Tỉnh Thừa Thiên Huế
Số 20

Ngày 22 tháng 4 năm 2019

MỤC LỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ LỘC
29-3-2019

Quyết ñịnh số 02/2019/Qð-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm
pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện ban hành: Quyết ñịnh số
07/2014/Qð-UBND ngày 14/4/2014; Quyết ñịnh số 04/2015/Qð-UBND
ngày 21/4/2015; Quyết ñịnh số 05/2015/Qð-UBND ngày
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ LỘC
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ LỘC

Số: 02/2019/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Lộc, ngày 29 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
do Ủy ban nhân dân huyện ban hành
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ LỘC
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 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
năm 2015;
Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện tại Tờ trình số 62/TTr-TP
ngày 27 tháng 3 năm 2019.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bãi bỏ 06 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện
ban hành, cụ thể như sau:
1. Quyết ñịnh số 07/2014/Qð-UBND ngày 14/4/2014 của UBND huyện ban hành
Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã,
thị trấn thuộc huyện Phú Lộc.
2. Quyết ñịnh số 04/2015/Qð-UBND ngày 21/4/2015 của UBND huyện ban hành
Quy ñịnh về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các ñơn vị sự nghiệp
công lập trên ñịa bàn huyện Phú Lộc.
3. Quyết ñịnh số 05/2015/Qð-UBND ngày 21/4/2015 của UBND huyện
Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt ñộng của cơ quan hành chính nhà nước
và ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc.
4. Quyết ñịnh số 12/2015/Qð-UBND ngày 07/10/2015 của UBND huyện ban hành
Quy chế thi ñua khen thưởng huyện Phú Lộc.
5. Quyết ñịnh số 01/2016/Qð-UBND ngày 03/02/2016 của UBND huyện
ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn ñối với cán bộ, công chức, viên chức
và người lao ñộng lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
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6. Quyết ñịnh số 06/2016/Qð-UBND ngày 20/4/2016 của UBND huyện về việc
sửa ñổi ðiều 5 Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn ban hành kèm theo Quyết ñịnh
số 01/2016/Qð-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2019.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện;
Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Mạnh
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 913/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
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 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị quyết số 69/2018/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội
về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;
Căn cứ Nghị ñịnh số 84/2014/Nð-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
Căn cứ Quyết ñịnh số 213/Qð-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí năm 2019;
Căn cứ Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 84/2014/Nð-CP ngày 08
tháng 9 năm 2014 của Chính phủ;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 711/TTr-STC ngày 28
tháng 3 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Chương trình thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở, ban, ngành,
cơ quan, ñơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch nhân dân các huyện, các thị xã và thành phố Huế;
Giám ñốc các Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên thuộc tỉnh quản lý
và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

