
  

Số 21 + 22 Ngày 02 tháng 5 năm 2019 

 MỤC LỤC  
   

   

  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
Trang 

23-4-2019 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HðND về việc ñiều chỉnh, sửa ñổi 
và bổ sung một số nội dung tại Bảng giá ñất trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 ñến 
ngày 31 tháng 12 năm 2019. 

04 

23-4-2019 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HðND về việc bổ sung dự án 
Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan 
vào kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020 tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

49 

23-4-2019 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HðND quy ñịnh nội dung, ñịnh mức 
hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện ñối với một số dự án 
nhóm C thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 
2016 - 2020 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

52 

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH  

23-4-2019 Nghị quyết số 06/NQ-HðND về quyết ñịnh chủ trương chuyển 
loại rừng. 

57 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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23-4-2019 Nghị quyết số 07/NQ-HðND về phương án “Bán tài sản trên ñất, 
chuyển nhượng quyền sử dụng ñất” ñối với các trụ sở, cơ sở 
hoạt ñộng sự nghiệp dôi dư sau khi sắp xếp lại, xử lý tài sản công 
theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 167/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của Chính phủ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

59 

23-4-2019 Nghị quyết số 08/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư Kè chống 
sạt lở các ñoạn xung yếu thuộc hệ thống sông Hương, tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

83 

23-4-2019 Nghị quyết số 09/NQ-HðND về việc phê duyệt chủ trương 
ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích 
Hải Vân Quan. 

85 

23-4-2019 Nghị quyết số 10/NQ-HðND về việc vay lại nguồn vốn vay 
nước ngoài của Chính phủ ñể thực hiện Dự án Hiện ñại hóa 
ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển 
(FMCR) tỉnh Thừa Thiên Huế. 

88 

23-4-2019 Nghị quyết số 11/NQ-HðND về việc thông qua danh sách nhà vườn 
tại Làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong ðiền ñược 
hỗ trợ trùng tu năm 2019. 

90 

23-4-2019 Nghị quyết số 12/NQ-HðND về việc miễn nhiệm chức vụ 
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với 
ông Hoàng Ngọc Khanh. 

92 

23-4-2019 Nghị quyết số 13/NQ-HðND về việc xác nhận kết quả bầu cử 
chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
ñối với bà Trần Thị Hoài Trâm. 

93 

23-4-2019 Nghị quyết số 14/NQ-HðND về chủ trương thuê ñất trả tiền 
thuê ñất một lần cho cả thời gian thuê. 

95 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

23-4-2019 Quyết ñịnh số 1023/Qð-UBND công bố Danh mục văn bản 
quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội ñồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành có nội dung liên quan ñến bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

96 

26-4-2019 Quyết ñịnh số 1044/Qð-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu 
bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam ðông, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021: ông Dương Thanh Phước. 

99 
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26-4-2019 Quyết ñịnh số 1045/Qð-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu 
bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021: ông Lê ðức Lộc. 

100 

19-4-2019 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp quản lý 
bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 

101 

22-4-2019 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường công tác tuyên truyền, 
vận ñộng, tổ chức thực hiện ñề án ngày chủ nhật xanh. 

104 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 Số: 02/2019/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 4 năm 2019 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc ñiều chỉnh, sửa ñổi và bổ sung một số nội dung tại  
Bảng giá ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng từ  
ngày 01 tháng 01 năm 2015 ñến ngày 31 tháng 12 năm 2019 

  

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII , KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 3 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều, khoản của Luật ðất ñai; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh về giá ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 104/2014/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh về khung giá ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ñất ñai; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy ñịnh chi tiết phương pháp ñịnh giá ñất; xây dựng, ñiều chỉnh bảng 
giá ñất; ñịnh giá ñất cụ thể và tư vấn xác ñịnh giá ñất; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy ñịnh chi tiết Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 
năm 2017 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành 
Luật ðất ñai và sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các thông tư hướng dẫn thi hành 
Luật ðất ñai; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/2014/NQ-HðND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Bảng giá ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 ñến ngày 31 tháng 12 năm 2019; 
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Xét Tờ trình số 2352/TTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Nghị quyết thông qua ñiều chỉnh, sửa ñổi và 
bổ sung một số nội dung tại Bảng giá ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 ñến ngày 31 tháng 12 năm 2019; Báo cáo thẩm tra 
của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại 
kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất ñiều chỉnh, sửa ñổi và bổ sung một số ñiều tại Bảng giá ñất 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015 - 2019) (theo 
phụ lục ñính kèm). 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.  
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn 
ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp bất thường thứ 3 thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực kể từ 
ngày 06 tháng 5 năm 2019./. 

  
 CHỦ TỊCH 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

 

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

 

 
PHỤ LỤC  

(Kèm theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HðND ngày 23 tháng 4 năm 2019 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
1. ðiều chỉnh khoản 3 ðiều 9 của Bảng giá ñất - Giá ñất rừng sản xuất 
3. Giá ñất rừng sản xuất 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT Phân vùng 
ðiều chỉnh 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 ðồng bằng 5.200 4.500 4.100 

2 Trung du 4.500 3.800 3.400 

3 Miền núi 3.800 3.300 2.700 
 

2. ðiều chỉnh, bổ sung ðiều 12 của Bảng giá ñất - Giá ñất ở tại nông thôn 

2.1. ðiều chỉnh Mục I, Phụ lục 12, ðiều 12 - Thị xã Hương Thủy  
2.1.1. ðiều chỉnh giá ñất ở nằm ven ñường giao thông chính 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT ðịa giới hành chính 
ðiều chỉnh 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

I. Xã Thủy Vân (Số thứ tự 1, 2 của Bảng giá ñất) 

1 Tuyến ñường Thủy Dương - Thuận An  4.500.000  1.875.000  1.125.000  

2 Tuyến ñường liên xã    

 
Từ cầu Như Ý 2 (ñường Thủy Dương - Thuận An) ñến 

chùa Công Lương 
2.880.000  1.830.000  1.250.000  

 
Từ cầu Như Ý 2 (ñường Thủy Dương - Thuận An) ñến 

ranh giới xã Thủy Thanh 
 2.500.000  1.590.000  1.080.000  

 Từ Chùa Công Lương ñến giáp ranh giới xã Thủy Thanh   1.900.000  1.190.000  820.000  

II. Xã Thủy Thanh (Số thứ tự 1, 2, 3, 4 của Bảng giá ñất) 

1 Tỉnh lộ 1 

 Từ cầu Giữa (ñi qua Bưu ñiện xã) ñến cầu Phường Nam 1.485.000 945.000 660.000 

2 ðường Thủy Dương - Thuận An 4.600.000 1.917.000 1.150.000 

3 ðường liên xã 

 
Từ Nghĩa trang Liệt sỹ ñến cầu Tránh cầu Ngói (ông 

Trần Duy Chiến) 
1.485.000 945.000 660.000 
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TT ðịa giới hành chính 
ðiều chỉnh 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

4 ðường liên thôn 

 

Tuyến ñường từ thửa ñất số 342 (Văn ðình Tuấn) 

ñến thửa ñất số 29 (Nguyễn Quang Xứ), tờ bản ñồ số 7 

(Theo Bản ñồ ñịa chính năm 2006), qua cầu Vân Thê ðập 

ñến giáp trạm bơm ðạt 9 

1.320.000 840.000 585.000 

 

Tuyến ñường từ thửa ñất số 246 (Trần Duy Chiến), 

tờ bản ñồ số 09 (Theo bản ñồ ñịa chính năm 2006) 

ñến cầu Văn Thánh 

1.485.000 945.000 660.000 

 

Tuyến ñường từ thửa ñất số 260 (ðặng Văn Súng), tờ 

bản ñồ số 09 (Theo Bản ñồ ñịa chính năm 2006), ñi 

qua ðình làng Thanh Thủy Chánh ñến Tỉnh lộ 1 

1.485.000 945.000 660.000 

III. Xã Thủy Bằng (Số thứ tự 3 của Bảng giá ñất) 

3 Quốc lộ 1A phía Tây Huế 810.000 330.000 210.000 

IV. Xã Thủy Phù (Số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6 của Bảng giá ñất) 

1 Quốc lộ 1A  

 

ðoạn 1: Từ ranh giới phường Phú Bài ñến Tỉnh lộ 18 

và ñường kiệt ñi vào thửa ñất số 342 (Ngô Thị Hường) 

(Theo Tờ bản ñồ số 9, bản ñồ ñịa chính năm 2004) 

3.000.000 1.360.000 800.000 

 

ðoạn 2: Từ ñường kiệt ñi vào thửa ñất số 342 (Ngô 

Thị Hường), theo Tờ bản ñồ số 9, bản ñồ ñịa chính 

năm 2004) ñến cầu Phú Bài 

2.400.000 1.090.000 640.000 

 ðoạn 3: Từ cầu Phú Bài ñến ranh giới huyện Phú Lộc 2.000.000 910.000 530.000 

2 Quốc lộ 1A phía Tây Huế 970.000 340.000 230.000 

3 Tỉnh lộ 18 (từ Quốc lộ 1A ñến ñường Lương Tân Phù) 1.200.000 410.000 250.000 

4 ðường Lương Tân Phù (Từ Quốc lộ 1A ñến Tỉnh lộ 18) 970.000 340.000 230.000 

5 
ðường Trung tâm xã (Từ Tỉnh lộ 18 ñến ñường 

Lương Tân Phù) 
970.000 340.000     230.000  

6 ðường Thủy Phù ñi Phú Sơn (Từ Quốc lộ 1A ñến ranh giới xã Phú Sơn) 

  Từ Quốc lộ 1A ñến ngã ba Cồn thôn 8A 660.000 230.000  160.000  

  Từ ngã ba Cồn thôn 8A ñến ranh giới xã Phú Sơn 350.000 190.000  130.000  

V. Xã Thủy Tân (Số thứ tự 1, 2, 3 của Bảng giá ñất) 

1 
ðoạn tiếp nối ñường Võ Xuân Lâm (ðoạn từ ranh giới 

phường Phú Bài ñến ñường Lương Tân Phù) 
630.000 220.000  130.000  
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TT ðịa giới hành chính 
ðiều chỉnh 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

2 

Tỉnh lộ 18 (ðoạn từ ranh giới xã Thủy Phù ñến hết 

ranh giới thửa ñất số 460 (Phạm Văn Sính), tờ bản ñồ 

số 11 (Theo bản ñồ ñịa chính năm 2005) 

1.100.000 380.000  250.000  

3 
Tuyến ñường Lương Tân Phù (ðoạn từ ranh giới 

phường Thủy Lương ñến Tỉnh lộ 18) 
630.000 230.000  150.000  

2.1.2. ðiều chỉnh tên ñường và giá ñất ở nằm ven ñường giao thông chính 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT ðịa giới hành chính  
ðiều chỉnh 

ðịa giới hành chính 
Mức giá  

theo vị trí ñất 

I. Xã Thủy Thanh (Số thứ tự 1, 3 của Bảng giá ñất) 

1 Tỉnh lộ 1 Tỉnh lộ 1                         

 
Từ cầu Phường Nam ñến ngã ba Tỉnh lộ 
3 

Từ cầu Phường Nam ñến ngã 
ba Tỉnh lộ 3 (trừ ñoạn qua 
Khu quy hoạch Trạm Bơm) 

Vị trí 1: 990.000 

Vị trí 2: 630.000 

Vị trí 3: 440.000 

3 ðường liên xã ðường liên xã  

 
Từ ranh giới xã Thuỷ Vân ñến Nghĩa trang 
Liệt sỹ 

Từ ranh giới xã Thủy Vân 
ñến cầu Sam 

Vị trí 1: 1.485.000 

Vị trí 2: 945.000 

Vị trí 3: 660.000  

Từ cầu Sam ñến Nghĩa trang 
Liệt sỹ 

Vị trí 1: 990.000 

Vị trí 2: 630.000 

Vị trí 3: 440.000 

II. Xã Thủy Bằng (Số thứ tự 1, 2 của Bảng giá ñất) 

1 Tỉnh lộ 13 Tỉnh lộ 25  

 

ðoạn 1: Từ thành phố Huế (Ngã ba 

Cư Chánh) ñến giáp thửa ñất 214 

(Nguyễn Ngọc Chung) và ñường kiệt 

ñi vào thửa ñất 250 (Tô Nhuận Vỹ) 

(Theo tờ bản ñồ số 02, Bản ñồ ñịa chính 

năm 2005) 

ðoạn 1: Từ thành phố Huế 

(Ngã ba Cư Chánh) ñến Nhà hàng 

Ngọc Linh (Ngã ba vào ñền thờ 

Huyền Trân Công Chúa) 

Vị trí 1: 3.500.000 

Vị trí 2: 1.225.000 

Vị trí 3: 735.000 

 

 

ðoạn 2: Từ thửa ñất 214 (Nguyễn 

Ngọc Chung) và ñường kiệt ñi vào 

thửa ñất 250 (Tô Nhuận Vỹ) ñến giáp 

thửa ñất số 27 (Trần Xuân Thành), tờ 

bản ñồ số 06 và ñường vào hồ Thủy Tiên 

(Theo Bản ñồ ñịa chính năm 2005) 

ðoạn 2: Từ Nhà hàng Ngọc Linh 

(Ngã ba vào ñền thờ Huyền Trân 

Công Chúa) ñến Ngã ba 

ñường trung tâm xã 

Vị trí 1: 2.000.000 

Vị trí 2: 700.000 

Vị trí 3: 425.000 
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TT ðịa giới hành chính  
ðiều chỉnh 

ðịa giới hành chính 
Mức giá  

theo vị trí ñất 

 

ðoạn 3: Từ thửa ñất số 27 (Trần Xuân Thành), 

tờ bản ñồ số 06 và ñường vào hồ Thủy Tiên 

ñến Lăng Khải ðịnh 

ðoạn 3: Từ Ngã ba ñường 

trung tâm xã ñến hết ranh giới 

Công ty Cổ phần chế biến 

lâm sản Hương Giang 

Vị trí 1: 1.200.000 

Vị trí 2: 420.000 

Vị trí 3: 250.000 

 

 

ðoạn 4: Từ Lăng Khải ðịnh ñến hết 

ranh giới Công ty Cổ phần chế biến 

lâm sản Hương Giang 

ðoạn 4: Từ ranh giới Công ty 

Cổ phần chế biến lâm sản 

Hương Giang ñến Ngã ba 

Dương Phẩm 

Vị trí 1: 650.000 

Vị trí 2: 225.000 

Vị trí 3: 145.000 

 

2 Quốc lộ 49 Quốc lộ 49  

 

ðoạn 1: Từ thành phố Huế (Ngã ba 

Cư Chánh) ñến hết thửa ñất số 181 

(Cao ðăng Nhung) và ñường kiệt ñi 

vào thửa ñất số 138 (Nguyễn Thị Lanh) 

(Theo tờ bản ñồ số 02, bản ñồ ñịa chính 

năm 2005) 

ðoạn 1: Từ thành phố Huế 

(Ngã ba Cư Chánh) ñến hết 

thửa ñất số 301, tờ bản ñồ số 01 

(ñường vào Chùa ðức Sơn) 

Vị trí 1: 3.000.000 

Vị trí 2: 1.200.000 

Vị trí 3: 780.000 

 

 

ðoạn 2: Từ thửa ñất số 181 và ñường 

kiệt ñi vào thửa ñất số 116 (tờ bản ñồ số 02) 

ñến ngã tư Lăng Thiệu Trị 

ðoạn 2: Từ thửa ñất số 301, 

tờ bản ñồ số 01 (ñường vào 

Chùa ðức Sơn) ñến hết thửa 

ñất số 175, tờ bản ñồ số 4 

(Khu tập thể Mỏ ðá) 

Vị trí 1: 2.000.000 

Vị trí 2: 700.000 

Vị trí 3: 415.000 

 

 
ðoạn từ ngã tư Lăng Thiệu Trị ñến cầu 

Tuần 

ðoạn 3: Từ thửa ñất số 175, 

tờ bản ñồ số 4 (Khu tập thể 

Mỏ ðá) ñến cầu Tuần 

Vị trí 1: 1.000.000 

Vị trí 2: 350.000 

Vị trí 3: 225.000 

2.1.3. ðiều chỉnh giá ñất ở các khu vực còn lại 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

Khu 
vực 

ðịa giới hành chính 
ðiều chỉnh 

Vị trí 1 Vị trí 2 

I. Xã Thủy Thanh 

KV1 
Thôn Lang Xá Cồn (ngoài các vị trí 1, 2, 3 của các 
ñường giao thông chính) 

1.080.000  920.000  

II. Xã Thủy Bằng 

KV1 
Cư Chánh I, Cư Chánh II, Kim Sơn (ngoài các vị trí 1, 
2, 3 của các ñường giao thông chính) 

650.000 550.000 

KV2 
Các thôn: La Khê, Bằng Lãng, Châu Chữ, An Ninh, 
Dương Phẩm, Dạ Khê (ngoài các vị trí 1, 2, 3 của các 
ñường giao thông chính) 

220.000 190.000 
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Khu 
vực 

ðịa giới hành chính 
ðiều chỉnh 

Vị trí 1 Vị trí 2 

KV3 
Các thôn: Nguyệt Biều, Võ Xá, Vỹ Dạ, Tân Ba (ngoài các 
vị trí 1, 2, 3 của các ñường giao thông chính) 

120.000 

III. Xã Thủy Phù 

KV1 
Thôn 1A, 1B, 3, 5, 8B và thôn 9 (ngoài các vị trí 1, 2 
và 3 của các ñường giao thông chính) 

220.000 160.000 

KV2 
Thôn 2, 4, 6, 7, 8A (ngoài các vị trí 1, 2 và 3 của các 
ñường giao thông chính) 

135.000 125.000 

KV3 
Thôn 10 (ngoài các vị trí 1, 2 và 3 của các ñường 
giao thông chính) 

120.000 

IV. Xã Thủy Tân 

KV1 
Thôn Chiết Bi, thôn Tân Tô, thôn Tô ðà 1 và thôn Tô ðà 2 
(ngoài các vị trí 1, 2 và 3 của các ñường giao thông 
chính) 

200.000 160.000 

KV3 
Thôn Hòa Phong (ngoài các vị trí 1, 2 và 3 của các 
ñường giao thông chính) 

