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MỤC LỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

25-3-2019

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Trang

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HðND ñiều chỉnh, bổ sung Bảng giá
ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian
05 năm (2015 – 2019).

04

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
22-3-2019

Quyết ñịnh số 15/2019/Qð-UBND về việc ban hành Quy ñịnh về
phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và
phê duyệt phương án xử lý tài sản ñược xác lập quyền sở hữu
toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế.
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25-3-2019

Quyết ñịnh số 16/2019/Qð-UBND về việc ñiều chỉnh và ñặt tên
ñường phố tại thành phố Huế (ñợt IX).
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27-3-2019

Quyết ñịnh số 17/2019/Qð-UBND về việc sửa ñổi, bổ sung
ðiểm b, Khoản 3, ðiều 2 Quyết ñịnh số 57/2015/Qð-UBND
ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi
và Thú y.
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH
22-3-2019

Nghị quyết số 01/NQ-TT.HðND về việc cho thôi làm Ủy viên
Ban văn hóa - xã hội, khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với
ông Phan Thanh Hải.

18

22-3-2019

Nghị quyết số 02/NQ-TT.HðND về việc cho thôi làm Ủy viên
Ban kinh tế - ngân sách, khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với
ông Nguyễn ðại Vui.
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25-3-2019

Nghị quyết số 01/NQ-HðND về việc cho phép chuyển mục ñích
sử dụng rừng sang mục ñích khác.
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25-3-2019

Nghị quyết số 02/NQ-HðND về nguồn vốn và khả năng cân ñối
vốn ngân sách Trung ương dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích
Kinh thành Huế (giai ñoạn 1 ðề án di dời dân cư, giải phóng
mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế).
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25-3-2019

Nghị quyết số 03/NQ-HðND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm
chức vụ Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ
2016 - 2021 ñối với ông Hoàng Khánh Hùng.
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25-3-2019

Nghị quyết số 04/NQ-HðND về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy
viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông
Phan Tiến Dũng.
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25-3-2019

Nghị quyết số 05/NQ-HðND về việc xác nhận kết quả bầu cử
chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
ñối với: ông Nguyễn ðại Vui, ông Phan Thanh Hải.
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
19-3-2019

Quyết ñịnh số 697/Qð-UBND về việc ủy quyền cho Sở Ngoại vụ
bảo lãnh các ñối tượng người nước ngoài thuộc thẩm quyền
quản lý của UBND tỉnh.
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21-3-2019

Quyết ñịnh số 710/Qð-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục
dự án kêu gọi ñầu tư và thông tin, tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư
thực hiện dự án trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
ñịnh hướng ñến năm 2020.

33
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21-3-2019

Quyết ñịnh số 712/Qð-UBND về việc cử cán bộ lãnh ñạo, quản lý
kiêm nhiệm: ông Nguyễn ðình Bách, 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.

39

23-3-2019

Quyết ñịnh số 734/Qð-UBND về việc phân công cơ quan thẩm ñịnh,
chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm,
thủy sản ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm; cơ quan quản lý ñiều kiện
bảo ñảm an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm
thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện
an toàn thực phẩm trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

40

27-3-2019

Quyết ñịnh số 789/Qð-UBND về việc bổ nhiệm bà Trần Thị
Hoài Trâm, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/2019/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 3 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
ðiều chỉnh, bổ sung Bảng giá ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
áp dụng trong thời gian 05 năm (2015 - 2019)
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ñất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh về giá ñất;
Căn cứ Nghị ñịnh số 104/2014/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh về khung giá ñất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường về quy ñịnh chi tiết phương pháp ñịnh giá ñất; xây dựng, ñiều chỉnh
bảng giá ñất; ñịnh giá ñất cụ thể và tư vấn xác ñịnh giá ñất;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1649/TTr-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết thông qua ñiều chỉnh, bổ sung
Bảng giá ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015
ñến ngày 31 tháng 12 năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và
ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thống nhất ñiều chỉnh, bổ sung Bảng giá ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
áp dụng trong thời gian 5 năm (2015 - 2019), cụ thể như sau:
1. ðiều chỉnh giá ñất ở tại ñô thị, thành phố Huế.
ðơn vị tính: ðồng/m2
LOẠI ðƯỜNG PHỐ
ðƯỜNG PHỐ LOẠI 5
Nhóm ñường 5A
Nhóm ñường 5B
Nhóm ñường 5C
Nhóm ñường có tên còn lại

Vị trí 1

ðiều chỉnh
Vị trí 2
Vị trí 3

Vị trí 4

4.680.000
4.200.000
3.320.000
1.900.000

2.040.000
1.840.000
1.670.000
1.110.000

1.030.000
950.000
950.000
790.000

1.270.000
1.160.000
1.030.000
880.000
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2. Bổ sung giá ñất ở tại thành phố Huế.
TT
Tên ñường
01 Cần Vương
02 Phạm Thận Duật

ðiểm ñầu
Nguyễn Văn Linh
Nguyễn Văn Linh

ðiểm cuối
ðường Quy hoạch
ðường Quy hoạch

Loại ñường
5B
5C

3. ðiều chỉnh, bổ sung giá ñất ở tại các khu quy hoạch, khu dân cư mới trên
ñịa bàn thành phố Huế.
ðơn vị tính: ðồng/m2
Phường, Khu quy hoạch, Mặt cắt ñường
Loại ñường
ðơn giá
(tính cả vỉa hè)
Phường An Hòa và phường Hương Sơ
Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 1 và khu vực 2)
ðường từ 24,5m trở lên
ðường từ 20,0m ñến 24,0m
ðường từ 17,0m ñến 19,5m
ðường từ 14,0m ñến 16,5m

5A
5B
5C

4.680.000
4.200.000
3.320.000
2.610.000

ðường từ 13,5m trở xuống

Nhóm ñường còn lại

1.900.000

ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn
ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII,
kỳ họp bất thường thứ 2 thông qua ngày 25 tháng 3 năm 2019 và có hiệu lực kể từ
ngày 05 tháng 4 năm 2019./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 15/2019/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 3 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy ñịnh về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu
toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản ñược xác lập quyền
sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị ñịnh số 165/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan ðảng Cộng sản Việt Nam;
Căn cứ Nghị ñịnh số 29/2018/Nð-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ
quy ñịnh trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý ñối với tài sản
ñược xác lập quyền sở hữu toàn dân;
Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 29/2018/Nð-CP ngày 05 tháng 3
năm 2018 của Chính phủ quy ñịnh trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về
tài sản và xử lý ñối với tài sản ñược xác lập quyền sở hữu toàn dân;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2018/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của
Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu
toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản ñược xác lập quyền sở hữu
toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 191/TTr-STC ngày 17
tháng 01 năm 2019.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy ñịnh về phân cấp thẩm quyền
xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản ñược
xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế”.
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ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 4 năm 2019 và
bãi bỏ Quyết ñịnh số 41/2016/Qð-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành quy ñịnh về quản lý, xử lý tài sản tang vật, phương tiện tịch thu
sung công quỹ nhà nước.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở; Thủ trưởng các
ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế
và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên ðịnh