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

CHƯƠNG TRÌNH
TỔNG THỂ VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ
CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 913/Qð-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA THỰC HÀNH
TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2019
1. Mục tiêu:
Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau ñây gọi tắt là THTK,
CLP) năm 2019 là tiếp tục ñẩy mạnh công tác THTK, CLP trong mọi lĩnh vực của
ñời sống kinh tế xã hội; thực hiện có trọng tâm, trọng ñiểm ñể tạo chuyển biến rõ rệt
trong công tác THTK, CLP với những kết quả cụ thể; tập trung xây dựng các giải pháp
nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực ñể thực hiện
các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn ñịnh ñời sống, tiêu dùng của nhân dân,
bảo ñảm an sinh, xã hội trên ñịa bàn tỉnh gắn với chương trình, mục tiêu về thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ năm 2019.
2. Yêu cầu:
- ðẩy mạnh công tác THTK, CLP trong năm 2019 ñể ñảm bảo hoàn thành các
chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường ñề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
năm 2019 của tỉnh gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm của Chính phủ năm 2019
và tại Chương trình tổng thể của tỉnh về THTK,CLP giai ñoạn 2016 - 2020.
- THTK, CLP phải bám sát chủ trương, ñịnh hướng của ðảng, chính quyền, gắn
với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, lĩnh vực,
ñịa phương và phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, bảo ñảm hoàn thành nhiệm vụ
ñược giao, không ñể ảnh hưởng ñến hoạt ñộng bình thường của cơ quan, tổ chức.
- THTK, CLP là trách nhiệm của các các Sở, ban, ngành, ñịa phương, cơ quan,
ñơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, các tổ chức và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ
ñược giao, gắn với trách nhiệm của người ñứng ñầu và gắn kết giữa các ngành, lĩnh vực
ñể tạo chuyển biến tích cực trong chống lãng phí và thực hành tiết kiệm.
- THTK, CLP phải ñược tiến hành ñồng bộ với các hoạt ñộng phòng chống
tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy
tinh gọn, hoạt ñộng hiệu lực, hiệu quả; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật,
ñồng thời, phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của Sở, ban,
ngành, ñịa phương, cơ quan, ñơn vị.
- THTK, CLP phải ñảm bảo ñược tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc,
mọi nơi với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng.
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3. Nhiệm vụ trọng tâm:
Việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
năm 2019 là nhiệm vụ trọng tâm của toàn bộ các các Sở, ban, ngành, ñịa phương, cơ quan,
ñơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh trong năm 2019. ðây là yếu tố quan trọng
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
của tỉnh.
ðể ñạt ñược các yêu cầu ñó, việc THTK, CLP trong năm 2019 cần triển khai
làm tốt các nhiệm vụ sau ñây:
a) Tập trung mọi nguồn lực ñể thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội trong năm 2019. Trong ñó, tập trung ñẩy mạnh phát triển du lịch - dịch vụ,
khuyến khích phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, ñổi mới sáng tạo, khởi nghiệp
và phát triển doanh nghiệp. Gắn phát triển kinh tế với bảo ñảm an sinh xã hội và bảo vệ
môi trường. ðổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt ñộng
hiệu lực, hiệu quả gắn với ñẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng,
lãng phí; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống;
triệt ñể tiết kiệm chi ngân sách, thực hiện chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực
ñể góp phần ñảm bảo ñưa tổng sản phẩm (GDP) trong tỉnh tăng bình quân 7,5 - 8%,
GRDP bình quân ñầu người ñạt 1.915 USD, thu ngân sách nhà nước ñạt 6.629 tỷ ñồng,
tổng kim ngạch xuất khẩu ñạt 1.055 triệu USD, tổng vốn ñầu tư toàn xã hội ñạt
22.700 tỷ ñồng và các chỉ tiêu khác ñặt ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2019
của UBND tỉnh ñề ra.
b) Tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính - ngân sách. Quản lý chặt chẽ thu chi
ngân sách nhà nước, ñảm bảo thu ñúng, thu ñủ, chống thất thu, giảm nợ ñọng thuế.
Giữ cơ cấu hợp lý giữa tích lũy và tiêu dùng, tăng tỷ trọng chi ñầu tư phát triển, giảm
tỷ trọng chi thường xuyên, ñảm bảo chi cho con người, an sinh xã hội và chi cho
quốc phòng, an ninh. Triệt ñể tiết kiệm chi ngân sách, chủ ñộng trong lồng ghép các
chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm; quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn kinh phí
cải cách tiền lương ñể chủ ñộng trong thực hiện cải cách tiền lương, phụ cấp.
c) Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy ñịnh tại Luật Quản lý, sử dụng
tài sản công ñể góp phần chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng, phát huy nguồn lực
nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh tế - xã hội, giảm thiểu rủi ro tài khóa. Chống
lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước thông qua việc ñẩy mạnh mua sắm tài sản
nhà nước theo phương thức tập trung, áp dụng ñối với những loại tài sản có lượng
mua sắm nhiều, giá trị mua sắm lớn, ñược sử dụng phổ biến ở nhiều cơ quan, tổ chức,
ñơn vị.
d) Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao ñộng, nâng cao chất lượng lao ñộng,
tăng hiệu suất, hiệu quả lao ñộng; phấn ñấu ñưa tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị
xuống dưới 4%; phấn ñấu tinh giản biên chế hành chính ở mức tối ña trên cơ sở nâng cao
hiệu suất, hiệu quả làm việc trong các cơ quan nhà nước.
ñ) Chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý ô nhiễm
môi trường thông qua việc thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch về sử dụng ñất,
quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản ñã ñược phê duyệt
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góp phần ñảm bảo: ðạt tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch trên 85%; tỷ lệ
chất thải rắn sinh hoạt ñô thị ñược thu gom, xử lý ñạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy ñịnh
là 96%; ổn ñịnh tỷ lệ che phủ rừng là 57,3%.
e) Triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tổ chức lại các ñơn vị sự nghiệp công lập
bảo ñảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt ñộng
hiệu quả. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức ñể sử dụng hiệu quả chi thường xuyên của ngân sách nhà nước,
góp phần cải cách chính sách tiền lương. Tiếp tục triển khai quyết liệt các quy ñịnh
về chuyển ñơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần, quy ñịnh về cơ chế tự chủ ñối với
ñơn vị sự nghiệp, giảm mạnh chi ngân sách nhà nước cho khu vực này. ðẩy mạnh
việc chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của nhà nước ñối với các ñơn vị sự nghiệp
công lập sang cơ chế ñặt hàng.
f) Tiếp tục chỉ ñạo tuyên truyền, phổ biến pháp luật THTK, CLP thông qua
tổ chức các chương trình tập huấn, sinh hoạt chuyên ñề hoặc phổ biến thông tin
pháp luật về THTK, CLP trên các phương tiện thông tin ñại chúng, Cổng thông tin
ñiện tử hoặc Trang thông tin ñiện tử.
g) Rà soát, ñối chiếu các văn bản pháp luật có liên quan ñến Luật THKT, CLP
và các quy ñịnh của Chính phủ về THTK, CLP ñể hướng dẫn sửa ñổi, bổ sung, ban hành
theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành; bãi bỏ các quy ñịnh không
phù hợp trong phạm vi ngành, cơ quan, ñơn vị, ñịa phương quản lý, trọng tâm tập trung
vào rà soát, lập danh mục các ñịnh mức, tiêu chuẩn, chế ñộ, ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật
còn thiếu hoặc không phù hợp trong các lĩnh vực chuyên ngành làm cơ sở cho
THTK, CLP.
h) Thực hiện tích cực các nhiệm vụ khác có liên quan tại Chương trình tổng thể
của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 theo chỉ ñạo của
Chính phủ.
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP, CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM CỤ THỂ TRONG CÁC
LĨNH VỰC
THTK, CLP ñược thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy ñịnh của Luật
THTK, CLP, trong ñó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể sau:
1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước:
a) Kinh phí chi thường xuyên:
- Tiếp tục ñẩy mạnh việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách nhà nước
ñể ñảm bảo giảm tỷ trọng chi thường xuyên, góp phần cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước.
Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 1629/Qð-TTg
ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước
năm 2019 ñể tạo nguồn cải cách tiền lương, ñẩy mạnh khoán chi hành chính. Triệt ñể
tiết kiệm chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương),
nhất là các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị ñắt tiền ñể tạo nguồn lực
thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình của Chính phủ.
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- Giảm tần suất tổ chức lễ hội, ngày hội sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là
những lễ hội có quy mô lớn; ñảm bảo việc tổ chức lễ hội, ngày hội tiết kiệm, hiệu quả,
phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán của ñịa phương.
- Phấn ñấu tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo,
tọa ñàm, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, sử dụng xăng xe, ñiện,
nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí; hạn chế bố trí kinh phí ñi nghiên cứu, khảo sát
nước ngoài; phấn ñấu tiết kiệm 15% chi ñoàn ra, ñoàn vào so với dự toán ñược cấp có
thẩm quyền phê duyệt; không bố trí ñoàn ra trong chi thường xuyên các Chương trình
mục tiêu quốc gia.
- Tiếp tục thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức lễ ñộng thổ, lễ khởi công,
khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia,
công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị,
văn hóa - xã hội của ñịa phương.
- Thực hiện ñảm bảo mức trích lập chi thường xuyên theo kế hoạch hằng năm
của Chính phủ giao ñể tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy ñịnh của Chính phủ.
Ngoài ra, ñối với các khoản chi thường xuyên khác, các ngành, cơ quan, ñơn vị,
ñịa phương dự kiến giao cụ thể chỉ tiêu tiết kiệm cho các ñơn vị thuộc, trực thuộc như
công tác phí, hội nghị, hội thảo, văn phòng phẩm,...
b) Kinh phí thực hiện nhiệm vụ giáo dục ñào tạo:
Sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ giáo dục và
ñào tạo. Khuyến khích xã hội hóa ñầu tư phát triển trường chất lượng cao ở tất cả các
cấp học. Giao tự chủ cho các cơ sở giáo dục ñào tạo, nhất là các trường dạy nghề.
Triển khai có hiệu quả chế ñộ học phí mới nhằm bảo ñảm sự chia sẻ hợp lý giữa
nhà nước, người học và các thành phần xã hội.
c) Kinh phí khoa học công nghệ:
Triệt ñể tiết kiệm trong hoạt ñộng khoa học công nghệ. Không ñề xuất, phê duyệt
các ñề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi. Sử dụng
kinh phí các ñề tài nghiên cứu và phát triển khoa học ñược phê duyệt ñảm bảo tiết kiệm
triệt ñể, ñúng mục ñích và có hiệu quả.
Chú trọng ñầu tư kinh phí ñối với những ñề tài, dự án trọng tâm, trọng ñiểm, có
tác ñộng lớn ñến việc ñảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về chính trị, an ninh,
kinh tế, xã hội, môi trường,… ñề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
của tỉnh và có tác ñộng lớn ñến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.
Từng bước chuyển việc bố trí kinh phí hoạt ñộng thường xuyên sang thực hiện
phương thức nhà nước ñặt hàng, giao nhiệm vụ nghiên cứu; thực hiện khoán kinh phí
theo kết quả ñầu ra và công khai, minh bạch kết quả nghiên cứu.
d) Kinh phí y tế:
- Tăng cường huy ñộng các nguồn ñầu tư của xã hội cho y tế bên cạnh nguồn
từ ngân sách nhà nước và nguồn thu dịch vụ y tế; tăng cường kiểm soát chi phí khám,
chữa bệnh; xây dựng cơ chế kiểm soát giá dịch vụ của các cơ sở khám, chữa bệnh
tư nhân; phân ñịnh rõ ràng phần chi từ ngân sách nhà nước và phần chi của người sử dụng
dịch vụ y tế.
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- Thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường quản lý các hoạt ñộng khám,
chữa bệnh ñể hạn chế, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm
y tế.
- Thực hiện ñảm bảo mua sắm tập trung ñối với thuốc trong danh mục mua sắm
tập trung.
ñ) Trong thực hiện ñổi mới cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập:
- Tiếp tục triển khai tích cực, hiệu quả Nghị ñịnh số 16/2015/Nð-CP ngày
14/02/2015 của Chính phủ quy ñịnh cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập.
- Tiếp tục ñổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả
hoạt ñộng ñơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày
25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương ðảng khóa XII và Chương trình
hành ñộng số 99/CTr-UBND ngày 28/5/2018 UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện
Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 24/4/2018 của Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế về việc
thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW.
- Ngân sách nhà nước chuyển từ hỗ trợ cho các ñơn vị sự nghiệp công lập sang
hỗ trợ trực tiếp cho ñối tượng người nghèo, ñối tượng chính sách khi sử dụng dịch vụ
sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; chuyển từ hỗ trợ theo cơ chế cấp phát bình quân sang
cơ chế Nhà nước ñặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công căn cứ vào
chất lượng ñầu ra hoặc ñấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Thực hiện cơ chế
giao vốn, tài sản cho ñơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với quy ñịnh pháp luật.
- Quy ñịnh giá dịch vụ sự nghiệp công từng bước tính ñủ các chi phí ñối với
các loại dịch vụ cơ bản, thiết yếu, ñồng thời cần gắn với chính sách hỗ trợ phù hợp
cho người nghèo, ñối tượng chính sách; ñối với giá dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng
ngân sách nhà nước thì giao quyền tự chủ cho các ñơn vị cung ứng dịch vụ tự quyết ñịnh
theo nguyên tắc bảo ñảm bù ñắp chi phí và có tích lũy, trừ các dịch vụ công nhà nước
phải quản lý giá theo quy ñịnh pháp luật về giá.
- Tăng cường tính công khai, minh bạch, dân chủ và trách nhiệm giải trình trong
quản lý tài chính ñối với các ñơn vị sự nghiệp qua quy ñịnh về tiêu chuẩn chất lượng
dịch vụ sự nghiệp cung cấp, chế ñộ thông tin báo cáo, công tác tài chính kế toán.
2. Trong quản lý, sử dụng vốn ñầu tư công:
- Trong năm 2019, các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt và thực hiện
nghiêm các quy ñịnh của Luật ðầu tư công ñi ñôi với rà soát, ñánh giá toàn diện các
quy ñịnh về quản lý ñầu tư công, xây dựng cơ bản. Thực hiện có hiệu quả ðề án cơ cấu
lại ñầu tư công; gắn việc xây dựng, thực hiện kế hoạch ñầu tư công năm 2019 với việc
thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế giai ñoạn 2016 - 2020; ñảm bảo thực hiện hiệu quả
Kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020.
- Thực hiện tiết kiệm từ chủ trương ñầu tư, chỉ quyết ñịnh chủ trương ñầu tư
các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân ñối nguồn vốn ñầu tư công; ñảm bảo
100% kế hoạch, chương trình, dự án ñầu tư công ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt
theo quy ñịnh của Luật ðầu tư công và các văn bản hướng dẫn.
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- Tiến hành rà soát, cắt giảm, giãn tiến ñộ, tạm dừng các hạng mục công trình
chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả ñầu tư thấp; bổ sung vốn cho dự án ñã có
khối lượng hoàn thành, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh của
pháp luật, bảo ñảm giải ngân 100% kế hoạch ñược giao. Tiếp tục triển khai thực hiện
công tác lập, tổng hợp, giao, theo dõi kế hoạch ñầu tư công hằng năm trên Hệ thống
thông tin về ñầu tư công và công khai tiến ñộ giải ngân các dự án của ngành, ñịa phương
theo quy ñịnh.
- Tăng cường công tác rà soát, ñảm bảo các công trình, dự án bố trí trong kế hoạch
ñầu tư công phải có ñầy ñủ các thủ tục ñầu tư theo quy ñịnh; phấn ñấu 100% việc
phân bổ vốn ñầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức phân bổ vốn
ñầu tư công và thứ tự ưu tiên theo quy ñịnh tại Luật ðầu tư công và quy ñịnh của cấp
có thẩm quyền về các nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư phát triển
nguồn ngân sách nhà nước.
- Thực hành tiết kiệm từ khâu quy hoạch, chủ trương ñầu tư; tiến hành rà soát
cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch ñược cấp có thẩm quyền
phê duyệt; thu hồi ñối với các dự án ñã ñược cấp phép ñầu tư nhưng quá thời hạn
quy ñịnh không triển khai thực hiện theo cam kết hoặc theo giấy phép; tạm dừng, cắt
giảm các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả ñầu tư thấp.
- Chống lãng phí, nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp
thi công, thẩm ñịnh dự án; hạn chế các nội dung phát sinh dẫn ñến phải ñiều chỉnh
thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình; phấn ñấu thực hiện tiết kiệm
10% tổng mức ñầu tư theo Nghị quyết số 89/NQ-CP phiên họp thường kỳ tháng 9
ngày 10/10/2016 của Chính phủ (trừ các trường hợp quy ñịnh tại Nghị quyết số
70/NQ-CP ngày 03/8/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu ñẩy nhanh tiến ñộ
thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ñầu tư công).
- Tăng cường ñấu thầu rộng rãi, công khai theo quy ñịnh của Luật ðấu thầu.
ðẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ñối với tất cả các khâu trong quy trình
ñầu tư, ñấu thầu, nhất là ñối với các dự án ñầu tư công.
- Tạm ứng, thanh toán vốn ñầu tư theo ñúng quy ñịnh của nhà nước ñảm bảo
tiến ñộ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả. Rà soát các dự án
kéo dài nhiều năm, hiệu quả ñầu tư thấp ñể có hướng xử lý; có biện pháp hoàn tạm ứng
ñối với các khoản tạm ứng quá hạn, kéo dài nhiều năm, ñơn vị quản lý ñã giải thể.
Thực hiện ñúng quy ñịnh về hoàn trả tạm ứng ñối với các dự án mới thực hiện. Tăng cường
công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, xử lý dứt ñiểm
tình trạng tồn ñọng quyết toán.
- Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, ñánh giá ñối với 100% kế hoạch,
chương trình, dự án ñầu tư công ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy ñịnh
của Luật ðầu tư công và các văn bản hướng dẫn.
3. Trong quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu:
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia
Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững và các Chương trình mục tiêu ñã
ñược phê duyệt, trong ñó ưu tiên nguồn lực phát triển các vùng miền núi, vùng ñồng bào
dân tộc thiểu số, các vùng khó khăn, thường xuyên bị thiên tai.
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- Quản lý và sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững,
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu
theo ñúng ñối tượng, ñảm bảo tiến ñộ, tiết kiệm, hiệu quả.
4. Trong quản lý, sử dụng ñất ñai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công:
- Triển khai ñồng bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản
hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và khai thác hợp lý
nguồn lực từ tài sản công.
- Quản lý, sử dụng ñúng mục ñích, có hiệu quả và bảo ñảm thực hành tiết kiệm
ñối với nhà công vụ; nâng cao hiệu suất sử dụng nhà công vụ; thu hồi 100% nhà công vụ
sử dụng không ñúng mục ñích, không ñúng ñối tượng, ñối tượng hết thời gian sử dụng
nhà công vụ theo quy ñịnh.
- Tăng cường công tác quản lý ñầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại
các ñịa phương theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ
về tăng cường công tác quản lý ñầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương. Việc ñầu tư xây dựng khu hành chính tập trung phải
ñáp ứng ñầy ñủ các yêu cầu theo quy ñịnh.
- ðẩy mạnh việc sắp xếp lại, xử lý nhà ñất của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị
doanh nghiệp theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 167/2017/Nð-CP ngày 31/12/2017 của
Chính phủ quy ñịnh việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày
25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở,
các cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp; kiên quyết thu hồi diện tích nhà, ñất là trụ sở cũ của
các cơ quan, tổ chức, ñơn vị ñã ñược ñầu tư xây dựng trụ sở mới; quyết liệt thu hồi tài sản
trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.
- Thực hiện mua sắm tài sản theo ñúng tiêu chuẩn, ñịnh mức và chế ñộ quy ñịnh
ñảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Xác ñịnh cụ thể từng ñối tượng ñược trang bị tài sản;
ñồng thời xác ñịnh công năng sử dụng của tài sản ñể trang bị cho nhiều ñối tượng
dùng chung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tế ở từng cơ quan, tổ chức, ñơn vị,
tránh lãng phí trong việc trang bị, mua sắm tài sản. Hạn chế mua sắm xe ô tô công và
trang thiết bị ñắt tiền; thực hiện nghiêm quy ñịnh của Chính phủ về khoán xe công,
tổ chức sắp xếp lại, xử lý xe ô tô theo tiêu chuẩn, ñịnh mức ñúng quy ñịnh,... theo
Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường
quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.
- Chỉ sử dụng tài sản công vào mục ñích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết
trong các trường hợp ñược pháp luật quy ñịnh, có ðề án ñược cấp có thẩm quyền
phê duyệt và phải ñảm bảo theo các yêu cầu quy ñịnh tại Luật Quản lý, sử dụng
tài sản công và văn bản hướng dẫn nhằm phát huy công suất và hiệu quả sử dụng tài sản;
kiên quyết chấm dứt, thu hồi tài sản công sử dụng vào mục ñích kinh doanh, cho
thuê, liên doanh, liên kết không ñúng quy ñịnh.
- Thực hiện xử lý kịp thời tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước sau khi
dự án kết thúc theo ñúng quy ñịnh của pháp luật, tránh làm thất thoát, lãng phí tài sản.
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5. Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên:
- Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật ðất ñai, quy hoạch
sử dụng ñất và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng ñất. Thực hiện nghiêm
việc xử lý, thu hồi các diện tích ñất ñai, mặt nước sử dụng không ñúng quy ñịnh của
pháp luật, sử dụng ñất sai mục ñích, sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất, sử dụng
lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và lấn chiếm ñất trái quy ñịnh.
- Thực hiện nghiêm các chủ trương, ñịnh hướng trong ñiều tra, thăm dò, khai thác,
chế biến, xuất khẩu khoáng sản theo Chiến lược khoáng sản ñến năm 2020, tầm nhìn
ñến năm 2030 ñã ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kiểm soát chặt chẽ việc
khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng; cân ñối giữa khai thác và dự trữ khoáng sản,
phát triển bền vững công nghiệp khai khoáng gắn với bảo vệ môi trường và ñảm bảo
quốc phòng, an ninh. Thực hiện nghiêm các quy ñịnh về ñánh giá tác ñộng môi trường
ñối với các dự án khai thác khoáng sản.
- Tăng cường bảo vệ và phát triển rừng, nhất là rừng phòng hộ ven biển, rừng
ñầu nguồn, rừng ñặc dụng ñảm bảo tỷ lệ che phủ rừng ñạt 57,3%.
- Tăng cường bảo vệ nguồn nước và bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh; bảo vệ
ñảm bảo tính bền vững, hiệu quả trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước; thực hiện
các biện pháp cụ thể phát triển bền vững tài nguyên nước.
- Việc sử dụng năng lượng phải tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường sử dụng
năng lượng tái tạo và các nguyên liệu, vật liệu mới, thân thiện với môi trường; ñẩy mạnh
nghiên cứu và xây dựng các dự án sử dụng công nghệ tái chế nước thải và chất thải.
- Xử lý triệt ñể các cơ sở sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm
môi trường nghiêm trọng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy ñịnh của pháp luật
về thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản.
6. Trong thành lập, quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách:
- Tiếp tục thực hiện rà soát các quy ñịnh hiện hành liên quan ñến việc thành lập,
hoạt ñộng và quản lý ñối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, ñánh giá
hiệu quả hoạt ñộng ñể trên cơ sở ñó quyết ñịnh dừng hoạt ñộng hoặc cơ cấu lại các
quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách ñảm bảo theo ñúng quy ñịnh của Luật Ngân sách
nhà nước năm 2015 và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ
về việc tăng cường công tác quản lý ñối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.
Chỉ thành lập quỹ mới trong trường hợp thật cần thiết và ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh
của pháp luật.
- Thực hiện minh bạch, công khai trong xây dựng, thực hiện kế hoạch tài chính
của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo quy ñịnh của Luật Ngân sách
nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn.
7. Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp:
- Thực hiện triệt ñể tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí ñầu vào; ứng dụng
công nghệ mới ñể nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa, tiết kiệm chi phí
sản xuất kinh doanh. ðối với các doanh nghiệp hnà nước, phải ñăng ký với cơ quan
ñại diện chủ sở hữu và thực hiện tiết giảm chi phí quản lý (từ 5% trở lên so với kế hoạch),
trong ñó, tiết giảm tối ña chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới,
chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, chi chiết khấu thanh toán, chi phí năng lượng.
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- Tiếp tục cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; nâng cao năng lực tài chính,
ñổi mới công tác quản trị, công nghệ, cơ cấu sản phẩm, ngành nghề sản xuất kinh doanh,
chiến lược phát triển, cải tiến quy trình sản xuất ñể nâng cao chất lượng sản phẩm và
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp theo Quyết ñịnh số 707/Qð-TTg ngày 25/5/2017
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ðề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước,
trọng tâm là tập ñoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai ñoạn 2016 - 2020”.
- Thực hiện xác ñịnh giá ñất cụ thể phù hợp với quy ñịnh của Luật ðất ñai ñể
xác ñịnh ñúng giá trị quyền sử dụng ñất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, tính ñúng,
tính ñủ tiền thuê ñất của doanh nghiệp, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.
- Rà soát, xử lý dứt ñiểm tồn tại, yếu kém của doanh nghiệp nhà nước và
doanh nghiệp có vốn nhà nước. Kiên quyết xử lý các doanh nghiệp vi phạm pháp luật,
làm thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước, các dự án ñầu tư chậm tiến ñộ, kém
hiệu quả, thua lỗ kéo dài; không sử dụng ngân sách nhà nước ñể xử lý thua lỗ của
doanh nghiệp. Kiểm ñiểm và xử lý trách nhiệm theo quy ñịnh của pháp luật ñối với
tập thể, cá nhân, ñặc biệt là người ñứng ñầu trong việc ñể xảy ra các vi phạm về quản lý
sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
- Tổng kết, ñánh giá và tập trung hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa và thoái vốn
nhà nước theo ñúng lộ trình và quy ñịnh của pháp luật, bảo ñảm các nguyên tắc và
cơ chế thị trường; minh bạch, công khai thông tin.
8. Trong quản lý, sử dụng lao ñộng và thời gian lao ñộng:
- ðảm bảo ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có số lượng, cơ cấu
hợp lý; trình ñộ và năng lực thi hành công vụ ñảm bảo; phấn ñấu 100% cơ quan
hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm hợp lý; nâng cao
hiệu quả hoạt ñộng bộ máy hành chính, nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ,
công chức nói chung và năng lực chuyên môn, phân tích, dự báo nói riêng ñể bảo ñảm
sự chủ ñộng, kịp thời xử lý những vấn ñề ñột biến phát sinh, cũng như xây dựng các
ñịnh hướng chính sách có tính chất ñón ñầu phù hợp với tình hình trong và ngoài nước,
cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh nói riêng và của quốc gia nói chung.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm quy ñịnh của Chính phủ về tinh giản biên chế theo
Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị
lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương ðảng khóa XII. Thực hiện nghiêm việc tinh giản
biên chế của tỉnh ñã ñược phê duyệt tại Quyết ñịnh số 1866/Qð-UBND ngày
19/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt ðề án tinh giản biên chế trên ñịa bàn tỉnh
giai ñoạn 2015 - 2021, bảo ñảm ñến năm 2021 giảm ñược 10% so với biên chế giao
năm 2015. Phấn ñấu ñảm bảo biên chế của năm 2019 là 2.130 biên chế, giảm 46 biên chế
so với năm 2018, giảm 139 biên chế so với năm 2015 (tương ứng giảm 6,13% so với 2015).
ðối với ñơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích ñẩy mạnh
chuyển ñổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và
xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ
nguồn thu sự nghiệp. Các cơ quan, tổ chức, ñơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức,
viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức ñã thực hiện
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tinh giảm biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức ñã
giải quyết chế ñộ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy ñịnh.
- Thực hiện quản lý chặt chẽ thời giờ lao ñộng, kiểm tra, giám sát chất lượng
và ñảm bảo hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng tại
các cơ quan, công sở.
- ðẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, gắn kết
chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, bảo ñảm dân chủ, công khai,
minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM
1. Tăng cường công tác lãnh ñạo, chỉ ñạo về THTK, CLP từ UBND tỉnh ñến
các Sở, ban, ngành, ñịa phương, cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh:
Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, ñịa phương, cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp nhà nước
thuộc tỉnh trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm chỉ ñạo thống nhất việc
thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu THTK, CP năm 2019; xây dựng kế hoạch thực hiện
cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm cho từng lĩnh vực gắn với công tác thanh tra,
kiểm tra thường xuyên; phân công rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức,
ñơn vị; ñưa kết quả THTK, CLP là tiêu chí ñể ñánh giá công tác thi ñua, khen thưởng
và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của
người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức, ñơn vị, doanh nghiệp trong việc lãnh ñạo, chỉ ñạo
tổ chức, triển khai THTK, CLP tại cơ quan, ñơn vị.
2. ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ñặc biệt là ñề cao
trách nhiệm của người ñứng ñầu trong THTK, CLP:
a) ðẩy mạnh thông tin, phổ biến pháp luật về THTK, CLP và các chủ trương,
chính sách của ðảng và nhà nước có liên quan ñến THTK với các hình thức ña dạng
nhằm nâng cao, thống nhất nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của
công tác THTK, CLP ñối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội.
b) Sở, ban, ngành, ñịa phương, cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh
tích cực phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thông tấn, báo chí
ñể thực hiện tuyên truyền, vận ñộng về THTK, CLP ñạt hiệu quả.
c) Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương ñiển hình trong THTK, CLP;
bảo vệ người cung cấp thông tin chống lãng phí.
3. Tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực, trong ñó tập trung
vào một số lĩnh vực sau:
a) Tổ chức ñiều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ ñộng, chặt chẽ, bảo ñảm
kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách.
Tiếp tục cải cách công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo hướng
thống nhất quy trình, tập trung ñầu mối kiểm soát và thanh toán các khoản chi ngân sách
nhà nước; ñẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát chi, quản lý
thu ngân sách nhà nước.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, thực hiện công khai, minh bạch, ñề cao trách nhiệm
giải trình về ngân sách nhà nước và nợ công.
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b) Thúc ñẩy công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý nợ công;
triển khai ñồng bộ, hiệu quả Luật Quản lý nợ công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn.
c) Tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy ñịnh của Luật Quản lý, sử dụng
tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn. Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn,
ñịnh mức sử dụng tài sản công phù hợp với ñiều kiện mới ñảm bảo hiệu quả, tiết kiệm
và chống lãng phí. Tiếp tục hiện ñại hóa công tác quản lý tài sản công theo quy ñịnh
của Chính phủ.
d) Tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy ñịnh của Luật ðầu tư công và các
văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường vai trò các cơ quan quản lý nhà nước ở giai ñoạn
chuẩn bị ñầu tư. Trong việc thẩm ñịnh trình cấp có thẩm quyền quyết ñịnh chủ trương
ñầu tư, phải thẩm ñịnh làm rõ nguồn vốn và khả năng cân ñối vốn cho từng chương trình,
dự án cụ thể; bảo ñảm dự án ñược phê duyệt có ñủ nguồn lực tài chính ñể thực hiện.
Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong
công tác ñấu thầu các dự án ñầu tư phát triển và hoạt ñộng mua sắm thường xuyên sử dụng
vốn nhà nước và Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ
về việc chấn chỉnh công tác ñấu thầu trong các dự án ñầu tư phát triển và hoạt ñộng
mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước ñể góp phần tiết kiệm chi phí ñầu tư.
Tiếp tục rà soát thủ tục giải ngân và các quy ñịnh của pháp luật liên quan ñến
xây dựng, các thủ tục về thẩm ñịnh, thẩm tra, cấp giấy phép... có nhiều vướng mắc,
cần tiếp tục ñược sửa ñổi, bổ sung, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết ñịnh.
ñ) ðổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực, quản lý, cấp phát ngân sách nhà nước,
trong ñó: Ngân sách nhà nước bảo ñảm ñầu tư cho các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu
và ñối với các ñơn vị sự nghiệp công lập ở các ñịa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng ñồng bào
dân tộc ít người. ðổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị ñơn vị
sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, bảo ñảm chặt chẽ, hiệu quả, góp phần
nâng cao chất lượng hoạt ñộng cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công, ñáp ứng yêu cầu
của xã hội.
e) Tăng cường công tác quản lý, sử dụng ñất ñai ñảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.
Thực hiện ñiều tiết một cách hợp lý giá trị tăng thêm từ ñất do Nhà nước ñầu tư cơ sở
hạ tầng ñem lại. Nghiên cứu xây dựng cơ chế, quy ñịnh của pháp luật ñể khai thác
quỹ ñất hai bên ñường khi ñầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ
một cách hiệu quả, tiết kiệm. Kiểm soát chặt chẽ các hình thức ñầu tư liên quan ñến
ñất ñai, tránh tình trạng thất thoát, lãng phí.
4. ðẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP:
a) Các Sở, ban, ngành, ñịa phương, cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp nhà nước
thuộc tỉnh chỉ ñạo, hướng dẫn các ñơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện các quy ñịnh
về công khai, minh bạch ñể tạo ñiều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát
THTK, CLP.
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b) Người ñứng ñầu cơ quan, ñơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải thực hiện
trách nhiệm công khai theo ñúng quy ñịnh của Luật THTK, CLP và các Luật
chuyên ngành; trong ñó, chú trọng thực hiện công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước
và các nguồn tài chính ñược giao, công khai thông tin về nợ công và các nội dung
ñầu tư công theo quy ñịnh pháp luật.
c) Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức,
ñoàn thể trong mỗi cơ quan, ñơn vị ñể kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về
THTK, CLP.
d) Thực hiện công khai hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí theo
quy ñịnh.
5. Kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy ñịnh về THTK, CLP:
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình
THTK, CLP; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về các lĩnh vực
liên quan ñến THTK, CLP, cụ thể như sau:
- Xây dựng kế hoạch và tập trung tổ chức kiểm tra, thanh tra một số nội dung,
lĩnh vực, công trình trọng ñiểm, cụ thể cần tập trung vào các lĩnh vực:
+ Quản lý, sử dụng ñất ñai; tài nguyên thiên nhiên.
+ Các dự án ñầu tư sử dụng ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách
nhà nước.
+ Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi và dịch vụ
công cộng.
+ Các chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình quốc gia; các quỹ có
nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.
+ Mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện ñi lại; trang thiết bị làm việc;
trang thiết bị y tế, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh phục vụ hoạt ñộng của các cơ sở y tế
do ngân sách nhà nước cấp kinh phí.
+ Quản lý kinh phí xây dựng chương trình, nội dung giáo dục.
- Thủ trưởng các ñơn vị chủ ñộng xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra tại
các ñơn vị mình và chỉ ñạo công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại ñơn vị cấp dưới trực thuộc.
- ðối với những vi phạm ñược phát hiện trong công tác kiểm tra, thủ trưởng
ñơn vị phải khắc phục, xử lý theo thẩm quyền hoặc ñề xuất, kiến nghị cơ quan có
thẩm quyền có biện pháp xử lý.
6. ðẩy mạnh cải cách hành chính, hiện ñại hóa quản lý; gắn THTK, CLP với
công tác ñấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan
trong THTK, CLP:
a) Tăng cường công tác chỉ ñạo việc thực hiện cải cách hành chính của các cấp,
các ngành gắn với THTK, CLP trong các lĩnh vực; thực hiện có hiệu quả hiện ñại hóa
quản lý hành chính nhà nước thông qua việc hoàn thiện và ñẩy mạnh hoạt ñộng của
mạng thông tin ñiện tử hành chính.
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b) Các Sở, ban, ngành, ñịa phương, cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp nhà nước