110.000 

2.1.4. ðiều chỉnh tên thôn và giá ñất ở các khu vực còn lại 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

Khu 

vực 
ðịa giới hành chính 

ðiều chỉnh 

Khu 
vực ðịa giới hành chính 

Mức giá theo 
 vị trí ñất 

I. Xã Thủy Vân 

KV1 
Thôn Vân Dương, Xuân Hòa (ngoài 
các vị trí 1, 2, 3 của các ñường 
giao thông chính) 

KV1 

Thôn Vân Dương, Xuân 
Hòa và Công Lương 

(ngoài các vị trí 1, 2, 3 
của các ñường giao thông 

chính) 

Vị trí 1: 1.000.000 
Vị trí 2: 840.000 

KV2 
Thôn Công Lương và Dạ Lê (ngoài 
các vị trí 1, 2, 3 của các ñường 
giao thông chính) 

KV2 
Thôn Dạ Lê (ngoài các 

vị trí 1, 2, 3 của các 
ñường giao thông chính) 

Vị trí 1: 720.000 
Vị trí 2: 620.000 

II. Xã Thủy Thanh 

KV2 
Thôn Thanh Thủy Chánh và Vân 
Thê ðập (ngoài các vị trí 1, 2, 3 của 
các ñường giao thông chính) 

KV2 

Thôn Thanh Thủy, 
Thanh Toàn, Thanh 

Tuyền, Vân Thê 
Thượng và Vân Thê 

Trung (ngoài các vị trí 
1, 2, 3 của các ñường 

giao thông chính) 

Vị trí 1: 540.000 
Vị trí 2: 450.000 

KV3 
Thôn Vân Thê Làng, Lang Xá Bầu 
(ngoài các vị trí 1, 2, 3 của các 
ñường giao thông chính) 

KV3 

Thôn Vân Thê Nam, 
Lang Xá Bàu (ngoài các 
vị trí 1, 2, 3 của các ñường 
giao thông chính) 

340.000 
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2.2. Bổ sung Mục I, Phụ lục 12, ðiều 12 - Thị xã Hương Thủy 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT ðịa giới hành chính Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

I Xã Thủy Vân 

1 ðường vào trường Mầm non Thủy Vân 

 Thửa 09 tờ bản ñồ số 5 ñến thửa 207 tờ số 5 1.900.000 1.210.000 820.000 

2 ðường nối Phạm Văn ðồng ñến ñường Thủy Dương - Thuận An 

 
ðường Thủy Dương - Thuận An ñến ñường 

liên xã 
4.000.000 2.540.000 1.730.000 

II Xã Thủy Thanh 

1 ðường Hoàng Quốc Việt nối dài 

 
Từ ñường Tôn Thất Cảnh ñến ñường Thủy 

Dương - Thuận An 
4.700.000 2.990.000 2.090.000 

2 ðường Trung tâm xã 

 
Từ Tỉnh lộ 1 ñến hết Trường Mầm non 

Thủy Thanh 2 
1.500.000 950.000 670.000 

III Xã Thủy Bằng 

1 ðường Trung tâm xã 

 
ðoạn 1: Từ Tỉnh lộ 25 ñến hết các thửa ñất 

số 323, tờ bản ñồ số 18 
1.200.000 420.000 250.000 

 
ðoạn 2: Từ thửa ñất số 323, tờ bản ñồ số 18 

ñến Quốc lộ 1A phía Tây Huế 
650.000 230.000 140.000 

2 ðường Liên thôn 

 ðoạn từ Quốc lộ 49 ñến Tỉnh lộ 25 1.000.000 350.000 210.000 

 
ðoạn từ Quốc lộ 1A phía Tây Huế ñến hết 

thửa ñất số 53, tờ bản ñồ số 24 (ñập tràn) 
650.000 230.000 140.000 

 
ðoạn từ thửa ñất số 53, tờ bản ñồ số 24 (ñập tràn) 

ñến Nhà văn hóa thôn La Khê 
450.000 160.000 90.000 

 

2.3. ðiều chỉnh Mục IV, Phụ lục 12, ðiều 12 - Huyện Phong ðiền  

2.3.1. ðiều chỉnh giá ñất ở nằm ven ñường giao thông chính 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT ðịa giới hành chính 
ðiều chỉnh 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

I. Xã ðiền Hòa (Số thứ tự 1, 2 của Bảng giá ñất) 

1 Quốc lộ 49B 300.000  240.000    225.000  

2 Tỉnh lộ 22 100.000 80.000 60.000 
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TT ðịa giới hành chính 
ðiều chỉnh 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

II. Xã Phong Hòa (Số thứ tự 1 của Bảng giá ñất) 

1 Quốc lộ 49B 

 
Từ phía Bắc cầu Phước Tích ñến phía 
Nam cầu Trạch Phổ 

200.000 160.000 150.000 

 
Từ phía Nam cầu Trạch Phổ ñến cổng 
làng Ưu ðiểm 

250.000 210.000 180.000 

 
Từ cổng làng Ưu ðiểm ñến hết ranh giới 
xã Phong Hòa 

300.000 240.000 200.000 

III. Xã Phong Mỹ (Số thứ tự 3 của Bảng giá ñất) 

3 Tỉnh lộ 17 

 
Từ chợ Hòa Mỹ (giáp Tỉnh lộ 9) ñến 
ngầm Ông Ô 

180.000  140.000  110.000  

 

2.3.2. ðiều chỉnh tên ñường và giá ñất ở nằm ven ñường giao thông chính 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT ðịa giới hành chính  
ðiều chỉnh 

ðịa giới hành chính 
Mức giá theo 

 vị trí ñất 

I. Xã Phong Thu (Số thứ tự 3 của Bảng giá ñất) 

3 Tỉnh lộ 6  Tỉnh lộ 6   

 
Từ ranh giới thị trấn Phong ðiền ñến 
ngã ba Khúc Lý - Ba Lạp 

Từ ranh giới thị trấn Phong ðiền 
ñến nhà ông Nguyễn Sỹ 

Vị trí 1: 250.000 
Vị trí 2: 200.000 
Vị trí 3: 170.000 

 
Từ ngã ba Khúc Lý - Ba Lạp ñến hết 
ñịa giới hành chính xã Phong Thu 

Từ nhà ông Nguyễn Sỹ ñến 
hết ñịa giới hành chính xã 
Phong Thu 

Vị trí 1: 165.000 
Vị trí 2: 140.000 
Vị trí 3: 130.000 

II. Xã ðiền Lộc (Số thứ tự 1, 2 của Bảng giá ñất) 

1 Quốc lộ 49B  Quốc lộ 49B   

 
Từ cầu ðiền Lộc ñến hết nghĩa trang 
liệt sỹ xã ðiền Lộc 

Từ cầu ðiền Lộc ñến hết 
nghĩa trang liệt sỹ xã ðiền Lộc 

Vị trí 1: 500.000 

Vị trí 2: 350.000 

Vị trí 3: 300.000 

2 
Tuyến ñường ra biển ðiền Lộc: Từ 
sau vị trí 2 của Quốc lộ 49B ñến hết 
ngầm tràn ñầu tiên 

Tuyến ñường ra biển ðiền Lộc: 
Từ Quốc lộ 49B ñến hết ranh giới 
nhà ông Hoàng Bông 

Vị trí 1: 350.000 

Vị trí 2: 300.000 

Vị trí 3: 250.000 

III. Xã Phong Bình (Số thứ tự 1 của Bảng giá ñất) 

1 Quốc lộ 49B Quốc lộ 49B  

 
Từ cầu Mụ Tú thôn Hòa Viện về ñến 
cầu Vĩnh An 1 

Từ Chợ Ưu ðiềm về ñến cầu 
Vĩnh An 1 

Vị trí 1: 300.000 

Vị trí 2: 210.000  

Vị trí 3: 180.000  
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TT ðịa giới hành chính  
ðiều chỉnh 

ðịa giới hành chính 
Mức giá theo 

 vị trí ñất 

IV. Xã Phong Hải (Số thứ tự 2 của Bảng giá ñất) 

2 Tỉnh lộ 22 Tỉnh lộ 22  

 
Từ Bắc tuyến ñường Phong Hải - ðiền Hải 

ñến hết nhà ông Hoàng Trọng Cửu 

ðoạn 1: Từ Bắc tuyến ñường 

Phong Hải - ðiền Hải ñến hết 

nhà ông Nguyễn Thanh Sơ 

Vị trí 1: 200.000 

Vị trí 2: 160.000 

Vị trí 3: 130.000 

 
Từ Nam tuyến ñường Phong Hải - ðiền Hải 

ñến hết khu vực tái ñịnh cư thôn Hải Phú 

ðoạn 2: Từ nhà ông Nguyễn 

Thanh Sơ ñến hết khu vực tái 

ñịnh cư thôn Hải Phú 

Vị trí 1: 200.000 

Vị trí 2: 160.000 

Vị trí 3: 130.000  

V. Xã ðiền Hải (Số thứ tự 1 của Bảng giá ñất) 

1 

Tuyến ñường Phong Hải - ðiền Hải: 

Từ giáp Quốc lộ 49B ñến hết chợ 

mới xã ðiền Hải 

Trung tâm xã ðiền Hải: Từ 

giáp Quốc lộ 49B ñến hết chợ 

mới xã ðiền Hải 

Vị trí 1: 300.000 

Vị trí 2: 210.000  

Vị trí 3: 150.000  

VI. Xã Phong Mỹ (Số thứ tự 1 của Bảng giá ñất) 

1 
Tỉnh lộ 9: Từ giáp xã Phong Xuân 

ñến hết Văn phòng Hợp tác xã Hòa Mỹ 

Tỉnh lộ 9 

Từ Hợp tác xã Hòa Mỹ ñến 

Bưu ñiện xã Phong Mỹ 

Vị trí 1: 180.000 

Vị trí 2: 140.000 

Vị trí 3: 110.000 

Từ Bưu ñiện xã Phong Mỹ ñến 

giáp xã Phong Xuân 

Vị trí 1: 150.000 

Vị trí 2: 120.000 

Vị trí 3: 90.000 
 

2.3.3. ðiều chỉnh giá ñất ở các khu vực còn lại 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT ðịa giới hành chính 
ðiều chỉnh 

Vị trí 1 Vị trí 2 

I. Xã ðiền Hòa  

KV1 Từ kiệt Ông ðờ (thôn 5) về kiệt ông Trần An (thôn 7) và thôn 6 180.000 140.000 

KV2 
Từ kiệt Ông ðờ (thôn 5) giáp ñến ñịa giới hành chính xã ðiền Lộc 
và các thôn: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; từ kiệt Ông Trần An (thôn 7) ñến giáp 
ñịa giới hành chính xã ðiền Hải 

150.000 130.000 

II. Xã ðiền Hương 

KV1 
ðường ra biển ðiền Hương (từ ngã tư chợ ðiền Hương ñến giáp ranh 

với nhà ông Lê Quốc Tuấn) 
190.000 150.000 

KV2 Tính từ Khu vực 1 kéo dài thêm 50m 150.000 130.000 
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TT ðịa giới hành chính 
ðiều chỉnh 

Vị trí 1 Vị trí 2 

III. Xã Phong Hải  

KV1 
Từ Nam ñồn Biên phòng 216 ñến phía Bắc trung tâm chợ Phong Hải 

100 mét, tính từ tim ñường ra mỗi bên 100 mét 
200.000 160.000 

KV2 

Từ Nam ñồn Biên phòng 216 ñến giáp thôn Hải ðông, tính từ tim 

ñường ra mỗi bên 100 mét; từ hết khu vực 1 kéo dài thêm 100 mét; 

phía Bắc chợ 100 mét ñến phía Bắc nhà ông Trương Ý 

150.000 130.000 

KV3 Các khu vực, vị trí còn lại 100.000 
 

2.3.4. ðiều chỉnh tên thôn các khu vực còn lại 
 

Khu 
vực 

ðịa giới hành chính ðiều chỉnh 

I. Xã Phong An 

KV2 Thôn ðông Lâm và ðông An KV2 
Thôn ðông Lâm, thôn ðông An và 

ðội 6 thôn ðông Lâm 

KV3 

Bao gồm các thôn: Vĩnh Hương, Phường Hóp; 

khu tái ñịnh cư ðộn Hóc; xóm Ga, ðội 6 thôn 

ðông Lâm và các khu vực còn lại 

KV3 

Bao gồm các thôn: Vĩnh Hương, 

Phường Hóp; khu tái ñịnh cư ðộn 

Hóc; xóm Ga và các khu vực còn lại 

II. Xã Phong Bình  

KV1 
Thôn Vĩnh An 1, thôn Vĩnh An 2, thôn Vĩnh An 3, 

Xóm Phố và Xóm Quán thuộc thôn Hòa Viện 
KV1 

Thôn Vĩnh An, thôn Xóm Phố và 

Xóm Quán thuộc thôn Hòa Viện 

KV2 Thôn Tả Hữu Tự, thôn Vân Trình KV2 

Thôn Tả Hữu Tự, thôn Vân Trình, 

thôn Tây Phú (Vân Trình), thôn 

Trung Thạnh, thôn ðông Phú 

III. Xã Phong Hòa 

KV2 
Các thôn: Cang Cư Nam, Thuận Hòa, Chùa; 

Xóm ðình Rỗ thuộc thôn Trạch Phổ 
KV2 

Các thôn: Cang Cư Nam, Thuận Hòa; 

khu vực Chùa thuộc thôn Chùa 

Thiềm Thượng; Xóm ðình Rỗ 

thuộc thôn Trạch Phổ 

KV3 

Các thôn: Niêm, Thiềm Thượng, Trung Cọ, 

Mè; xóm ðông An thuộc thôn Trạch Phổ và 

các khu vực còn lại 

KV3 

Thôn Niêm, khu vực Thiềm Thượng 

thuộc thôn Chùa Thiềm Thượng, 

thôn Trung Cọ, thôn Mè; xóm 

ðông An thuộc thôn Trạch Phổ và 

các khu vực còn lại 
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2.4. Bổ sung Mục IV, Phụ lục 12, ðiều 12 - Huyện Phong ðiền 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT ðịa giới hành chính Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

I Xã Phong Hiền 

1 
Tỉnh lộ 9: Từ chắn ñường sắt ñến ñiểm giao với trục 

ñường liên thôn nối ñường cứu hộ cứu nạn 
300.000 240.000 200.000 

II Xã Phong An 

1 
Tỉnh lộ 9: Từ trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện ñến 

giáp ranh giới xã Phong Xuân 
110.000 90.000 80.000 

2 
ðường liên xã Phong An - Phong Xuân: Từ nhà ông Thọ 

ñến cầu Khe Té 
120.000 100.000 70.000 

III Xã Phong Thu 

1 
Tỉnh lộ 9: Từ giáp ñịa giới hành chính thị trấn Phong ðiền 

ñến giáp ñịa giới hành chính xã Phong Xuân 
110.000 90.000 70.000 

2 
Tỉnh lộ 17: Từ giáp ðịa giới hành chính thị trấn 

Phong ðiền ñến giáp ñịa giới hành chính xã Phong Mỹ 
110.000 90.000 70.000 

IV Xã ðiền Lộc 

1 ðường ðiền Lộc - Phong Chương    

 
Từ Quốc lộ 49B ñến hết Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (Phòng giao dịch ðiền Lộc) 
400.000 340.000 280.000 

 
Từ giáp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(Phòng giao dịch ðiền Lộc) ñếm giáp cầu Hòa Xuân 1 
165.000 140.000 120.000 

2 Tỉnh lộ 22 100.000 80.000 60.000 

V Xã ðiền Hương 

1 
ðường liên xã ñiểm ñầu từ nhà ông Lê Thành Tuấn 

ñến giáp ñịa giới hành chính xã ðiền Môn 
120.000 100.000 70.000 

2 Tỉnh lộ 22 100.000 80.000 60.000 

VI Xã Phong Chương 

1 

Tuyến Tỉnh lộ 6 

ðoạn 2: Từ cống Am Bàu ñến giáp ñịa giới hành chính 

xã Phong Hòa 

160.000 130.000 120.000 

VII Xã ðiền Hải 

1 
Tuyến ñường ðiền Hải - Phong Hải: Từ Quốc lộ 49B 

ñến giáp ñịa giới hành chính xã Phong Hải 
175.000 140.000 110.000 
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2.5. ðiều chỉnh Mục V, Phụ lục 12, ðiều 12 - Huyện Phú Vang 

2.5.1. ðiều chỉnh giá ñất ở nằm ven ñường giao thông chính và khu vực 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT ðịa giới hành chính  
ðiều chỉnh 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

I. Xã Phú Thượng (Số thứ tự 7 của Bảng giá ñất) 

7 
Tuyến ñường liên xã Phú Thượng - Phú Mỹ tại thôn 
Chiết Bi 

1.680.000 1.178.000 810.000 

II. Xã Phú Mỹ (Số thứ tự 3,4 và Khu vực 1 của Bảng giá ñất) 

3 Tuyến ñường liên xã Phú Mỹ - Phú An 350.000 244.000 169.000 

4 Tuyến ñường liên xã Phú Thượng - Phú Mỹ - Phú Hồ 

 
Từ giáp xã Phú Thượng ñến ðường Thủy Dương - 
Thuận An (Trong Khu ñô thị An Vân Dương) 

1.120.000 787.000 554.000 

 Từ ñường Thủy Dương Thuận An ñến Miếu Phước Linh 505.000 355.000 250.000 

KV1 
Tuyến liên xã Thượng - Mỹ - Hồ ñoạn từ Miếu 
Phước Linh ñến xã Phú Hồ 

350.000 246.000 173.000 

 
2.5.2. ðiều chỉnh tên thôn các khu vực còn lại 
 

Khu 
vực 

ðịa giới hành chính ðiều chỉnh 

1. Xã Phú Mỹ  

KV1 

Tuyến liên xã Thượng - Mỹ - Hồ ñoạn 
từ Miếu Phước Linh ñến xã Phú Hồ; 
Các tuyến ngang nối Tỉnh lộ 10A ñến 
tuyến liên xã Thượng - Mỹ - Hồ ñoạn 
từ giáp xã Phú Thượng ñến ñường 
Thủy Dương - Thuận An 