08

CÔNG BÁO/Số 18/Ngày 02-4-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt
phương án xử lý tài sản ñược xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi
quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 15/2019/Qð-UBND
ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
1. Quy ñịnh về thẩm quyền quyết ñịnh xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản
quy ñịnh tại các khoản 2, 3, 4 và 5 ðiều 106 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế (trừ tài sản ñặc biệt, tài sản chuyên dùng
thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh do tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền sở hữu
cho Nhà nước).
2. Quy ñịnh về thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản ñược xác lập quyền
sở hữu toàn dân (trừ tài sản là di tích lịch sử - văn hóa, tài sản phải chuyển giao cho
cơ quan chuyên ngành quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 108 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công).
3. Tài sản do tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền sở hữu cho cơ quan của
ðảng là ñơn vị dự toán thuộc ngân sách Nhà nước cấp huyện.
4. Các nội dung khác không quy ñịnh tại Quy ñịnh này thì thực hiện theo quy ñịnh
tại các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
1. Cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết ñịnh xác lập quyền sở hữu toàn dân
về tài sản.
2. Cơ quan, tổ chức, ñơn vị ñược giao nhiệm vụ phê duyệt phương án xử lý tài sản
ñược xác lập quyền sở hữu toàn dân.
3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Chương II
NHỮNG QUY ðỊNH CỤ THỂ
ðiều 3. Tài sản thuộc ñối tượng ñược xác lập quyền sở hữu toàn dân
Quy ñịnh chi tiết tại ðiều 3 Nghị ñịnh số 29/2018/Nð-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018
của Chính phủ quy ñịnh trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và
xử lý ñối với tài sản ñược xác lập quyền sở hữu toàn dân (viết tắt là Nghị ñịnh số
29/2018/Nð-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ).
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ðiều 4. Thẩm quyền quyết ñịnh xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh xác lập quyền sở hữu toàn dân về
tài sản ñối với:
a) Tài sản là bất ñộng sản vô chủ; bất ñộng sản không có người thừa kế.
b) Tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm ñắm; tải sản không người thừa kế; tài sản
bị ñánh rơi, bỏ quên, gồm: Tài sản là di tích lịch sử - văn hóa, xe ôtô, tài sản khác có
giá trị từ 500 triệu ñồng trở lên/1 ñơn vị tài sản.
c) Tài sản là bất ñộng sản, xe ôtô, tài sản khác có giá trị từ 500 triệu ñồng
trở lên/1 ñơn vị tài sản do tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước
Việt Nam chuyển giao cho các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
d) Tài sản do doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài chuyển giao không bồi hoàn
cho Nhà nước Việt Nam theo cam kết sau khi kết thúc thời hạn hoạt ñộng.
ñ) Tài sản của quỹ xã hội, tài sản của quỹ từ thiện do Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh quyết ñịnh giải thể.
e) Tài sản chuyển giao cho Nhà nước Việt Nam theo hợp ñồng dự án ñối tác
công tư ñối với trường hợp cơ quan ký hợp ñồng dự án thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
2. Giám ñốc Sở Tài chính quyết ñịnh xác lập quyền sở hữu toàn dân:
Thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 4 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HðND
ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về phân cấp thẩm quyền
xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản ñược
xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế
(viết tắt là Nghị quyết số 15/2018/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh).
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết ñịnh xác lập quyền sở hữu toàn dân
về tài sản thuộc ñịa phương quản lý:
Thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 4 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HðND
ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh.
ðiều 5. Thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản ñược xác lập
quyền sở hữu toàn dân
1. ðối với tài sản bị tịch thu theo quy ñịnh của pháp luật
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh phê duyệt phương án xử lý ñối với:
- Tài sản là bất ñộng sản, xe ô tô, tài sản khác có giá trị từ 500 triệu ñồng
trở lên/1 vụ việc xử lý (trừ tài sản là tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm
dễ bị hư hỏng) thuộc một trong các trường hợp sau:
+ Do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cấp tỉnh hoặc cấp huyện quyết ñịnh
tịch thu.
+ Do cơ quan thi hành án cấp tỉnh hoặc cấp quân khu hoặc do cấp huyện
chuyển giao.
+ Do cơ quan ñiều tra, Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh hoặc cấp huyện quyết ñịnh
tịch thu.
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- ðiều chuyển tài sản giữa các Sở, ban, ngành cấp tỉnh hoặc giữa các cơ quan,
tổ chức, ñơn vị thuộc cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã hoặc giữa các cơ quan, tổ chức,
ñơn vị thuộc cấp huyện khác ñơn vị hành chính.
b) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh chủ trì quản lý tài sản quyết ñịnh
phê duyệt phương án xử lý:
Thực hiện theo quy ñịnh tại ñiểm b khoản 1 ðiều 5 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HðND
ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh.
c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết ñịnh phê duyệt phương án xử lý:
Thực hiện theo quy ñịnh tại ñiểm c khoản 1 ðiều 5 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HðND
ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh.
2. ðối với tài sản là bất ñộng sản vô chủ, tài sản không xác ñịnh ñược chủ sở hữu,
tài sản bị ñánh rơi, bị bỏ quên, tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm ñắm ñược tìm thấy,
di sản không có người thừa kế:
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án xử lý ñối với tài sản là
bất ñộng sản, xe ô tô và tài sản khác có giá trị từ 500 triệu ñồng trở lên/1 ñơn vị tài sản.
b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án xử lý ñối với các
tài sản thuộc ñịa bàn quản lý trừ tài sản quy ñịnh tại ñiểm a khoản 2 ðiều này.
3. ðối với tài sản của quỹ bị giải thể:
Cấp có thẩm quyền quyết ñịnh xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản
quy ñịnh tại ñiểm ñ khoản 1 và khoản 2 ðiều 4 Quy ñịnh này phê duyệt phương án
xử lý tài sản.
4. ðối với tài sản do các tổ chức cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu
cho Nhà nước:
Cơ quan, người có thẩm quyền quyết ñịnh xác lập quyền sở hữu toàn dân về
tài sản quy ñịnh tại ñiểm c khoản 1, khoản 2 và khoản 3 ðiều 4 Quy ñịnh này phê duyệt
phương án xử lý tài sản.
5. ðối với tài sản do doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài chuyển giao
không bồi hoàn cho Nhà nước Việt Nam theo cam kết:
Cơ quan, người có thẩm quyền quyết ñịnh xác lập quyền sở hữu toàn dân về
tài sản quy ñịnh tại ñiểm d khoản 1 ðiều 4 Quy ñịnh này phê duyệt phương án xử lý
tài sản.
6. ðối với tài sản ñược ñầu tư theo hình thức ñối tác công tư ñược chuyển giao
cho Nhà nước Việt Nam theo hợp ñồng dự án:
Cơ quan, người có thẩm quyền quyết ñịnh xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản
quy ñịnh tại ñiểm e khoản 1 ðiều 4 Quy ñịnh này phê duyệt phương án xử lý tài sản.
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7. ðối với tài sản xử lý theo hình thức ghi tăng vốn Nhà nước ñầu tư tại
doanh nghiệp:
Cơ quan, người có thẩm quyền quyết ñịnh ghi tăng vốn theo quy ñịnh của pháp luật
về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước ñầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp
và pháp luật có liên quan phê duyệt phương án xử lý tài sản.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 6. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tài chính có trách nhiệm:
a) Chủ trì hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, ñơn vị có liên quan và tổ chức triển khai
thực hiện Quy ñịnh này.
b) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản của các cơ quan,
tổ chức, ñơn vị tiếp nhận tài sản ñược xác lập quyền sở hữu toàn dân.
c) Tổ chức việc xử lý tài sản ñược xác lập quyền sở hữu toàn dân theo ñúng
quy ñịnh của pháp luật.
d) Tổng hợp, báo cáo kê khai, thực hiện cập nhật thông tin, bảo ñảm kết nối,
tích hợp với Cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:
a) Chỉ ñạo và triển khai thực hiện Quy ñịnh này thuộc phạm vi quản lý theo
ñúng quy ñịnh pháp luật.
b) Báo cáo kê khai tài sản ñược xác lập quyền sở hữu toàn dân gửi Sở Tài chính
ñể tổng hợp.
3. Các cơ quan, tổ chức, ñơn vị tiếp nhận tài sản ñược xác lập quyền sở hữu
toàn dân ñảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản theo quy ñịnh của pháp luật, ñồng thời
thực hiện báo cáo tài sản gửi Sở Tài chính ñể tổng hợp.
4. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, ñơn vị có trách nhiệm chấp hành việc quản lý
tài sản công theo ñúng quy ñịnh của pháp luật có liên quan và theo phân cấp tại
Quy ñịnh này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các
cơ quan, tổ chức, ñơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính ñể tổng hợp, báo cáo ñề xuất
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xử lý hoặc sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên ðịnh