triển khai có hiệu quả pháp luật THTK, CLP gắn với công tác phòng chống tham nhũng.
c) Nâng cao công tác phối hợp giữa các ngành, ñịa phương; phối hợp chặt chẽ
giữa các cơ quan ðảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ñoàn thể ñể thực hiện
có hiệu quả công tác THTK, CLP.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Giám ñốc các Sở, ban, ngành, các ñơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,
các thị xã và thành phố Huế; Giám ñốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh có
trách nhiệm:
1. Căn cứ Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của tỉnh,
xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Sở, ban,
ngành, ñịa phương, cơ quan, ñơn vị mình; trong ñó phải xác ñịnh rõ, cụ thể các chỉ tiêu
tiết kiệm, chống lãng phí cần ñạt ñược ñể làm cơ sở tổ chức quán triệt triển khai,
thực hiện. Xác ñịnh rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần
thực hiện thuộc phạm vi quản lý, ñiều hành và hoạt ñộng chuyên môn của Sở, Ban,
Ngành, ñịa phương, cơ quan, ñơn vị mình ñể xây dựng kế hoạch phù hợp nhằm thực hiện
ñảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm của Sở, ban, ngành, ñịa phương,
cơ quan, ñơn vị mình và qua ñó góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm
chung của toàn tỉnh ñã ñề ra tại Chương trình này.
2. Quán triệt, chỉ ñạo thực hiện Chương trình, trong ñó tập trung vào các
nội dung sau:
- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ ñược giao trong Chương trình THTK, CLP
của Chính phủ và Chương trình THTK, CLP của ngành, cơ quan, ñơn vị, ñịa phương mình.
- Tổ chức triển khai các biện pháp THTK, CLP, trong ñó tập trung và các
giải pháp ñể ñạt ñược mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của các
nhiệm vụ trọng tâm, trọng ñiểm.
- Chỉ ñạo, giám sát, kiểm tra các cơ quan, tổ chức trực thuộc thực hiện chỉ tiêu
tiết kiệm ñã ñăng ký, gửi UBND tỉnh và Sở Tài chính ñể tổng hợp.
3. Tổ chức triển khai toàn diện công tác THTK, CLP trong phạm vi ngành, lĩnh vực,
cơ quan, ñơn vị, ñịa phương quản lý, trong ñó tập trung vào:
- Thực hiện nghiêm các quy ñịnh của Luật THTK, CLP; các quy ñịnh trong sử dụng
ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản Nhà nước, lao ñộng, thời gian lao ñộng
trong khu vực nhà nước, quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên và hoạt ñộng sản xuất,
kinh doanh của tổ chức, hộ gia ñình và cá nhân.
- Nâng cao trách nhiệm của người ñứng ñầu của cơ quan, tổ chức trong việc
thực hiện kiểm tra, kịp thời làm rõ lãng phí khi có thông tin phát hiện ñể xử lý
nghiêm ñối với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý có hành vi lãng phí.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình
THTK, CLP; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về THTK,
CLP và việc thực hiện Chương trình THTK, CLP trong phạm vi quản lý.
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- ðẩy mạnh thực hiện công khai trong THTK, CLP, ñặc biệt là công khai các
hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí.
4. Tiếp tục chỉ ñạo tuyên truyền, phổ biến pháp luật THTK, CLP thông qua tổ chức
các chương trình tập huấn, sinh hoạt chuyên ñề hoặc phổ biến thông tin pháp luật về
THTK, CLP trên các phương tiện thông tin ñại chúng, Cổng thông tin ñiện tử hoặc
Trang thông tin ñiện tử.
- Thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho ñội ngũ báo cáo viên pháp luật,
cán bộ, công chức, viên chức ñể làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về
THTK, CLP.
- Tổ chức phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công nhân viên chức, người lao ñộng
và trong nhân dân ñể nâng cao nhận thức về tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện
chương trình THTK, CLP trong dân cư, ñồng thời làm tốt vai trò giám sát của các
cấp, các ngành trong THTK, CLP.
- ðăng tải, cập nhật kịp thời trên Cổng thông tin ñiện tử, Trang thông tin ñiện tử
của Sở, Ban, Ngành, ñịa phương, cơ quan, ñơn vị mình các tài liệu phổ biến, giáo dục
pháp luật về THTK, CLP do trung ương và ñịa phương ban hành, chỉ ñạo, hướng dẫn.
5. Báo cáo kết quả THTK, CLP:
Báo cáo kết quả THTK, CLP ñược thực hiện theo quy ñịnh tại luật THTK,
CLP, và các quy ñịnh khác có liên quan của nhà nước. Các Sở, ban, ngành, ñịa phương,
cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh báo cáo tình hình và kết quả
thực hiện THTK, CLP gửi UBND tỉnh và Sở Tài chính ñể tổng hợp báo cáo Chính phủ
vào ñầu năm sau theo quy ñịnh với các nội dung sau:
- Nội dung, hình thức báo cáo: Thực hiện theo khoản 1 ðiều 17 Nghị ñịnh số
84/2014/Nð-CP, Phụ lục số 01, Phụ lục số 02, Phụ lục số 03, Phụ lục số 04 ban hành
kèm theo Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hoặc
ñột xuất theo yêu cầu.
- Hình thức báo cáo: Bằng văn bản, bằng tệp dữ liệu báo cáo gửi kèm file ñiện tử
hoặc fax khi có yêu cầu.
- Thời hạn báo cáo: ðối với kết quả THTK, CLP năm 2019, Thủ trưởng các
Sở, ban, ngành, cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND
các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm báo cáo về Sở Tài chính trước ngày
18/02/2019 ñể tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính trước ngày
28/02/2020.
- Giao Sở Tài chính chủ trì tổng hợp, hướng dẫn về nội dung, hình thức, thời gian
thực hiện ñối với báo cáo tình hình, kết quả THTK, CLP.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các các Sở, ban, ngành, cơ quan,
ñơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và
thành phố Huế triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình này./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 917/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Quy ñịnh hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 02/2017/Nð-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ
về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ñể hỗ trợ sản xuất vùng bị thiệt hại
do thiên tai, dịch bệnh;
Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về
phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2019;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình
số 499/TTr-SNNPTNT ngày 03 tháng 4 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Quy ñịnh hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh lở mồm
long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi như sau:
1. Mức hỗ trợ:
a) Lợn thịt, lợn con các loại: 38.000 ñồng/kg hơi.
b) Lợn nái, lợn ñực giống ñang khai thác: 65.000 ñồng/kg hơi.
2. ðối tượng và ñiều kiện hỗ trợ:
Thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 02/2017/Nð-CP ngày 09/01/2017 của
Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ñể hỗ trợ sản xuất vùng
bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của
Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2019, cụ thể:
a) Hộ chăn nuôi, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã (gọi là chủ chăn nuôi)
có lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi
buộc phải tiêu hủy ñể phòng, chống dịch bệnh ñộng vật lây lan, kể cả khi xuất hiện
dịch bệnh nhưng chưa ñược công bố dịch theo quy ñịnh của pháp luật.
b) Chủ chăn nuôi ñược hỗ trợ khi có lợn buộc phải tiêu hủy không nhất thiết
phải ñáp ứng ñiều kiện ñăng ký kê khai ban ñầu ñược Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận
khi bắt ñầu nuôi lợn.
3. Trình tự, thủ tục hỗ trợ:
Thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 02/2017/Nð-CP ngày 09/01/2017 của
Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ñể hỗ trợ sản xuất vùng
bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Thẩm ñịnh báo cáo thiệt hại do dịch bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn
Châu Phi của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; tổng hợp nhu cầu
hỗ trợ kinh phí của các ñịa phương gửi Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh
xem xét, quyết ñịnh; hướng dẫn các ñịa phương thực hiện chính sách, mức hỗ trợ
nêu trên kể từ ngày 07/3/2019.
b) Chủ trì, làm ñầu mối thực hiện chính sách, nắm bắt kịp thời vướng mắc trong
quá trình thực hiện ñể xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan
xử lý.
2. Sở Tài chính:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh
nguồn kinh phí hỗ trợ cho các ñịa phương theo quy ñịnh.
b) Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ và Bộ Tài chính
bổ sung nguồn kinh phí thực hiện chính sách.
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế:
a) Tổ chức thống kê, ñánh giá thiệt hại do dịch bệnh lở mồm long móng, tai xanh,
dịch tả lợn Châu Phi; chủ ñộng sử dụng ngân sách ñịa phương và các nguồn kinh phí
hợp pháp khác, cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã ñể hỗ trợ kịp thời cho các chủ chăn nuôi
có lợn bị tiêu hủy theo mức quy ñịnh tại Quyết ñịnh này.
b) Trường hợp có khó khăn về kinh phí, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp,
ñề xuất nhu cầu gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñể tổng hợp
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu tổng hợp.
c) Hướng dẫn, chỉ ñạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai
thực hiện việc hỗ trợ trực tiếp ñến các chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy ñảm bảo công khai,
minh bạch, ñúng ñối tượng và mức quy ñịnh, dưới sự giám sát của người dân, không ñể
xảy ra hiện tượng tiêu cực, trục lợi chính sách.
d) Tổng hợp các khó khăn vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện gửi
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñể xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp
Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử ký kịp thời.
4. Ủy ban nhân dân cấp xã:
Chịu trách nhiệm xác ñịnh chính xác ñối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ cho từng
ñối tượng, chi trả, thanh, quyết toán kinh phí ñúng ñối tượng, ñúng chế ñộ, không ñể
thất thoát lãng phí và xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách.
5. Các quy ñịnh khác không nêu trong Quyết ñịnh này ñược thực hiện theo quy ñịnh
tại Nghị ñịnh số 02/2017/Nð-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế chính sách
hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ñể hỗ trợ sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính; Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 945/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 4 năm 2019
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QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt bổ sung danh mục các dự án kêu gọi ñầu tư
và thông tin, tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện các 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 ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật ðầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
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 775/SKHðT-XTðT
ngày 02 tháng 4 năm 2018 về việc công bố thông tin dự án Cơ sở chế biến thủy, hải sản
tại xã Hải Dương; Công văn số 838/SKHðT-XTðT ngày 08 tháng 4 năm 2019 về việc
công bố thông tin dự án Trang trại chăn nuôi heo ứng dụng công nghệ cao tại xã
Hương Bình; Công văn số 846/SKHðT-XTðT ngày 08 tháng 4 năm 2019 về việc
công bố thông tin các Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại phường Hương An,
thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bổ sung danh mục các dự án kêu gọi ñầu tư và công bố thông tin các
dự án kêu gọi ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, ñịnh hướng ñến năm 2020
(phụ lục bổ sung danh mục và thông tin các dự án công bố, kêu gọi ñầu tư ñính kèm).
ðiều 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và 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.
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ðiều 3. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà rà soát hiện trạng, quy hoạch sử dụng
ñất thuộc phạm vi nghiên cứu ñầu tư các dự án, thực hiện ñiều chỉnh các quy hoạch
có liên quan ñối với các khu ñất kêu gọi ñầu tư phù hợp với mục tiêu và quy mô của
dự án; cập nhật các khu ñất nghiên cứu thực hiện dự án vào kế hoạch sử dụng ñất
năm 2019.
ðiều 4. Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà và các cơ quan liên quan căn cứ thông tin 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.
ðiều 5. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Kế hoạch và
ðầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà; Giám ñốc Trung tâm Xúc tiến
ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ðẦU TƯ
CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2019 ðỊNH HƯỚNG ðẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết ñịnh số 945/Qð-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
TT

