các cơ quan nhà nước, lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, các
doanh nghiệp hoạt ñộng dịch vụ (khách sạn, siêu thị,...); Phát triển các loại túi ñựng
hàng thay thế túi ni lông (túi giấy, túi vải sử dụng nhiều lần, túi dệt từ sợi ni lông
sử dụng nhiều lần, túi ni lông tự hủy,…). Xây dựng chính sách ưu ñãi ñầu tư cho
loại hình sản xuất này; Phát triển, triển khai sử dụng mô hình 3R (Tiết giảm - Tái sử
dụng - Tái chế) nhằm giảm thiểu việc sử dụng, tăng cường tái sử dụng và tái chế túi
ni lông trong các hoạt ñộng; Kêu gọi ý thức của các doanh nghiệp hạn chế sản xuất
túi ni lông và tiến tới chế tài ñối với các doanh nghiệp này trong việc thực hiện chủ trương
không sử dụng túi ni lông.
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3.5. Tổ chức các Câu lạc bộ, ðội hình thanh niên tình nguyện xung kích
bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương:
ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh chỉ ñạo 100% ðoàn cấp huyện và cấp xã thành lập
một Câu lạc bộ, ðội hình thanh niên tình nguyện xung kích bảo vệ môi trường,
bảo vệ dòng sông quê hương. Cấp huyện thành lập ñội hình từ 30 - 50 ðVTN, cấp xã
thành lập ñội hình từ 20 - 30 ðVTN ñịnh kỳ ra quân vệ sinh môi trường 01 lần/tuần
tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom, dọn dẹp rác thải, bóc tách, tẩy xóa các
quảng cáo rao vặt, trồng cây xanh, các vườn hoa thanh niên, vớt bèo khơi thông dòng chảy
trên các sông tại các ñịa phương, ñơn vị.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện ðề án ñược huy ñộng từ các nguồn: ngân sách Trung ương
hỗ trợ; ngân sách ñịa phương; vốn viện trợ quốc tế; vốn huy ñộng xã hội cộng ñồng
và các nguồn vốn hợp pháp khác.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. UBND các cấp
- UBND tỉnh cử ñồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối kinh tế
ngành trực tiếp chỉ ñạo triển khai ñề án trên ñịa bàn toàn tỉnh. UBND cấp huyện,
UBND cấp xã giao trách nhiệm triển khai thực hiện ñề án cho 01 ñồng chí lãnh ñạo.
UBND cấp huyện cử và gửi danh sách lãnh ñạo cấp huyện, cấp xã về Tỉnh ðoàn
Thừa Thiên Huế trước ngày 30/01/2019 ñể tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức
Ngày Chủ nhật xanh theo từng năm, trong ñó yêu cầu các ban ngành chức năng
triển khai thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn, các phường, xã, thị trấn
có kế hoạch ñăng ký thực hiện ngay từ ñầu năm và dự kiến lịch ra quân cụ thể theo
phường, xã, thị trấn. Rà soát, xử lý dứt ñiểm các ñiểm nóng về ô nhiễm môi trường,
các ñiểm tập trung rác gây ô nhiễm, ảnh hưởng cảnh quan ñô thị, môi trường trên ñịa bàn.
Tổ chức theo dõi, giám sát, ñánh giá kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc
trong quá trình triển khai.
- Chỉ ñạo UBND các phường, xã, thị trấn tăng cường và thực hiện hiệu quả
công tác tuyên truyền, quán triệt ñến Tổ dân phố, thôn, bản tổ chức dọn vệ sinh
môi trường vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, gắn với tiêu chí ñánh giá việc xây dựng
“Gia ñình văn hóa”, “Khu dân cư thân thiện môi trường”, “Tổ dân phố không rác”,
“Tuyến ñường văn minh, sạch, ñẹp”... Phát ñộng trong nhân dân thực hiện chương trình
sáng chủ nhật “60 phút sạch nhà, ñẹp ngõ”. Mỗi tuần, UBND các huyện, thị xã,
thành phố Huế chủ trì hoặc chỉ ñạo mỗi phường, xã, thị trấn ñăng ký tổ chức ra quân
vệ sinh môi trường ít nhất 01 ñịa ñiểm vào sáng chủ nhật ñể huy ñộng lực lượng thực hiện
tại các ñịa ñiểm nóng về rác thải.
- Phối hợp với các ñơn vị kinh doanh, dịch vụ ven biển tổ chức làm sạch vệ sinh
môi trường tại các bãi tắm, khu vực ven biển và ñảm bảo môi trường, trật tự trị an tại
các ñiểm du lịch, phối hợp với các Khách sạn, Nhà hàng, công ty du lịch triển khai
các ñiểm vệ sinh miễn phí phục vụ khách du lịch, nhân dân.
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2. Tỉnh ðoàn Thừa Thiên Huế
Là cơ quan chủ trì, phối hợp, theo dõi, ñôn ñốc các sở, ban, ngành, ñịa phương
liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện ðề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh
- “Hãy hành ñộng ñể Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”. Ban hành hướng dẫn
thực hiện các nội dung của ðề án trong hệ thống ðoàn và chỉ ñạo các cấp bộ ðoàn
triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của ðề án.
Báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh các vấn ñề phát sinh trong quá trình triển khai;
kiến nghị về những thay ñổi, ñiều chỉnh cần thiết phù hợp với thực tế của từng thời kỳ;
hàng năm báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện; có sơ kết rút kinh nghiệm
và có ñánh giá tổng kết ðề án khi kết thúc.
3. ðối với các sở, ban, ngành liên quan
3.1. Sở Kế hoạch và ðầu tư:
Phối hợp với Tỉnh ðoàn và các ban, ngành liên quan hàng năm ñưa nội dung
thực hiện ðề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh - “Hãy hành ñộng ñể Thừa Thiên Huế
thêm Xanh - Sạch - Sáng” vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; cân ñối
nguồn lực, lồng ghép các mục tiêu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng ñô thị
“Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường” với các
chương trình khác nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
3.2. Sở Tài chính:
Hàng năm cân ñối ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho các
hoạt ñộng theo nội dung ðề án, ñồng thời thực hiện công tác kiểm tra, giám sát
việc sử dụng kinh phí theo ñúng Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện
Luật Ngân sách.
3.3. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Phối hợp với ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội,
UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện các hoạt ñộng hưởng ứng Ngày
Chủ nhật xanh gắn với việc triển khai Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 04/6/2018
thực hiện việc mở cuộc vận ñộng toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch,
không rác thải.
- Phối hợp cùng ngành công an và các cơ quan chức năng xứ lý, xử phạt các tổ chức,
cá nhân gây ô nhiễm môi trường theo quy ñịnh pháp luật.
- Cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường, Ngày Chủ nhật
xanh cho các cơ quan truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các
ñơn vị liên quan.
3.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Chủ trì tổ chức và theo dõi hoạt ñộng trồng cây xanh, xã hội hóa công tác
trồng cây xanh phù hợp với quy hoạch của tỉnh, ñịa phương.
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- Sau Tết trồng cây, tiếp tục khuyến khích các ñịa phương, ñơn vị trồng cây
xanh; Tuyên truyền về mục ñích ý nghĩa của việc trồng cây xanh, bảo vệ cây xanh, kỹ
thuật trồng và chăm sóc cây.
- Phối hợp với Trung tâm Công viên cây xanh Huế có kế hoạch trồng, chăm
sóc cây xanh, bồn hoa thảm cỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành, ñặc biệt
vào các dịp lễ lớn của tỉnh, các sự kiện môi trường diễn ra trên ñịa bàn tỉnh.
- Chỉ ñạo các ñơn vị trực thuộc phối hợp, hỗ trợ các ñịa phương, ñơn vị tổ chức
trồng và chăm sóc cây xanh ở khu dân cư không thuộc phạm vi quản lý của Sở nhằm
xanh hóa ñô thị và nâng tỷ lệ phủ xanh.
3.5. Trung tâm Bảo tồn di tích Cố ñô Huế:
- ðẩy mạnh công tác tuyên truyền vận ñộng nhân dân trên ñịa bàn, nơi có di
tích hiểu rõ ý nghĩa, giá trị các di tích lịch sử - văn hóa; làm cho người dân thấy ñược
mình vừa là người bảo vệ, vừa là người ñược hưởng lợi từ việc phát huy giá trị các di
tích, từ ñó có ý thức, trách nhiệm và những hành ñộng thiết thực trong việc giữ gìn,
bảo vệ, phát huy giá trị các di tích.
- Chỉ ñạo các ñơn vị trực thuộc, các ñơn vị quản lý các ñiểm di tích phối hợp