12

CÔNG BÁO/Số 18/Ngày 02-4-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 16/2019/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc ñiều chỉnh và ñặt tên ñường phố tại thành phố Huế (ñợt IX)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 91/2005/Nð-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ
về việc ban hành Quy chế ñặt tên, ñổi tên ñường, phố và công trình công cộng;
Căn cứ Nghị quyết số 21/2018/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của
Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc ñiều chỉnh và ñặt tên ñường phố tại thành phố Huế,
ñợt IX năm 2018;
Theo ñề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Huế.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. ðiều chỉnh và ñặt tên ñường phố tại thành phố Huế (ñợt IX), gồm:
ðiều chỉnh chiều dài 06 ñường và ñặt tên mới 12 ñường (có danh sách kèm theo).
ðiều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế chủ trì, phối hợp với các cơ quan
triển khai các thủ tục liên quan ñến công tác quản lý hành chính, quản lý ñô thị
ñối với các tuyến ñường ñược ñiều chỉnh và ñặt tên tại ðiều 1 theo quy ñịnh hiện hành.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2019.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Công an tỉnh,
Giám ñốc các Sở: Giao thông Vận tải, Văn hóa và Thể thao, Xây dựng, Tư pháp; Chủ tịch
Ủy ban nhân dân thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các phường có ñường ñược ñiều chỉnh và ñặt tên chịu trách nhiệm
thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

DANH SÁCH
ðIỀU CHỈNH VÀ ðẶT TÊN ðƯỜNG PHỐ TẠI THÀNH PHỐ HUẾ (ñợt IX)
(Kèm theo Quyết ñịnh số 16/2019/Qð-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
I. ðIỀU CHỈNH CHIỀU DÀI
Rộng (m)
TT

2

3
4

5

6

ðiểm ñầu

ðiểm cuối
(cũ)

ðiểm cuối
(mới)

Vị trí

Dài
(m)

Nguyễn Duy Trinh

Hoàng
Quốc Việt

Phan Anh

Khu dân cư

P. An ðông

500

26

14

Bê tông nhựa

Thanh Hải

ðiện Biên
Phủ

Nhà máy nước
Quảng Tế

ðường liên tổ
KV5

P. Thủy Xuân

1050

10.5

6,5

Bê tông nhựa

Vạn Xuân

Kim Long

Cầu Ba Bến

Lý Nam ðế

P. Kim Long

2200

11,5

6,5

Bê tông nhựa

Nguyễn Văn Thoại

Nguyễn Tư
Giản

Nguyễn ðình
Tân

Hồ Quý Ly

P. Phú Hậu

520

11,5

5,5

Bê tông nhựa

Hoàng Văn Lịch

Nguyễn
Hàm Ninh

Nguyễn ðình
Tân

Hồ Quý Ly

Phú Hậu

570

11,5

5,5

Bê tông nhựa

Chế Lan Viên

Xuân Diệu

Cao ðình ðộ

Trần Hoành

P. Trường An

770

10,5

6,5

Bê tông nhựa

Mặt
Nền
ñường

Loại
mặt ñường
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Tên ñường

13

14

II. ðẶT TÊN ðƯỜNG
TT
(1)
I

ðiểm ñầu

(2)
(3)
Khu ñịnh cư phường An ðông
ðường QH 12m
(ñường dọc theo hói
ðường QH 24m
Vạn Vạn)

ðiểm cuối

Vị trí

(4)

(5)

(6)

Rộng (m)
Mặt
Nền
ñường
(7)
(8)

354

12

6

An Dương
Vương

P. An ðông

561,5

26

18

Bê tông
nhựa

Âu Lạc

ðường QH
13,5m

P. An Hòa, P.
Hương Sơ

450

19,5

13,5

Bê tông
nhựa

Phạm
Bành

ðường QH

P. An Hòa

500

13,5

7,5

Bê tông
nhựa

Nguyễn
Duy Hiệu

350

13,5

7,5

Bê tông
nhựa
Tráng
nhựa
Tráng
nhựa

Lê Quang
Quận

ðường QH 1

Sư Vạn Hạnh

06

ðường QH 2

Nguyễn Phúc Chu

ðường QH

P. Hương Long

200

10,5

4,5

07

ðường QH 3

K34 Lê Quang
Quyền

ðường QH

P. Hương Long

300

10,5

4,5

04

Nguyễn
Khoa Diệu
Hồng

P. An ðông

05

03

(10)

ðường QH

III

II

ðặt tên

Bê tông
nhựa

ðường QH 26m
(ñường vuông góc với
Hải Triều
ñường An Dương
Vương)
Khu Quy hoạch An Hòa - Hương Sơ
ðường QH 19,5m
(ñường song song với
Cần Vương
Nguyễn Văn Linh)
ðường QH 13,5m
(ñường bên cạnh và
ðường QH 19,5m
song song ñường Cần
Vương)
Khu QH Hương Long

02

Loại
mặt
ñường
(9)

Nguyễn Phúc
P. Hương Long
Chu

Xuân Hòa
Hương
Bình
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Tên ñường cũ

Dài
(m)

TT
(1)
IV
08
V

10

(2)
Khu vực phường Phú Hậu

ðiểm cuối

Vị trí

(3)

(4)

(5)

(6)

Hoàng Văn
P. Phú Hậu
Lịch
Khu quy hoạch Bàu Vá 1, 2 và KQH thôn Thượng 3 - phường Thủy Xuân
ðường QH thôn
Mương
Hoài
Thanh
P. Thủy Xuân
Thượng 3
thoát nước
ðường liên tổ

ðường QH 1 Bàu Vá

ðường QH4 Bàu Vá
11 (ñường song song với
ñường Nguyễn Văn ðào)
VI

ðiểm ñầu

Chi Lăng

Rộng (m)
Mặt
Nền
ñường
(7)
(8)

Loại
mặt
ñường
(9)

ðặt tên
(10)