KV1 

Các tuyến ngang nối Tỉnh lộ 10A ñến 
tuyến liên xã Thượng - Mỹ - Hồ ñoạn 
từ giáp xã Phú Thượng ñến ñường 
Thủy Dương - Thuận An; Tuyến chính 
thôn Mong An 

KV2 

Các tuyến ñường ngang nối Tỉnh lộ 10A 
ñến Tuyến liên xã Thượng - Mỹ - Hồ 
ñoạn từ ñường Thủy Dương - Thuận An 
ñến giáp xã Phú Hồ; Tuyến chính thôn 
Mong An; Ngoài các vị trí 1, 2, 3 các 
tuyến ñường chính 

KV2 

Các tuyến ñường ngang nối Tỉnh lộ 10A 
ñến Tuyến liên xã Thượng - Mỹ - Hồ 
ñoạn từ ñường Thủy Dương - Thuận An 
ñến giáp xã Phú Hồ; Ngoài các vị trí 1, 
2, 3 các tuyến ñường chính 

 
2.6. ðiều chỉnh Mục VI, Phụ lục 12, ðiều 12 - Huyện Phú Lộc 

2.6.1. ðiều chỉnh giá ñất ở nằm ven ñường giao thông chính 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT ðịa giới hành chính  
ðiều chỉnh 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

I. Xã Lộc Thủy (Số thứ tự  2 của Bảng giá ñất) 

2 
Các tuyến ñường liên xã trong khu vực xã Lộc Thủy - 
Lộc Tiến - Lộc Vĩnh (trong ñịa giới hành chính xã 
Lộc Thủy)  

252.000 174.000 120.000 
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TT ðịa giới hành chính  
ðiều chỉnh 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

II. Xã Lộc Tiến (Số thứ tự 2 của Bảng giá ñất) 

2 
Các tuyến ñường liên xã trong khu vực xã Lộc Thủy - 

Lộc Tiến - Lộc Vĩnh (trong ñịa giới hành chính xã Lộc Tiến) 
252.000 174.000 120.000 

III. Xã Lộc Vĩnh (Số thứ tự 1 của Bảng giá ñất) 

1 Các tuyến ñường liên xã 

 
Từ ñường ven biển Cảnh Dương (nhà ông Kỳ) ñến Hết 

ñường bê tông ra biển 
498.000 348.000 246.000 

 Các tuyến ñường liên xã  252.000 174.000 120.000 

 
ðường ven biển Cảnh Dương (ñoạn từ ñường ven sông 

Thừa Lưu ñến ñường Cảng Chân Mây) 
294.000 204.000 144.000 

IV. Xã Vinh Hưng (Số thứ tự 1 của Bảng giá ñất) 

1 Quốc lộ 49B  470.000 327.000 232.000 
 

2.6.2. ðiều chỉnh tên ñường và giá ñất ở nằm ven ñường giao thông chính 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT ðịa giới hành chính  

ðiều chỉnh 

ðịa giới hành chính 
Mức giá theo vị trí 

ñất  

I. Xã Lộc Trì (Số thứ tự 1 của Bảng giá ñất) 

1 Quốc lộ 1A  Quốc lộ 1A   

 
Từ ñiểm ñấu nối ñường vào thác Nhị Hồ 

ñến ñỉnh ñèo Phước Tượng 

Từ ñiểm ñấu nối ñường vào 

thác Nhị Hồ ñến phía Bắc 

hầm Phước Tượng (ñường 

không ñèo) 

Vị  trí 1: 1.100.000 

Vị trí 2: 770.000 

Vị trí 3: 540.000 

Từ chân cầu vượt ñường sắt 

ñến ñỉnh ðèo Phước Tượng 

(tuyến ñường ñèo) 

Vị  trí 1: 770.000 

Vị trí 2: 540.000 

Vị trí 3: 380.000 

II. Xã Lộc Tiến (Số thứ tự 1 của Bảng giá ñất) 

1 Quốc lộ 1A  

Quốc lộ 1A 

ðoạn 1: Từ ñiểm giáp ranh 
xã Lộc Thủy ñến hầm Phú Gia 

Vị trí 1: 1.035.000 

Vị trí 2: 725.000 

Vị trí 3: 505.000  

ðoạn 2: Từ ñiểm ñấu nối 
ñường dẫn vào hầm Phú Gia 
ñến ñỉnh ñèo Phú Gia 

Vị trí 1: 725.000  

Vị trí 2: 508.000 

Vị trí 3: 354.000 
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TT ðịa giới hành chính  

ðiều chỉnh 

ðịa giới hành chính 
Mức giá theo vị trí 

ñất  

III. Xã Xuân Lộc (Số thứ tự 1 của Bảng giá ñất) 

1 Tỉnh lộ 14B 

Tỉnh lộ 14B  

ðoạn 1: Từ hết ranh giới xã 

Lộc Sơn ñến Km-9+421m 

ñến ranh giới xã Hương Phú 

Vị trí 1: 220.000  

Vị trí 2: 155.000 

Vị trí 3: 110.000 

ðoạn 2: Từ Km - 9 + 421m 

ñến Km-10 + 652m (ñường 

cong, cũ) 

Vị trí 1: 110.000  

Vị trí 2: 78.000 

Vị trí 3: 55.000 
 
2.6.3. ðiều chỉnh tên thôn các khu vực còn lại 

Khu 

vực 

ðịa giới hành chính 

(Quyết ñịnh số 75/2014/Qð-UBND 

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

ðiều chỉnh 

I. Xã Lộc Sơn 

KV1 

Bao gồm các thôn: Xuân Sơn, La Sơn 

(Trung tâm ngã ba La Sơn mở rộng 

với bán kính 500m) và thôn An Sơn, 

Xuân Sơn (dọc Quốc lộ 1A giới hạn 

mỗi bên 500m 

KV1 

Bao gồm các thôn: Xuân Sơn, La Sơn, 

Vinh Sơn (Trung tâm ngã ba La Sơn mở 

rộng với bán kính 500m) và các thôn: An Sơn, 

Xuân Sơn, Vinh Sơn (dọc Quốc lộ 1A 

giới hạn mỗi bên 500m) 

II. Xã Lộc An 

KV2 

Các thôn và khu vực còn lại của các 

thôn có các tuyến ñường thôn, liên thôn 

có mặt cắt ñường ≥ 2,5m  

KV2 

Các thôn, khu vực còn lại của các thôn có 

các tuyến ñường thôn, liên thôn có mặt cắt 

ñường ≥ 2,5m và thôn Hai Hà 

KV3 
Bao gồm: Thôn Hai Hà, Hà Châu và 

các khu vực còn lại trong xã 
KV3 

Bao gồm: thôn Hà Châu và các khu vực 

còn lại trong xã 

III. Xã Lộc ðiền 

KV2 

Các thôn và khu vực của các thôn còn 

lại có các tuyến ñường thôn, liên thôn 

có mặt cắt ñường ≥ 2,5m  

KV2 

Các thôn và khu vực của các thôn còn lại 

có các tuyến ñường thôn, liên thôn có mặt cắt 

ñường ≥ 2,5m và thôn Trung Chánh 

(khu tái ñịnh cư) 

KV3 

Bao gồm: thôn Trung Chánh (khu tái 

ñịnh cư), thôn Miêu Nha (xóm Lầm và 

xóm Trung Miêu) và các khu vực còn lại 

trong xã 

KV3 

Bao gồm: thôn Miêu Nha (xóm Lầm và 

xóm Trung Miêu) và các khu vực còn lại 

trong xã 
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Khu 

vực 

ðịa giới hành chính 

(Quyết ñịnh số 75/2014/Qð-UBND 

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

ðiều chỉnh 

IV. Xã Lộc Vĩnh 

KV1 

Bao gồm: Dọc theo biển Cảnh Dương 
từ sông Bù Lu ñến giáp tuyến ñường 
về Cảng Chân Mây giới hạn mỗi bên 
200m, từ trung tâm là Ủy ban nhân dân xã 
mở rộng bán kính 500m 

KV1 

Bao gồm: Dọc theo biển Cảnh Dương từ 
sông Bù Lu ñến giáp tuyến ñường về 
cảng Chân Mây giới hạn mỗi bên 200m, 
từ trung tâm là Ủy ban nhân dân xã mở 
rộng bán kính 500m và từ ñiểm ñấu nối 
với ñường Ven biển Cảnh Dương ñến 
giáp ngã ba ñường bê tông ra biển Bình An, 
giới hạn mỗi bên 200m 

V. Xã Vinh Hưng 

KV2 
Các thôn và khu vực còn lại của các 
thôn có các tuyến ñường thôn, liên thôn 
có mặt cắt ñường ≥ 2,5m  

KV2 
Các thôn và khu vực còn lại của các thôn 
có các tuyến ñường thôn, liên thôn có mặt cắt 
ñường ≥ 2,5m và thôn Trung Hưng 

KV3 
Bao gồm: thôn Trung Hưng và các 
khu vực còn lại 

KV3 Bao gồm: các khu vực còn lại 

 

2.6.4. ðiều chỉnh giá ñất ở các khu vực còn lại 
ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT ðịa giới hành chính 
ðiều chỉnh 

Vị trí 1 Vị trí 2 

1. Xã Lộc Bổn 

KV1 

Bao gồm thôn Thuận Hóa (tính từ ñường sắt trở về phía quốc lộ 
1A 500m), ñường liên thôn Thuận Hóa (ñoạn từ Quốc lộ 1A - 3 
ñiểm ñấu nối ñường ra cầu Mệ Trưởng Bác từ bờ sông Nong vào 
300m), thôn Hòa Vang (tính từ Quốc lộ 1A về phía ñường sắt 
400m) và ñường liên thôn Hòa Vang - Bên Ván (ñoạn từ ñường 
sắt ñến hết nhà ông Nhã) giới hạn mỗi bên 200m; thôn Bình An 
(tính từ ñường sắt kéo về phía Quốc lộ 1A 300m), ñường liên 
thôn Bình An - thôn 10 (ñoạn từ Quốc lộ 1A - hết nhà ông Võ 
ðại Nhượng) giới hạn mỗi bên 200m 

228.000 180.000 

KV2 
Các thôn và khu vực còn lại của các thôn có các tuyến ñường 
thôn, liên thôn có mặt cắt ñường ≥ 2,5m  

180.000 144.000 

KV3 Bao gồm: thôn Bến Ván và các khu vực còn lại trong xã 96.000 

2. Xã Lộc Sơn 

KV1 
Bao gồm các thôn: Xuân Sơn, La Sơn, Vinh Sơn (Trung tâm 
ngã ba La Sơn mở rộng với bán kính 500m) và các thôn: An Sơn, 
Xuân Sơn, Vinh Sơn (dọc Quốc lộ 1A giới hạn mỗi bên 500m) 

228.000 180.000 

KV2 
Các thôn và khu vực còn lại của các thôn có các tuyến ñường 
thôn, liên thôn có mặt cắt ñường ≥ 2,5m  

180.000 144.000 

KV3 Các khu vực còn lại trong xã 96.000 
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TT ðịa giới hành chính 
ðiều chỉnh 

Vị trí 1 Vị trí 2 

3. Xã Lộc An 

KV1 

Bao gồm các thôn: Xuân Lai, Nam Phổ Hạ (tính từ Quốc lộ 1A 

kéo về phía Ủy ban nhân dân xã 500m) và thôn Nam ñường về 

thư viện ðại Tướng Lê ðức Anh (từ Quốc Lộc 1A ↔ hết khu 

vực Nhà thư viện ðại Tướng Lê ðức Anh) giới hạn mỗi bên 

300m  

228.000 180.000 

KV2 
Các thôn, khu vực còn lại của các thôn có các tuyến ñường thôn, 

liên thôn có mặt cắt ñường ≥ 2,5m và thôn Hai Hà 
180.000 144.000 

KV3 Bao gồm: thôn Hà Châu và các khu vực còn lại trong xã 96.000 

4. Xã Lộc ðiền 

KV1 

Bao gồm: thôn ðồng Xuân từ cầu Truồi lên trạm nước sạch (tính từ 

bờ sông Truồi vào 200m), thôn ðông An từ Quốc lộ 1A ñến trạm 

bơm ðông Hưng (tính từ bờ sông Truồi vào 400m) 

228.000 180.000 

KV2 

Các thôn và khu vực của các thôn còn lại có các tuyến ñường 

thôn, liên thôn có mặt cắt ñường ≥ 2,5m và Thôn Trung Chánh 

(khu tái ñịnh cư) 

180.000 144.000 

KV3 
Bao gồm: thôn Miêu Nha (xóm Lầm và xóm Trung Miêu) và các 

khu vực còn lại trong xã 
96.000 

5. Xã Lộc Trì 

KV1 
Thôn Hòa Mậu (Tuyến ñường từ Quốc lộ 1A - ñiểm ñấu nối 

ñường cầu Khe Thị, giới hạn mỗi bên 300m)  
228.000 180.000 

KV2 
Các thôn và khu vực của các thôn còn lại có các tuyến ñường 

thôn, liên thôn có mặt cắt ñường ≥ 2,5m  
180.000 144.000 

KV3 
Bao gồm: thôn Khe Su, các khu vực còn lại không có mặt cắt 

ñường ≥ 2,5m của thôn Trung Phước  
96.000 

6. Xã Lộc Thủy 

KV1 

Bao gồm: thôn Phú Cường, thôn Phước Hưng (từ Quốc lộ 1A kéo 

ra song song 500m về phía Chợ Lộc Thủy), thôn An Bàng (ñường 

liên thôn từ ñường sắt ñến Nhà thờ Nước Ngọt giới hạn mỗi bên 

300m) 

219.000 175.200 

KV2 
Các thôn và khu vực còn lại của các thôn có các tuyến ñường 

thôn, liên thôn có mặt cắt ñường ≥ 2,5m  
167.000 115.172 

KV3 

Bao gồm: Các khu vực còn lại của thôn Thủy Cam, thôn Nam Phước 

(khu vực từ Nhà máy xử lý rác thải vào hết ranh giới thôn) và các 

khu vực khác còn lại trong xã 

92.000 
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TT ðịa giới hành chính 
ðiều chỉnh 

Vị trí 1 Vị trí 2 

7. Xã Lộc Tiến 

KV1 

Bao gồm các thôn: Trung Kiền, Phước An, Thủy Tụ, Phước Lộc 

(từ Quốc lộ 1A kéo ra phía Ủy ban nhân dân xã 500m), thôn 

Thủy Tụ (dọc theo ñường vào suối Voi từ ñường sắt vào cầu Sen 

giới hạn mỗi bên 300m); thôn Phước Lộc ñường vào Tái ñịnh cư 

Lộc Tiến (mỗi bên giới hạn 200m) 

228.000 180.000 

KV2 
Các thôn và khu vực còn lại của các thôn có các tuyến ñường 

thôn, liên thôn có mặt cắt ñường ≥ 2,5m  
180.000 144.000 

KV3 

Bao gồm: xóm Rú (thôn Trung Kiền), xóm Khe và khu vực cuối 

ñường bê tông Khu kinh tế mới 327 (thôn Thủy Dương) và các 

khu vực còn lại 

96.000 

8. Xã Lộc Vĩnh 

KV1 

Bao gồm: dọc theo biển Cảnh Dương từ sông Bù Lu ñến giáp 

tuyến ñường về cảng Chân Mây giới hạn mỗi bên 200m, từ trung tâm 

là Ủy ban nhân dân xã mở rộng bán kính 500m và từ ñiểm ñấu nối 

với ñường Ven biển Cảnh Dương ñến giáp ngã ba ñường bê tông 

ra biển Bình An, giới hạn mỗi bên 200m 

228.000 180.000 

KV2 
Các thôn và khu vực còn lại của các thôn có các tuyến ñường 

thôn, liên thôn có mặt cắt ñường ≥ 2,5m  
180.000 144.000 

KV3 Các khu vực còn lại 96.000 

9. Xã Vinh Hiền 

KV1 
Dọc theo Quốc lộ 49B mở rộng về biển 500m, về phía ñầm Cầu Hai 

200m 
228.000 180.000 

KV2 
Các thôn và khu vực còn lại của các thôn có các tuyến ñường 

thôn, liên thôn có mặt cắt ñường ≥ 2,5m  
180.000 144.000 

KV3 Bao gồm: thôn ðông Dương và các khu vực còn lại 96.000 

10. Xã Vinh Giang 

KV1 
Quốc lộ 49 ñoạn từ ranh giới xã Vinh Mỹ ñến giáp xã Vinh Hiền 

giới hạn mỗi bên 200m 
198.000 160.000 

KV2 
Các thôn và khu vực còn lại của các thôn có các tuyến ñường 

thôn, liên thôn có mặt cắt ñường ≥ 2,5m  
160.000 127.000 

KV3 
Bao gồm: xóm Sát (thôn ðơn Chế), xóm Vạn ðò (thôn Nghi Xuân) và 

các khu vực còn lại 
88.000 

11. Xã Vinh Mỹ 

KV1 

Bao gồm: Quốc lộ 49 ñoạn từ ranh giới xã Vinh Hưng ñến giáp 

xã Vinh Giang giới hạn mỗi bên 300m, Trung tâm chợ mở rộng 

bán kính 500m 

198.000 160.000 
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TT ðịa giới hành chính 
ðiều chỉnh 

Vị trí 1 Vị trí 2 

KV2 
Các thôn và khu vực còn lại của các thôn có các tuyến ñường 

thôn, liên thôn có mặt cắt ñường ≥ 2,5m  
160.000 127.000 

KV3 Bao gồm: các khu vực còn lại 88.000 

12. Xã Vinh Hưng 

KV1 Từ trung tâm là Ủy ban nhân dân xã mở rộng bán kính 500m 228.000 180.000 

KV2 
Các thôn và khu vực còn lại của các thôn có các tuyến ñường 

thôn, liên thôn có mặt cắt ñường ≥ 2,5m và thôn Trung Hưng 
180.000 144.000 

KV3 Bao gồm: các khu vực còn lại 96.000 

13. Xã Vinh Hải 

KV1 Bao gồm: Trung tâm Ủy ban nhân dân xã mở rộng bán kính 500m 198.000 160.000 

KV2 
Các thôn và khu vực còn lại của các thôn có các tuyến ñường 

thôn, liên thôn có mặt cắt ñường ≥ 2,5m  
160.000 127.000 

KV3 Bao gồm: các khu vực còn lại 88.000 

14. Xã Lộc Bình 

KV1 
ðoạn ñường từ ranh giới xã Lộc Trì ñến Bến ñò cũ giới hạn mỗi bên 
200m  

77.000 61.000 

KV2 
Các thôn và khu vực còn lại của các thôn có các tuyến ñường 
thôn, liên thôn có mặt cắt ñường ≥ 2,5m  