cùng tổ chức ðoàn Thanh niên ñịa phương ñăng ký ñảm nhận chăm sóc, bảo vệ, trồng
cây xanh, ra quân vệ sinh môi trường tại các ñiểm di tích lịch sử - văn hóa trên ñịa bàn.
3.6. Sở Giao thông vận tải:
Chỉ ñạo các ñơn vị trực thuộc, các ñơn vị vận tải, ñơn vị quản lý bến xe tuyệt ñối
ñảm bảo vệ sinh môi trường tại các bến xe, nhà ga, khu cảng, các khu vực ñỗ xe/tàu,
tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận ñộng “Huế - không tiếng còi xe”; Chỉ ñạo các
ñơn vị trực thuộc thực hiện Ngày Chủ nhật xanh tại các khu vực ô nhiễm môi trường
do hoạt ñộng vận tải.
3.7. Sở Giáo dục và ðào tạo:
- Phát ñộng phong trào “Trường học Xanh - Sạch - Sáng”, lồng ghép với
phong trào thi ñua “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”, “Nét ñẹp văn hóa
học ñường” ñến năm 2020, chỉ ñạo Phòng Giáo dục và ðào tạo các huyện, thị xã,
thành phố, các trường, ñơn vị trực thuộc có kế hoạch cụ thể tổ chức cho cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh bằng những việc làm,
hành ñộng cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa về bảo vệ môi trường.
- Lồng ghép vào nội dung môn học hoặc trong các sự kiện về môi trường nhằm
giáo dục về ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường, ñồng thời phát ñộng thi ñua
trong phạm vi ñơn vị.
- Chỉ ñạo các trường học trên ñịa bàn tỉnh thực hiện các mô hình công trình
thanh niên bảo vệ môi trường; ñăng ký các mô hình Trường học văn minh - xanh sạch - ñẹp.
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3.8. Sở Du lịch:
Chỉ ñạo các ñơn vị quản lý lưu trú, lữ hành, ñơn vị tổ chức lễ hội, ñơn vị quản lý
các khu di tích thực hiện các quy ñịnh bảo vệ môi trường theo hướng dẫn của
Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BTNMT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn bảo vệ môi trường
trong hoạt ñộng du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
3.9. ðại học Huế:
Phát ñộng phong trào “Trường học Xanh - Sạch - Sáng”, vận ñộng cán bộ,
giảng viên, sinh viên tổ chức vệ sinh môi trường, dọn dẹp rác thải, trồng cây xanh,
bồn hoa tại các cơ sở giáo dục, giảng ñường, cơ quan, ñơn vị; chủ ñộng phối hợp với
các ñịa phương ñể ñảm nhận vệ sinh một số khu vực cụ thể trên ñịa bàn có cơ sở
trường học ñể tham gia các ñợt ra quân vệ sinh môi trường vào sáng Chủ nhật hàng tuần.
3.10. Công an tỉnh:
- Tổ chức các ñợt thanh tra, kiểm tra ñột xuất, thường xuyên về thực hiện các
quy ñịnh pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại các cơ sở, doanh nghiệp
sản xuất kinh doanh vào ngày chủ nhật như: vệ sinh an toàn thực phẩm; xả thải ra
môi trường; bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên; xử lý nghiêm tình trạng khai thác trái phép
tài nguyên, xả rác bừa bãi trên sông Hương của các tổ chức, cá nhân, chủ tàu thuyền.
- Tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, các quy ñịnh về bảo vệ môi trường
cho nhân dân, nâng cao ý thức phòng ngừa ñấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật
về môi trường.
3.11. ðề nghị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên ñoàn Lao ñộng,
Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tỉnh:
- Tiếp tục chỉ ñạo, triển khai Kế hoạch số 165-KH/LN ngày 16/4/2018 về việc
Xây dựng mô hình chung “sáng - xanh - sạch - ñẹp - trật tự trị an” thực hiện cuộc
vận ñộng “Toàn dân ñoàn kết xây dựng nông thôn mới, ñô thị văn minh” năm 2018
giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ñoàn thể chính trị - xã hội.
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, ñoàn viên và người dân về bảo
vệ môi trường, ý nghĩa của phong trào này bằng nhiều hình thức ña dạng, phong phú;
Tiếp tục phát triển các mô hình tốt, duy trì và nhân rộng các mô hình ñã thực hiện nhằm
góp phần xây dựng hiệu quả phong trào tại mỗi ñịa phương, ñơn vị.
- Dựa vào lợi thế, ñặc thù của mỗi ñơn vị ñoàn thể, xây dựng kế hoạch ñể
tổ chức thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, trong ñó chú trọng ñến hoạt ñộng thi ñua ñể
phong trào có hiệu quả thiết thực.
- ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ ñạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
các cấp phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp ñôn ñốc, giám sát việc thực hiện các
mục tiêu ðề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh hàng năm.
- Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu
chiến binh tỉnh tổ chức ký kết và tiếp tục thực hiện các nội dung trong các kế hoạch
phối hợp tổ chức Ngày chủ nhật xanh, tập trung vào công tác tuyên truyền và hỗ trợ
hoạt ñộng xây dựng các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, các mô hình ứng dụng
khoa học kỹ thuật trong hoạt ñộng sản xuất về bảo vệ môi trường.
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3.12. Các ñơn vị dịch vụ công ích:
- Trung tâm Công viên cây xanh Huế xây dựng phương án tạo vườn hoa, bồn hoa,
ñường hoa phù hợp mục tiêu của ðề án.
- Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình ðô thị Huế tổ chức dọn vệ sinh
các khu vực thuộc phạm vi quản lý của ñơn vị, tăng cường tổ chức việc thu gom rác
trên sông Hương và các sông thuộc phạm vi quản lý; tăng tần suất và mở rộng phạm vi
thu gom, vớt rác trên sông Hương; gắn trách nhiệm cá nhân của từng công nhân tại
từng khu vực, phạm vi ñược giao quản lý. Rà soát, di chuyển vị trí các bãi trung
chuyển rác không phù hợp, ảnh hưởng ñến cảnh quan môi trường ñô thị trong năm 2018.
3.13. Các tổ chức, cá nhân và hộ gia ñình:
- Mọi tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các quy ñịnh về
bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; ñổ rác, ñổ chất thải ñúng quy ñịnh;
không ñể rác sinh hoạt trên hè phố, lòng ñường; tích cực tham gia các hoạt ñộng
Ngày Chủ nhật xanh hàng tuần, vệ sinh môi trường khu phố, ñường làng, ngõ xóm,
nơi công cộng do chính quyền và các ñoàn thể tại ñịa phương phát ñộng; mỗi gia ñình
thực hiện nghiêm túc chương trình sáng chủ nhật “60 phút sạch nhà, ñẹp ngõ”.
- Các ñơn vị, cơ quan, tổ chức thực hiện các hoạt ñộng kinh doanh, dịch vụ
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm giữ gìn, bảo ñảm vệ sinh môi trường
trên ñịa bàn ñược giao; tham gia các hoạt ñộng Ngày Chủ nhật xanh do chính quyền
và các ñoàn thể tại ñịa phương phát ñộng.
3.14. Các cơ quan thông tấn, báo chí:
- ðề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí của ñịa phương, Trung ương kịp thời
ñưa tin, ñăng bài về các hoạt ñộng triển khai, tuyên truyền các hoạt ñộng hưởng ứng
phong trào này trên ñịa bàn toàn tỉnh.
- ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế: Chủ trì phối hợp
với Tỉnh ðoàn, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban, ngành, huyện, ñoàn thể,
ñơn vị nắm rõ lịch trình thực hiện ñưa tin kịp thời các cá nhân, ñơn vị ñiển hình ñã có
những thành tích ñóng góp cho phong trào; ðồng thời phản ánh những ñơn vị thực hiện
chưa tốt ñể kịp thời chấn chỉnh; Thường xuyên xây dựng các chuyên ñề tuyên truyền
về mục ñích, ý nghĩa của Ngày Chủ nhật xanh.
Căn cứ ðề án này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố,
cơ quan, ñơn vị, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể
phù hợp với từng ñịa phương ñơn vị và gửi về Tỉnh ðoàn Thừa Thiên Huế từ ñầu năm ñể
tổng hợp, theo dõi, phối hợp thực hiện, báo cáo UBND tỉnh./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GỢI Ý MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thực hiện trong Ngày Chủ nhật xanh
(Ban hành kèm theo ðề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành ñộng
ñể Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” ñược phê duyệt tại Quyết ñịnh số
139/Qð-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Stt