450

6

5,5

Bê tông
xi măng

Ngô Nhân
Tịnh

350

13,5

7,5

Bê tông
nhựa

Phan Kế
Bính

Nguyễn Văn ðào

ðường QH2

P. Thủy Xuân

350

13,5

6,5

Bê tông
nhựa

Sơn Xuyên

ðường QH 1

ðường QH

P. Thủy Xuân

350

13,5

7,5

Bê tông
nhựa

Võ Quang
Hải

Lê Văn Hưu

ðinh Tiên
Hoàng

P. Thuận Lộc

600

7,7

5

Bê tông
xi măng

Ngự Hà

Khu vực Thành nội

12 ðường ven sông Ngự Hà
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Tên ñường cũ

Dài
(m)
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CÔNG BÁO/Số 18/Ngày 02-4-2019
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 17/2019/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 3 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc sửa ñổi, bổ sung ðiểm b, Khoản 3, ðiều 2
Quyết ñịnh số 57/2015/Qð-UBND ngày 28/10/2015
của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 141/2016/Nð-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế
và sự nghiệp khác;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNN-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển
nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BNNPTNN-BNV ngày 26 tháng 3
năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục
và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và
Giám ñốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung ðiểm b, Khoản 3, ðiều 2 Quyết ñịnh số 57/2015/Qð-UBND
ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi
và Thú y, như sau:
“ðơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục:
Trạm Chẩn ñoán xét nghiệm và ñiều trị bệnh ñộng vật.
Trạm có Trưởng trạm và không quá 02 Phó Trưởng trạm; chuyên viên, kỹ thuật viên;
có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng ñể hoạt ñộng.”.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2019.
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi
và Thú y chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 01/NQ-TT.HðND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc cho thôi làm Ủy viên Ban văn hóa - xã hội,
khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
THƯỜNG TRỰC HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Sau khi xem xét Tờ trình số 50/TTr-HðND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của
Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội về việc ñề nghị cho thôi Ủy viên Ban văn hóa - xã hội,
nhiệm kỳ 2016 - 2021,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Cho thôi làm Ủy viên Ban văn hóa - xã hội, khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
ñối với ông Phan Thanh Hải - Giám ñốc Sở Văn hóa và Thể thao.
ðiều 2. Ban văn hóa - xã hội, các cơ quan, ñơn vị có liên quan và ông Phan Thanh Hải
chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này ñã ñược Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
khóa VII thông qua tại phiên họp ñịnh kỳ tháng 3 năm 2019./.
TM. THƯỜNG TRỰC HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 02/NQ-TT.HðND
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc cho thôi làm Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách,
khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
THƯỜNG TRỰC HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Sau khi xem xét Tờ trình số 51/TTr-HðND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của
Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách về việc ñề nghị cho thôi Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách,
nhiệm kỳ 2016 - 2021,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Cho thôi làm Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách, khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
ñối với ông Nguyễn ðại Vui - Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư.
ðiều 2. Ban kinh tế - ngân sách, các cơ quan, ñơn vị có liên quan và ông
Nguyễn ðại Vui chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này ñã ñược Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
khóa VII thông qua tại phiên họp ñịnh kỳ tháng 3 năm 2019./.
TM. THƯỜNG TRỰC HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 3 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc cho phép chuyển mục ñích sử dụng rừng sang mục ñích khác
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị ñịnh số 156/2018/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật lâm nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy ñịnh về trồng rừng thay thế khi chuyển
mục ñích sử dụng rừng sang mục ñích khác;
Xét Tờ trình số 1632/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc xem xét quyết ñịnh chủ trương chuyển mục ñích sử dụng rừng
sang mục ñích khác; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Cho phép chuyển mục ñích sử dụng rừng trồng sản xuất sang mục ñích khác
ñể thực hiện 16 công trình, dự án (chi tiết tại Phụ lục ñính kèm).
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ,
quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII,
kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 25 tháng 3 năm 2019./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Phụ lục: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH
CHUYỂN MỤC ðÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ðÍCH KHÁC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HðND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh
về việc cho phép chuyển mục ñích sử dụng rừng sang mục ñích khác)

ðịa ñiểm

Rừng trồng
Tổng rừng
trồng

1

Dự án Trang trại lợn Bôn Lành, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc

2

Dự án Nhà máy ñiện mặt trời Phong ðiền II tại xã Phong Chương, huyện Phong ðiền

3

Dự án Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng tại xã Hương Phú, huyện Nam ðông

4

Dự án ñầu tư khai thác và chế biến ñá Gabro tại xã Lộc ðiền, huyện Phú Lộc

5

Dự án Trạm dừng nghỉ La Sơn tại Km1+200(T) ñường Hồ Chí Minh ñoạn La Sơn - Túy Loan

6

Dự án Xây dựng nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao (Hue
Premium Silica) tại xã Phong Hiền, huyện Phong ðiền

Xã Vinh Mỹ

Rừng
phòng hộ

Rừng
sản xuất

0.278

0.12

0.12

62.14585

18.65136

18.65136

3.37258

3.37258

3.37258

Xã Lộc ðiền

43.8

4.35965

4.35965

Xã Lộc Bổn

1.84565

1.32955

1.32955

Xã Phong Hiền

7.05663

3.07535

3.07535

Xã Phong
Chương
Xã Hương Phú
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Quy mô
diện tích
khoảng
(ha)

Trong ñó diện tích
xin chuyển mục ñích sử dụng
sang mục ñích khác (ha)
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ðịa ñiểm

22

TT

Quy mô
diện tích
khoảng
(ha)

Trong ñó diện tích
xin chuyển mục ñích sử dụng
sang mục ñích khác (ha)
Rừng trồng
Tổng rừng
trồng

Rừng
phòng hộ

Rừng
sản xuất

Dự án ñấu nối 110kV sau trạm biến áp 220kV Phong ðiền

8

Dự án Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại thôn ðông Hòa, xã Bình ðiền, thị xã
Hương Trà

Xã Bình ðiền

0.2

0.2

0.2

9

Dự án Xây dựng Trang trại Nông Lâm ngư nghiệp (giai ñoạn 1) của ông ðoàn Mỹ
tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy

Xã Thủy Phù

0.7856

0.7856

0.7856

10

Dự án Nhà máy sản xuất men frit và men gốm sứ cao cấp công suất 30.000 tấn sản
phẩm/năm tại thị trấn Phú ða, huyện Phú Vang

TT Phú ða

4.88032

2.57724

2.57724

11

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn Lăng Cô tại huyện Phú Lộc

TT Lăng Cô;
xã Lộc Vĩnh

97.9213

40.3747

40.3747

12

Dự án Trung tâm thu mua gỗ rừng trồng, sản xuất và chế biến gỗ mộc gia dụng, sơ chế
nguyên liệu mùn cưa tại xã Hồng Thượng, huyện A Lưới

Xã Hồng
Thượng

2.053

1.0347

1.0347

13

Dự án Nhà máy ñiện mặt trời Phong ðiền (phần ñường dây)

Xã ðiền Lộc;
ðiền Hòa

3.7167

0.47077

0.47077

1.332685

0.964207

0.964207
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Xã Phong An,
Phong Thu và
thị trấn Phong
ðiền

TT

ðịa ñiểm

Quy mô
diện tích
khoảng
(ha)

