Tỉnh Thừa Thiên Huế
Số 15

Ngày 09 tháng 3 năm 2019

MỤC LỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Trang

27-02-2019

Quyết ñịnh số 09/2019/Qð-UBND quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu,
nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh cấp Giấy chứng nhận
ñủ ñiều kiện kinh doanh hoạt ñộng cơ sở thể thao, câu lạc bộ
thể thao chuyên nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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04-3-2019

Quyết ñịnh số 10/2019/Qð-UBND ban hành Quy chế xét tặng
danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”.
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
28-02-2019

Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc triển khai ñồng bộ các giải pháp
cấp bách phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi vào ñịa bàn tỉnh.

10

02
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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: 09/2019/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 02 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh
cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh hoạt ñộng cơ sở thể thao,
câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thể dục Thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa ñổi,
bổ sung một số ðiều của Luật Thể dục Thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 106/2016/Nð-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh ñiều kiện kinh doanh hoạt ñộng thể thao;
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính
hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 19/2018/NQ-HðND ngày 7 tháng 12 năm 2018 của
Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy ñịnh mức thu, ñối tượng thu,
nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh
hoạt ñộng cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 140/TTr-SVHTT
ngày 28 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 mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
thẩm ñịnh cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh hoạt ñộng cơ sở thể thao,
câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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2. ðối tượng áp dụng
Doanh nghiệp kinh doanh hoạt ñộng thể thao khi ñược cơ quan nhà nước có
thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh hoạt ñộng cơ sở thể thao,
câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
1. Mức thu
a) Cấp giấy chứng nhận lần ñầu: 1.000.000 ñồng/giấy chứng nhận.
Mức thu này ñược thu ñối với 1 cơ sở thể thao nói chung, không xét ñến yếu tố
quy mô (kinh doanh một hoặc nhiều môn thể thao) và loại hình hoạt ñộng của cơ sở
thể thao.
b) Bổ sung danh mục hoạt ñộng thể thao kinh doanh: 500.000 ñồng/môn thể thao
bổ sung nhưng không quá 2.000.000 ñồng/giấy chứng nhận.
c) Cấp lại giấy chứng nhận:
Do mất hoặc hư hỏng: 100.000 ñồng/giấy chứng nhận.
Do thay ñổi các nội dung:
Thay ñổi tên, ñiều chỉnh giảm danh mục hoạt ñông thể thao kinh doanh:
100.000 ñồng/giấy chứng nhận.
Thay ñổi ñịa chỉ trụ sở chính, ñịa ñiểm kinh doanh hoạt ñộng thể thao:
300.000 ñồng/giấy chứng nhận.
2. Chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
a) Cơ quan thu phí: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.
b) Chế ñộ thu, nộp: Thực hiện theo quy ñịnh tại Luật phí và lệ phí, Luật Quản lý
thuế và các văn bản chi tiết, hướng dẫn thi hành.
c) Chế ñộ quản lý và sử dụng: Cơ quan thu phí ñược ñể lại 70% tổng số tiền phí
thu ñể chi phí phục vụ công tác thẩm ñịnh cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh
hoạt ñộng cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh
số 120/2016/Nð-CP của Chính phủ; 30% còn lại nộp vào ngân sách nhà nước.
ðiều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2019.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Văn hóa và
Thể thao, Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, 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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CÔNG BÁO/Số 15/Ngày 09-3-2019