1

ðối tượng
thực hiện

Nội dung thực hiện

Mỗi cá
nhân

* Phương châm: “Mỗi cá nhân một việc làm cụ thể tham gia
Ngày Chủ nhật xanh”
- Vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa, phòng ngủ, sinh hoạt,
phòng làm việc, bàn làm việc, vệ sinh môi trường xung quanh
nhà ở, trong và ngoài cơ quan, ñơn vị.
- Trồng mới và chăm sóc ít nhất 01 cây xanh.
- Sử dụng nước sạch, rửa tay bằng xà phòng, ăn chín, uống sôi.
- Không xả rác bừa bãi, thu gom giấy vụn, vỏ chai nhựa gây quỹ
hoặc tái chế.
- Phân loại rác thải tại nguồn, chú ý phân loại pin thải, hỏng riêng.
- Hạn chế ñốt và rãi vàng mã, thực hiện việc ñốt vàng mã ñảm bảo
vệ sinh, an toàn và ñúng quy ñịnh.
* Khu vực ñô thị:
- Hạn chế sử dụng tiếng còi xe máy, ôtô.
- Bóc tách quảng cáo, rao vặt, không viết, vẽ bậy trên bờ tường.
- Hạn chế sử dụng túi ni lông, sử dụng túi thân thiện với môi trường.
- Không lấn chiếm vỉa hè ñể kinh doanh buôn bán.
- Không hút thuốc lá nơi công cộng.
* Khu vực nông thôn:
- Tổ chức khơi thông kênh mương, thu dọn rác thải, bèo lục bình,
khơi thông kênh mương, phát quang bụi rậm tại các tuyến
ñường liên thôn, xung quanh nhà.
- Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, không phóng uế bừa bãi.
- Không xả thải, vứt rác và xác súc vật chết ra ao hồ, kênh mương,
sông suối.
- Không chăn thả gia súc gần nguồn nước, ao hồ, sông suối.
- Không sử dụng phân tươi ñể bón cây, nuôi cá.
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ðối tượng
thực hiện

Nội dung thực hiện
* Chương trình: “60 phút sạch nhà, ñẹp ngõ”
- Tham gia tích cực chương trình sáng chủ nhật “60 phút sạch
nhà, ñẹp ngõ”, vệ sinh môi trường ít nhất 60 phút vào các ngày
chủ nhật hàng tuần.
- Vệ sinh môi trường nhà cửa, phòng ngủ, sinh hoạt tại khu vực
sinh sống và khu vực xóm, ngõ hẻm, tự phân loại rác thải tại
nguồn, chú ý phân loại pin thải riêng.
- Trồng cây xanh, bồn hoa, phát quang bụi rậm tại khu vực trong
và xung quanh nhà.
- Hạn chế ñốt và rãi vàng mã, thực hiện việc ñốt vàng mã ñảm
bảo vệ sinh, an toàn và ñúng quy ñịnh.
- Không xả rác, nước thải ra ñường, vỉa hè. Mỗi gia ñình phải
thu gom nước thải vào hệ thống bể tự hoại, hầm chứa hoặc cho
nước thải vào hệ thống thoát nước công cộng.