61.000 50.000 

KV3 Bao gồm: các khu vực còn lại 39.000 

15. Xã Xuân Lộc 

KV1 
Dọc theo tuyến tuyến ñường liên xã Lộc Hòa - Xuân Lộc  nằm 
trong ñịa giới hành chính xã Xuân Lộc giới hạn mỗi bên 200m, 
Trung tâm trụ sở Ủy ban nhân dân xã và chợ bán kính 300m 

77.000 61.000 

KV2 
Các thôn và khu vực còn lại của các thôn có các tuyến ñường 
thôn, liên thôn có mặt cắt ñường ≥ 2,5m  

61.000 50.000 

KV3 Bao gồm: các khu vực còn lại 39.000 

16. Xã Lộc Hòa 

KV1 
ðoạn ñường từ ranh giới xã Lộc ðiền ñến Ban Quản lý hồ Truồi 
giới hạn mỗi bên 200m 

77.000 61.000 

KV2 
Các thôn và khu vực còn lại của các thôn có các tuyến ñường 
thôn, liên thôn có mặt cắt ñường ≥ 2,5m  

61.000 50.000 

KV3 Bao gồm: Thôn 4 và các khu vực còn lại 39.000 
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2.7. Bổ sung Mục VI, Phụ lục 12, ðiều 12 - Huyện Phú Lộc 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT ðịa giới hành chính Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1. Xã Vinh Hiền   

1 Tỉnh lộ 21 ñoạn qua xã Vinh Hiền 200.000 140.000 100.000 

2. Xã Vinh Mỹ   

1 Tỉnh lộ 21 ñoạn qua xã Vinh Mỹ 160.000 112.000 80.000 

3. Xã Vinh Hưng   

1 Tỉnh lộ 21 ñoạn qua xã Vinh Hưng 200.000 139.000 100.000 

4. Xã Vinh Hải   

1 Tỉnh lộ 21 ñoạn qua xã Vinh Hải 160.000 112.000 80.000 
 
2.8. ðiều chỉnh Mục VIII, Phụ lục 12, ðiều 12 - Huyện A Lưới 

ðiều chỉnh tên thôn các khu vực còn lại 
 

Khu 

vực 
ðịa giới hành chính ðiều chỉnh 

1. Xã A Ngo 

KV1 

Các thôn: thôn 1, thôn 2, Pơ Nghi 1, A Ngo, 

Vân Trình, Ta Roi, Hợp Thành, A Diên, 

Quảng Mai 

KV1 

Các thôn: Pâr Nghi, Pơ Nghi 1, A Ngo, 

Vân Trình, Ta Roi, Hợp Thành, 

Diên Mai, Bình Sơn 

KV2 Thôn Pơ Nghi 2 KV2 Không 

2. Xã Hồng Thượng 

KV1 
Các thôn: A Sáp, Cân Sâm, Cân Tôm, Hợp Thượng, 

Hồng Hợp  
KV1 

Các thôn: A Sáp, Cân Sâm, Cân Tôm, 

Hợp Thượng, Ki Ré 

KV2 Các thôn: Ki Ré, Cân Tôm 2 (Tái ñịnh cư) KV2 Các thôn: A Xáp, A ðên 

3. Xã Phú Vinh 

KV1 Các thôn: Phú Thành, Phú Thuận, Phú Xuân KV1 Các thôn: Phú Thành, Phú Xuân 

4. Xã A ðớt  

KV2 
Các thôn: A ðớt, A Ro, Chi Lanh, Ka Vin, 

La Tưng, A Tin 
KV2 

Các thôn: A ðớt, La Tưng, A Tin, 

RaRis - Ka Vin, Chi Lanh - A Roh 

KV3 Các thôn: Chí Hòa, Ba Rít KV3 Thôn Chí Hòa 

5. Xã A Roàng 

KV2 

Các thôn: A Ka 2, A Ka 3, Ka Lô, A Roàng 1, 

A Roàng 2, A Roàng 3, Ka Rôn, A Ho, 

Hương Sơn 

KV2 
Các thôn: A Ka, Ka Lô, A Roàng 1, 

A Roàng 2, Ka Rôông, A Chi - Hương Sơn 

KV3 Các thôn: A Chi, A Min KV3 Các thôn: A Chi,  A Min - C9 
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Khu 

vực 
ðịa giới hành chính ðiều chỉnh 

6. Xã ðông Sơn 

KV2 Các thôn: A Xam, A Chai KV2 Các thôn: Ka Vá, Tru - Chai 

KV3 Các thôn: Rơ Môm, Ta Vai, Loa, Tru KV3 Các thôn: Loah - Tavai 

7. Xã Hương Nguyên 

KV2 Các thôn: A Rý, Cha ðu, Nghĩa, Giồng KV2 
Các thôn: A Rý, Chi ðu Nghĩa, 

Giồng 

KV3 Các thôn: Ta Rá, Mu Nú KV3 Thôn: Mu Nú Ta Rá 

8. Xã Hồng Kim 

KV1 Thôn 2, thôn 3, thôn 4 KV1 Các thôn: A Tia 2, ðút 1 

KV2 Thôn 5, thôn 1 KV2 Các thôn: A Tia 1, ðút 2 

9. Xã Bắc Sơn 

KV1 Thôn 2 KV1 A ðeeng Par Lieng 1 

KV2 Thôn 1, thôn 3, thôn 4 KV2 A ðeeng Par Lieng 2 

10. Xã Hồng Thủy  

KV2 Các thôn: Tru, Pỉ, Kê 2, La Ngà, Kê 1, Pa ay KV2 
Các thôn: Tru Pỉ, Kê 2, La Ngà, 

Kê 1, Pa ay 

11. Xã Hồng Bắc 

KV2 Các thôn: Lê Lộc 1, Lê Lộc 2, Lê Ninh, A Sóc KV2 
Các thôn: Lê Lộc 2, Lê Ninh, Ra 

Losooc - A Sốc, Tân Hối 

KV3 Thôn Tân Hối KV3 Không  

12. Xã Hồng Thái  

KV1 Thôn A Vinh KV1 Thôn Tu Vay 

KV3 Các thôn: A ðâng, Tu Vay, A La KV3 Các thôn: A ðâng, A La. 

13. Xã Nhâm  

KV2 
Các thôn: Cơ Leng, Nhâm 2, Pa E, Tà Kêu, 

A Hưa 
KV2 

Các thôn: Cơ Leng, Nhâm 2, Pa E, 

Tà Kêu, A Hưa, A Bung 

KV3 Các thôn: A Bung, Nhâm 1, A Bã KV3 Các thôn: Nhâm 1, A Bã 
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3. ðiều chỉnh, bổ sung ðiều 14 của Bảng giá ñất - Giá ñất ở tại ñô thị 

3.1. Thành phố Huế 

3.1.1. ðiều chỉnh khoản 1 ðiều 14 của Bảng giá ñất - Giá ñất ở tại ñô thị thành phố Huế 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

LOẠI ðƯỜNG PHỐ 
ðiều chỉnh 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

ðƯỜNG PHỐ LOẠI 1  

Nhóm ñường 1A 57.000.000 24.550.000 15.350.000 12.500.000 

Nhóm ñường 1B 48.200.000 18.500.000 13.040.000 10.620.000 

Nhóm ñường 1C 41.800.000 17.100.000 11.390.000 9.290.000 

ðƯỜNG PHỐ LOẠI 2  

Nhóm ñường 2A 38.500.000 16.560.000 10.400.000 8.470.000 

Nhóm ñường 2B 31.500.000 13.570.000 8.480.000 6.910.000 

Nhóm ñường 2C 26.250.000 11.340.000 7.040.000 5.730.000 

ðƯỜNG PHỐ LOẠI 3  

Nhóm ñường 3A 16.000.000 6.910.000 4.290.000 3.540.000 

Nhóm ñường 3B 11.960.000 5.160.000 3.210.000 2.610.000 

Nhóm ñường 3C 10.010.000 4.290.000 2.720.000 2.220.000 

ðƯỜNG PHỐ LOẠI 4 

Nhóm ñường 4A 9.250.000 3.920.000 2.500.000 2.070.000 

Nhóm ñường 4B 7.865.000 3.430.000 2.150.000 1.720.000 

Nhóm ñường 4C 6.864.000 2.940.000 1.860.000 1.570.000 
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3.1.2. ðiều chỉnh Phụ lục 1 - Giá ñất ở tại thành phố Huế 

 

TT Tên ñường ðiểm ñầu  ðiểm cuối 
ðiều chỉnh 

Tên ñường ðiểm ñầu  ðiểm cuối 
Loại 

ñường 

146 Minh Mạng Lê Ngô Cát 
ðịa giới hành chính 

Huế - Hương Thủy 

Minh Mạng Lê Ngô Cát Hết cầu Lim 1 4.B  

Minh Mạng Hết cầu Lim 1 
Ngã ba Cư Chánh và ñoạn kéo dài 

Quốc lộ 49A 
5.A  

Minh Mạng Ngã ba Cư Chánh  ðịa giới hành chính Huế - Hương Thủy 5.B 

 
3.1.3. Bổ sung Phụ lục 1 - Giá ñất ở tại thành phố Huế 

 

TT Tên ñường ðiểm ñầu  ðiểm cuối Loại ñường 

1 Diễn Phái Nguyễn Sinh Sắc Khu dân cư 4.B 

2 ðiềm Phùng Thị Phạm Văn ðồng Kim Liên 3.C 

3 Văn Tiến Dũng Võ Nguyên Giáp Thủy Dương - Thuận An 3.A 

4 Hoàng Lanh Võ Nguyên Giáp Khu dân cư 4.A 

5 Ngô Thúc Khuê Nguyễn Lộ Trạch Cầu Vân Dương 5.B 

6 Sông Như Ý Võ Nguyên Giáp Cầu Vân Dương 5.B 

7 Lương Nhữ Hộc Nguyễn Hữu Thận Trần ðại Nghĩa 5.A 
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TT Tên ñường ðiểm ñầu  ðiểm cuối Loại ñường 

8 Võ Quý Huân Lê Công Hành Trần ðại Nghĩa 5.A 

9 Nguyễn ðăng ðệ Lý Thái Tổ Cao Văn Khánh 5.C 

10 Triều Sơn Tây Lý Thái Tổ Giáp phường Hương An 5.C 

11 ðặng Chiêm ðặng Tất Nguyễn Văn Linh 5.B 

12 Lê Minh Trường Tản ðà Mương thoát lũ 5.B 

13 Mê Linh Nguyễn Văn Linh Khu dân cư 5.B 

14 Nguyễn Thông Trần Quý Khoáng Tân Sở 5.C 

15 Hồ Quý Ly Nguyễn Gia Thiều Khu dân cư 5.A 

16 Triệu Túc Lý Nam ðế Nguyễn Hữu Dật 5.C 

17 Hoàng Tăng Bí Bùi Viện Bùi Viện 5.C 

18 Khúc Hạo Bùi Viện ðường quy hoạch 5.C 

19 Nguyễn Thành Ý Bùi Viện Khu dân cư 5.C 

  Các ñoạn ñường chưa ñặt tên 

1 ðường dạo quanh hồ Kiểm Huệ  4.C  
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3.2. Các phường thuộc thị xã Hương Thủy 

3.2.1. ðiều chỉnh khoản 2 ðiều 14 của Bảng giá ñất - Giá ñất ở tại ñô thị các phường thuộc thị xã Hương Thủy 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

LOẠI ðƯỜNG PHỐ 
ðiều chỉnh 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

ðƯỜNG PHỐ LOẠI 1 

Nhóm ñường 1A 7.300.000 2.920.000 2.040.000 1.640.000 

Nhóm ñường 1B 6.075.000 2.430.000 1.700.000 1.360.000 

Nhóm ñường 1C 4.725.000 1.890.000 1.320.000 1.050.000 

ðƯỜNG PHỐ LOẠI 2 

Nhóm ñường 2A 4.050.000 1.620.000 1.130.000 900.000 

Nhóm ñường 2B 3.240.000 1.300.000 900.000 730.000 

Nhóm ñường 2C 2.700.000 1.080.000 760.000 610.000 

ðƯỜNG PHỐ LOẠI 3 

Nhóm ñường 3A 2.340.000 940.000 650.000 520.000 

Nhóm ñường 3B 2.055.000 820.000 570.000 460.000 

Nhóm ñường 3C 1.560.000 620.000 440.000 350.000 

ðƯỜNG PHỐ LOẠI 4 

Nhóm ñường 4A 1.280.000 510.000 360.000 290.000 

Nhóm ñường 4B 1.010.000 400.000 270.000 220.000 

Nhóm ñường 4C 840.000 340.000 240.000 190.000 
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LOẠI ðƯỜNG PHỐ 
ðiều chỉnh 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

ðƯỜNG PHỐ LOẠI 5 

Nhóm ñường 5A 690.000 280.000 190.000 150.000 

Nhóm ñường 5B 525.000 210.000 150.000 130.000 

Nhóm ñường 5C 400.000 160.000 110.000 100.000 
 

3.2.2. ðiều chỉnh Phụ lục 2 - Giá ñất ở tại các phường của thị xã Hương Thủy 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT  Tên ñường ðiểm ñầu  ðiểm cuối 

ðiều chỉnh 

Tên ñường ðiểm ñầu  ðiểm cuối 
Loại ñường/ 
Mức giá theo 

vị trí 

I. Phường Phú Bài (Số thứ tự 7, 14, 17, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 34, 35, 36 của Bảng giá ñất) 

7 ðỗ Xuân Hợp Nguyễn Tất Thành Quang Trung ðỗ Xuân Hợp Nguyễn Tất Thành Quang Trung 4.A 

14 Lý ðạo Thành Nguyễn Khoa Văn Trần Quang Diệu Lý ðạo Thành Nguyễn Khoa Văn Trần Quang Diệu 4.B 

17 Nguyễn Huy Tưởng Nguyễn Tất Thành Nguyễn ðình Xướng Nguyễn Huy Tưởng Nguyễn Tất Thành Nguyễn ðình Xướng 4.B 

 Nguyễn Huy Tưởng Nguyễn ðình Xướng Dương Thanh Bình Nguyễn Huy Tưởng Nguyễn ðình Xướng Dương Thanh Bình 4.C 

20 
Nguyễn Khoa Văn 

(phía Tây) 
Nguyễn Tất Thành Trưng Nữ Vương 

Nguyễn Khoa Văn 

(phía Tây) 
Nguyễn Tất Thành Trưng Nữ Vương 3.B 

  
Nguyễn Khoa Văn 

(phía Tây) 
Trưng Nữ Vương Cổng Trung ñoàn 176 

Nguyễn Khoa Văn 

(phía Tây) 
Trưng Nữ Vương Cổng Trung ñoàn 176 3.C 
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TT  Tên ñường ðiểm ñầu  ðiểm cuối 

ðiều chỉnh 

Tên ñường ðiểm ñầu  ðiểm cuối 
Loại ñường/ 
Mức giá theo 

vị trí 

21 
Nguyễn Khoa Văn 

(phía ðông) 
Nguyễn Tất Thành Sóng Hồng 

Nguyễn Khoa Văn 

(phía ðông) 
Nguyễn Tất Thành Sóng Hồng 2.B 

 
Nguyễn Khoa Văn 

(phía ðông) 
Sóng Hồng 

Nhà bà Hoa 

(Trung tâm Giáo dục 

quốc phòng) 

Nguyễn Khoa Văn 

(phía ðông) 
Sóng Hồng 

Nhà bà Hoa (Trung tâm 

Giáo dục quốc phòng) 
3.B 

 
Nguyễn Khoa Văn 

(phía ðông) 

Nhà bà Hoa 

(Trung tâm Giáo dục 

quốc phòng) 

Nguyễn Xuân Ngà 
Nguyễn Khoa Văn 

(phía ðông) 

Nhà bà Hoa 

(Trung tâm Giáo dục 

quốc phòng) 

Nguyễn Xuân Ngà 3.C 

23 Nguyễn Tất Thành Ranh giới Thủy Châu 

Hết ranh giới Ga 

Hương Thủy và 

ñường Nguyễn 

Thượng Phương 

Nguyễn Tất Thành 
Ranh giới phường 

Thuỷ Châu 
Ranh giới xã Thủy Phù 1.B 

 Nguyễn Tất Thành 

Hết ranh giới Ga 

Hương Thủy và 

ñường Nguyễn 

Thượng Phương 

ðường Lê Trọng Tấn 

và giáp ranh giới 

thửa ñất số 64, tờ 

bản ñồ số 39 (Bản ñồ 

ñịa chính năm 2004) 

 Nguyễn Tất Thành 

ðường Lê Trọng Tấn 

và giáp ranh giới 

thửa ñất số 64, tờ 

bản ñồ số 39 (Bản ñồ 

ñịa chính năm 2004) 

Ranh giới Thủy Phù 
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TT  Tên ñường ðiểm ñầu  ðiểm cuối 