Trong ñó diện tích
xin chuyển mục ñích sử dụng
sang mục ñích khác (ha)
Rừng trồng
Tổng rừng
trồng

Rừng
phòng hộ

Rừng
sản xuất

Dự án ñầu tư trạm nghiền Clinker 100.000 tấn/năm tại cụm công nghiệp Thủy Phương

Phường Thủy
Phương

2.76872

2.728

2.728

15

Dự án Trang trại lợn nái Nam Sơn

Xã Phong An;
Phong Sơn

33.24

12.35

12.35

16

Dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái, vui chơi Thác Mơ

Xã Hương Phú

4.93

4.93

4.93

270.32704

97.32371

- 97.32371

Tổng
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Số: 02/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về nguồn vốn và khả năng cân ñối vốn ngân sách Trung ương dự án Bảo tồn,
tu bổ và tôn tạo di tích Kinh thành Huế (giai ñoạn 1 ðề án di dời dân cư,
giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế)
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2015/Nð-CP ngày 31 thánh 12 năm 2015 của Chính phủ
về việc hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công;
Căn cứ Nghị ñịnh số 32/2015/Nð-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ
về quản lý chi phí ñầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị ñịnh số 46/2015/Nð-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ
về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ
về quản lý dự án ñầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị ñịnh số 42/2017/Nð-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015
của Chính phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2018/Nð-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9
năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm, Nghị ñịnh số
136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một
số ñiều của Luật ðầu tư công và số 161/2016/Nð-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ về cơ chế ñặc thù trong quản lý ñầu tư xây dựng ñối với một số dự án thuộc
các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Văn phòng
Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc
với tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Thông báo số 431/TB-VPCP ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng
Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc
với tỉnh Thừa Thiên Huế về ðề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích
Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế;
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Xét Tờ trình số 1167/TTr-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc thẩm ñịnh nguồn vốn và khả năng cân ñối vốn ngân sách
Trung ương dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Kinh thành Huế (giai ñoạn 1 ðề án
di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế); Báo cáo thẩm tra
của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại
kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thống nhất về nguồn vốn và khả năng cân ñối vốn ngân sách Trung ương
dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Kinh thành Huế (giai ñoạn 1 ðề án di dời dân cư,
giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế) với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên dự án: Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Kinh thành Huế.
2. Cấp quyết ñịnh ñầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Tên chủ ñầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ ñất thành phố Huế.
4. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Di tích Kinh thành Huế, thành phố Huế, tỉnh
Thừa Thiên Huế.
5. Tổng mức ñầu tư dự án: 2.503.192 triệu ñồng, trong ñó:
- Hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích là 497.634 triệu ñồng.
- Hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái ñịnh cư là 2.005.558 triệu ñồng,
bao gồm:
+ Phần tái ñịnh cư ñã thực hiện: 47.306 triệu ñồng.
+ Phần bồi thường, giải phóng mặt bằng ñã thực hiện: 77.721 triệu ñồng.
+ Phần bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa thực hiện (thuộc giai ñoạn 1 ðề án di dời
dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế): 1.880.531 triệu ñồng.
ðây là phần ñề nghị thẩm ñịnh nguồn vốn ngân sách trung ương.
6. Nguồn vốn cho phần bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa thực hiện
(1.880.531 triệu ñồng): Ngân sách trung ương từ nguồn dự phòng chung của kế hoạch
ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020.
7. Thời gian thực hiện của phần bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa
thực hiện: 2019 - 2021.
Tiến ñộ và phân kỳ ñầu tư phần bồi thường giải phóng mặt bằng chưa thực hiện:
Nguồn vốn ngân sách
Năm
Ghi chú
trung ương (triệu ñồng)
Tổng cộng
1.880.531
Vốn dự phòng NSTW
1. Phần vốn ñã bố trí năm 2019
100.000
năm 2018
2. Phần vốn chưa bố trí
1.780.531
Phần vốn ñề nghị Bộ
- Năm thứ nhất (2019)
500.000
Kế hoạch và ðầu tư,
- Năm thứ hai (2020)
1.000.000
Bộ Tài chính thẩm ñịnh
- Năm thứ ba (2021) - thuộc
nguồn vốn ngân sách
kế hoạch trung hạn giai ñoạn
280.531
trung ương
2021 - 2025
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8. Hình thức ñầu tư dự án: Bồi thường, giải phóng mặt bằng.
9. Mục tiêu ñầu tư:
9.1. Mục tiêu tổng quát:
Gìn giữ, bảo vệ các giá trị lịch sử, bảo tồn văn hóa còn nguyên vẹn nhất của
Việt Nam do tiền nhân ñể lại cho tương lai; ổn ñịnh và nâng cao chất lượng cuộc sống
của người dân sống trong khu vực 1 di tích; bảo vệ, ñảm bảo môi trường, chỉnh trang
cảnh quan; phát huy giá trị di tích, tạo sản phẩm du lịch; tạo ñộng lực phát triển
kinh tế - xã hội.
9.2. Mục tiêu cụ thể từ năm 2019 - 2021: hoàn thành di dời, xây dựng khu tái ñịnh cư
cho các hộ dân thuộc phạm vi di tích Kinh thành Huế gồm tường thành, các eo bầu,
hộ thành hào và tuyến phòng lộ (2.938 hộ).
10. Nội dung và quy mô ñầu tư:
10.1. Phạm vi bồi thường, giải phóng mặt bằng:
a) Phần ñã thực hiện: Thượng thành và các eo bầu ñoạn từ cửa Thượng Tứ ñến
Quan Tượng ðài thuộc ñịa bàn phường Thuận Thành và phường Thuận Hòa.
- Tổng diện tích giải tỏa: 41.007 m2;
- Tổng số hộ là 166 hộ, gồm 79 hộ chính và 87 hộ phụ.
b) Phần chưa thực hiện và bổ sung:
Phạm vi bồi thường, giải phóng mặt bằng: Số hộ dân dự kiến giải tỏa, di dời
khoảng 2.938 hộ (gồm 1.532 hộ chính và 1.406 hộ phụ), cụ thể: giải tỏa 100% các hộ dân
thuộc khu vực thượng thành, eo bầu, hộ thành hào và tuyến phòng lộ.
10.2. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư:
a) Phần ñã thực hiện:
Thực hiện theo ñiểm b, khoản 10, ðiều 1 Quyết ñịnh số 1918/Qð-UBND ngày 14
tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
b) Phần chưa thực hiện và bổ sung:
Thực hiện theo Khung chính sách di dời dân cư, giải phóng mặt bằng Khu vực I,
hệ thống di tích Kinh thành Huế, thuộc quẩn thể di tích Cố ñô Huế ñã ñược Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 1771/TTg-CN ngày 10 tháng 12 năm 2018 của
Thủ tướng Chính phủ. Những nội dung không quy ñịnh tại khung chính sách sẽ ñược
thực hiện theo quy ñịnh hiện hành.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan,
báo cáo Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Tài chính thẩm ñịnh nguồn vốn và khả năng cân ñối
vốn ngân sách trung ương theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư công.
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2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ,
quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII,
kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 25 tháng 3 năm 2019./.
CHỦ TỊCH

Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 03/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng
Hội ñồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Xét Tờ trình số 53/TTr-TT.HðND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Thường trực
Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Hội ñồng
nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh và kết quả
biểu quyết công khai miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân tỉnh,
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày 25 tháng 3 năm 2019,
QUYẾT NGHỊ:

ðiều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân tỉnh,
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông Hoàng Khánh Hùng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
ðiều 2. Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các cơ quan, ñơn vị có liên quan
và ông Hoàng Khánh Hùng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII,
kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 25 tháng 3 năm 2019./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 04/NQ-HðND
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên
Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu,
từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;
Xét Tờ trình số 1541/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh,
nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh và
kết quả biểu quyết công khai miễn nhiệm thành viên Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh,
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày 25 tháng 3 năm 2019,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
ñối với ông Phan Tiến Dũng - nguyên Giám ñốc Sở Văn hóa và Thể thao.
ðiều 2. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
khóa VII, kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 25 tháng 3 năm 2019./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 05/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 3 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu,
từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;
Xét Tờ trình số 1542/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc giới thiệu người ra ứng cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh,
nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh và
kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
ngày 25 tháng 3 năm 2019,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với các ông có tên sau:
1. Ông Nguyễn ðại Vui - Tỉnh ủy viên, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư.
2. Ông Phan Thanh Hải - Giám ñốc Sở Văn hóa và Thể thao.
(Có danh sách trích ngang kèm theo)
ðiều 2. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thực hiện chức năng,
nhiệm vụ và quyền hạn theo quy ñịnh của pháp luật.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII,
kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 25 tháng 3 năm 2019./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

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

Số: 697/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc ủy quyền cho Sở Ngoại vụ bảo lãnh các ñối tượng người nước ngoài
thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh
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 Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại
Việt Nam năm 2014;
Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ
Công an quy ñịnh mẫu giấy tờ liên quan ñến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của
người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị ñịnh số 61/2018/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ
về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2215/Qð-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục các thủ tục hành chính ñược chuẩn hóa thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế;
Xét ñề nghị của Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 143/TTr-SNgV ngày 14 tháng 02
năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ủy quyền cho Sở Ngoại vụ thực hiện thẩm ñịnh hồ sơ các công việc
liên quan ñến người nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh,
cụ thể như sau:
1. Thẩm ñịnh hồ sơ ñề nghị xem xét việc nhập cảnh của người nước ngoài ñến
làm việc, thực tập, tham dự hội nghị, hội thảo tại tỉnh Thừa Thiên Huế (ðiều 10 và
ðiều 19 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam).
2. Thẩm ñịnh hồ sơ ñề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài
ñến làm việc, thực tập tại tỉnh Thừa Thiên Huế (ðiều 35 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh,
cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam).
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3. Thẩm ñịnh hồ sơ ñề nghị xem xét cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài ñến
làm việc tại tỉnh (ðiều 37 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại
Việt Nam).
4. Thẩm ñịnh hồ sơ ñề nghị cấp phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho
người nước ngoài ñến làm việc tại tỉnh (ðiều 6 Nghị ñịnh số 34/2014/Nð-CP ngày
29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới ñất liền nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam và Khoản 4 ðiều 6 Thông tư số 43/2015/TT-BQP ngày
28/5/2015 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số
34/2014//Nð-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới ñất liền
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ðiều 7 Nghị ñịnh số 71/2015/Nð-CP
ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt ñộng của người, phương tiện trong
khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ðiều 6 Thông tư
số 162/2016/TT-BQP ngày 21/10/2016 của Bộ Quốc phòng quy ñịnh thực hiện một
số ñiều của Nghị ñịnh số 71/2015/Nð-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý
hoạt ñộng của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam.
ðiều 2. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm:
1. Phối hợp với Công an tỉnh giải quyết 04 nội dung công việc ñược ủy quyền
nêu trên.
2. Có văn bản hướng dẫn và thông báo kịp thời ñến tổ chức, cá nhân có nhu cầu
trên tinh thần tinh giản tối ña về thời gian thẩm ñịnh hồ sơ, ñảm bảo thuận lợi, nhanh gọn,
chính xác, tránh gây phiền hà cho cá nhân, cơ quan, tổ chức ñề nghị giải quyết.
3. Trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, báo cáo kết quả thực hiện 04 nội dung
ñược ủy quyền nêu trên cho Ủy ban nhân dân tỉnh ñể tiếp tục xem xét quyết ñịnh.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực vào ngày 31
tháng 12 năm 2019.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Ngoại vụ,
Tư pháp, Công an tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị và các tổ chức liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 710/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 3 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi ñầu tư và thông tin, tiêu chí
lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện dự án trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
năm 2019 ñịnh hướng ñến năm 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6
năm 2015;
Căn cứ Luật ðầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật ðất ñai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 118/2015/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư;
Căn cứ Quyết ñịnh số 86/2009/Qð-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết ñịnh số 942/Qð-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi ñầu tư của
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2017 - 2018 và ñịnh hướng ñến năm 2020;
Xét ñề nghị của Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Công văn số 610/SKHðT-XTðT
ngày 15 tháng 3 năm 2019 về việc công bố thông tin dự án Trang trại nông nghiệp
công nghệ cao tại Phường Hương Vân, thị xã Hương Trà,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bổ sung danh mục dự án kêu gọi ñầu tư và công bố thông tin dự án kêu
gọi ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và ñịnh hướng ñến năm 2020 (Phụ lục
bổ sung danh mục và thông tin dự án công bố, kêu gọi ñầu tư ñính kèm).
ðiều 2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và các ñịa phương liên
quan có trách nhiệm ñăng tải thông tin các dự án ñược phê duyệt trên cổng thông tin
ñiện tử thuộc ñơn vị quản lý.
ðiều 3. Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh; UBND thị xã Hương Trà và các cơ quan liên quan căn cứ thông tin các
dự án ñược phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà ñầu tư tham gia nghiên cứu và thực
hiện dự án theo quy ñịnh hiện hành.
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ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại
Quyết ñịnh số 942/Qð-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành
Danh mục dự án kêu gọi ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2017 - 2018,
ñịnh hướng ñến năm 2020 và các Quyết ñịnh bổ sung danh mục không trái với
nội dung Quyết ñịnh này vẫn giữ nguyên.
ðiều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở, ban, ngành,
cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà và Thủ trưởng các cơ quan
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

CÔNG BÁO/Số 18/Ngày 02-4-2019

35

THÔNG TIN DỰ ÁN KÊU GỌI ðẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 710/Qð-UBND tỉnh ngày 21/3/2019 )
DỰ ÁN TRANG TRẠI NÔNG NGHIỆP TRỒNG TRỌT CÔNG NGHỆ CAO
TẠI PHƯỜNG HƯƠNG VÂN, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
1. Tên dự án: Trang trại nông nghiệp trồng trọt công nghệ cao.
2. ðịa ñiểm: Khu ñất thực hiện dự án thuộc khu vực Mòn Chổi, TDP Sơn Công 2,
phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phạm vi ranh giới
như sau:
- Phía Tây: giáp ñất trồng cây lâu năm và Hồ Cừa;
- Phía Bắc: giáp ñất trồng lúa;
- Phía ðông: giáp ñất trồng lúa;
- Phía Nam: giáp ñất trồng cây lâu năm và Hồ Cừa.