1

2

3

Tên dự án

ðịa ñiểm
xây dựng

Mục tiêu

Quy mô
dự án

Hình thức ñầu tư

ðầu tư trong nước
hoặc nước ngoài,
- Xây dựng tổ hợp
sau 30 ngày công bố,
các công trình phục
nếu chỉ có 01 nhà
vụ chăn nuôi với
Xã Hương
ñầu tư quan tâm,
Trang trại
quy mô 12.000 con heo.
Bình, thị xã
thực hiện cấp quyết
chăn nuôi
- Quy trình chăn Khoảng
Hương Trà,
ñịnh chủ trương ñầu tư
heo ứng dụng
nuôi và hệ thống 10-15ha
tỉnh Thừa
theo quy ñịnh; nếu
công nghệ cao
xử lý phân, nước
Thiên Huế
có 02 nhà ñầu tư
thải theo Quy chuẩn
trở lên ñăng ký,
của Bộ Tài nguyên
thực hiện lựa chọn
và Môi trường.
nhà ñầu tư thực hiện
dự án theo quy ñịnh
Cung cấp nguồn
ðầu tư trong nước
rau quả sạch ñảm
hoặc nước ngoài,
bảo an toàn sức
sau 30 ngày công bố,
khỏe cho người
nếu chỉ có 01 nhà
Phường
tiêu dùng, Cung
ñầu tư quan tâm,
Hương An, ứng vào các chuỗi
thực hiện cấp quyết
Khu sản xuất
thị xã
phân phối khó tính Khoảng
ñịnh chủ trương ñầu tư
nông nghiệp
Hương Trà, như siêu thị, nhà
2,2ha
theo quy ñịnh; nếu
công nghệ cao
tỉnh Thừa hàng, khách sạn…
có 02 nhà ñầu tư
Thiên Huế tại thành phố Huế
trở lên ñăng ký,
và hướng ñến mở
thực hiện lựa chọn
rộng sản phẩm ra
nhà ñầu tư thực hiện
thị trường ngoại tỉnh
dự án theo quy ñịnh
và xuất khẩu
ðầu tư trong nước
- Thu mua nguyên liệu
hoặc nước ngoài,
thủy sản khai thác
sau 30 ngày công bố,
nếu chỉ có 01 nhà
Thai Dương từ vùng biển và
ñầu tư quan tâm,
Hạ, xã Hải ñầm phá thị xã
Dương, thị
thực hiện cấp quyết
Cơ sở chế biến
Khoảng
Hương
Trà.
xã Hương
ñịnh chủ trương
0,17ha
thủy hải sản
Trà, tỉnh
ñầu
tư theo quy ñịnh;
- Chế biến thủy sản
Thừa Thiên phục vụ xuất khẩu
nếu có 02 nhà ñầu tư
Huế
trở lên ñăng ký,
và tiêu dùng trong
thực hiện lựa chọn
nước.
nhà ñầu tư thực hiện
dự án theo quy ñịnh
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DỰ ÁN TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
TẠI XÃ HƯƠNG BÌNH, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
1. Tên dự án: Dự án Trang trại chăn nuôi heo ứng dụng công nghệ cao tại xã
Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. ðịa ñiểm: Khu ñất thuộc khu vực Núi Thông Cùng, thôn Hương Sơn, xã
Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế; nằm trong khu vực rừng trồng
hiện ñang thuộc Công ty TNHH Nhà nước 1Thành viênLâm nghiệp Tiền Phong
quản lý.

Bản ñồ vị trí khu ñất nghiên cứu ñầu tư
3. Diện tích: Khoảng 10-15 ha (ranh giới và diện tích cụ thể sẽ ñược xác ñịnh
trên cơ sở quy hoạch ñược phê duyệt).
4. Hiện trạng:
- Hiện trạng là ñất trồng rừng sản xuất do Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên
Lâm nghiệp Tiền Phong quản lý. Dự kiến chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng
khoảng 3 tỷ ñồng. ðơn giá thuê ñất tạm tính trả tiền một lần cho 50 năm là 5,9 tỷ.
5. Mục tiêu: Xây dựng tổ hợp các công trình phục vụ chăn nuôi với quy mô
12.000 con heo trong phạm vi diện tích khoảng 10-15ha, có tường rào ngăn cách và
cách ly sát khuẩn. Quy trình chăn nuôi và hệ thống xử lý phân, nước thải theo Quy chuẩn
của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy ñịnh hiện hành.
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6. Sự thuận lợi của khu ñất dự án:
- Trong khu vực dự án chủ yếu là ñất trồng rừng sản xuất, việc bồi thường và
giải phóng mặt bằng thuận lợi.
- Dự án nằm trong khu vực ñồi núi, tuy nhiên, ñộ dốc cục bộ thấp, thuận lợi
trong việc xây dựng trang trại.
- Vị trí khu ñất cách trung tâm thị xã Hương Trà khoảng 12 km, cách thành phố Huế
về phía Tây khoảng 35 km, cách Quốc lộ 49A khoảng 15 km, cách Tỉnh lộ 16
khoảng 500 m, xa khu dân cư trong khu vực, ñảm bảo các tiêu chuẩn về khoảng cách
của trang trại chăn nuôi tập trung.
7. Hình thức lựa chọn nhà ñầu tư: Sau 30 ngày công bố, nếu chỉ có 01 nhà ñầu tư
quan tâm, thực hiện cấp quyết ñịnh chủ trương ñầu tư theo quy ñịnh; nếu có từ 02
nhà ñầu tư trở lên ñăng ký, tiến hành lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện dự án theo
quy ñịnh.
8. Hình thức ñầu tư: ðầu 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 mặt bằng phân khu chức năng hoặc
quy hoạch ñược phê duyệt, dự án ñảm bảo các phân khu tối thiểu như sau:
- Khu chuồng trại chăn nuôi: Xây dựng khu chuồng trại ñạt công suất 12.000 con.
- Khu ñiều hành và phụ trợ tối thiểu phải có các hạng mục sau: khu nhà ở
công nhân, khu kỹ thuật, khu sát trùng xe, nhà bảo vệ, trạm ñiện hạ thế, hồ xử lý
nước thải, hồ biogas, hồ chứa nước hoàn chỉnh, ñảm bảo các yêu cầu theo Quy chuẩn
của Bộ Tài nguyên và Môi trườngvà các quy ñịnh hiện hành.
- Hạ tầng cơ sở tối thiểu phải có các hạng mục: Hạ tầng giao thông, hạ tầng thủy lợi,
trạm bơm.
9.2. Tổng mức ñầu tư dự án: Tối thiểu 50 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 hạn thuê ñất: Tối ña 50 năm.
9.5. Hình thức nộp tiền thuê ñất: Hàng năm/một lần.
9.6. Về 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.
* ðối với doanh nghiệp ngoài ñịa phương ñược cấp Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư,
khuyến khích thành lập doanh nghiệp tại ñịa phương ñể thực hiện dự án.
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.
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, bảo ñảm vệ sinh
môi trường và các vấn ñề liên quan khác theo quy ñịnh).
9.8. Năng lực, kinh nghiệm ñầu tư:
- Nhà ñầu tư ñã hoàn thành tối thiểu 01 dự án chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao
có tổng mức ñầu tư tối thiểu 50 tỷ ñồng.
- 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:
+ Nhà ñầu tư ñã hoàn thành tối thiểu 01 dự án chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao
có tổng mức ñầu tư tối thiểu 50 tỷ ñồng.
+ 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:
Theo Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, khu vực dự kiến thực hiện dự án có
chức năng sử dụng ñất là ñất rừng sản xuất. Trước khi cấp phép ñầu tư, căn cứ vào
ñề xuất của nhà ñầu tư, UBND thị xã Hương Trà sẽ xem xét ñiều chỉnh quy hoạch
theo quy ñịnh.
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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THÔNG TIN DỰ ÁN KÊU GỌI ðẦU TƯ
DỰ ÁN KHU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
TẠI PHƯỜNG HƯƠNG AN, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
1. Tên dự án: Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
2. ðịa ñiểm: Khu ñất thực hiện dự án thuộc tổ dân phố Cổ Bưu, phường
Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phạm vi ranh giới như sau:
- Phía Tây: giáp khu quy hoạch phân lô ñất ở;
- Phía Bắc: giáp ñất trồng cây hàng năm;
- Phía ðông: giáp ñường giao thông nội ñồng;
- Phía Nam: giáp khu quy hoạch phân lô ñất ở.

Vị trí khu ñất kêu gọi ñầu tư
3. Diện tích: Khoảng 2,2 ha.
4. Hiện trạng khu ñất: Khu ñất này trước ñây Tập ñoàn Vingroup ñề nghị
thực hiện dự án ñầu tư xây dựng Trung tâm ñào tạo, chuyển giao công nghệ nông nghiệp
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và thu mua nông sản VinEco và ñã ñược UBND tỉnh chấp thuận chủ trương ñầu tư tại
Quyết ñịnh số 1840/Qð-UBND ngày 05/8/2016. UBND thị xã Hương Trà ñã phê duyệt
giá trị bồi thường, GPMB theo Quyết ñịnh số 263/Qð-UBND ngày 12/4/2017 với
giá trị là 523.180.000 ñồng. Tuy nhiên, do nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan,
Tập ñoàn VinGroup ñã có Công văn số 594/2017/CV-VINECO-PTDA ngày 02/8/2017
ñề nghị dừng triển khai thực hiện dự án tại vị trí này, hiện tại khu ñất do UBND phường
Hương An quản lý.
5. Mục tiêu ñầu tư:
- Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ñảm bảo tính bền vững,
khai thác hiệu quả nguồn quỹ ñất.
- Cung cấp nguồn rau quả sạch ñảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng,
cung ứng vào các chuỗi phân phối khó tính như siêu thị, nhà hàng, khách sạn… tại
thành phố Huế và hướng ñến mở rộng sản phẩm ra thị trường ngoại tỉnh và xuất khẩu …
- Hình thành mô hình ñiểm trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, là mô hình
tham quan, học tập cho các ñơn vị, cá nhân trong toàn tỉnh ñể hình thành các vùng
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên ñịa bàn, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.
6. Các yếu tố thuận lợi của khu ñất dự án: Vị trí khu ñất dự án ñã hoàn thành
công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nên việc triển khai thực hiện dự án sẽ rất
thuận lợi.
- Dự án có vị trí ñịa lý thuận lợi về giao thông: có ñường bê tông nhựa, cách
trung tâm thành phố Huế khoảng 05km, gần ñường QL 1A, 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.
- Xung quanh là khu vực sản xuất hoa màu của các hộ dân, là ñiều kiện thuận lợi
ñể bà con tham quan, học hỏi kinh nghiệm ñể ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.
- 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: Sau 30 ngày công bố, nếu chỉ có 01 nhà ñầu tư
quan tâm, thực hiện cấp quyết ñịnh chủ trương ñầu tư theo quy ñịnh; nếu có 02 nhà
ñầu tư trở lên ñăng ký, thực hiện lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện dự án theo quy ñịnh.
8. Hình thức ñầu tư: ñầu tư trong nước hoặc ñầu tư trực tiếp nước ngoài.
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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:
- Xây dựng khu nhà kính có ứng dụng các quy trình công nghệ tiên tiến, hiện ñại.
- Xây dựng khu nhà màng trồng các loại củ, quả và rau ăn lá khác.
- Xây dựng các công trình phụ trợ khác như: Nhà xưởng, khu xử lý, sơ chế,
ñóng gói, khu xử lý phân vi sinh ...
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 01 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.
- 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.
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- 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 nghiên cứu, liên doanh liên kết 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 nghiên cứu, liên doanh liên kết 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.
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 sản xuất nông nghiệp.
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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THÔNG TIN KÊU GỌI ðẦU TƯ
DỰ ÁN CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỦY, HẢI SẢN TẠI XÃ HẢI DƯƠNG,
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
1. Tên dự án: Dự án cơ sở chế biến thủy hải sản tại xã Hải Dương, thị xã
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. ðịa ñiểm: Khu ñất thực hiện dự án thuộc khu quy hoạch sản xuất Tiểu thủ
công nghiệp - Làng nghề Thái Dương Hạ, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh
Thừa Thiên Huế. Phạm vi ranh giới như sau:
- Phía Tây Nam: giáp ñường bê tông thôn Thái Dương Hạ Nam;
- Phía ðông Bắc: giáp mặt nước hồ nuôi trồng thủy sản;
- Phía Tây Bắc: giáp ñường bê tông thôn Thái Dương Hạ Nam;
- Phía ðông Nam: giáp mặt nước nuôi trồng thủy sản.