2

Mỗi gia
ñình

* Khu vực ñô thị:
- Không viết, vẽ bậy trên tường, không sơn, treo, dán quảng cáo
sai quy ñịnh.
- Sắp xếp xe máy, xe ñạp gọn gàng, ñể ñúng vị trí quy ñịnh trên
vỉa hè, không phơi quần áo hoặc ñặt, ñể ñồ dùng sinh hoạt trước
mặt tiền ảnh hưởng cảnh quan ñô thị.
- Không ñược phát tán khí thải, gây tiếng ồn gây ảnh hưởng ñến
sức khoẻ, sinh hoạt của cộng ñồng dân cư xung quanh.
- Hạn chế sử dụng túi ni lông, sử dụng túi thân thiện với môi trường.
- Không lấn chiếm vỉa hè ñể kinh doanh buôn bán.
* Khu vực nông thôn:
- Vệ sinh nhà ở và xung quanh nhà luôn sạch sẽ, gọn gàng,
ngăn nắp, có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh.
- Xây dựng chuồng trại chăn nuôi ñúng quy cách kỹ thuật, nếu
có ñiều kiện nên sử dụng bể biogas ñể phân hủy chất thải hữu cơ.
- Sử dụng sản phẩm sạch, ñảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Chỉnh trang vườn hộ, ñất vườn, trồng cây thích hợp, xanh, ñẹp
và mang lại hiệu quả kinh tế.
- Sử dụng hàng rào xanh bằng cách trồng cây xanh, cây hoa,…
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* Phương châm: “Mỗi tổ dân phố, thôn, bản, cơ quan, ñơn vị,
doanh nghiệp một công trình, phần việc cụ thể tham gia
Ngày Chủ nhật xanh”
- Phát ñộng và tổ chức chương trình sáng chủ nhật “60 phút
sạch nhà, ñẹp ngõ” vệ sinh môi trường ít nhất 60 phút vào các
ngày chủ nhật hàng tuần ñối với các hộ gia ñình khu vực dân cư
(ñối với cơ quan, doanh nghiệp thực hiện vào chiều thứ sáu
hàng tuần).
- Xây dựng các ñội hình tuyên truyền vận ñộng người dân ký
cam kết tham gia bảo vệ môi trường.
- Không khai thác, kinh doanh, tiêu thụ các loài thực vật, ñộng vật
hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm ñược ưu tiên
bảo vệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy ñịnh.
- Phát ñộng truy diệt lăng quăng, xử lý các ñiểm ñọng nước,
phun thuốc trừ muỗi.
- Huy ñộng lực lượng tham gia xử lý ñiểm ñen về môi trường tại
cộng ñồng dân cư, hoạt ñộng bảo vệ dòng sông quê hương.
Tổ dân phố, * ðối với tổ dân phố:
làng, bản, - Tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom, tập kết rác các
3
tuyến kiệt, ngõ hẻm.
cơ quan,
doanh nghiệp - Tổ chức trồng cây xanh, hoa tại các tuyến kiệt, ngõ hẻm, ñiểm
công cộng.
- Vận ñộng các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng ñường.
- Thiết kế, sáng chế các thùng rác công cộng, thông minh ñặt ở
nơi công cộng.
- Phối hợp vận ñộng các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở
sản xuất trên ñịa bàn ký cam kết về bảo vệ môi trường.
* ðối với làng, bản, thôn, xóm:
- Tổ chức làm vệ sinh môi trường, thu gom và tập kết rác, khơi
thông cống rãnh các khu vực trong thôn, làng, ngõ xóm, các
tuyến ngõ hẻm, ñường liên thôn, vớt rác, bèo lục bình trên các
dòng sông, kênh mương…
- Thường xuyên sửa chữa ñường sá, mương rãnh thoát nước,
san lấp các chỗ trũng ñể tránh lầy lội, ñọng nước.
- Sử dụng hàng rào xanh bằng cách trồng cây xanh, cây hoa,…
tại các ñường liên thôn.
- Phối hợp vận ñộng các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở
sản xuất trên ñịa bàn ký cam kết về bảo vệ môi trường.

30

Stt

CÔNG BÁO/Số 09/Ngày 30-01-2019

ðối tượng
thực hiện

Nội dung thực hiện
* ðối với cơ quan, doanh nghiệp:
- Tổ chức vệ sinh môi trường, cảnh quan tại trụ sở làm việc vào
chiều thứ sáu.
- Huy ñộng lực lượng cán bộ, người lao ñộng ra quân vệ sinh
môi trường, trồng cây xanh, bồn hoa ở cơ quan, doanh nghiệp,
các tuyến ñường xung quanh và ra vào ñơn vị, cùng tham gia
các hoạt ñộng vệ sinh môi trường tại ñịa phương phát ñộng.
- Ra quân dọn dẹp vệ sinh khu vực ăn uống và phòng vệ sinh
sạch sẽ, thông thoáng, hút bụi xung quanh nhà xưởng, nhà máy.
- Không thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi ñộc hại vào không khí;
xả nước thải, rác thải công nghiệp ra môi trường.
- ðăng ký các mô hình cơ quan, doanh nghiệp “thân thiện với
môi trường”.
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Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc ñính chính văn bản quy phạm pháp luật
do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. ðính chính căn cứ ban hành văn bản của 02 Quyết ñịnh sau ñây:
1. Quyết ñịnh số 08/2017/Qð-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế:
Bỏ căn cứ pháp lý “Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2015 của
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm
y tế”.
2. Quyết ñịnh số 87/2017/Qð-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ:
Bỏ căn cứ pháp lý “Căn cứ Quyết ñịnh số 45/2015/Qð-UBND ngày 05 tháng 10
năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy ñịnh chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ”.
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: Nội vụ,
Tư pháp, Y tế, Khoa học và Công nghệ; thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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QUYẾT ðỊNH
Về việc cử cán bộ lãnh ñạo, quản lý kiêm nhiệm
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;
Nghị ñịnh số 64/2014/Nð-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy ñịnh
chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Tiếp công dân;
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;
Quyết ñịnh số 1677/Qð-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc Văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Cử ông Võ Lê Nhật, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm
giữ chức vụ Trưởng ban Ban Tiếp công dân tỉnh thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Lương và phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.
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 Nội vụ,
Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và ông Võ Lê Nhật chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám ñốc Trung tâm Festival Huế
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;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bổ nhiệm ông Huỳnh Tiến ðạt, Phó Giám ñốc Trung tâm Festival Huế,
giữ chức vụ Giám ñốc Trung tâm Festival Huế.
Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019 ñến ngày 31 tháng 01
năm 2024.
Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.
ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ,
thủ trưởng các cơ quan có liên quan và ông Huỳnh Tiến ðạt chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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QUYẾT ðỊNH
Ban hành Kế hoạch Kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải ñường bộ
và cơ chế phối hợp kiểm soát tải trọng xe trên ñịa bàn tỉnh 2019
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giao thông ðường bộ ngày 28 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ
về tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện;
Căn cứ Kế hoạch số 12885/KH-BGTVT ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Bộ
Giao thông vận tải về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2694/Qð-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu ñộng
trực thuộc Thanh tra sở Giao thông vận tải;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 142/TTr-SGTVT
ngày 23 tháng 01 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Kế hoạch kiểm soát tải trọng
phương tiện vận tải ñường bộ trên ñịa bàn tỉnh 2019.
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 Sở Giao thông Vận tải;
Giám ñốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh;
Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã
và thành phố Huế; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan,
ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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KẾ HOẠCH
Kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải ñường bộ và cơ chế phối hợp
kiểm soát tải trọng xe năm 2019
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 270/Qð-UBND ngày 30/01/2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

I. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày
25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ ñạo của Bộ GTVT, Bộ
Công an về việc tiếp tục duy trì và tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện nhằm
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ và bảo ñảm TTATGT.
Phát huy hiệu quả ñã ñạt ñược; thực hiện ñồng bộ các giải pháp hữu hiệu
nhằm ngăn chặn một cách bền vững, ñi ñến chấm dứt tình trạng xe quá tải, xe cơi nới,
vi phạm kích thước thành thùng hàng lưu hành trên ñường bộ.
2. Tiếp tục ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận ñộng kết hợp với
biện pháp cưỡng chế và ñề ra các giải pháp thực hiện ñạt hiệu quả. Nâng cao nhận thức,
ý thức chấp hành pháp luật giao thông và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong
hoạt ñộng vận tải ñường bộ, xếp dỡ hàng hóa; tạo môi trường kinh doanh vận tải bình ñẳng,
lành mạnh.
3. Coi trọng nhiệm vụ KSTT phương tiện, góp phần bảo vệ và duy trì tuổi thọ
của công trình ñường bộ, hạn chế xảy ra tai nạn giao thông trên ñường bộ là trách nhiệm
của toàn xã hội, trước hết là của các cơ quan nhà nước có chức năng và ñặc biệt là
chính quyền ñịa phương và người ñứng ñầu các cơ quan, tổ chức; gắn trách nhiệm
của từng cá nhân, ñơn vị; ñề cao vai trò của người ñứng ñầu cơ quan, ñơn vị trong
việc tuần tra, kiểm soát tải trọng xe.
4. Việc KSTT phương tiện phải thực hiện chặt chẽ, nghiêm minh, chính xác,
hiệu quả và không gây cản trở, ùn tắc giao thông. Các lực lượng kiểm soát tải trọng
phương tiện phải thực hiện ñúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quy ñịnh. Nghiêm
cấm các hành vi tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho các tổ chức, cá nhân
hoạt ñộng vận tải.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Hoạt ñộng của Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu ñộng (Trạm KTTTX)
- Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu ñộng trực thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải
thuộc Sở Giao thông vận tải; hoạt ñộng, vận hành và bảo trì theo Thông tư số
06/2017/TT-BGTVT ngày 28/02/2017 của Bộ GTVT Quy ñịnh quy trình sử dụng
phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu ñược từ phương tiện,
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thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ ñể xác ñịnh vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực giao thông ñường bộ và Quyết ñịnh số 1472/Qð-TCðB
ngày 11/9/2013 của Tổng cục ðường bộ Việt Nam ban hành Quy trình vận hành và
bảo trì Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu ñộng.
- Trạm trưởng có trách nhiệm phân công, ñiều hành Trạm, quản lý, sử dụng
và bảo trì bộ cân lưu ñộng theo ñúng hướng dẫn của nhà sản xuất và quy chuẩn quy ñịnh
hiện hành; duy trì trạng thái hoạt ñộng của thiết bị cân tốt giữa hai kỳ kiểm ñịnh,
kiểm chuẩn theo quy ñịnh; kiểm tra tình trạng kỹ thuật trước khi ñưa vào hoạt ñộng.
- Nhân viên vận hành Trạm KTTTX lưu ñộng ñáp ứng yêu cầu quy ñịnh tại
Thông tư 06/2017/TT-BGTVT ngày 28/02/2017 của Bộ GTVT; ñảm bảo có phẩm chất
ñạo ñức tốt.
- Thường xuyên cập nhật thông tin, kết quả trong suốt quá trình thực hiện
nhiệm vụ và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Tổng cục ðường bộ Việt Nam,
UBND tỉnh, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh và Sở Giao thông
vận tải theo quy ñịnh; nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp vào việc xử lý vi phạm hoặc
báo cáo sai số liệu, kết quả kiểm tra tải trọng xe.
2. Thời gian hoạt ñộng, phối hợp tại Trạm KTTTX
- Trạm KTTTX duy trì hoạt ñộng thường xuyên theo quy ñịnh.
- Về phối hợp: Ngoài thực hiện nhiệm vụ của ngành mình theo phân ñịnh
thẩm quyền sau khi kết thúc Kế hoạch 12593 của Liên bộ Giao thông vận tải và Bộ
Công an; phối hợp ñột xuất khi có yêu cầu. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Giao thông
tăng cường phối hợp về kiểm soát tải trọng phương tiện trên ñịa bàn nhất là trên các
tuyến quốc lộ qua ñịa bàn tỉnh, ñường tránh Huế tối thiểu một quý một ñợt, mỗi ñợt ít nhất
15-20 ngày.
3. Phương pháp kiểm tra, xử lý vi phạm
- Phương pháp kiểm tra: Khi phát hiện phương tiện thuộc ñối tượng kiểm soát
có dấu hiệu vi phạm, lực lượng làm việc tại Trạm cân tiến hành dừng phương tiện,
hướng dẫn xe vào vị trí cân; ño, kiểm tra kích thước thành thùng hàng; kiểm tra giấy tờ
của phương tiện, người lái và hàng hóa; trực tiếp vận hành cân kiểm tra tải trọng,
xác ñịnh tình trạng và mức ñộ quá tải, yêu cầu lái xe tự hạ tải, cân kiểm tra lại sau khi
xe ñã hạ ñủ tải theo quy ñịnh.
- Xử lý vi phạm: Xe sau khi cân kiểm tra tải trọng, ño kích thước xác ñịnh ñược
vi phạm chở quá khổ giới hạn, quá tải trọng cho phép của xe ô tô hoặc của cầu,
ñường bộ, tải trọng trục của xe; phải ñược công khai thông báo lỗi vi phạm cho lái xe,
chủ phương tiện biết và tiến hành lập biên bản vi phạm, ra quyết ñịnh xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực giao thông ñường bộ, các văn bản quy phạm pháp luật khác
có liên quan. Lái xe, chủ xe, chủ hàng phải tự hạ tải và chịu mọi chi phí hạ tải, bảo quản,
thuê kho bãi ñể gởi hàng hóa trong quá trình hạ tải.
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4. ðối tượng, hành vi vi phạm tập trung kiểm tra, xử lý
Các loại xe ô tô chở hàng vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng hàng,
chở hàng vượt quá chiều cao, chiều dài; xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng
trên ñường bộ…., nếu vi phạm kích thước thành thùng hàng, yêu cầu chủ xe, lái xe