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 10/2019/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 3 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu
“Công dân tiêu biểu 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 Thi ñua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều của Luật Thi ñua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và
ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 91/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Thi ñua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Nghị ñịnh số 91/2017/Nð-CP
ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của
Luật Thi ñua, khen thưởng;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 987/TTr-SNV ngày 31
tháng 8 năm 2018.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế xét tặng danh hiệu
“Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2019.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, các
Thành viên Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành,
ñoàn thể cấp tỉnh, các ñơn vị sự nghiệp, các ñơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân,
các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các ñơn vị Trung ương ñóng trên
ñịa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, thị xã, các huyện 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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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 10/2019/Qð-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Mục ñích, phạm vi ñiều chỉnh
1. Danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” là hình thức biểu dương,
khen thưởng cao quý của UBND tỉnh hàng năm tặng cho các cá nhân có thành tích
ñặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất trong từng lĩnh vực của ñời sống kinh tế, văn hóa, xã hội,
quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng ðảng, Mặt trận và ñoàn thể... nêu tấm gương
sáng ñể mọi người học tập, noi theo, có ñóng góp ñặc biệt trong sự nghiệp xây dựng
và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Quy chế này quy ñịnh về ñối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình tổ chức
xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ñang sinh sống, lao ñộng,
học tập, công tác trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñạt tiêu chuẩn theo quy ñịnh tại
ðiều 5 Quy chế này.
ðiều 3. Nguyên tắc xét chọn, tặng thưởng
1. ðổi mới phương thức phong tặng hướng tới “tìm người ñủ ñiều kiện ñể tôn vinh”.
Việc xét, chọn công dân tiêu biểu phải bảo ñảm dân chủ, công khai, công bằng, bỏ
phiếu kín của Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng các cấp, các ngành và tuân thủ các
quy ñịnh của Quy chế này.
2. Các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương hoặc các tổ chức thành viên Mặt trận,
ñoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí có trách nhiệm chủ ñộng
phát hiện các cá nhân có thành tích ñặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất trong từng lĩnh vực
ñể ñề cử, giới thiệu cấp có thẩm quyền bình xét trao tặng danh hiệu và biểu dương
khen thưởng.
3. Mỗi cá nhân chỉ ñược tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”
một lần. Không áp dụng hình thức truy tặng.
ðiều 4. Số lượng xét tặng
Danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” ñược xét tặng hàng năm
cho không quá 10 cá nhân có thành tích ñặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất trên tất cả
các lĩnh vực ñạt tiêu chuẩn theo quy ñịnh.
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Chương II
TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG VÀ HỘI ðỒNG XÉT TẶNG
ðiều 5. Tiêu chuẩn xét tặng
Cá nhân ñược xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”
phải ñạt các tiêu chuẩn sau:
1. Có thành tích ñặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất trên từng lĩnh vực: lao ñộng
sản xuất, kinh doanh; quản lý nhà nước; công tác ðảng, Mặt trận và các ñoàn thể;
quốc phòng, an ninh; khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; văn hóa, nghệ thuật;
y tế; giáo dục và ñào tạo; thể dục thể thao; công tác xã hội, từ thiện… ñóng góp