Bản ñồ mặt bằng hiện trạng sử dụng ñất
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3. Diện tích: Khoảng 1.713,2 m2(bao gồm ñất và tài sản trên ñất (cây dương liễu)
do UBND xã Hải Dương quản lý).
4. Hiện trạng khu ñất: Khu ñất dự án hiện trạng là ñất bằng chưa sử dụng
(có một số cây dương liễu) do UBND xã Hải Dương quản lý. Vị trí thực hiện dự án
có quy hoạch là ñất cơ sở sản xuất kinh doanh ñược UBND thị xã Hương Trà phê duyệt
tại Quyết ñịnh số 1249/Qð-UBND ngày 31/10/2012 về việc phê duyệt quy hoạch
xây dựng nông thôn mới xã Hải Dương thị xã Hương Trà ñến năm 2020.
5. Mục tiêu ñầu tư:
- Thu mua nguyên liệu thủy sản khai thác từ vùng biển và ñầm phá thị xã
Hương Trà.
- Chế biến thủy sản phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.
6. Sự thuận lợi của khu ñất dự án:Khu vực dự án chủ yếu là ñất bằng chưa
sử dụng và có một số ít cây dương liễu nên việc bồi thường và giải phóng mặt bằng
thuận lợi.
- Dự án có vị trí ñịa lý thuận lợi gần nguồn cung cấp thủy hải sản, cách cảng
Cá Thuận An khoảng 06 km, cách trung tâm Thành Phố Huế khoảng 19 km nên
thuận tiện cho việc vận chuyển và trao ñổi hàng hóa với các vùng lân cận.
7. Hình thức lựa chọn nhà ñầu tư: Tổ chức ñấu giá quyền sử dụng ñất theo
quy ñịnh.
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:
- Khu xưởng sản xuất, nhà kho nguyên liệu và thành phẩm.
- Khu văn phòng ñiều hành công ty, nhà ăn ở công nhân, hệ thống xử lý nước thải.
- Hạ tầng cơ sở tường rào, sân, ñường nội bộ, mương thoát nước.
9.2. Tổng mức ñầu tư dự án: Tối thiểu 5 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.
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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.
- 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 tưhoặc 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.
* 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.
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 và ñang thực hiện thành công tối thiểu 01 dự án trong lĩnh vực
chế biến thủy, hải sản có tổng mức ñầu tư tối thiểu 02 tỷ ñồng trở lên.
- 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 và ñang thực hiện thành công tối thiểu 01 dự án trong lĩnh vực chế biến
thủy, hải sản có tổng mức ñầu tư tối thiểu 02 tỷ ñồng trở lên.
+ Sở hữu phần vốn góp chiếm tối thiểu trên 50% vốn chủ sở hữu ñể thực hiện
dự án.
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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.
10. Quy hoạch:
Dự án thuộc khu quy hoạch sản xuất Tiểu thủ công nghiệp - Làng nghề
Thái Dương Hạ, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Mật ñộ xây dựng: ≤ 50%.
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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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 949/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc công nhận ñiểm du lịch Làng nghề truyền thống
Hoa giấy Thanh Tiên - Tranh dân gian làng Sình
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Du lịch 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị ñịnh số 168/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Du lịch;
Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Du lịch;
Xét ñề nghị của Sở Du lịch tại Tờ trình số 317/TTr-SDL ngày 05 tháng 4 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công nhận ñiểm du lịch:
LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG HOA GIẤY THANH TIÊN TRANH DÂN GIAN LÀNG SÌNH
xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
ðiều 2. Trách nhiệm quản lý ñiểm du lịch:
1. ðơn vị quản lý ñiểm du lịch Làng nghề truyền thống Hoa giấy Thanh Tiên - Tranh
dân gian làng Sình có trách nhiệm thực hiện việc tổ chức quản lý, khai thác, phát triển
ñiểm du lịch theo ñúng quy ñịnh của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật có
liên quan.
2. Các Sở, ngành: Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Giao thông Vận tải, Công an huyện
Phú Vang, UBND huyện Phú Vang có trách nhiệm hướng dẫn UBND xã Phú Mậu
tổ chức quản lý, khai thác, phát triển ñối với ñiểm du lịch Làng nghề truyền thống
Hoa giấy Thanh Tiên - Tranh dân gian làng Sình ñảm bảo hiệu quả, bền vững.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các sở, ngành: Du lịch,
Văn hóa và Thể thao, Giao thông vận tải, Công an huyện Phú Vang; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện Phú Vang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Mậu và các cơ quan,
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 Dung
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 950/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc công nhận ñiểm du lịch Trung tâm Văn hóa Huyền Trân
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Du lịch số 09 ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị ñịnh số 168/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Du lịch;
Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của
BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Du lịch;
Xét ñề nghị của Sở Du lịch tại Tờ trình số 273/TTr-SDL ngày 26 tháng 3 năm 2019
và Công văn số 322/SDL-QLLT ngày 08 tháng 4 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công nhận ñiểm du lịch:
TRUNG TÂM VĂN HÓA HUYỀN TRÂN
151 Thiên Thai, phường An Tây, thành phố Huế
ðiều 2. Trách nhiệm quản lý ñiểm du lịch:
1. ðơn vị quản lý ñiểm du lịch Trung tâm Văn hóa Huyền Trâncó trách nhiệm
thực hiện việc tổ chức quản lý, khai thác, phát triển ñiểm du lịch theo ñúng quy ñịnh
của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật có liên quan.
2. Các Sở, ngành: Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Giao thông Vận tải, Công an
thành phố Huế, UBND thành phố Huế, UBND phường An Tây có trách nhiệm hướng dẫn
Trung tâm Văn hóa, Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức quản lý, khai thác, phát triển
ñối với ñiểm du lịchTrung tâm Văn hóa Huyền Trân ñảm bảo hiệu quả, bền vững.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết ñịnh số
839/Qð-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh.
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ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở, ngành: Du lịch,
Văn hóa và Thể thao, Giao thông vận tải, Công an thành phố Huế, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân thành phố Huế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Tây, Giám ñốc
Trung tâm Văn hóa, Thông tin tỉnh và các cơ quan, 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 Dung
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc công nhận ñiểm du lịch Sinh thái ðầm Chuồn
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị ñịnh số 168/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Du lịch;
Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Du lịch;
Xét ñề nghị của Sở Du lịch tại Tờ trình số 316/TTr-SDL ngày 05 tháng 4 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công nhận ñiểm du lịch:
SINH THÁI ðẦM CHUỒN
Xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
ðiều 2. Trách nhiệm quản lý ñiểm du lịch:
1. ðơn vị quản lý ñiểm du lịch Sinh thái ðầm Chuồn có trách nhiệm thực hiện
việc tổ chức quản lý, khai thác, phát triển ñiểm du lịch theo ñúng quy ñịnh của Luật
Du lịch và các văn bản pháp luật có liên quan.
2. Các Sở, ngành: Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Giao thông Vận tải, Công an
huyện Phú Vang, UBND huyện Phú Vang có trách nhiệm hướng dẫn UBND xã Phú An
tổ chức quản lý, khai thác, phát triển ñối với ñiểm du lịch Sinh thái ðầm Chuồn
ñảm bảo hiệu quả, bền vững.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở, ngành: Du lịch,
Văn hóa và Thể thao, Giao thông vận tải, Công an huyện Phú Vang; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện Phú Vang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú An và các cơ quan,
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 Dung
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 952/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án ñầu tư
xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp 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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
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 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 số 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của
Chính phủ về hình thức tổ chức Quản lý dự án ñầu tư xây dựng;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Hợp nhất Văn phòng, Phòng Kế hoạch và Phòng Thẩm ñịnh thành
Phòng Tổng hợp thuộc Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình dân dụng và
công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình
dân dụng và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi hợp nhất gồm:
- Phòng Tổng hợp;
- Phòng Kỹ thuật;
- Phòng Tài chính Kế toán.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2019 và bãi bỏ ðiểm b
(phần các phòng chuyên môn), khoản 1, mục III Quyết ñịnh số 265/Qð-UBND
ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và
hoạt ñộng của Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
tỉnh Thừa Thiên Huế.

CÔNG BÁO/Số 20/Ngày 22-4-2019

43

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ,
Giám ñốc Ban Quản lý dự án ðầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
tỉnh Thừa Thiên Huế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 4 năm 2019