cắt thùng theo quy ñịnh.
5. Tuyến ñường kiểm soát tải trọng xe và vị trí ñặt Trạm cân
a) Tuyến ñường kiểm soát tải trọng
Tổ chức kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến ñường bộ trọng ñiểm, có nhiều
phương tiện chở hàng hóa hoạt ñộng thuộc ñịa bàn tỉnh gồm: Quốc lộ 1A, 49A, 49B,
ñường tránh Huế; các tuyến ñường tỉnh có nhiều phương tiện vận chuyển vật liệu
xây dựng như: 6, 7, 9, 10, 11,12B 14, 16, 18, 21, 28…; nội thị Thành phố Huế, các huyện,
thị xã, ... và các tuyến ñường tỉnh khác.
b) Vị trí ñặt Trạm cân
Trạm KTTTX ñặt tại các trục giao thông huyết mạch, trọng tâm là Quốc lộ 1
và ñường tránh Huế, các tuyến ñường tỉnh, ñường ñô thị có nhiều phương tiện xe ô tô
tải trọng lớn thường xuyên hoạt ñộng; tại các ñầu mối hoặc khu vực lân cận tập kết,
xếp dỡ hàng hóa; các khu công nghiệp, các nhà máy, cảng biển…
Vị trí ñặt Trạm phải ñảm bảo an toàn giao thông, không gây ùn tắc và các
ñiều kiện về mặt bằng, ñộ cứng, ñộ dốc dọc, dốc ngang… theo quy ñịnh; không cân,
hạ tải trên ñoạn ñường chỉ ñủ 2 làn xe chạy.
6. Phương thức hoạt ñộng, phân công nhiệm vụ tại Trạm cân
a) Hoạt ñộng phối hợp:
Gồm các lực lượng: Trạm KTTTX, Thanh tra Giao thông, Cảnh sát giao thông
và các lực lượng khác (nếu có).
Tùy tình hình ñiều kiện có thể hoạt ñộng 01 - ñến 03 ca (hoặc 04) ca (mỗi ca 6
hoặc 8 giờ); mỗi ca tối thiểu 08 người; trong ñó 04 - 05 nhân viên vận hành Trạm;
01- 02 Thanh tra viên; 02 - 03 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Giao thông; các lực lượng khác
(nếu có); Tổ trưởng, Trưởng ca do 01 ð/c Công an có hàm Thiếu tá trở lên ñảm nhiệm;
Tổ phó, phó trưởng ca do ðội trưởng hoặc ðội phó của Thanh tra giao thông ñảm nhiệm.
Tổ trưởng, Ca trưởng trách nhiệm chỉ huy, quán xuyến, ñiều hành mọi hoạt ñộng
trong ca và chịu trách nhiệm trước Lãnh ñạo của mình, lãnh ñạo Trạm cân, các thành viên
khác trong ca chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy trình công tác,
quy ñịnh của ngành, chấp hành, phục tùng sự lãnh ñạo, ñiều hành của Tổ trưởng,
Ca trưởng; nếu có gì vướng mắc, báo cáo và xin ý kiến của lãnh ñạo ngành mình.
Khi xảy ra tình huống không chấp hành yêu cầu kiểm tra, cản trở, chống người
thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng tại Trạm, thì Tổ trưởng, Ca trưởng báo cáo
Lãnh ñạo của mình và Trạm trưởng Trạm KTTTX lưu ñộng ñể báo cáo lãnh ñạo Liên ngành
giải quyết.
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b) Phân công nhiệm vụ:
- Lực lượng Cảnh sát giao thông:
+ Dừng phương tiện theo thẩm quyền;
+ Yêu cầu lái xe, chủ phương tiện xuất trình giấy tờ của phương tiện, giấy phép
lái xe, hợp ñồng vận tải, hóa ñơn, chứng từ hàng hóa vận chuyển; phối hợp với
Thanh tra giao thông kiểm tra, ñối chiếu giữa giấy tờ với người lái, phương tiện và
hàng hóa thực tế vận chuyển;
+ Phối hợp Thanh tra giao thông hướng dẫn xe vào vị trí cân, kiểm tra tải trọng
phương tiện;
+ Tiếp nhận kết quả cân xe, lập biên bản vi phạm hành chính (nếu vi phạm)
theo quy ñịnh;
+ Phối hợp Thanh tra giao thông cân kiểm tra phương tiện sau khi hạ tải;
+ Phối hợp với Thanh tra giao thông và lực lượng cảnh sát khác ngăn chặn
tình trạng dừng, ñỗ gây cản trở giao thông tại hai ñầu Trạm cân và các hành vi sang,
chuyển tải, vòng tránh Trạm cân ñể trốn tránh việc kiểm tra tải trọng;
+ Phối hợp chính quyền ñịa phương và các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ
bảo ñảm an ninh, trật tự tại khu vực ñặt Trạm;
+ Thực hiện các nhiệm vụ phối hợp khác khi ñược phân công.
- Lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải và Trạm KTTTX.
+ Duy trì trạng thái hoạt ñộng của Trạm cân lưu ñộng, di chuyển, lắp ñặt tại
các vị trí kiểm tra ñã ñược phê duyệt;
+ Phối hợp với Cảnh sát giao thông xác ñịnh vị trí ñặt cân, tổ chức cân tải trọng
phương tiện và cung cấp thông tin cho Cảnh sát giao thông xử lý xe quá tải, quá khổ
(nếu có);
+ Tiếp nhận, phối hợp với Cảnh sát giao thông kiểm tra các giấy tờ của xe,
người lái và Hợp ñồng vận tải hoặc Giấy vận tải theo quy ñịnh;
+ Cân xe, xác ñịnh mức ñộ vi phạm, thông báo lỗi vi phạm;
+ Phối hợp với Cảnh sát giao thông, Kiểm soát quân sự và lực lượng Cảnh sát khác
(nếu có) ngăn chặn tình trạng dừng, ñỗ gây cản trở giao thông tại hai ñầu Trạm cân và
các hành vi sang, chuyển tải, vòng tránh Trạm cân ñể trốn tránh việc kiểm tra tải trọng
và những vụ việc phức tạp phát sinh;
+ Lập, gửi báo cáo ñịnh kỳ hoặc ñột xuất kết quả kiểm tra, xử lý phương tiện
theo quy ñịnh;
+ Thực hiện các nhiệm vụ phối hợp khác khi ñược phân công.
c) Hoạt ñộng thường xuyên:
Trong trường hợp không có sự phối hợp của CSGT, Trạm KTTTX vẫn
hoạt ñộng bình thường; Gồm các lực lượng Trạm KTTTX, Thanh tra Giao thông và
các lực lượng khác (nếu có).
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Thanh tra Giao thông vận tải ñảm nhận nhiệm vụ của Cảnh sát Giao thông tại
Trạm KTTTX theo quy ñịnh và hướng dẫn của Bộ Giao thông, Tổng cục ñường bộ.
7. Kinh phí thực hiện
a) ðối với các cơ quan có cử người tham gia phối hợp tại Trạm KTTTX.
- Lương và các khoản phụ cấp, các chế ñộ khác (nếu có) của các thành viên
thuộc cơ quan nào do cơ quan ñó chi trả.
- Phương tiện ñi lại, công cụ làm việc… nhiên liệu và các chi phí khác do
cơ quan cử người chịu trách nhiệm.
b) Về phía Trạm KTTTX:
- Thực hiện theo quy ñịnh hiện hành.
- Giao Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các ñơn vị
có liên quan có thẩm quyền xây dựng dự toán kinh phí cho hoạt ñộng của Trạm
KTTTXLð trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở thực hiện theo quy ñịnh