thiết thực, quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.
Có phẩm chất ñạo ñức trong sáng, tận tụy, trung thực, là tấm gương sáng ñể mọi người
học tập, noi theo.
2. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của ðảng và pháp luật của Nhà nước,
gương mẫu trong xây dựng văn hóa tại ñơn vị, gia ñình và nơi cư trú.
3. Thành tích, tiêu chí ñánh giá xét tặng danh hiệu năm ñược thực hiện từ 01/3
năm trước ñến thời ñiểm xét tặng.
ðiều 6. Hội ñồng xét tặng
1. Hội ñồng cấp cơ sở là Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng của cơ quan, ñơn vị,
ñịa phương, doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh. Hội ñồng có trách nhiệm xem xét,
lựa chọn, giới thiệu các cá nhân có thành tích ñặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất ñảm bảo
các tiêu chuẩn theo quy ñịnh tại ðiều 5 Quy chế này ñể tham mưu cho Thủ trưởng
của cơ quan, ñơn vị, ñịa phương, doanh nghiệp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét,
tặng thưởng.
2. Các tổ chức, ñoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí
(ñơn vị không thành lập Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng) khi phát hiện các cá nhân
có thành tích ñặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất trong từng lĩnh vực thì gửi văn bản ñề cử,
giới thiệu theo quy ñịnh tại ðiều 8 Quy chế này.
3. Hội ñồng cấp tỉnh là Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng tỉnh. Hội ñồng có
trách nhiệm xem xét, lựa chọn các cá nhân có thành tích ñặc biệt xuất sắc, tiêu biểu
nhất ñảm bảo các tiêu chuẩn theo quy ñịnh ñể tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh
quyết ñịnh tặng thưởng.
Tùy theo tình hình thực tế, các Hội ñồng xét tặng có thể mời thêm một số
thành phần khác có liên quan ñể tham gia xem xét, lựa chọn.
Chương III
QUY TRÌNH, THỦ TỤC XÉT TẶNG, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
ðiều 7. Quy trình xét tặng và thẩm quyền khen thưởng
1. Các sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương ñóng trên
ñịa bàn; các huyện, thị xã và thành phố Huế; các doanh nghiệp thuộc các thành phần
kinh tế xét chọn, giới thiệu từ 01 ñến 02 cá nhân có thành tích ñặc biệt xuất sắc,
tiêu biểu nhất ñảm bảo các tiêu chuẩn theo quy ñịnh ñể ñề nghị xét tặng danh hiệu
“Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”.
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Hồ sơ gửi về Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng tỉnh (qua Ban Thi ñua - Khen thưởng,
Sở Nội vụ) trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.
2. Ban Thi ñua - Khen thưởng, Sở Nội vụ:
a) Kiểm tra, thẩm ñịnh hồ sơ, lấy ý kiến của các ñơn vị, ñịa phương có liên quan,
tổng hợp trình Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng tỉnh họp xét.
b) Thực hiện công khai danh sách các cá nhân dự kiến tặng thưởng trên Cổng
Thông tin ñiện tử tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và
trang thông tin ñiện tử Ban Thi ñua - Khen thưởng, Sở Nội vụ ñể lấy ý kiến nhân dân
trong thời hạn 15 ngày.
c) Tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực
Tỉnh ủy về danh sách các cá nhân dự kiến tặng thưởng.
d) Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết ñịnh tặng thưởng.
ðiều 8. Hồ sơ ñề nghị xét tặng
Hồ sơ ñề nghị xét tặng danh hiệu (02 bộ), gồm:
1. Tờ trình kèm biên bản họp Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng của các ñịa
phương, ñơn vị (nếu có) hoặc văn bản ñề cử, giới thiệu của các tổ chức, ñoàn thể
chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí (những ñơn vị không thành lập
Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng).
2. Báo cáo thành tích của cá nhân ñề nghị xét tặng (có mẫu kèm theo).
3. Bản photo các quyết ñịnh, chứng nhận và các văn bản có liên quan.
4. ðối với người ñứng ñầu các ñơn vị sản xuất kinh doanh có nghĩa vụ nộp
ngân sách nhà nước thì ngoài các ñiều kiện trên, phải có văn bản xác nhận của cơ quan
có thẩm quyền về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh
lao ñộng, môi trường và báo cáo kết quả kiểm toán (nếu có).
ðiều 9. Hình thức biểu dương, khen thưởng