Bản ñồ mặt bằng hiện trạng sử dụng ñất
3. Diện tích: Khoảng 4ha.
4. Hiện trạng khu ñất: Khu ñất do UBND phường Hương Vân quản lý,
hiện tại ñang cho người dân tận dụng trồng cây lâm nghiệp. ðối chiếu với ñiều chỉnh
quy hoạch chung thành phố Huế mở rộng ñến năm 2030 và tầm nhìn ñến năm 2050
ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết ñịnh 649/Qð-TTg ngày 06/5/2014;
Quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 của phường Hương Vân và của thị xã Hương Trà
ñược UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết ñịnh số 409/Qð-UBND ngày 27/02/2014 thì
khu ñất nói trên ñược quy hoạch là ñất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
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5. Mục tiêu ñầu tư:
- Ứng dụng công nghệ cao (nhà lưới, nhà kính) sản xuất cây thực phẩm, trồng
cây ăn quả ñặc sản ñảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, ñáp ứng nhu cầu
tiêu dùng tại tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh lân cận.
6. Các yếu tố thuận lợi của khu ñất dự án: Khu vực dự án chủ yếu là ñất
người dân tận dụng trồng cây lâu năm và cây khác nên thuận lợi cho công tác ñền bù
giải phóng mặt bằng.
- ðất tại vị trí thực hiện dự án có phù sa màu mỡ, phù hợp cho việc phát triển
trồng trọt.
- Dự án có vị trí ñịa lý thuận lợi cách trung tâm thành phố Huế khoảng 06km,
gần các vùng trồng nguyên liệu, thuận tiện cho việc vận chuyển và trao ñổi hàng hóa
với các vùng lân cận ñể cung ứng, phân phối.
- Dự án sau khi triển khai sẽ có tính liên kết với ñịa bàn các xã, phường có
thế mạnh về nông nghiệp tạo thành chuỗi sản phẩm về nông nghiệp ñặc sắc cung ứng
cho thị trường trong khu vực.
7. Hình thức lựa chọn nhà ñầu tư: Theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành.
8. Hình thức ñầu tư: ñầu tư trong nước hoặc ñầu tư trực tiếp nước ngoài.
9. Tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư: Ngoài các ñiều kiện, quy ñịnh chung về
ñiều kiện ñăng ký nghiên cứu, ñầu tư phù hợp với các quy ñịnh hiện hành, nhà ñầu tư
ñăng ký nghiên cứu, ñầu tư dự án phải ñảm bảo các tiêu chí như sau:
9.1. Quy mô, tính chất dự án: Theo bố trí tổng mặt bằng phân khu chức năng
hoặc quy hoạch ñược phê duyệt. Dự án ñảm bảo các phân khu tối thiểu như sau:
- Trồng cây thực phẩm.
- Trồng cây ăn quả ñặc sản, hành lang bảo hộ.
- Nhà ñiều hành, nhà ở công nhân, sân phơi, nhà kho.
9.2. Tổng mức ñầu tư dự án: Tối thiểu 10 tỷ ñồng (chưa kể tiền thuê ñất).
9.3. Tiến ñộ thực hiện dự án: Tối ña 02 năm kể từ khi ñược thuê ñất.
9.4. Thời gian thuê ñất: Tối ña 30 năm.
9.5. Hình thức nộp tiền thuê ñất: hàng năm/một lần.
9.6. Năng lực tài chính của nhà ñầu tư:
9.6.1. Nhà ñầu tư có vốn thuộc sở hữu của mình ñể thực hiện dự án không
thấp hơn 20% tổng vốn ñầu tư dự án, cam kết chứng minh nguồn vốn này chưa ñược
sử dụng ñể chứng minh năng lực tài chính cho các dự án khác. Trường hợp tại cùng
một thời ñiểm, nhà ñầu tư tham gia nhiều dự án thì phải ñảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu
ñáp ứng ñủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà ñầu tư cam kết thực hiện cho tất cả
các dự án theo quy ñịnh.
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- Việc xem xét năng lực tài chính của nhà ñầu tư ñược thực hiện trên cơ sở
báo cáo giải trình năng lực tài chính của nhà ñầu tư, ñính kèm tài liệu chứng minh
theo quy ñịnh của Luật ðầu tư (Bản sao có chứng thực Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất
của nhà ñầu tư hoặc báo cáo tài chính có kiểm toán ñối với nhà ñầu tư thuộc ñối tượng
quy ñịnh phải nộp báo cáo có kiểm toán ñộc lập).
- Nhà ñầu tư có cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính ñối với phần
nghĩa vụ tài chính còn lại ngoài vốn chủ sở hữu thuộc trách nhiệm thu xếp của
nhà ñầu tư theo quy ñịnh.
* ðối với doanh nghiệp ngoài ñịa phương ñã ñược cấp Quyết ñịnh chủ trương
ñầu tư, khuyến khích thành lập doanh nghiệp tại ñịa phương ñể quản lý vận hành,
khai thác và thực hiện các nghĩa vụ với ñịa phương sau khi dự án hoàn thành.
9.6.2. Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới tại ñịa phương (dưới 01 năm)
ñể thực hiện dự án (chỉ áp dụng cho dự án thứ nhất): Có vốn thuộc sở hữu của mình
ñể thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức ñầu tư ñối với dự án; vốn thuộc sở hữu
của mình chứng minh bằng vốn ñiều lệ thực góp bằng tiền ñến thời ñiểm báo cáo.
- Nhà ñầu tư có cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính ñối với phần
nghĩa vụ tài chính còn lại ngoài vốn chủ sở hữu thuộc trách nhiệm thu xếp của nhà
ñầu tư theo quy ñịnh.
9.7. Tính khả thi, hiệu quả kinh tế của dự án: Dự án phải thể hiện tính
hiệu quả kinh tế - xã hội (giải quyết việc làm cho lao ñộng, nộp ngân sách, các chỉ số
kinh tế hiệu quả, hiệu quả sử dụng ñất cao, sử dụng công nghệ tiên tiến, môi trường
và các vấn ñề liên quan khác theo quy ñịnh).
9.8. Năng lực, kinh nghiệm ñầu tư:
- Nhà ñầu tư ñã hoặc ñang hoạt ñộng trong lĩnh vực nông nghiệp, trồng trọt.
- Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới tại ñịa phương (dưới 01 năm) ñể
thực hiện dự án, yêu cầu: Có cổ ñông hoặc nhóm cổ ñông ñối với công ty cổ phần,
thành viên góp vốn hoặc nhóm thành viên góp vốn ñối với công ty trách nhiệm hữu hạn
hoặc có chủ sở hữu ñối với công ty TNHH một thành viên ñáp ứng ñồng thời yêu cầu:
+ ðã hoặc ñang hoạt ñộng trong lĩnh vực nông nghiệp, trồng trọt.
+ Sở hữu phần vốn góp chiếm tối thiểu trên 50% vốn chủ sở hữu ñể thực hiện
dự án.
9.9. ðiều kiện không vi phạm pháp luật ñất ñai: Nhà ñầu tư thực hiện dự án
không vi phạm quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai ñối với trường hợp nhà ñầu tư ñang
sử dụng ñất do Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư khác theo
quy ñịnh tại Khoản 3, ðiều 14 Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của
Chính phủ.
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10. Quy hoạch:
ðối chiếu với ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế ñến năm 2030 và
tầm nhìn ñến năm 2050 ñã ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết ñịnh số
649/Qð-TTg ngày 06/5/2014, khu vực nói trên có chức năng là ñất nông nghiệp và
nuôi trồng thủy sản.
11. Thông tin liên hệ:
Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp
Sở Kế hoạch và ðầu tư Thừa Thiên Huế
ðịa chỉ: 07 Tôn ðức Thắng, thành phố Huế
Số ñiện thoại: +84 234 3855501/3938824/3938825
Email: ipa.skhdt@thuathienhue.gov.vn
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39