ðiều chỉnh 

Tên ñường ðiểm ñầu  ðiểm cuối 
Loại ñường/ 
Mức giá theo 

vị trí 

24 Nguyễn Thanh Ái Nguyễn Tất Thành Sóng Hồng Nguyễn Thanh Ái Nguyễn Tất Thành Sóng Hồng 3.C 

28 Nguyễn Viết Phong Nguyễn Tất Thành Sóng Hồng Nguyễn Viết Phong Nguyễn Tất Thành Sóng Hồng 3.C 

29 Nguyễn Xuân Ngà Vân Dương Nguyễn Khoa Văn Nguyễn Xuân Ngà Vân Dương Nguyễn Khoa Văn 4.A 

34 Sóng Hồng Thuận Hóa Ranh giới Thủy Châu 

Sóng Hồng Ranh giới sân bay Tân Trào 2.C 

Sóng Hồng Tân Trào 
Ranh giới phường 

Thủy Châu 
3.A 

35 Tân Trào Nguyễn Tất Thành Ranh giới Thủy Châu Tân Trào Nguyễn Tất Thành 
Ranh giới phường 

Thuỷ Châu 
2.B 

36 Thuận Hóa Nguyễn Tất Thành Tháp nước Thuận Hóa Nguyễn Tất Thành Tháp nước 2.B 

II. Phường Thủy Dương (Số thứ tự 5, 6, 12, 32, 35, 36 của Bảng giá ñất) 

5 ðường ðại Giang 
Thủy Dương - Thuận 
An 

Hói Cây Sen ðại Giang 
Thủy Dương  - Thuận 
An 

Hói cây Sen 3.C 

6 

ðường nối 
Nguyễn Tất 
Thành từ số nhà 
427 Nguyễn Tất 
Thành 

Nguyễn Tất Thành 
(nhà ông Thảo) 

Khúc Thừa Dụ 

ðường nối 
Nguyễn Tất 
Thành từ số nhà 
427 Nguyễn Tất 
Thành 

Nguyễn Tất 
Thành (nhà ông 
Thảo) 

Khúc Thừa Dụ 3.C 

12 
ðường nối 
Nguyễn Hữu Cảnh 

Nguyễn Hữu Cảnh Chùa Diệu Viên 
ðường nối 
Nguyễn Hữu Cảnh 

Nguyễn Hữu Cảnh Võ Văn Kiệt 3.C 
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TT  Tên ñường ðiểm ñầu  ðiểm cuối 

ðiều chỉnh 

Tên ñường ðiểm ñầu  ðiểm cuối 
Loại ñường/ 
Mức giá theo 

vị trí 

32 

ðường nối Dương 

Thiệu Tước từ số 

nhà 120 Dương 

Thiệu Tước 

Dương Thiệu 

Tước 
Bùi Xuân Phái Bỏ 

35 Các tuyến ñường còn lại thuộc Tổ 1 ñến Tổ 19 Các tuyến ñường còn lại thuộc Tổ 1 ñến Tổ 11 5.B 

36 Các tuyến ñường còn lại Tổ 20  Các tuyến ñường còn lại Tổ 12  5.C 

III. Phường Thủy Phương (Số thứ tự 1, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 23 của Bảng giá ñất) 

1 Dạ Lê Nguyễn Tất Thành Cầu ông Bang Dạ Lê Nguyễn Tất Thành Cầu Ông Bang 3.B 

6 Nguyễn Duy Cung Nguyễn Tất Thành Ngã ba nhà ông Chức 
Nguyễn Duy Cung Nguyễn Tất Thành Trưng Nữ Vương 5.A 

Nguyễn Duy Cung Trưng Nữ Vương Hết ñường 5.B 

8 Nguyễn Văn Chính Ngô Thế Vinh Hồ Biểu Chánh Nguyễn Văn Chính Ngô Thế Vinh Hồ Biểu Chánh 4.C 

9 Nguyễn Văn Chư Nguyễn Duy Cung Nguyễn Viết Xuân Nguyễn Văn Chư Nguyễn Duy Cung Nguyễn Viết Xuân 4.C 

11 Tôn Thất Sơn Nguyễn Tất Thành Trưng Nữ Vương Tôn Thất Sơn Nguyễn Tất Thành Trưng Nữ Vương 4.A 

12- Trưng Nữ Vương Tôn Thất Sơn Ranh giới Thủy Dương Trưng Nữ Vương Tôn Thất Sơn 
Ranh giới phường 

Thủy Dương 
4.A 

13 Võ Trọng Bình Nguyễn Tất Thành ðê Nam Sông Hương Võ Trọng Bình Nguyễn Tất Thành 
ðường Ven ñê 

Nam Sông Hương 
5.A 

  Võ Trọng Bình ðê Nam Sông Hương 
ðường dân sinh 

(sát sông Lợi Nông) 
Võ Trọng Bình 

ðường Ven ñê 

Nam Sông Hương 
Lợi Nông 5.B 
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TT  Tên ñường ðiểm ñầu  ðiểm cuối 

ðiều chỉnh 

Tên ñường ðiểm ñầu  ðiểm cuối 
Loại ñường/ 
Mức giá theo 

vị trí 

16 Nguyễn Viết Xuân Ngô Thế Vinh Trưng Nữ Vương Nguyễn Viết Xuân Ngô Thế Vinh Trưng Nữ Vương 4.C 

19 Dương Nguyên Trực Ngô Thế Vinh Ngã ba nhà bà Bông Dương Nguyên Trực Ngô Thế Vinh Trưng Nữ Vương 5.B 

21 Thanh Lam Ngô Thế Vinh Tôn Thất Sơn 

Thanh Lam (trừ 

ñoạn qua Khu 

quy hoạch 

Thanh Lam) 

 Ngô Thế Vinh Tôn Thất Sơn 3.B 

23 Các tuyến ñường còn lại Các tuyến ñường còn lại  

Vị trí 1: 275.000   

Vị trí 2: 150.000  

Vị trí 3: 100.000 

Vị trí 4: 90.000 

IV. Phường Thủy Lương (Số thứ tự 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 của Bảng giá ñất) 

4 Nguyễn Thái Bình Hoàng Phan Thái Thuận Hóa Nguyễn Thái Bình Hoàng Phan Thái Thuận Hóa 4.A 

  Nguyễn Thái Bình Thuận Hóa Cầu Miễu Xóm Nguyễn Thái Bình Thuận Hóa Cầu Miễu Xóm 4.B 

6 Nguyễn Trọng Thuật Hoàng Phan Thái Võ Xuân Lâm nối dài Nguyễn Trọng Thuật Hoàng Phan Thái Võ Xuân Lâm nối dài 5.A 

10 Thuận Hóa Thái Vĩnh Chinh 
Ranh giới thị trấn 

Phú ða (cầu Phú Thứ) 
Thuận Hóa Thái Vĩnh Chinh 

Ranh giới thị trấn Phú ða 

(cầu Phú Thứ) 
4.C 
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TT  Tên ñường ðiểm ñầu  ðiểm cuối 

ðiều chỉnh 

Tên ñường ðiểm ñầu  ðiểm cuối 
Loại ñường/ 
Mức giá theo 

vị trí 

11 Trần Hoàn Võ Trác Thuận Hóa Trần Hoàn Võ Trác Thuận Hóa 5.A 

  Trần Hoàn Thuận Hóa Ngã ba nhà ông Hồ Vưu Trần Hoàn Thuận Hóa Ngã ba nhà ông Hồ Vưu 4.C 

  Trần Hoàn 
Ngã ba nhà ông 

Hồ Vưu 
Ranh giới xã Thủy Tân Trần Hoàn 

Ngã ba nhà ông 

Hồ Vưu 
Ranh giới xã Thủy Tân 5.A 

12 Vân Dương nối dài 
Ranh giới phường 
Phú Bài 

Ngã ba (nhà ông 
Hoàng Chiến) 

Vân Dương 
Ranh giới 
phường Phú Bài 

Võ Trác 5.A 

  Vân Dương nối dài 
Ngã ba nhà ông 
Hoàng Chiến 

Võ Trác 

13 Võ Trác Ranh giới Thủy Châu 
Trạm Bơm (nhà 
ông Nguyễn Thái) 

Võ Trác 
Ranh giới phường 
Thủy Châu 

Trạm Bơm (nhà ông 
Nguyễn Thái) 

5.A 

14 Võ Xuân Lâm 
Thuận Hóa (nhà 
ông Cư) 

Khu quy hoạch 
(ñường Truồi) 

Võ Xuân Lâm 
Thuận Hóa (nhà 
ông Cư) 

Hết Khu quy hoạch 
(thửa 246, tờ bản ñồ 
số 13) 

4.A 

  Võ Xuân Lâm 
Khu quy hoạch 
(ñường Truồi) 

Trần Hoàn Võ Xuân Lâm 

Hết Khu quy 
hoạch (thửa 
246, tờ bản ñồ 
số 13) 

Trần Hoàn 5.A 

V. Phường Thủy Châu (Số thứ tự 4, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 26 của Bảng giá ñất) 

4 Hoàng Hữu Thường Tân Trào 
Vân Dương (nhà 
ông Sơn) 

Hoàng Hữu 
Thường 

Tân Trào 
Vân Dương (nhà 
ông Sơn) 5.A 

11 Sóng Hồng 
Nguyễn Thượng 
Phương 

Ranh giới phường 
Phú Bài 

Sóng Hồng Võ Trác 
Ranh giới phường 
Phú Bài 

3.C 
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TT  Tên ñường ðiểm ñầu  ðiểm cuối 

ðiều chỉnh 

Tên ñường ðiểm ñầu  ðiểm cuối 
Loại ñường/ 
Mức giá theo 

vị trí 

12 Tân Trào 
Ranh giới phường 
Phú Bài 

Võ Trác Tân Trào 
Ranh giới 
phường Phú Bài 

Võ Trác 3.B 

16 Vân Dương Trần Thanh Từ Võ Trác Vân Dương Trần Thanh Từ Võ Trác 5.A 

17 Võ Trác Nguyễn Tất Thành 
Nguyễn Thượng 
Phương 

Võ Trác Nguyễn Tất Thành Tân Trào 4.C 

  Võ Trác 
Nguyễn Thượng 
Phương 

Ranh giới phường 
Thủy Lương 

Võ Trác Tân Trào 
Ranh giới phường 
Thủy Lương 5.A 

20 ðại Giang ðuồi Thuỷ Châu 
Khu quy hoạch An 
Vân Dương 

ðại Giang ðuồi Thủy Châu Tỉnh lộ 3 

Vị trí 1: 275.000  

Vị trí 2: 150.000  

Vị trí 3: 100.000  

Vị trí 4: 90.000 

21 Lợi Nông ðuồi Thuỷ Châu 
Khu quy hoạch An 
Vân Dương 

Lợi Nông ðuồi Thủy Châu Tỉnh lộ 3 

Vị trí 1: 275.000  

Vị trí 2: 150.000  

Vị trí 3: 100.000  

Vị trí 4: 90.000 

24 Võ Liêm Nguyễn Tất Thành 
Số nhà 37 Võ 
Liêm (ngã tư) 

Võ Liêm Nguyễn Tất Thành 
Số nhà 37 Võ Liêm 
(ngã tư) 5.A 

26 Các tuyến ñường còn lại Các tuyến ñường còn lại 

Vị trí 1: 275.000  
Vị trí 2: 150.000  
Vị trí 3: 100.000  
Vị trí 4: 90.000 
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3.2.3. Bổ sung Phụ lục 2 - Giá ñất ở tại các phường của thị xã Hương Thủy 

 

TT Tên ñường ðiểm ñầu  ðiểm cuối Loại ñường 

I. Phường Phú Bài 

1 
ðường nối từ ñường ðỗ Xuân Hợp ñến ñường 

Quang Trung 
ðỗ Xuân Hợp Quang Trung 4.C 

2 
ðường nối từ ñường Võ Xuân Lâm ñến ñường 

Ranh giới sân bay 
Võ Xuân Lâm Ranh giới sân bay 4.C 

II. Phường Thủy Phương 

1 Lợi Nông Ranh giới phường Thủy Dương Tỉnh lộ 3 5.C 

2 ðại Giang Ranh giới phường Thủy Dương Tỉnh lộ 3 5.C 

3 
ðường nối Nguyễn Tất Thành từ số nhà 429 

Nguyễn Tất Thành 
Nguyễn Tất Thành (nhà ông Tú) ðường Ven ñê Nam Sông Hương 3.C 

 

3.3. Thị trấn Phong ðiền, huyện Phong ðiền 

Bổ sung Phụ lục 4 - Giá ñất ở tại thị trấn Phong ðiền 

 

TT Tên ñường ðiểm ñầu ðiểm cuối Loại ñường 

1 Hải Thanh Từ nhà ông Ngô Hóa ðường Ô Lâu 4.B 
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3.4. Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc 

3.4.1. ðiều chỉnh khoản 9 ðiều 14 của Bảng giá ñất - Giá ñất ở tại ñô thị thị trấn Lăng Cô 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

LOẠI ðƯỜNG PHỐ  
ðiều chỉnh 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

ðƯỜNG PHỐ LOẠI 1  

Nhóm ñường 1A  3.010.000   2.110.000   1.470.000  1.040.000  

Nhóm ñường 1B  2.548.000   1.780.000   1.250.000     870.000  

Nhóm ñường 1C  2.268.000   1.580.000   1.110.000     780.000  

ðƯỜNG PHỐ LOẠI 2 

Nhóm ñường 2A  1.833.000   1.290.000      900.000     620.000  

Nhóm ñường 2B  1.716.000   1.200.000      850.000     590.000  

Nhóm ñường 2C  1.573.000   1.110.000      770.000     530.000  

ðƯỜNG PHỐ LOẠI 3 

Nhóm ñường 3A  1.188.000      830.000      590.000     410.000  

Nhóm ñường 3B  1.068.000      740.000      530.000     370.000  

Nhóm ñường 3C     948.000      660.000      470.000     320.000  

ðƯỜNG PHỐ LOẠI 4 

Nhóm ñường 4A     924.000      650.000      460.000     310.000  

Nhóm ñường 4B     828.000      580.000      410.000     290.000  

Nhóm ñường 4C     744.000      520.000      360.000     250.000  
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3.4.2. ðiều chỉnh Phụ lục 9 - Giá ñất ở tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Số thứ tự 5, 6 của Bảng giá ñất) 
 

TT Tên ñường ðiểm ñầu  ðiểm cuối 
ðiều chỉnh 

Tên ñường ðiểm ñầu  ðiểm cuối Loại ñường 

5 Lạc Long Quân ðỉnh ñèo Phú Gia Hết ñiểm ñấu nối ñường Chân Mây 
Lạc Long Quân Từ hầm Phú Gia  

Bắc cầu 
Lăng Cô 

 1.A  
  Lạc Long Quân 

ðiểm ñấu nối 
ñường Chân Mây   

Bắc cầu Lăng Cô 

 

TT Tên ñường ðiểm ñầu ðiểm cuối Loại ñường ðiều chỉnh (Loại ñường) 

6 Nguyễn Văn 
Lạc Long Quân 
(km 890 +100) 

Lạc Long Quân (km 893 +100) 1.B                 1.A 

3.5. Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới 

ðiều chỉnh Phụ lục 11 - Giá ñất ở tại thị trấn A Lưới 
 

TT Tên ñường ðiểm ñầu  ðiểm cuối 

ðiều chỉnh 

Tên ñường ðiểm ñầu  ðiểm cuối 
Loại 

ñường 

 Thị trấn A Lưới (Số thứ tự 11, 12, 20, 36, 37, 43 của Bảng giá ñất) 

11 A Sáp 

Ngã ba ñường 
Hồ Chí Minh 
cạnh trụ sở công 
an tại mốc ñịnh 
vị H12 

Cửa hàng thương 
mại - bến xe tại mốc 
ñịnh vị H26 

A Sáp 

Ngã ba ñường Hồ 
Chí Minh (cạnh trụ 
sở Công an tại mốc 
ñịnh vị H12) 

Ngã tư ñường 
Quỳnh Trên (cạnh 
Ủy ban nhân dân 
thị trấn A Lưới) 

3.B 

A Sáp 

Ngã tư ñường 
Quỳnh Trên (cạnh 
Ủy ban nhân dân 
thị trấn A Lưới) 

Ngã ba ñường Hồ 
Văn Hảo (cạnh nhà 
ông Hồ Anh Miêng) 

2.B 

A Sáp 
Ngã ba ñường Hồ 
Văn Hảo (cạnh nhà 
ông Hồ Anh Miêng) 

ðấu nối ñường Hồ, 
cạnh nhà ông 
Nguyễn Mạnh ðan 

3.B 
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TT Tên ñường ðiểm ñầu  ðiểm cuối 

ðiều chỉnh 

Tên ñường ðiểm ñầu  ðiểm cuối 
Loại 

ñường 

12 A Vầu 

Ngã ba ñường 

Hồ Chí Minh 

cạnh Chi cục 

Thuế tại mốc 

ñịnh vị H20 

Tại mốc ñịnh vị E4 

lên trụ sở ðài 

Truyền thanh truyền 

hình cũ 

A Vầu 

Ngã ba ñường Hồ Chí 

Minh cạnh Chi cục 

Thuế tại mốc ñịnh vị 

H20 

Tại mốc ñịnh vị E4 

lên trụ sở ðài 

Truyền thanh truyền 

hình cũ 

1.B 

20 Hồ Huấn Nghiệp 

ðiểm ñấu nối tại 

ngã ba ñường ñi 

Trường Tiểu học 

Kim ðồng 

ðấu nối ñường Giải 

Phóng A So (cạnh 

nhà ông Phan Tý) 

Hồ Huấn Nghiệp 

ðiểm ñấu nối tại ngã 

ba ñường ñi Trường 

Tiểu học Kim ðồng 

ðấu nối ñường Giải 

Phóng A So (cạnh 

nhà ông Phan Tý) 

3.B 

36 A ðon 

Ngã tư ñường 6 

(cạnh nhà ông 

Nhơn) 

Ngã ba ñường Hồ 

Chí Minh (cạnh nhà 

ông Quân) 

A ðon 
Ngã tư ñường 6 

(cạnh nhà ông Nhơn) 

Ngã ba ñường Hồ 

Chí Minh (cạnh nhà 

ông Quân) 

2.B 

37 Âu Cơ 

Ngã ba nhà ông 

Châu tại mốc 

ñịnh vị D6 

Ngã ba ñường công vụ 

Hồng Kim - A Ngo 

(cạnh nhà bà Nuôi) 

Trường Sơn Ngã ba ñường Hồ Chí Minh 

Ngã ba ñường công vụ 

Hồng Kim - A Ngo 

(cạnh nhà bà Nuôi) 

3.C 

43 Nguyễn Văn Hoạch 
Ngã ba giao với 
ñường Hồ Chí Minh, 
cạnh nhà ông Dừa 

Nhà bà Kăn Lịch (cũ) 
Nguyễn Văn 
Hoạch 

Ngã ba giao với 
ñường Hồ Chí Minh, 
cạnh nhà ông Dừa 

Nhà bà Kăn Lịch (cũ) 4.A 
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3.6. Thị trấn Khe Tre, huyện Nam ðông 