1. UBND tỉnh tổ chức biểu dương, khen thưởng các cá nhân ñạt danh hiệu
“Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng tỉnh
Thừa Thiên Huế (26/3) hàng năm.
2. Cá nhân ñạt danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” ñược tặng
Bằng chứng nhận, Huy hiệu và tiền thưởng 10.000.000 ñồng (Mười triệu ñồng).
3. Danh sách các cá nhân ñược công nhận danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh
Thừa Thiên Huế” sẽ ñược công bố trên Cổng Thông tin ñiện tử tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế,
ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và một số ñịa ñiểm công cộng trên ñịa bàn tỉnh.
ðiều 10. Kinh phí
Kinh phí hoạt ñộng tổ chức xét tặng và biểu dương danh hiệu “Công dân tiêu biểu
tỉnh Thừa Thiên Huế”, tiền thưởng, chi phí làm Huy hiệu, Bằng chứng nhận cho các
cá nhân ñược trích từ Quỹ thi ñua, khen thưởng của tỉnh.
ðiều 11. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
1. Tổ chức, cá nhân có quyền tố cáo, khiếu nại về kết quả và những hành vi
vi phạm trong quá trình tổ chức xét tặng danh hiệu và biểu dương khen thưởng cho
các cá nhân theo quy ñịnh của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
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2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét giải quyết
khiếu nại, tố cáo về việc xét tặng danh hiệu và biểu dương khen thưởng cho các cá nhân
theo quy ñịnh của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
ðiều 12. Xử lý vi phạm
1. Cơ quan giới thiệu, cơ quan thẩm ñịnh và cá nhân ñược ñề nghị tặng thưởng
chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc kê khai, báo cáo thành tích ñề nghị các
cấp xét tặng danh hiệu và biểu dương khen thưởng.
2. Cá nhân ñã ñược công nhận danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”
nhưng phát hiện thấy thành tích không ñúng sự thật, vi phạm tiêu chuẩn quy ñịnh thì
sẽ bị thu hồi danh hiệu, Bằng chứng nhận, Huy hiệu và tiền thưởng; ñơn vị trình,
ñề xuất khen thưởng tùy theo mức ñộ bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy ñịnh của
pháp luật.
3. Trong thời hạn 15 ngày sau khi phát hiện vi phạm, Ban Thi ñua - Khen thưởng,
Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết ñịnh thu hồi
danh hiệu và phối hợp với ñịa phương, ñơn vị trình thu hồi Bằng chứng nhận, Huy hiệu
và tiền thưởng.
Chương IV
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH
ðiều 13. Tổ chức thực hiện
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương
ñóng trên ñịa bàn; Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện; Tổng Giám ñốc,
Giám ñốc các doanh nghiệp có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện.
2. Giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ (Ban Thi ñua - Khen thưởng) tham mưu
giúp Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng tỉnh, UBND tỉnh chỉ ñạo, hướng dẫn, ñôn ñốc
thực hiện Quy chế này.
3. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm tuyên truyền các cá nhân ñược
tặng thưởng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” tại một số ñịa ñiểm
công cộng.
4. Các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh và Trung ương ñóng trên ñịa bàn tỉnh
có trách nhiệm thông tin về quá trình xem xét, thẩm ñịnh tặng thưởng danh hiệu
“Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”.
5. Trong quá trình thực hiện ñịa phương, ñơn vị nếu phát hiện có những vấn ñề
chưa phù hợp hoặc những vấn ñề mới cần bổ sung, sửa ñổi, báo cáo UBND tỉnh (qua
Ban Thi ñua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) ñể xem xét, ñiều chỉnh, sửa ñổi kịp thời./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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Mẫu Báo cáo (Kèm theo Quyết ñịnh số 10/2019/Qð-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
ðƠN VỊ ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ðỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU
“CÔNG DÂN TIÊU BIỂU TỈNH THỪA THIÊN HUẾ” NĂM 20…
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ tên (Ghi ñầy ñủ bằng chữ in thường, không viết tắt):
- Sinh ngày, tháng, năm:

Giới tính:

- ðiện thoại liên hệ:
- Quê quán:
- Trú quán:
- ðơn vị công tác:
- Chức vụ (ðảng, chính quyền, ñoàn thể):
- Trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ:
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:
II. THÀNH TÍCH ðẠT ðƯỢC
Báo cáo phải nêu rõ thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất trong từng lĩnh vực, căn cứ
vào kết quả về năng xuất, chất lượng, hiệu quả… ñã ñạt ñược trong quá trình công tác,
lao ñộng, sản xuất; ñồng thời nêu bật thành tích ñóng góp cho tỉnh Thừa Thiên Huế.
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
ðỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên)
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 06/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 02 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về việc triển khai ñồng bộ các giải pháp cấp bách phòng và ngăn chặn
nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào ñịa bàn tỉnh

Theo thông tin từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE), ñến nay ñã có 20 quốc gia
xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và ñã có hơn 1,08 triệu con lợn buộc phải tiêu hủy.
Tại Trung Quốc, theo thông tin từ OIE và Tổ chức Nông lương Liên Hợp quốc
(FAO), từ ngày 3/8/2018 ñến ngày 17/02/2019, ñã có 105 ổ Dịch tả lợn Châu Phi
xuất hiện tại 25 tỉnh (trong ñó có tỉnh Vân Nam và Quảng ðông gần biên giới với
Việt Nam) và ñã có hơn 950.000 con lợn các loại buộc phải tiêu hủy.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian vừa qua ñã
xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại 2 hộ chăn nuôi tại 2 xã của tỉnh Hưng Yên và
6 hộ chăn nuôi tại 1 xã của tỉnh Thái Bình. Nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng, làm
ảnh hưởng lớn ñến phát triển chăn nuôi trong thời gian tới là rất cao.
Thực hiện Công ñiện số 1194/Cð-TTg ngày 12/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Chỉ thị số
04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai ñồng bộ các
giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Chỉ thị số 8523/CT-BNN-TY
ngày 01/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức
thực hiện ñồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh
Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam. ðể chủ ñộng phòng và ngăn chặn xâm nhiễm bệnh
Dịch tả lợn Châu Phi vào ñịa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các
huyện, thị xã, thành phố Huế, các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số
25/CT-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện ñồng bộ
các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào
ñịa bàn tỉnh, Công ñiện số 01/Cð-UBND ngày 20/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc tăng cường thực hiện ñồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ
xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào ñịa bàn tỉnh, trong ñó chú trọng thực hiện
ñồng bộ các giải pháp sau:
1. Kiện toàn Ban chỉ ñạo chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm,
thủy sản các cấp và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên ñể tổ chức phòng,
chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, ñôn ñốc, giám sát việc thực hiện công tác
phòng, chống dịch bệnh tại tuyến cơ sở.
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2. Chủ ñộng tổ chức giám sát, lấy mẫu ñối với lợn có dấu hiệu bệnh, nghi bệnh
tại cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ, các sản phẩm thịt ñông lạnh, thịt lợn tươi,
giăm bông, xúc xích,… và gửi xét nghiệm tại phòng thí nghiệm có thẩm quyền ñể
xác ñịnh chính xác tác nhân gây bệnh; báo cáo kịp thời, ñầy ñủ thông tin, số liệu
dịch bệnh ñộng vật.
3. Kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu, ñường mòn, lối mở khu vực biên giới ñối với
người và phương tiện vận chuyển xuất phát từ các nước có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
nhập cảnh vào Việt Nam; tuyên truyền ñể người dân không tham gia vào hoạt ñộng
buôn bán, vận chuyển lậu lợn, sản phẩm lợn qua biên giới; xử lý nghiêm những
trường hợp vi phạm; lấy mẫu xét nghiệm và tiêu hủy lợn, sản phẩm lợn nhập lậu;
tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm dịch tại gốc và kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển,
buôn bán lợn, sản phẩm lợn theo quy ñịnh.
4. Tăng cường giám sát nơi buôn bán, giết mổ, trung chuyển lợn; thực hiện vệ sinh,
khử trùng tiêu ñộc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn; xây dựng phương án
ñóng cửa chợ, cơ sở giết mổ, nơi buôn bán lợn, các sản phẩm của lợn và có biện pháp
xử lý kịp thời khi phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;
5. Triển khai thực hiện ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
xâm nhập vào ñịa bàn theo Quyết ñịnh số 2842/Qð-UBND ngày 07/12/2018 của
UBND tỉnh về việc ban hành "Kế hoạch hành ñộng ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp
ñối với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh”; bố trí kinh phí
kịp thời ñể chủ ñộng thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch.
6. Tổ chức thông tin, tuyên truyền liên tục ñể người chăn nuôi và cộng ñồng hiểu rõ
mức ñộ nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, các biện pháp xử lý ñối với ñộng vật
nghi mắc bệnh, mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy ñể ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
7. Củng cố hệ thống thú y theo quy ñịnh của Luật Thú y ñể tổ chức triển khai có
hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh ñộng vật.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố Huế thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên; Thủ trưởng các sở, ban,
ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giao thông vận tải, Du lịch,
Công Thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh, Thông tin và
Truyền thông, Cục Hải quan tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ ñã phân công chủ ñộng
phối hợp trong công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ñặc biệt là trong
công tác kiểm soát buôn bán, vận chuyển lợn bị bệnh, lợn và sản phẩm lợn nhập lậu,
không rõ nguồn gốc./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

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.