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

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;
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;
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 tại Tờ trình số 302/TTr-SNV ngày 19
tháng 3 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Cử ông Nguyễn ðình Bách, 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.
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 Nguyễn ðình Bách chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 734/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc phân công cơ quan thẩm ñịnh, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh
thực phẩm nông, lâm, thủy sản ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm;
cơ quan quản lý ñiều kiện bảo ñảm an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất,
kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở
ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị ñịnh số 15/2018/Nð-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật An toàn thực phẩm;
Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy ñịnh phương thức quản lý ñiều kiện
ñảm bảo an toàn thực phẩm ñối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản
không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm thuộc
phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy ñịnh việc thẩm ñịnh, chứng nhận cơ sở
sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình
số 387/TTr-SNNPTNT ngày 18 tháng 3 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phân công cơ quan thực hiện thẩm ñịnh, chứng nhận cơ sở sản xuất
kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm; cơ quan
quản lý ñiều kiện bảo ñảm an toàn thực phẩm ñối với cơ sở sản xuất, kinh doanh
nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn
thực phẩm trên ñịa bàn tỉnh theo phụ lục ñính kèm.
ðiều 2. Cơ quan ñược phân công nhiệm vụ thực hiện thẩm ñịnh, chứng nhận
cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm
thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý ñiều kiện bảo ñảm an toàn
thực phẩm ñối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện
cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm theo quy ñịnh tại Thông tư
17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
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ðiều 3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ ñạo, hướng dẫn,
kiểm tra việc tổ chức thực hiện Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018
và Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn và các nội dung tại Quyết ñịnh này. ðịnh kỳ tổng hợp kết quả thực hiện,
báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy ñịnh.
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế phân công cơ quan cấp huyện
triển khai thực hiện Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn trên ñịa bàn theo Quyết ñịnh này. ðịnh kỳ tổng hợp kết quả
thực hiện báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Quản lý
chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) theo quy ñịnh.
Sở Tài chính cân ñối, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hàng năm
từ ngân sách cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố Huế ñể thực hiện.
ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết ñịnh
số 482/Qð-UBND ngày 09/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ
kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở
sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm; ñiều kiện
bảo ñảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý ñối với cơ sở sản xuất ban ñầu
nhỏ lẻ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy ñịnh phân công trách nhiệm
ñược viện dẫn trong Quyết ñịnh này có sự thay ñổi, bổ sung hoặc ñược thay thế thì áp dụng
theo văn bản quy phạm pháp luật mới.
ðiều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các ñơn vị,
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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Phụ lục
Về việc phân công cơ quan thẩm ñịnh, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh
thực phẩm nông, lâm, thủy sản ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm; cơ quan quản lý
ñiều kiện bảo ñảm an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản
không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Kèm theo Quyết ñịnh số 734/Qð-UBND ngày 23/3/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
TT Cơ quan thực hiện
I
1

Loại hình cơ sở

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ sở sản xuất ban ñầu thực phẩm có nguồn gốc thực vật, kể cả hoạt
Chi cục Trồng trọt ñộng sơ chế ñược thực hiện tại cơ sở trồng trọt (có Giấy chứng nhận
và Bảo vệ thực vật ñăng ký doanh nghiệp, Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư, Giấy chứng nhận
ñăng ký ñầu tư)

2

Cơ sở giết mổ gia súc, gia cẩm; cơ sở sản xuất ban ñầu thực phẩm có
nguồn gốc ñộng vật trên cạn kể cả cơ sở thu gom, sơ chế, giết mổ,
Chi cục Chăn nuôi
kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm và ñộng vật khác gắn liền
và Thú y
với cơ sở sản xuất ban ñầu (có Giấy chứng nhận ñăng ký Doanh nghiệp,
Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư, Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư)

3

Chi cục Thủy sản

- Cơ sở sản xuất ban ñầu thực phẩm có nguồn gốc thủy sản (có Giấy
chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp, Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư,
Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư).
- Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên.
- Cảng cá.

4

- Cơ sở thu gom, sơ chế, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản
(trừ cơ sở quy ñịnh tại ðiểm 1, 2,3 của Mục I và Mục II, III phụ lục này)
- Cơ sở sản xuất nước ñá ñể bảo quản nông lâm thủy sản sản, cơ sở
Chi cục Quản lý chế biến nông lâm thủy sản và kho lạnh (bao gồm các cơ sở có hoặc
chất lượng Nông lâm không có Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hộ cá thể, Giấy
chứng nhận ñăng ký Doanh nghiệp, Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư,
sản và Thủy sản
Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư trừ các cơ sở ñược quy ñịnh tại
ðiểm e, g Khoản 1, ðiều 2 Thông tư số 38/2018/BNNPTNT).
- Chợ ñầu mối, chợ ñấu giá.

II

Cơ sở sản xuất ban ñầu nông lâm thủy sản và muối, cơ sở thu gom,
Ủy ban nhân dân sơ chế, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên ñịa bàn
các huyện, thị xã, quản lý có Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hộ cá thể, giấy
chứng nhận kinh tế trang trại do UBND cấp huyện cấp trừ các cơ sở
thành phố Huế
quy ñịnh tại Mục I và III Phụ lục này.

Cơ sở sản xuất ban ñầu nhỏ lẻ, cơ sở sơ chế, kinh doanh, bảo quản,
Ủy ban nhân dân
vận chuyển thực phẩm nông lâm thủy sản không có giấy phép kinh doanh;
III các xã, phường,
không có ñịa ñiểm cố ñịnh; tàu cá có chiều dài dưới 15 mét (trừ các
thị trấn
cơ sở quy ñịnh tại Mục I và II).
Ghi chú: Trường hợp cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm hoặc cơ sở vừa sản xuất, vừa kinh doanh
nhiều loại sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên thì
thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 8, Khoản 10, ðiều 36, Nghị ñịnh số 15/2018/Nð-CP ngày
02/02/2018 của Chính phủ.
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Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Hoài Trâm,
giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
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 04-Qði/TU ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy ban hành Quy ñịnh phân cấp quản lý cán bộ;
Căn cứ Quyết ñịnh số 52/2015/Qð-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ,
công chức tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Thông báo số 400-TB/TU ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh ñạo, quản lý;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 329/TTr-SNV ngày 26
tháng 3 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bổ nhiệm bà Trần Thị Hoài Trâm, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019 cho ñến ngày 31 tháng 3
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, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, thủ trưởng các cơ quan có liên quan
và bà Trần Thị Hoài Trâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN
ðịa chỉ: 16 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;
ðiện thoại liên hệ: 0234.3834537; Fax: 0234.3834537
Email: congbao@thuathienhue.gov.vn;
Website: http://congbao.thuathienhue.gov.vn;
In tại: Công ty CP In và Dịch vụ giáo dục Huế.