ðiều chỉnh khoản 10 ðiều 14 của Bảng giá ñất - Giá ñất ở tại ñô thị thị trấn Khe Tre 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

LOẠI ðƯỜNG PHỐ  
ðiều chỉnh 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

ðƯỜNG PHỐ LOẠI 1  

Nhóm ñường 1A 850.000  470.000  260.000  140.000  

Nhóm ñường 1C 680.000  370.000  210.000  120.000  

ðƯỜNG PHỐ LOẠI 2 

Nhóm ñường 2B 550.000  310.000  170.000  90.000  

Nhóm ñường 2C 480.000  270.000  150.000  90.000  

ðƯỜNG PHỐ LOẠI 3 

Nhóm ñường 3B 430.000  230.000  130.000  60.000  
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4. Bổ sung Bảng giá ñất ở tại các khu quy hoạch, khu ñô thị, khu dân cư mới trên ñịa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

4.1. Thành phố Huế 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT 
Phường, khu quy hoạch, mặt cắt ñường 

(tính cả vỉa hè) 
ðơn giá 

I Phường An Cựu 

 Khu nhà ở Tam Thai 

  ðường 16,5m 4.200.000 

  ðường 13,0m 3.320.000 

  ðường 6,0m 1.900.000 

II Phường An ðông  

1 Khu ñất xen ghép Tổ 13, khu vực 5 

  ðường 7,0m 
4.200.000  

  ðường 6,0m 

2 Khu tái ñịnh cư ðông Nam Thủy An 

  ðường 26,0m 6.400.000 

  ðường 24,0m 5.400.000 

  ðường 12,0m 4.200.000 

3 Khu nhà ở An ðông 

  ðường 12,0m 

3.320.000   ðường 11,5m 

  ðường 11,25m 

  ðường 8,0m 

1.900.000   ðường 7,5m 

  ðường 5,0m 

4 Khu dân cư ðông Nam Thủy An 

  ðường 12,0m 3.320.000 

III Phường An Tây 

1 Khu ñất xen ghép thửa 354, tờ bản ñồ số 43 

  ðường 13,5m 
4.200.000 

  ðường 11,5m 

  ðường 6,0m 3.320.000 
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TT 
Phường, khu quy hoạch, mặt cắt ñường 

(tính cả vỉa hè) 
ðơn giá 

2 Khu tái ñịnh cư phục vụ giải tỏa ðại học Huế 

  ðường 13,5m 

1.900.000   ðường 11,5m 

  ðường 10,5m 

IV Phường Hương Long  

 Khu quy hoạch Hương Long 

  ðường 13,5m 
3.320.000 

  ðường 11,5m 

V Phường Phường ðúc, Trường An  

 Khu ñịnh cư Bàu Vá giai ñoạn 4 thuộc các phường Phường ðúc, Trường An 

  ðường 19,5m 4.200.000 

  ðường 13,0m 
3.320.000 

  ðường 12,0m 

VI Phường Thủy Xuân  

1 Khu quy hoạch Cồn Mồ thôn thượng 3 

  ðường 13,5m 
3.320.000 

  ðường 11,5m 

2 Khu ñịnh cư Bàu Vá giai ñoạn 3 

  ðường 19,5m 4.200.000 

  ðường 13,5m 3.320.000 

VII Phường Thủy Xuân, Phường ðúc, Trường An  

 
Khu ñịnh cư Bàu Vá giai ñoạn 2 thuộc các phường Thủy Xuân, Phường ðúc, 
Trường An  

  ðường 26,0m 4.680.000 

  ðường 19,5m 4.200.000 

  ðường 13,5m 
3.320.000 

  ðường 12,0m 

VIII Phường Vỹ Dạ  

 Khu quy hoạch Tổ 15B 

  ðường 11,5m 4.200.000 
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4.2. Thị xã Hương Thủy 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

Stt 
Phường, xã, khu quy hoạch, mặt cắt ñường  

(tính cả vỉa hè) 
ðơn giá 

I Phường Phú Bài 

1 Khu tái ñịnh cư dọc ñường Quang Trung 

  ðường 11,5m    690.000 

2 Khu dân cư Tổ 10 

  ðường 10,5m 1.010.000 

II Phường Thủy Dương 

1 Khu dân cư Vịnh Mộc 

  ðường 11,5m 1.560.000 

  ðường 9,5m 
1.280.000 

  ðường 7,5m 
2 Khu tái ñịnh cư Thủy Dương giai ñoạn 1, giai ñoạn 2 

  ðường 56m 6.075.000 

  ðường 16,5m 4.050.000 

  ðường 11,5m 
3.240.000 

  ðường 10,5m 
3 Khu dân cư Tổ 12 
  ðường 13,5m 

1.560.000 
  ðường 12m 
4 Khu dân cư tiếp giáp Hói Cây Sen 

  ðường 18,5m 3.240.000 

  ðường 12m 2.700.000 
5 Khu dân cư liền kề Khu ñô thị mới CIC8 
  ðường 24m 

3.240.000 
  ðường 19,5m 

  ðường 13m 2.700.000 
6 Khu tái ñịnh cư Thủy Dương giai ñoạn 3 

  
ðường 56m (Từ Thủy Dương - Thuận An ñến 
thửa ñất số 300, tờ bản ñồ số 5) 6.075.000 

  
ðường 18,5m (Từ thửa ñất số 241, tờ bản ñồ 
số 5 ñến thửa ñất số 261, tờ bản ñồ số 5) 4.725.000 

  

ðường 15,5m: 
- Từ thửa 294, tờ bản ñồ số 5 ñến thửa ñất số 241, 
tờ bản ñồ số 5. 
- Từ thửa ñất số 300, tờ bản ñồ số 5 ñến thửa 
ñất số 261, tờ bản ñồ số 5 

4.050.000 

  
ðường 12m (từ thửa ñất số 244, 278 tờ bản ñồ số 
5 ñến thửa ñất số 277, 293 tờ bản ñồ số 5) 
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Stt 
Phường, xã, khu quy hoạch, mặt cắt ñường  

(tính cả vỉa hè) 
ðơn giá 

III Phường Thủy Phương 

1 Khu dân cư tổ 14 

  ðường 13,5m 
    690.000 

  ðường 12,0m 

2 Khu tái ñịnh cư tổ 11 

  ðường 13,5m    275.000 

3 Khu dân cư Thanh Lam 

  ðường 36m 

2.055.000   ðường 24m 

  ðường 19,5m 

  ðường 12m 1.560.000 

  ðường 3,5m 1.010.000 

4 Khu dân cư Tổ 9 

  ðường 36m 1.560.000 

  ðường 13,5m 
1.280.000 

  ðường 12m 

  ðường 5m    840.000 

IV Phường Thủy Lương  

1 Khu dân cư Lương Mỹ  

  ðường 12m 1.010.000 

2 Khu dân cư Thủy Lương  

  ðường 13,5m 
1.280.000 

  ðường 13m 

V Phường Thủy Châu 

 Khu tái ñịnh cư Quang Trung - Phù Nam 

  ðường 36m 1.560.000 

  ðường 13,5m 
1.280.000 

  ðường 12,5m 

VI Xã Thủy Thanh 

1 Khu tái ñịnh cư, dân cư TðC2 

  ðường 26,0m 3.240.000 

  ðường 19,5m 2.055.000 

  ðường 16,5m 1.280.000 

  ðường 13,5m 1.280.000 
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Stt 
Phường, xã, khu quy hoạch, mặt cắt ñường  

(tính cả vỉa hè) 
ðơn giá 

2 Khu tái ñịnh cư Thủy Thanh giai ñoạn 1, 2 

  ðường 19,5m 3.240.000 

  ðường 16,5m  3.240.000 

  ðường 13,5m  2.700.000 

  ðường 10,5m  2.700.000 

3 Khu dân cư Trạm Bơm 

  ðường 31m  1.010.000 

  ðường 12m     840.000 

4 Khu tái ñịnh cư Thủy Thanh giai ñoạn 3 

  ðường 18,5m  4.050.000 

  ðường 12m và 15,5m  3.240.000 

VII Xã Thủy Phù 

 Khu tái ñịnh cư Thôn 8B 

  ðường 16,5m và 13,5m      840.000 

  ðường 10,5m và 9,5m      690.000 

VIII Xã Thủy Vân 

1 Khu Tð1  

  ðường 19,5m  1.560.000 

  ðường 13,5m  1.280.000 

  ðường 12m  1.010.000 

2 Khu Tð4 

  ðường 36m  3.240.000 

  ðường 16,5m  2.700.000 

  ðường 13,5m  2.340.000 

  ðường 12m  2.340.000 

3 Khu tái ñịnh cư Thủy Vân giai ñoạn 1 và giai ñoạn 2 

  ðường 36m 3.240.000 

  ðường 13,5m 2.700.000 

  ðường 10,5m 2.340.000 

IX Xã Thủy Tân 

 Khu dân cư trung tâm xã Thủy Tân 

  ðường 11,5m     400.000 

X Xã Thủy Bằng 

 Khu quy hoạch ðồng Cát 

  ðường 15,5m 1.560.000 

  ðường 11,5m 1.280.000 
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4.3. Thị xã Hương Trà 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

Stt 
Phường, khu quy hoạch, mặt cắt ñường  

(tính cả vỉa hè) 
ðơn giá 

1 Phường Hương Văn  

 Khu quy hoạch Ruộng Cà  

 
ðường quy hoạch số 2, 3, 4 (Từ Ngô Kim Lân 
ñến ñường quy hoạch số 8) 

 270.000  

 ðường quy hoạch số 5 (Từ Ngô Kim Lân ñến hết ñường) 

 
ðường quy hoạch số 8 (Từ ñường quy hoạch số 5 
ñến Trần Văn Giàu) 

 
ðường quy hoạch số 11 (Từ ñường quy hoạch số 2 
ñến Trần Văn Giàu) 

2 Phường Hương An 

 Khu quy hoạch dân cư Hương An 

 ðường quy hoạch 11,5  820.000  
 

4.4. Huyện Phong ðiền 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

Stt 
Thị trấn, xã, khu quy hoạch, mặt cắt ñường 

(tính cả vỉa hè) 
ðơn giá 

1 Thị trấn Phong ðiền 

 Khu quy hoạch dân cư phía Bắc Tỉnh lộ 9 

 Các tuyến ñường nội bộ (rộng 13,5m) 390.000 

2 Xã Phong Hiền 

 Khu quy hoạch dân cư kết hợp dịch vụ thương mại  

 Tuyến 1-1 (rộng 27,0 m)  450.000 

 Tuyến 2-2 (rộng 19,5 m) 350.000 

 Tuyến 3-3 (rộng 16,5 m)  300.000 

 Tuyến 4-4 (rộng 13,5 m)  250.000 

3 Xã ðiền Lộc 

 Khu quy hoạch dân cư trung tâm xã  

 Các tuyến ñường nội bộ (rộng 13,5m) 400.000 
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4.5. Huyện Quảng ðiền 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

Stt 
Thị trấn, xã, khu quy hoạch, mặt cắt ñường  

(tính cả vỉa hè) 
ðơn giá 

1 Thị trấn Sịa  

 Khu quy hoạch dân cư ñường Nguyễn Vịnh 

 ðường 11,5m  1.030.000  

 ðường 5,0m     630.000 

2 Xã Quảng Lợi  

 Khu dân cư ñông Quảng Lợi  

 ðường 16,5m     700.000  

 ðường 11,5m     670.000  

3 Xã Quảng Vinh 

 Khu dân cư trung tâm thương mại, dịch vụ Quảng Vinh 

 ðường 13,5m 

    500.000  
 ðường 10,0m 

 ðường 7,5m 

 ðường 5,5m 

 

4.6. Huyện Phú Lộc 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

Stt 
Thị trấn, Xã, Khu quy hoạch, Mặt cắt ñường 

(tính cả vỉa hè) 
ðơn giá 

1 Thị trấn Lăng Cô 

 Khu tái ñịnh cư Nam cầu Lăng Cô 

 Tuyến ñường số 01 (mặt cắt 3.0+7.5+3.0)    950.000 

 Tuyến ñường số 02 (mặt cắt 4.5+10.5+4.5) 1.190.000 

  Tuyến ñường số 03 (mặt cắt 3.0+3.0+1.5) 

  745.000 

  Tuyến ñường số 04 (mặt cắt 3.0+3.5+3.0) 

  Tuyến ñường số 05 (mặt cắt 1.5+5.5+3.0) 

  Tuyến ñường số 07 (mặt cắt 1.5+3.0+3.0) 

  Tuyến ñường số 08 (mặt cắt 1.5+3.0+3.0) 

  Tuyến ñường số 09 (mặt cắt 1.5+3.0+1.5) 

  Tuyến ñường số 10 (mặt cắt 1.5+3.0+3.0) 

  Tuyến ñường số 11 (mặt cắt 1.5+5.0+1.5) 

  Tuyến ñường nội bộ (mặt cắt 0.3+3.0+0.3)                   200.000 
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Stt 
Thị trấn, Xã, Khu quy hoạch, Mặt cắt ñường 

(tính cả vỉa hè) 
ðơn giá 

2  Xã Lộc Sơn  

 Khu dân cư Hạ Thủy ðạo 

 Tuyến ñường số 1 (mặt cắt ñường 3-7,5-3) 

885.000 
 Tuyến ñường số 2 (mặt cắt ñường 3-7,5-0) 

 Tuyến ñường số 3 (mặt cắt ñường 3-6,0-0) 

 Tuyến ñường số 4 (mặt cắt ñường 3-6,0-3) 

3 Xã Xuân Lộc  

 Hạ tầng kỹ thuật Khu tái ñịnh cư thôn 1 

 Tuyến ñường số 1 (mặt cắt ñường 0,5-5,5-2,0) 

155.000 
 Tuyến ñường số 2 (mặt cắt ñường 3-7,5-3,0) 

 Tuyến ñường số 3 (mặt cắt ñường 3-5,5-3,0) 

 Tuyến ñường số 4 (mặt cắt ñường 3-5,5-3,0) 

 

4.7. Huyện Nam ðông 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

Thị trấn, Khu quy hoạch, Mặt cắt ñường 
(tính cả vỉa hè) 

ðơn giá 

Thị trấn Khe Tre 

Khu quy hoạch phân lô cụm dân cư Khu vực 1 

ðường 11,5m 680.000 
 

4.8. Huyện A Lưới 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

Thị trấn, khu quy hoạch, mặt cắt ñường 
(tính cả vỉa hè) 

Vị trí 1 

Xã A Ngo 

Khu quy hoạch Bến xe A Lưới 

ðường 13,5m 
145.000 

ðường 11,0m 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 03/2019/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 4 năm 2019 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về việc bổ sung dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy  

giá trị di tích Hải Vân Quan vào kế hoạch ñầu tư công trung hạn 
giai ñoạn 2016 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 3  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ 
về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2018/Nð-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 
của Chính phủ về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/Nð-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số ñiều của 
Luật ðầu tư công và Nghị ñịnh số 161/2016/Nð-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 
của Chính phủ về cơ chế ñặc thù trong quản lý ñầu tư xây dựng ñối với một số dự án 
thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016 - 2020; 

Xét Tờ trình số 2304/TTr-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về bổ sung dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan vào 
kế hoạch ñầu tư công trung hạn 2016 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra 
của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất bổ sung dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị 
di tích Hải Vân Quan vào kế hoạch ñầu tư công trung hạn tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2016 - 2020 (chi tiết tại phụ lục ñính kèm). 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện: 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.  
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn 
ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 
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Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp bất thường lần thứ 3 thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực kể từ 
ngày 06 tháng 5 năm 2019./. 

  
 CHỦ TỊCH 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 
 
 

Phụ lục: DANH MỤC DỰ ÁN BỔ SUNG  KẾ HOẠCH ðẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ðOẠN 2016 - 2020 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh từ nguồn vốn sự nghiệp di tích 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2019/NQ-HðND ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
ðVT: Triệu ñồng 

Số 
TT 

Danh mục dự án 
 ñầu tư 

ðịa ñiểm 
xây dựng 

Th. Gian 
KC-HT  

Năng lực 
thiết kế 

Quyết ñịnh ñầu tư 

Kế hoạch 
ñầu tư công 
trung hạn 
giai ñoạn 

2016 - 2020 
ñã giao 

Kế 
hoạch 
ñầu tư 
công 

trung hạn 
giai ñoạn 
2016 - 2020  

tỉnh 
Thừa 
Thiên 
Huế 

Chủ 
ñầu 
tư 

Ghi 
chú Số Qð; 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng số 

Trong ñó: 

Ngân sách 
TP ðà Nẵng 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Thừa 
Thiên 
Huế 

                          

  TỔNG CỘNG         42.339 21.170 21.170 0 21.170     

                          

            42.339 21.170 21.170 0 21.170     

1 
Bảo tồn, tu bổ, phục hồi 
và phát huy giá trị di tích 
Hải Vân Quan 

TTH, 
ð.Nẵng 

 2019 - 2020 
Tu bổ, 

phục hồi 
  42.339 21.170 21.170 0 21.170 

Trung 
tâm 
Bảo 

tồn di 
tích 

Cố ñô 
Huế 
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Số: 04/2019/NQ-HðND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 4 năm 2019 

 
NGHỊ QUYẾT 

Quy ñịnh nội dung, ñịnh mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện 
 ñối với một số dự án nhóm C thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia  

giai ñoạn 2016 - 2020 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 3 

 

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 Luật ðầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 161/2016/Nð-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 

về cơ chế ñặc thù trong quản lý ñầu tư xây dựng ñối với một số dự án thuộc các 
chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2018/Nð-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 
về sửa ñổi Nghị ñịnh 77/2015/Nð-CP về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hằng năm, 
Nghị ñịnh 136/2015/Nð-CP về hướng dẫn thi hành Luật ðầu tư công và Nghị ñịnh 
161/2016/Nð-CP về cơ chế ñặc thù trong quản lý ñầu tư xây dựng ñối với dự án thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 
về quản lý dự án ñầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 42/2017/Nð-CP ngày 5 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về 
việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh 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 32/2015/Nð-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ 
về quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng 
về hướng dẫn xác ñịnh và quản lý chi phí ñầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh ñịnh mức, chế ñộ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm dự án ñầu tư xây dựng, 
phí thẩm ñịnh thiết kế cơ sở; 

Căn cứ Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh về thanh toán, quyết toán nguồn vốn ñầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện 
các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; 



CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 02-5-2019 53

 

Xét Tờ trình số 2355/TTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh nội dung, ñịnh mức 
hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện ñối với một số dự án nhóm C thuộc các 
Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016 - 2020 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy ñịnh nội dung, ñịnh mức hỗ trợ 
chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện ñối với một số dự án nhóm C thuộc các Chương trình 
mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016 - 2020 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 
và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn 
ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp bất thường lần thứ 3 thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực kể từ 
ngày 06 tháng 5 năm 2019./. 

   CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
 



54 CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 02-5-2019

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

 
 

QUY ðỊNH 
Nội dung, ñịnh mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện ñối với  

một số dự án nhóm C thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia  
giai ñoạn 2016 - 2020 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2019/NQ-HðND ngày 23 tháng 4 năm 2019  
của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 

 

 
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 
1. Phạm vi ñiều chỉnh: Quy ñịnh nội dung, ñịnh mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và 

quản lý thực hiện ñối với một số dự án nhóm C thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 
giai ñoạn 2016 - 2020 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (theo tiêu chí ñược quy ñịnh 
tại ðiều 4 Nghị ñịnh số 120/2018/Nð-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ). 

2. ðối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016 - 2020 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Nội dung hỗ trợ 
1. Hỗ trợ chi phí chuẩn bị thực hiện dự án: Khảo sát xây dựng công trình (nếu có), 

lập hồ sơ xây dựng công trình, thẩm ñịnh hồ sơ xây dựng công trình (thay cho Báo cáo 
kinh tế kỹ thuật). 

2. Hỗ trợ chi phí quản lý thực hiện dự án: Quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng, 
thẩm tra phê duyệt quyết toán. 

ðiều 3. Mức hỗ trợ 
1. Hỗ trợ chi phí chuẩn bị thực hiện dự án: 
a) Hỗ trợ chi phí khảo sát xây dựng công trình (nếu có): Dự toán chi phí khảo sát 

xây dựng lập theo quy ñịnh hiện hành hoặc giá thỏa thuận, ñảm bảo hợp lý và tiết kiệm 
(thấp hơn giá trong ñịnh mức ñơn giá ñược quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 1354/Qð-BXD 
ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng về công bố ñịnh mức dự toán xây dựng 
công trình phần khảo sát xây dựng và Thông tư hướng dẫn số 01/2017/TT-BXD 
ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác ñịnh và quản lý 
chi phí khảo sát xây dựng). 

b) Hỗ trợ chi phí lập hồ sơ xây dựng công trình: 
Mức chi phí lập hồ sơ xây dựng (thay cho Báo cáo kinh tế kỹ thuật) của Ban quản lý xã, 

Ban quản lý thôn (hoặc các tổ chức tương ñương ñược Ủy ban nhân dân xã công nhận) 
ñược tính bằng ñịnh mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí xây dựng và chi phí 
thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức ñầu tư xây dựng của dự án theo 
Bảng dưới ñây. Các công trình có tổng mức nằm trong khoảng của các giá trị ở 
Bảng dưới thì áp dụng công thức tính nội suy. 
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  ðơn vị tính: Tỷ lệ % 

TT Loại công trình 

Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị  
(chưa có thuế GTGT) (tỷ ñồng) 

<= 1  3  7  < 15  

1 Công trình dân dụng 5,200 3,760 3,360 2,880 

2 Công trình giao thông 4,320 2,880 2,160 2,000 

3 
Công trình Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

4,960 3,520 3,120 2,880 

4 Công trình hạ tầng kỹ thuật 4,640 3,360 2,720 2,400 

Hỗ trợ chi phí lập hồ sơ xây dựng công trình tối thiểu là 4 triệu ñồng. 

c) Hỗ trợ chi phí thẩm ñịnh hồ sơ xây dựng công trình (thay cho Báo cáo kinh tế 
kỹ thuật) bằng 0,019% của tổng mức ñầu tư dự án, áp dụng ñối với tất cả các loại 
công trình. 

2. Hỗ trợ chi phí quản lý thực hiện dự án: 

a) Hỗ trợ chi phí quản lý dự án: 

Mức chi phí quản lý dự án của Ban Quản lý xã ñược xác ñịnh theo ñịnh mức tỷ lệ 
phần trăm (%) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) 
trong tổng mức ñầu tư xây dựng của dự án, ñược quy ñịnh theo từng loại công trình cụ thể 
theo Bảng dưới ñây. Các công trình có tổng mức nằm trong khoảng của các giá trị ở 
Bảng dưới thì áp dụng công thức tính nội suy. 

ðơn vị tính: Tỷ lệ % 

TT Loại công trình 

Chi phí xây dựng và chi 
phí thiết bị  

(chưa có thuế GTGT)  
(tỷ ñồng) 

≤10  <15  

1 Công trình dân dụng 2,626 2,426 

2 Công trình giao thông 2,349  2,171  

3 Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2,486 2,298 

4 Công trình Hạ tầng kỹ thuật 2,210  2,043  

Hỗ trợ chi phí quản lý dự án tối thiểu là 2 triệu ñồng. 
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b) Hỗ trợ chi phí giám sát thi công xây dựng: 

Mức chi phí giám sát thi công xây dựng ñược xác ñịnh theo ñịnh mức tỷ lệ phần trăm 
(%) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức ñầu tư 
xây dựng của dự án, ñược quy ñịnh theo từng loại công trình cụ thể theo Bảng dưới ñây. 
Các công trình có tổng mức nằm trong khoảng của các giá trị ở Bảng dưới thì áp dụng 
công thức tính nội suy. 

ðơn vị tính: Tỷ lệ %

TT Loại công trình 

Chi phí xây dựng  

(chưa có thuế GTGT) (tỷ ñồng) 

≤10  <15  

1 Công trình dân dụng 2,628 2,455 

2 Công trình giao thông 2,562 2,362 

3 Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2,078 1,956 

4 Công trình hạ tầng kỹ thuật 2,053 1,929 

Hỗ trợ chi phí giám sát thi công xây dựng tối thiểu là 2 triệu ñồng. 

c) Hỗ trợ phí thẩm tra phê duyệt quyết toán bằng 50% ñịnh mức chi phí quy ñịnh 
tại ðiều 21, Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính. 

Hỗ trợ phí thẩm tra phê duyệt quyết toán tối thiểu là 500.000 ñồng. 

ðiều 4. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2020./. 

 CHỦ TỊCH 

Lê Trường Lưu 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 06/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 4 năm 2019 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về quyết ñịnh chủ trương chuyển loại rừng 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 3 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 156/2018/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Lâm nghiệp; 
Xét Tờ trình số 2311/TTr-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thông qua và ban hành Nghị quyết về chủ trương chuyển loại rừng; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất chủ trương chuyển loại rừng tỉnh Thừa Thiên Huế với các 
nội dung chính như sau: 

1. Diện tích rừng phòng hộ chuyển sang quy hoạch rừng sản xuất: 
Tổng diện tích: 1.016,39 ha 
Trong ñó: 
- Huyện Phú Vang: 317,89 ha 
- Thị xã Hương Trà: 43,10 ha 
- Huyện Phong ðiền: 608,93 ha 
- Thị xã Hương Thủy: 34,64 ha 
- Huyện Phú Lộc: 11,83 ha 
2. Diện tích rừng sản xuất chuyển sang quy hoạch rừng phòng hộ: 
Tổng diện tích: 132,00 ha 
Trong ñó: 
- Huyện Phú Lộc: 132,00 ha 
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn 
ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp bất thường lần thứ 3 thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2019./. 

 

 CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 07/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 4 năm 2019 
 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về phương án “Bán tài sản trên ñất, chuyển nhượng quyền sử dụng ñất”  

ñối với các trụ sở, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp dôi dư sau khi sắp xếp lại, xử lý 
tài sản công theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 167/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2017 của Chính phủ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 3  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 167/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 

quy ñịnh việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; 
Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, ñất theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 
số 167/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh việc sắp xếp lại, 
xử lý tài sản công; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HðND ngày 30 thánh 3 năm 2018 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh phân cấp quản lý tài sản công tại 
cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý của ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế;  

Căn cứ Kết luận số 220-KL/TU ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về các kế hoạch sắp xếp lại một số cơ sở nhà ñất;  

Xét Tờ trình số 2302/TTr-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh về phương án 
“Bán tài sản trên ñất, chuyển nhượng quyền sử dụng ñất” ñối với các trụ sở, cơ sở 
hoạt ñộng sự nghiệp dôi dư sau khi sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy ñịnh tại 
Nghị ñịnh số 167/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận 
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất phương án bán tài sản trên ñất, chuyển nhượng quyền sử dụng 
ñất ñối với các trụ sở, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp dôi dư sau khi sắp xếp lại, xử lý 
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tài sản công theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 167/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của Chính phủ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung cụ thể 
như sau: 

 1. Danh mục cơ sở nhà, ñất ñược “Bán tài sản trên ñất, chuyển nhượng 
quyền sử dụng ñất”: (có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

TT ðơn vị quản lý 
Số 

lượng 

Diện tích 
Ghi chú 

ðất (m2) Nhà (m2) 

1 Các cơ sở nhà, ñất thuộc cấp tỉnh 24 65.478,00 30.835,53   

2 
Các cơ sở nhà, ñất thuộc Ủy ban 
nhân dân thành phố Huế 

06 3.165,60 876,80   

3 
Các cơ sở nhà, ñất thuộc Ủy ban 
nhân dân huyện Nam ðông 

01 2.071,00 476,00   

4 
Các cơ sở nhà, ñất thuộc Ủy ban 
nhân dân huyện Phong ðiền 

48 43.001,70 4.640,80   

5 
Các cơ sở nhà, ñất thuộc Ủy ban 
nhân dân huyện Phú Vang 

03 2.011,00 851,00   

6 
Các cơ sở nhà, ñất thuộc Ủy ban 
nhân dân huyện A Lưới 

02 2.911,00 848,80   

   Tổng cộng 84 118.638,30 38.528,93   

2. Tổ chức bán tài sản công: 

Việc tổ chức bán tài sản trên ñất, chuyển nhượng quyền sử dụng ñất do Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh theo quy ñịnh của pháp luật về ñấu giá và quy ñịnh 
tại Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 
và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn 
ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
kỳ họp bất thường lần thứ 3 thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2019./. 

  

 CHỦ TỊCH 

Lê Trường Lưu 
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   HỘI ðỒNG NHÂN DÂN                     
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

PHỤ LỤC 
PHƯƠNG ÁN BÁN TÀI SẢN TRÊN ðẤT, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT CÁC CƠ SỞ NHÀ, ðẤT  

THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
(Kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HðND ngày 23/4/2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
A. CƠ QUAN CẤP TỈNH 

Stt ðơn vị/Tên cơ sở nhà, ñất ðịa chỉ cơ sở nhà, ñất Hồ sơ pháp lý 
Mục ñích sử dụng 
của cơ sở nhà, ñất 
ñược giao/cho thuê 

Hiện 
trạng 

sử dụng 

Diện tích 
Phương án  
xử lý cụ thể 

Ghi 
chú ðất 

(m2) 
Nhà 
(m2) 

1 Sở Công Thương 
02 Tôn ðức Thắng, 
thành phố Huế 

Bản ñồ thửa ñất Trụ sở làm việc 
ðang sử 

dụng 
1,587.00 1,594.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng 
ñất 

  

2 
Trung tâm Thông tin 
Xúc tiến Du lịch 

04 Hoàng Hoa Thám, 
thành phố Huế 

Quyết ñịnh số 
3044/Qð-UBND 
ngày 30/11/2016 

Cơ sở hoạt ñộng  
sự nghiệp 

ðang sử 
dụng 

929.70 331.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng 
ñất 

  

3 Sở Giáo dục và ðào tạo  22 Lê Lợi, thành phố Huế 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 
số CT 06781 

Trụ sở làm việc 
ðang sử 

dụng 
2,666.00 1,040.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng 
ñất 
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Stt ðơn vị/Tên cơ sở nhà, ñất ðịa chỉ cơ sở nhà, ñất Hồ sơ pháp lý 
Mục ñích sử dụng 
của cơ sở nhà, ñất 
ñược giao/cho thuê 

Hiện 
trạng 

sử dụng 

Diện tích 
Phương án  
xử lý cụ thể 

Ghi 
chú ðất 

(m2) 
Nhà 
(m2) 

4 Sở Giao thông Vận tải 
06 Phan Bội Châu, 
thành phố Huế 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 
số CT 02260 
ngày 05/4/2013 

Trụ sở làm việc 
ðang sử 

dụng 
4,177.40 712.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng 
ñất 

  

5 Sở Kế hoạch và ðầu tư 
07 Tôn ðức Thắng, 
thành phố Huế 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 
số BE 288638 
ngày 29/11/2011 

Trụ sở làm việc 
ðang sử 

dụng 
2,298.70 1,200.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng 
ñất 

  

6 Sở Tài chính  
01 Nguyễn Văn Huyên, 
thành phố Huế 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 
số AM 032295 
ngày 01/10/2008 

Trụ sở làm việc 
ðang sử 

dụng 
1,791.00 1,248.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng 
ñất 

  

7 Sở Tư pháp  
09 Tôn ðức Thắng, 
thành phố Huế 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 
số AE 584856 

Trụ sở làm việc 
ðang sử 

dụng 
1,843.00 1,832.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng 
ñất 
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Stt ðơn vị/Tên cơ sở nhà, ñất ðịa chỉ cơ sở nhà, ñất Hồ sơ pháp lý 
Mục ñích sử dụng 
của cơ sở nhà, ñất 
ñược giao/cho thuê 

Hiện 
trạng 

sử dụng 

Diện tích 
Phương án  
xử lý cụ thể 

Ghi 
chú ðất 

(m2) 
Nhà 
(m2) 

8 Thư viện Tổng hợp tỉnh 
29A Lê Quý ðôn, 
thành phố Huế 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 
ngày 13/10/2011 

Cơ sở hoạt ñộng  
sự nghiệp 

ðang sử 
dụng 

6,294.30 5,600.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng 
ñất 

  

9 
Trung tâm văn hóa 
thông tin tỉnh 

Nhà văn hóa trung tâm 
- 41 Hùng Vương, 
thành phố Huế 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 
số BS 115511 
ngày 09/12/2014 

Cơ sở hoạt ñộng  
sự nghiệp 

ðang sử 
dụng 

17,557.00 2,599.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng 
ñất 

  

10 
Trung tâm văn hóa 
thông tin tỉnh 

Cơ sở cũ của Trường 
Cao ñẳng sư phạm - 41 
Hùng Vương, thành 
phố Huế 

Quyết ñịnh giao 
ngày 23/10/2014 

Cơ sở hoạt ñộng  
sự nghiệp 

Bỏ 
trống 

5,025.00 1,167.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng 
ñất 

  

11 Sở Xây dựng 
02 Nguyễn Trường Tộ, 
thành phố Huế 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 
số AE 584599 

Trụ sở làm việc 
ðang sử 

dụng 
2,447.00 1,151.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng 
ñất 
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Stt ðơn vị/Tên cơ sở nhà, ñất ðịa chỉ cơ sở nhà, ñất Hồ sơ pháp lý 
Mục ñích sử dụng 
của cơ sở nhà, ñất 
ñược giao/cho thuê 

Hiện 
trạng 

sử dụng 

Diện tích 
Phương án  
xử lý cụ thể 

Ghi 
chú ðất 

(m2) 
Nhà 
(m2) 

12 Sở Y tế 28 Lê Lợi, thành phố Huế 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 
số AE 584510 

Trụ sở làm việc 
ðang sử 

dụng 
2,466.00 2,370.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng 
ñất 

  

13 
Chi cục Dân số Kế hoạch 
hóa gia ñình 

30A Lê Lợi, thành phố 
Huế 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 
số BC 2556323 
ngày 13/6/2011 

Trụ sở làm việc 
ðang sử 

dụng 
565.70 755.70 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng 
ñất 

  

14 
Trung tâm Kiểm nghiệm 
thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 
Thừa Thiên Huế 

17 Trương ðịnh, 
phường Vĩnh Ninh, 
thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 
số BE 288501 
ngày 19/9/2011  

Cơ sở hoạt ñộng  
sự nghiệp 

ðang sử 
dụng 

568.00 432.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng 
ñất 

  

15 Thanh tra tỉnh  
37 Tôn ðức Thắng, 
thành phố Huế 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 
số AE 584503 

Trụ sở làm việc 
ðang sử 

dụng 
1,841.20 2,146.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng 
ñất 
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Stt ðơn vị/Tên cơ sở nhà, ñất ðịa chỉ cơ sở nhà, ñất Hồ sơ pháp lý 
Mục ñích sử dụng 
của cơ sở nhà, ñất 
ñược giao/cho thuê 

Hiện 
trạng 

sử dụng 

Diện tích 
Phương án  
xử lý cụ thể 

Ghi 
chú ðất 

(m2) 
Nhà 
(m2) 

16 
Hội Liên hiệp Văn học 
nghệ thuật 

26 Lê Lợi, thành phố Huế 
Quyết ñịnh số 
2415/Qð-UBND 
ngày 22/8/2003 

Tổ chức hội 
ðang sử 

dụng 
856.00 351.40 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng 
ñất 

  

17 Hội nhà báo 22B Lê Lợi, thành phố Huế Bản ñồ thửa ñất Tổ chức hội 
ðang sử 

dụng 
939.00 661.73 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng 
ñất 

  

18 
Ban Quản lý Khu kinh 
tế, công nghiệp tỉnh 

37 Nguyễn Huệ, thành 
phố Huế 

Bản ñồ thửa ñất Trụ sở làm việc 

ðang sử 
dụng, 
bố trí 

tạm thời 
theo 

Quyết 
ñịnh của 
Ủy ban 
nhân 

dân tỉnh 

1,600.00 1,500.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng 
ñất 

  