CHỈ THỊ
Tăng cường công tác bảo ñảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4,
1/5 và các kỳ thi, dịp nghỉ hè năm 2019
Trong Quý I năm 2019, với sự chỉ ñạo quyết liệt cùng sự tham gia ñồng bộ của
cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành ñộng
bảo ñảm trật tự an toàn giao thông ngay từ ñầu năm nên tình hình trật tự an toàn
giao thông trên ñịa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông ñược
kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, cụ thể: Tai nạn giao thông xảy ra 122 vụ, làm chết 44 người,
bị thương 100 người (So với quý I năm 2018 giảm 11 vụ (-8,27%), giảm 07 người chết
(-13,72%), giảm 19 người bị thương (-15,96 %). Từ số liệu phân tích cho thấy, tuy
tai nạn giao thông có giảm (so với cùng kỳ) nhưng số người chết vẫn còn ở mức cao,
tai nạn giao thông ñường sắt có sự gia tăng ñột biến (chỉ trong Quý I/2018 số vụ, số người
bị thương ñã bằng cả năm 2018; tai nạn rất nghiêm trọng xảy ra 04 vụ làm ảnh hưởng lớn
ñến trật tự, an toàn xã hội; có 03 ñịa phương tai nạn giao thông gia tăng cao (A Lưới,
Nam ðông, Hương Thủy). Tỷ lệ tai nạn giao thông do lái xe ô tô gây ra tăng cao so với
cùng kỳ năm 2018, chiếm trên 25%; tỷ lệ tai nạn giao thông do người ñiều khiển
mô tô, xe máy, xe ñạp ñiện chiếm trên 65% trong khi tỷ lệ nạn nhân là người ñi mô tô,
xe máy bị thương vong do tai nạn giao thông chiếm trên 75% tổng số nạn nhân tai nạn
giao thông ñường bộ; nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do va chạm giữa
phương tiện ñang lưu hành với phương tiện dừng, ñỗ bên ñường vào ban ñêm, ở khu vực
bên ngoài ñô thị; tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ và ñường nội thị chiếm tỷ lệ cao,
phức tạp.
Thực hiện kết luận 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục ñẩy mạnh
thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương; Nghị quyết số
12/NQ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 Chính phủ về tăng cường bảo ñảm trật tự an toàn
giao thông và chống ùn tắc giao thông giai ñoạn 2019 - 2021; Chỉ thị 31-CT/TU ngày
07/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công ñiện số 402/Cð-TTg ngày 10 tháng 4
năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu ñi lại của nhân dân và
bảo ñảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2019; ñồng thời ñể
ñảm bảo an toàn, phục vụ tốt nhất nhu cầu ñi lại cho nhân dân và các cháu học sinh
tại các kỳ thi và dịp nghỉ hè năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, ñơn vị,
ñịa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1. Công an tỉnh
- Xây dựng kế hoạch, mở ñợt cao ñiểm tuần tra kiểm soát, bảo ñảm trật tự, an toàn
giao thông ñường bộ - ñường sắt- ñường thủy nội ñịa trước, trong và sau các ngày
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nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và trong các ngày lễ hội Festival, các kỳ thi và dịp nghỉ hè năm 2019
trên ñịa bàn toàn tỉnh; huy ñộng lực lượng, phương tiện, ñẩy mạnh tuần lưu, tuần tra,
kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, ñường nội thành nội thị và các tuyến giao
thông phức tạp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn
giao thông, ñặc biệt là hành vi dừng, ñỗ xe dọc Quốc lộ 1 vào các giờ cao ñiểm và vào
ban ñêm.
- Chỉ ñạo các lực lượng phối hợp kiểm tra, giám sát các phương tiện vận tải
ngay tại nơi xuất bến và trong quá trình lưu thông ñể xử lý có hiệu quả các trường hợp
vi phạm theo quy ñịnh; bảo ñảm an ninh, trật tự tại các ñiểm ñầu mối giao thông như
bến xe, nhà ga, các ñiểm diễn ra các chương trình Lễ hội Festival làng nghề truyền thống.
- Chỉ ñạo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tăng cường công tác kiểm tra các
ñiều kiện, trang thiết bị an toàn phòng, chống cháy nỗ tại các Bến xe, bãi ñỗ xe trong
ñô thị tại các chung cư và các phương tiện chở khách, hàng hóa dễ xảy ra nguy cơ
cháy nổ.
- Xây dựng các phương án phân luồng, ñiều tiết giao thông, chống ùn tắc
giao thông, chủ ñộng, kịp thời xử lý tình huống khi có sự cố tai nạn giao thông xảy ra;
kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xe quá tải trọng quy ñịnh, xe khách không có
luồng tuyến vào thành phố; mở cao ñiểm xử lý vi phạm xe mô tô, xe gắn máy, xe máy ñiện
trên ñịa bàn nông thôn, nhất là ñối tượng thanh thiếu niên.
- Tăng cường giám sát, bảo ñảm an toàn giao thông ñường sắt tại các ñường
ngang và bảo ñảm an toàn giao thông ñường thủy nội ñịa tại các bến thuyền du lịch,
bến khách ngang sông, hồ, ñầm phá.
2. Sở Giao thông vận tải:
- Tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt ñộng kinh doanh vận tải, thực hiện các
giải pháp nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, ñáp ứng nhu cầu
vận tải tăng cao trong dịp nghỉ lễ; yêu cầu các ñơn vị vận tải nhắc nhở ñội ngũ lái xe
tuân thủ quy tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn ở ñường ñèo dốc, ñiểm giao cắt với
ñường sắt;
- Tăng cường giám sát và phát hiện vi phạm của phương tiện thông qua thiết bị
giám sát hành trình và cung cấp dữ liệu, thông tin cho lực lượng cảnh sát giao thông
xử lý ngay các xe vi phạm tốc ñộ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông; kiểm tra
các ñiều kiện an toàn trước khi khởi hành, chú trọng kiểm tra, giám sát hoạt ñộng
vận tải khách theo hợp ñồng, open tuor; kiên quyết ñình chỉ phương tiện, ñình tài ñối với
những trường hợp vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông.
- Tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện khắc phục ngay các yếu tố gây mất an toàn,
bảo ñảm ñiều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát, ñiều chỉnh bổ sung
hợp lý hệ thống biển báo hiệu ñường bộ tại các ñiểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn
giao thông, ñặc biệt là các ñiểm giao cắt giữa ñường bộ với ñường sắt; phối hợp với
các cơ quan chức năng, chính quyền ñịa phương ñể có giải pháp bảo ñảm an ninh, trật tự
tại các ñiểm giao thông công cộng, bảo ñảm an ninh, trật tự tại các trạm thu phí, nhất là
các trạm thu phí BOT trên QL1.
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- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các cơ quan
quản lý ñường bộ, ñường sắt của Trung ương trên ñịa bàn tỉnh rà soát lại các vị trí
xảy ra tai nạn giao thông trong năm 2018 và quý I năm 2019 ñể xác ñịnh vị trí ñiểm ñen,
ñiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông (theo tiêu chí quy ñịnh tại Thông tư 26/TT/2012/TT-BGTVT
ngày 20/7/2012); lập hồ sơ quản lý và ñề xuất phương án xử lý; báo cáo UBND tỉnh
trước ngày 30/5/2019 ñể có kế hoạch ñầu tư, xử lý khắc phục kịp thời.
3. UBND các huyện, thị xã và thành phố:
- Khẩn trương kiểm tra và có giả pháp khắc phục ngay các vị trí, ñoạn tuyến ñã
xảy ra tai nạn, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, ñặc biệt là các ñiểm giao cắt
giữa ñường bộ với ñường sắt; các ñiểm xảy ra tai nạn do xe dừng, ñỗ; bổ sung hệ thống
báo biển báo, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn trên các tuyến trọng ñiểm.
- ðẩy mạnh các hoạt ñộng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo ñảm
trật tự, an toàn giao thông, các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông bằng nhiều
hình thức trên hệ thống thông tin cơ sở xã, phường, tập trung tuyên truyền cho ñối tượng
thanh, thiếu niên, người lao ñộng.
- Tăng cường quản lý các tuyến vận tải ñường thủy nội ñịa và bảo ñảm an toàn
tại các bến thuyền du lịch, ñò ngang; lưu ý ñảm bảo ñầy ñủ áo phao, dụng cụ cứu sinh
và bắt buộc người tham gia giao thông phải mặc áo phao trước khi cho thuyền, ñò rời bến.
- Rà soát, ñánh giá lại các vị trí ñã xảy ra tai nạn giao thông trong năm 2018 và
quý I năm 2019; phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh ñể
xác ñịnh vị trí ñiểm ñen, ñiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, hoàn thành trước ngày
15/5/2019 ñể tổng hợp báo cáo UBND tỉnh thống nhất chủ trương, kế hoạch ñầu tư.
4. Sở Giáo dục và ðào tạo:
Chỉ ñạo các Phòng Giáo dục và các Trường học tăng cường giáo dục pháp luật
về an toàn giao thông, ñảm bảo cho học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên ñược
tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn; phát ñộng
phong trào thi ñua bảo ñảm trật tự an toàn giao thông trong năm học 2019 - 2020 và
hưởng ứng cuộc thi “Giao thông học ñường”, “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”
dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên ñịa bàn tỉnh.
5. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Phát huy vai trò, nhiệm vụ của Trung tâm Giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh
của tỉnh trong việc tuyên truyền, thông báo, cảnh báo các hành vi vi phạm về trật tự
ñô thị, an toàn giao thông như: Vượt ñèn ñỏ, không ñội mũ bảo hiểm, không mặc áo phao...
ñể nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.
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- Chỉ ñạo các cơ quan thông tấn, báo chí thường xuyên phản ánh tình hình vận tải
và trật tự an toàn giao thông; phát huy hiệu quả hệ thống ñài truyền thanh tại các xã,
phường, thị trấn ñẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông,
kỹ năng tham gia giao thông an toàn ñể nâng cao ý thức của người dân;
6. Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh:
Chủ ñộng xây dựng kế hoạch, chương trình hành ñộng có hiệu quả, thiết thực
nhằm ñẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trật tự, an toàn giao thông ñể nâng cao ý thức
tự giác của cán bộ, công nhân viên chức, người lao ñộng của ñơn vị mình tham gia
giao thông an toàn, ñúng pháp luật; phối hợp tổ chức tuyên truyền ñến tận cơ sở,
phường, xã, thị trấn, tổ dân phố; tập trung vào các ñối tượng có nguy cơ gây tai nạn
giao thông cao như lái xe khách, thanh thiếu niên trên ñịa bàn nông thôn, người lao ñộng;
phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội ñẩy mạnh thực hiện cuộc vận ñộng
“Toàn dân tham gia bảo ñảm trật tự, an toàn giao thông”.
7. Ban An toàn giao thông tỉnh:
- Thông báo số ñiện thoại ñường dây nóng về vận tải và bảo ñảm trật tự an toàn
giao thông trên phương tiện thông tin ñại chúng, tại các nhà ga, bến xe, bến thuyền ñể
tiếp nhận các ý kiến phản ánh của cơ quan, tổ chức và người dân về an toàn giao thông
trong dịp nghỉ lễ.
- Theo dõi và thực hiện công tác kiểm tra, hậu kiểm, ñánh giá tình hình triển khai
Chỉ thị này tại các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh sau khi
kết thúc kỳ nghỉ lễ và tại kỳ sơ kết an toàn giao thông 6 tháng năm 2019.
Yêu cầu các cơ quan, ñơn vị và các ñịa phương nghiêm túc thực hiện; tổng hợp
báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 về Ban
An toàn giao thông tỉnh trước 15h00 ngày 01/5 ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban An toàn
giao thông Quốc gia và UBND tỉnh ñể theo dõi, chỉ ñạo./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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