hiện hành.
8. Công tác ñảm bảo an ninh trật tự
Khi xảy ra trường hợp chủ phương tiện, lái xe cố tình không hợp tác,
chống ñối không thực hiện yêu cầu của lực lượng ñang trực tiếp thực thi nhiệm vụ tại
Trạm KTTTX như: không cho xe vào cân, khóa cửa xe bỏ ñi, gây hư hỏng cân, ñe dọa,
gây rối chửi bới, lăng mạ, ñể xe gây cản trở, ách tắc giao thông… hoặc có các hành vi
gây mất trật tự an ninh khu vực Trạm cân, thì người ñược giao phụ trách và lực lượng
ñang làm việc tại Trạm có biện pháp ñảm bảo trật tự, an ninh, an toàn tại chỗ; khẩn trương
thông báo ngay cho chính quyền ñịa phương, Công an huyện, thị xã, thành phố nơi
ñặt Trạm, Lãnh ñạo Phòng CSGT (PC 08), Lãnh ñạo Công an tỉnh và Thanh tra Sở,
Sở Giao thông vận tải. Nếu Trạm ñặt tại cảng biển, cửa khẩu, khu vực biên giới…
ñồng thời thông báo cho Bộ ñội Biên phòng tại ñó, ñể ñược hỗ trợ giải quyết kịp thời
và phối hợp tốt với các lực lượng chức năng trong quá trình giải quyết công việc.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban An toàn giao thông
- Tiếp tục ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
KSTT phương tiện, phối hợp với với các cơ quan thông tấn, báo chí ñể tuyên truyền
về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện; thường xuyên ñưa tin về các vi phạm,
chế tài xử lý nhằm tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, nhất là các lái xe, chủ xe chủ
doanh nghiệp biết và có trách nhiệm tự giác chấp hành; ñặc biệt là công tác kiểm soát
tải trọng phương tiện.
- ðôn ñốc các ngành, ñịa phương thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ, các văn bản liên quan KSTT của Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND tỉnh,
Ban ATGT tỉnh; kiểm ñiểm ñánh giá kết quả về kiểm soát tải trọng xe trong các ñợt
sơ kết quý, năm;
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- Tham mưu hoặc chủ ñộng thành lập, tổ chức các ñợt kiểm tra cao ñiểm hoặc
ñột xuất do Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh, Lãnh ñạo Sở GTVT, Lãnh ñạo Công an tỉnh
và các thành viên khác kiểm tra tại các trọng ñiểm mỏ vật liệu xây dựng, công trình
xây dựng, các nhà máy, cảng biển…. ðề xuất biện pháp xử lý nghiêm ñối với các tổ chức,
cá nhân nếu ñể xảy ra tình trạng xe quá khổ, quá tải hoạt ñộng trên ñịa bàn, phạm vi
quản lý (nếu có);
2. Sở Giao thông vận tải
- Tham mưu UBND tỉnh theo dõi, kiểm soát toàn diện các hoạt ñộng liên quan
ñến công tác kiểm soát tải trọng xe trên ñịa bàn tỉnh;
- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch
liên ngành về kiểm soát tải trọng xe;
- Chỉ ñạo Thanh tra Sở phối hợp Phòng CSGT (PC08), Công an Thành phố,
Thị xã, Huyện xây dựng kế hoạch liên ngành và triển khai thực hiện tại Trạm
KTTTXLð; kết hợp duy trì hoạt ñộng cân xách tay ñã ñược trang bị;
- Chủ ñộng phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổ chức
lại việc ký cam kết không chở hàng quá tải trọng, không xếp hàng hóa lên xe quá
trọng tải cho phép của các doanh nghiệp vận tải, chủ hàng, ñơn vị xếp hàng hóa lên
phương tiện; kiểm tra việc thực hiện cam kết ñã ký;
- Chỉ ñạo Thanh tra sở Giao thông Vận tải phối hợp với Cảng vụ Hàng hải
Thừa Thiên Huế tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy ñịnh của pháp luật ñối với
các hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện, nhất là vi phạm về kích thước thành
thùng hàng tại nơi xuất phát hoặc gần khu vực kho, cảng biển, nơi tập kết hàng hóa
lên xe ô tô… ñể ngăn chặn kịp thời các xe ô tô chở hàng quá tải trọng lưu thông trên
các tuyến ñường bộ;
- Chỉ ñạo Phòng An toàn và Quản lý giao thông kiểm tra, rà soát lại hệ thống
biển báo; cắm ñầy ñủ, ñúng quy ñịnh các biển báo tải trọng cầu, ñường;
- Chỉ ñạo các phòng: Quản lý vận tải và phương tiện; Quản lý, ñào tạo, sát hạch
và người lái; Trung tâm ðăng kiểm phương tiện xe cơ giới phối hợp chặt chẽ với
Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông trong tiếp nhận, trao ñổi thông tin, về công tác
bảo ñảm trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện, cung cấp các dữ liệu
liên quan ñến ñiều kiện của phương tiện, hành trình phương tiện… ñể phục vụ công tác
quản lý và xử lý vi phạm;
- Chỉ ñạo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải nâng cao trách nhiệm, phối hợp
chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc thực hiện nhiệm vụ; có biện pháp ñấu tranh
phòng ngừa, chống tiêu cực trong lực lượng khi thi hành nhiệm vụ;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hội nghị sơ kết,
tổng kết hoặc theo chuyên ñề ñể rút ra những kinh nghiệm trong quản lý và ñiều hành;
kiến nghị UBND tỉnh những bất cập, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện của
Trạm KTTTXLð; tham mưu cho UBND tỉnh về công tác chỉ ñạo, ñiều hành hoạt ñộng
Trạm KTTTXLð và các hướng dẫn mới của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải.
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ðịnh kỳ hàng quý (vào ngày 25 tháng cuối quý) gửi báo cáo kết quả thực hiện
kèm kiến nghị ñề xuất (nếu có) về UBND tỉnh.
3. Công an tỉnh
- Phối hợp Sở GTVT xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch liên ngành
kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện trên ñịa bàn;
- Chỉ ñạo lực lượng CSGT (PC08) chủ ñộng phối hợp cùng Thanh tra Sở
GTVT xây dựng kế hoạch; cử Cán bộ, chiến sỹ tham gia hoạt ñộng tại Trạm KTTTX
khi cần KSTT trên các tuyến Quốc lộ thuộc ñịa bàn tỉnh;
- Chỉ ñạo lực lượng CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát lưu ñộng, kết hợp
tiếp tục duy trì hoạt ñộng cân xách tay; xử lý nghiêm vi phạm quá tải trọng xe trên
các tuyến quốc lộ, ñường tỉnh trên ñịa bàn tỉnh;
- Chỉ ñạo lực lượng Cảnh sát khác kiên quyết xử lý nghiêm ñối với các hành vi
không chấp hành, cản trở, chống ñối các lực lượng làm việc tại Trạm KTTTXLð;
- Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm soát tải trọng phương tiện quyết liệt,
thường xuyên, liên tục, lâu dài, theo chức năng, nhiệm vụ. Chỉ ñạo Công an các huyện,
thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải về
công tác kiểm soát tải trọng xe.
- ðấu tranh, ngăn chặn các hành vi có biểu hiện tiêu cực trong hoạt ñộng
kiểm soát tải trọng phương tiện;
- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải tăng cường trao ñổi thông tin, ñầy ñủ,
kịp thời về công tác bảo ñảm TTATGT, KSTT phương tiện.
4. UBND thành phố, thị xã, huyện
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương của
Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh và Ban
ATGT tỉnh về kiểm soát tải trọng, quy ñịnh pháp luật về xếp hàng lên phương tiện
cho ñơn vị ñầu mối nguồn hàng, nhất là các mỏ vật liệu trên ñịa bàn quản lý biết,
chấp hành. ðảm bảo việc thực hiện công tác kiểm soát tải trọng trên ñịa bàn quản lý
ñược thường xuyên, liên tục;
- Chỉ ñạo Công an thành phố, thị xã, huyện phối hợp cùng Thanh tra Sở
GTVT xây dựng kế hoạch; phân công Cán bộ, chiến sỹ CSGT và Cảnh sát khác tham gia
phối hợp tại Trạm KTTTX thuộc ñịa bàn quản lý; tăng cường tuần tra, xử lý các xe
ô tô tránh, vượt Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu ñộng, ñỗ chờ khu vực gần Trạm. Xử lý
triệt ñể tình trạng môi giới, dẫn xe trốn tránh việc kiểm soát; ñối tượng có các hành vi
phá hoại, không chấp hành, cản trở, chống ñối các lực lượng làm việc tại Trạm KTTTXLð;
- Chỉ ñạo Công an Thành phố, Thị xã, huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát,
xử lý nghiêm theo quy ñịnh của pháp luật ñối với các cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi
xếp hàng hóa trên xe ô tô vượt quá tải trọng thiết kế của xe, xe chở quá tải trọng
quy ñịnh của cầu ñường;
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- Chỉ ñạo Phòng Công Thương (Quản lý ñô thị) và các cơ quan chức năng tổ chức
rà soát hệ thống ñường huyện, ñường giao thông nông thôn; phối hợp Phòng An toàn
và Quản lý giao thông (Sở GTVT) ñể ñược hướng dẫn cắm ñầy ñủ, ñúng quy ñịnh
các biển báo tải trọng cầu, ñường thuộc phạm vi quản lý ñể người tham gia giao thông
biết, chấp hành và làm căn cứ xử lý vi phạm.
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm trước
UBND tỉnh nếu ñể xảy ra tình trạng phương tiện chở hàng quá tải cho phép của
phương tiện, quá tải trọng cho phép của cầu ñường thường xuyên tham gia giao thông
trên ñịa bàn quản lý.
5. Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế
- Từ chối tiếp nhận ñối với trường hợp xe ô tô vi phạm chở hàng hóa vượt quá
tải trọng thiết kế của xe, quá tải trọng cho phép của cầu ñường;
- Phối hợp với thanh tra Sở Giao thông vận tải về kiểm soát tải trọng xe;
tăng cường trao ñổi thông tin, ñầy ñủ, kịp thời về thời gian lên hàng xuống hàng của
các tàu, của phương tiện.
6. Cục Hải quan
Không giải quyết thủ tục thông quan, nhập cảnh, thủ tục kẹp chì hải quan
ñối với trường hợp xe ô tô chở hàng hóa vượt quá tải trọng thiết kế của xe.
7. Bộ ñội Biên phòng tỉnh
- Tạo ñiều kiện thuận lợi, ñảm bảo an ninh, trật tự cho Trạm KTTTXLð và
các lực lượng chức năng khi Trạm hoạt ñộng tại các vị trí thuộc cảng biển, cửa khẩu,
khu vực biên giới;
- Xử lý triệt ñể ñối với các hành vi phá hoại, không chấp hành, cản trở, chống ñối
các lực lượng làm việc tại Trạm KTTTXLð trên ñịa bàn quản lý.
8. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các ñơn vị có liên quan xây dựng
hướng dẫn Thanh tra giao thông xây dựng dự toán, thẩm ñịnh, bố trí và phê duyệt
kinh phí theo kế hoạch phê duyệt.
9. Sở Thông tin và Truyền thông
Tiếp tục chỉ ñạo các cơ quan thông tin, báo chí ñẩy mạnh công tác tuyên truyền,
phổ biến các quy ñịnh của pháp luật về tải trọng xe, xếp hàng hóa lên xe ô tô;
thiệt hại do xe quá tải gây ra; chủ trương của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia,
Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an về xử lý, kiểm soát tải trọng phương tiện.
10. Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế
- Theo chức năng, nhiệm vụ ñược giao ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, ký
cam kết. Chỉ ñạo các doanh nghiệp hoạt ñộng trong ngành, lĩnh vực xây lắp, sản xuất,
cung ứng VLXD, hàng hóa, khoáng sản… thực hiện nghiêm các quy ñịnh của pháp luật
về vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, có biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc xếp hàng hóa
lên xe ô tô ñúng tải trọng ngay từ khu vực ñầu nguồn hàng do ngành quản lý;
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- Chỉ ñạo các Ban Quản lý dự án, các Chủ ñầu tư yêu cầu các nhà thầu xây lắp
chấp hành nghiêm quy ñịnh về kiểm soát tải trọng trong khi thi công các dự án, công trình.
Nhận ñược kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, ñơn vị và
chính quyền ñịa phương chỉ ñạo, phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả
nhiệm vụ ñược giao. Quá trình triển khai, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan
chủ ñộng phối hợp giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh ñể
ñược xem xét ñiều chỉnh, bổ sung phù hợp./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

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.