19 
Trung tâm phát triển 
quỹ ñất tỉnh và Sở 
Khoa học và Công nghệ 

Cơ sở nhà, ñất 24 Lê Lợi, 
thành phố Huế 

Quyết ñịnh số 
1798/Qð-UBND 
ngày 05/9/2011  

Trụ sở làm việc 
ðang sử 

dụng 
1,294.60 732.10 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng 
ñất 
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Stt ðơn vị/Tên cơ sở nhà, ñất ðịa chỉ cơ sở nhà, ñất Hồ sơ pháp lý 
Mục ñích sử dụng 
của cơ sở nhà, ñất 
ñược giao/cho thuê 

Hiện 
trạng 

sử dụng 

Diện tích 
Phương án  
xử lý cụ thể 

Ghi 
chú ðất 

(m2) 
Nhà 
(m2) 

20 
Trung tâm phát triển 
quỹ ñất tỉnh 

Cơ sở nhà, ñất 03 
Phạm Hồng Thái, 
thành phố Huế 

Quyết ñịnh số 
1798/Qð-UBND 
ngày 05/9/2011 

Trụ sở làm việc 
ðang sử 

dụng 
1,025.50 1,293.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng 
ñất 

  

21 
Trung tâm phát triển 
quỹ ñất tỉnh 

04 Phan Bội Châu, 
thành phố Huế 

Bản ñồ thửa ñất 
Khu ñất di dời kho 

bia - Công ty Bia Huế 
Bỏ 

trống 
2,216.80 0.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng 
ñất 

  

22 
Trung tâm phát triển 
quỹ ñất tỉnh 

Cơ sở nhà, ñất  
35 Nguyễn Huệ,  
thành phố Huế 

Quyết ñịnh số 
332/Qð-UBND 
ngày 20/02/2017  

Trụ sở làm việc 
Bỏ 

trống 
1,271.90 602.90 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng 
ñất 

  

23 
Trung tâm Công nghệ 
thông tin tỉnh 

06 Lê Lợi, thành phố Huế 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 
số BK 727916 
ngày 28/3/2013 

Cơ sở hoạt ñộng  
sự nghiệp 

ðang sử 
dụng 

2,175.00 616.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng 
ñất 
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Stt ðơn vị/Tên cơ sở nhà, ñất ðịa chỉ cơ sở nhà, ñất Hồ sơ pháp lý 
Mục ñích sử dụng 
của cơ sở nhà, ñất 
ñược giao/cho thuê 

Hiện 
trạng 

sử dụng 

Diện tích 
Phương án  
xử lý cụ thể 

Ghi 
chú ðất 

(m2) 
Nhà 
(m2) 

24 
Trung tâm phát triển 
quỹ ñất tỉnh 

Cơ sở nhà, ñất 20 
Nguyễn Huệ, thành 
phố Huế 

Quyết ñịnh số 
692/Qð-UBND 
ngày 25/3/2011  

Trụ sở làm việc 
ðang sử 

dụng 
2,042.20 900.70 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng ñất 

  

TỔNG CỘNG 65,478.00 30,835.53     

B. THÀNH PHỐ HUẾ 

Stt ðơn vị/Tên cơ sở nhà, ñất ðịa chỉ cơ sở nhà, ñất Hồ sơ pháp lý 
Mục ñích sử dụng 
của cơ sở nhà, ñất 
ñược giao/cho thuê 

Hiện 
trạng 

sử dụng 

 Diện tích  
Phương án  
xử lý cụ thể 

Ghi 
chú ðất 

(m2) 
Nhà 
(m2) 

1 
Cơ sở nhà, ñất cũ tại 
phường Hương Long 

02 kiệt 22 Nguyễn 
Phúc Lan 

Bản ñồ thửa ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Cơ sở 

lớp học tình thương 
nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

Không 
có nhu 
cầu sử 
dụng, 

ñang ñể 
trống 

         
101.00   

          
80.00   

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

  

2 
Cơ sở nhà, ñất cũ tại 
phường Hương Long 

78/10 Nguyễn Phúc 
Nguyên 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 
số AP 551551 
ngày 09/7/2009 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Cơ sở 3, 

Trường mầm non 
Hương Long cũ 

nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

ðang 
tạm sử 

dụng 02 
lớp học 

         
513.00   

        
139.00   

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

  

3 
Cơ sở nhà, ñất cũ tại 
phường Hương Long 

 14 Nguyễn Hoàng Bản vẽ hiện trạng 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 
mầm non Kim Long 
cơ sở 2 cũ nhưng ñã 
di chuyển về cơ sở 

ñược ñầu tư xây 
dựng mới 

ðang 
cho thuê 

mặt 
bằng 
kinh 

doanh 
tạm thời 

         
272.00   

        
103.00   

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 
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Stt ðơn vị/Tên cơ sở nhà, ñất ðịa chỉ cơ sở nhà, ñất Hồ sơ pháp lý 
Mục ñích sử dụng 
của cơ sở nhà, ñất 
ñược giao/cho thuê 

Hiện 
trạng 

sử dụng 

Diện tích 
Phương án  
xử lý cụ thể 

Ghi 
chú ðất 

(m2) 
Nhà 
(m2) 

4 
Cơ sở nhà, ñất cũ tại 
phường Hương Sơ 

ðường Trần Quý Khoáng, 
phường Hương Sơ 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 

Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 
tiểu học ðức Bưu cũ 
nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

ðang 
cho thuê 

mặt 
bằng 
kinh 

doanh 
tạm thời 

      
1,319.60   

     
229.50   

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

  

5 
Cơ sở nhà, ñất cũ tại 
phường An Tây 

Tổ 2, phường An Tây 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 
số AP 51576 
ngày 14/7/2009 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 
mầm non An Tây cũ 
nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

 ðang 
ñể trống 

779.00 285.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

  

6 
Khu nhà ñất tại tổ 17, 
khu vực Trường ðá, 
phường Thủy Biều 

Tổ 17, khu vực 
Trường ðá, phường 
Thủy Biều 

Bản vẽ hiện trạng 
Cơ sử này trước ñây 
là trường mầm non 

Không 
có nhu 
cầu sử 
dụng 

         
181.00   

          
40.30   

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

  

TỔNG CỘNG 3,165.60 876.80     

C.  HUYỆN NAM ðÔNG 

Stt ðơn vị/Tên cơ sở nhà, ñất ðịa chỉ cơ sở nhà, ñất Hồ sơ pháp lý 
Mục ñích sử dụng 
của cơ sở nhà, ñất 
ñược giao/cho thuê 

Hiện 
trạng 

sử dụng 

Diện tích 
Phương án  
xử lý cụ thể 

Ghi 
chú ðất 

(m2) 
Nhà 
(m2) 

1 
Ủy ban nhân dân xã 
Hương Lộc 

Thôn 2, xã Hương Lộc Bản ñồ thửa ñất  Trụ sở làm việc  

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 

trống 

2,071.00 476.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

  

TỔNG CỘNG 2,071.00 476.00     
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Stt ðơn vị/Tên cơ sở nhà, ñất ðịa chỉ cơ sở nhà, ñất Hồ sơ pháp lý 
Mục ñích sử dụng 
của cơ sở nhà, ñất 
ñược giao/cho thuê 

Hiện 
trạng 

sử dụng 

Diện tích 
Phương án  
xử lý cụ thể 

Ghi 
chú ðất 

(m2) 
Nhà 
(m2) 

D.  HUYỆN PHONG ðIỀN 

1 Phòng Tài chính - Kế hoạch 
Thị trấn Phong ðiền, 
huyện Phong ðiền 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 
số AP 551704 

 Trụ sở làm việc  
 ðang 

sử dụng  
1,483.90 318.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng 
ñất - Ưu tiên 
thương mại 
dịch vụ 

ðã 
chuyển 

về 
làm 
việc 

tại trụ 
sở các 

cơ 
quan 

chuyên 
môn 
cấp 

huyện 

2 
Phòng Tài nguyên và 
Môi trường 

Thị trấn Phong ðiền, 
huyện Phong ðiền 

Quyết ñịnh số 
2038/Qð-UBND 
ngày 11/10/2013 
của Ủy ban nhân 
dân tỉnh 

 Trụ sở làm việc  
 ðang 

sử dụng  
1,308.00 519.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng 
ñất - Ưu tiên 
thương mại 
dịch vụ 

ðã 
chuyển 

về 
làm 
việc 
tại 
trụ 

sở cũ 
Ban 
Chỉ 
huy 
quân 

sự 
huyện 



7
0

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 2

1
+

2
2
/N

g
ày

 0
2
-5

-2
0
1
9

 

 

Stt ðơn vị/Tên cơ sở nhà, ñất ðịa chỉ cơ sở nhà, ñất Hồ sơ pháp lý 
Mục ñích sử dụng 
của cơ sở nhà, ñất 
ñược giao/cho thuê 

Hiện 
trạng 

sử dụng 

Diện tích 
Phương án  
xử lý cụ thể 

Ghi 
chú ðất 

(m2) 
Nhà 
(m2) 

3 Trạm khuyến nông lâm ngư 
Thị trấn Phong ðiền, 
huyện Phong ðiền 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 
(Thửa ñất số 72; 
Tờ bản ñồ số 39) 

 Trụ sở làm việc  
 ðang 

sử dụng  
300.00 100.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng 
ñất - Ưu tiên 
thương mại 
dịch vụ 

ðã 
chuyển 

về 
làm 
việc 

tại trụ 
sở cũ 
Ban 
Chỉ 
huy 
quân 

sự 
huyện 

4 

Trung tâm Phát triển 
Quỹ ñất huyện Phong 
ðiền (Hiện ñang quản 
lý các cơ sở nhà ñất 
thuộc sở hữu nhà nước 
do tỉnh ñiều chuyển) 

Nhà số 02: Trụ sở làm 
việc ðội Thuế số 2 
(cũ) Chi cục Thuế 
huyện Phong ðiền - Xã 
ðiền Hương, huyện 
Phong ðiền 

Quyết ñịnh số 
2038/Qð-UBND 
ngày 11/10/2013 
của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

 Trụ sở làm việc  
 Không 
sử dụng  

180.00 56.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng 
ñất - Ưu tiên 
thương mại 
dịch vụ 

  

5 

Nhà số 04: Trụ sở làm 
việc ðội Thuế số 6 
(cũ) Chi cục Thuế 
huyện Phong ðiền - 
Xã Phong Xuân, 
huyện Phong ðiền 

 Trụ sở làm việc  
 Không 
sử dụng  

203.00 45.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất ñể 
thực hiện dự án 
ñầu tư theo quy 
hoạch sử dụng 
ñất - Ưu tiên 
thương mại 
dịch vụ 
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Stt ðơn vị/Tên cơ sở nhà, ñất ðịa chỉ cơ sở nhà, ñất Hồ sơ pháp lý 
Mục ñích sử dụng 
của cơ sở nhà, ñất 
ñược giao/cho thuê 

Hiện 
trạng 

sử dụng 

Diện tích 
Phương án  
xử lý cụ thể 

Ghi 
chú ðất 

(m2) 
Nhà 
(m2) 

6 
Cở sở nhà ñất cũ thuộc 
ñịa bàn xã Phong Mỹ  

Thôn Tân Mỹ,  
xã Phong Mỹ 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 

mầm non Phong Mỹ II 
nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

ðã ñược 
xây dựng 

cơ sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

656.00 39.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 

  

7 

Cở sở nhà ñất cũ thuộc 
ñịa bàn xã Phong Xuân 

Thôn Hiền An, xã 
Phong Xuân 

Bản ñồ thửa ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 

mầm non Phong Xuân I 
nhưng ñã di chuyển về 
cơ sở ñược ñầu tư xây 

dựng mới 

ðã ñược 
xây dựng 
cơ sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống cấp 

896.00 37.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

  

8 
Thôn Cổ Xuân, xã 
Phong Xuân 

Bản ñồ thửa ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 

mầm non Phong 
Xuân I nhưng ñã di 

chuyển về cơ sở 
ñược ñầu tư xây 

dựng mới 

ðã ñược 
xây dựng 
cơ sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

90.00 38.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

  

9 
Thôn Phong Hòa, xã 
Phong Xuân 

Bản ñồ thửa ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 

mầm non Phong Xuân I 
nhưng ñã di chuyển về 
cơ sở ñược ñầu tư xây 

dựng mới 

ðã ñược 
xây dựng 

cơ sở 
mới, ñang 
ñể trống, 
ñã xuống 

cấp 

268.00 36.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

  

10 
Thôn Bến Củi, xã 
Phong Xuân 

Bản ñồ thửa ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 

mầm non Phong Xuân I 
nhưng ñã di chuyển về 

cơ sở ñược ñầu tư  
xây dựng mới 

ðã ñược 
xây dựng 
cơ sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

800.00 180.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 
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Stt ðơn vị/Tên cơ sở nhà, ñất ðịa chỉ cơ sở nhà, ñất Hồ sơ pháp lý 
Mục ñích sử dụng 
của cơ sở nhà, ñất 
ñược giao/cho thuê 

Hiện 
trạng 

sử dụng 

Diện tích 
Phương án  
xử lý cụ thể 

Ghi 
chú ðất 

(m2) 
Nhà 
(m2) 

11 

Cở sở nhà ñất cũ thuộc 
ñịa bàn xã Phong Xuân 

Cơ sở 5 - Thôn Xuân 
Phú, xã Phong Xuân 

Bản ñồ thửa ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 

mầm non Phong Xuân II 
nhưng ñã di chuyển về 

cơ sở ñược ñầu tư  
xây dựng mới 

ðã ñược 
xây dựng 
cơ sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

920.00 34.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

  

12 
Cơ sở 7 - Thôn Xuân 
Lập, xã Phong Xuân 

Bản ñồ thửa ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 

mầm non Phong Xuân II 
nhưng ñã di chuyển về 

cơ sở ñược ñầu tư  
xây dựng mới 

ðã ñược 
xây dựng 
cơ sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

740.00 44.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

13 

Cở sở nhà ñất cũ thuộc 
ñịa bàn xã Phong Sơn  

Cơ sở 3 - Thôn Sơn 
Quả, xã Phong Sơn 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 
mầm non Phong Sơn I 
nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

ðã ñược 
xây dựng 
cơ sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

451.00 36.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

  
14 

Cơ sở 4 - Thôn Hiền 
An, xã Phong Sơn 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 
mầm non Phong Sơn I 
nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

ðã ñược 
xây dựng 
cơ sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống cấp 

675.30 54.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

15 
Cơ sở 5 - Thôn Công 
Thành, xã Phong Sơn 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 
mầm non Phong Sơn I 
nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

ðã ñược 
xây dựng 
cơ sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 

xuống cấp 

448.30 36.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 
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Stt ðơn vị/Tên cơ sở nhà, ñất ðịa chỉ cơ sở nhà, ñất Hồ sơ pháp lý 
Mục ñích sử dụng 
của cơ sở nhà, ñất 
ñược giao/cho thuê 

Hiện 
trạng 

sử dụng 

Diện tích 
Phương án  
xử lý cụ thể 

Ghi 
chú ðất 

(m2) 
Nhà 
(m2) 

16 

Cở sở nhà ñất cũ thuộc 
ñịa bàn xã Phong Sơn  

Cơ sở 2 - Thôn Hiền Sỹ, 
xã Phong Sơn 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trướcñây là Trường 

mầm non Phong Sơn II 
nhưng ñã di chuyển về 
cơ sở ñược ñầu tư xây 

dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

785.00 54.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

  

17 
Cơ sở 3 - Thôn Hiền Sỹ, 
xã Phong Sơn 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 

mầm non Phong Sơn II 
nhưng ñã di chuyển về 
cơ sở ñược ñầu tư xây 

dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

280.00 36.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

18 
Cơ sở 4 - Thôn ðông Dạ, 
xã Phong Sơn 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 

mầm non Phong Sơn II 
nhưng ñã di chuyển về 
cơ sở ñược ñầu tư xây 

dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

241.80 54.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

19 
Cơ sở 5 - Thôn Cổ Bi, 
xã Phong Sơn 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 

mầm non Phong Sơn II 
nhưng ñã di chuyển về 
cơ sở ñược ñầu tư xây 

dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

397.60 54.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 
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Stt ðơn vị/Tên cơ sở nhà, ñất ðịa chỉ cơ sở nhà, ñất Hồ sơ pháp lý 
Mục ñích sử dụng 
của cơ sở nhà, ñất 
ñược giao/cho thuê 

Hiện 
trạng 

sử dụng 

Diện tích 
Phương án  
xử lý cụ thể 

Ghi 
chú ðất 

(m2) 
Nhà 
(m2) 

20 
Cở sở nhà ñất cũ thuộc 
ñịa bàn xã Phong Sơn  

Cơ sở 6 - Thôn Phe 
Tư, xã Phong Sơn 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 

 Cơ sở nhà ñất ñang 
ñể trống, ñã xuống 
cấp; trước ñây là 
Trường mầm non 

Phong Sơn II nhưng 
ñã di chuyển về cơ 
sở ñược ñầu tư xây 

dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

480.90 36.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

21 

Cở sở nhà ñất cũ thuộc 
ñịa bàn xã Phong An  

Cơ sở Vĩnh Hương - 
Thôn Vĩnh Hương, xã 
Phong An 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 
số T 02090 

 Cơ sở nhà ñất ñang 
ñể trống, ñã xuống 
cấp; trước ñây là 
Trường mầm non 

Phong An I nhưng ñã 
di chuyển về cơ sở 

ñược ñầu tư xây 
dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

611.00 30.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

  22 
Cơ sở 2 - Thôn ðồng 
Lâm, xã Phong An 

Bản ñồ thửa ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 
mầm non Phong An I 
nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

893.00 50.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

23 
Thôn Phò Ninh, xã 
Phong An 

Bản ñồ thửa ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 
mầm non Phong An I 
nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

405.00 40.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 
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Stt ðơn vị/Tên cơ sở nhà, ñất ðịa chỉ cơ sở nhà, ñất Hồ sơ pháp lý 
Mục ñích sử dụng 
của cơ sở nhà, ñất 
ñược giao/cho thuê 

Hiện 
trạng 

sử dụng 

Diện tích 
Phương án  
xử lý cụ thể 

Ghi 
chú ðất 

(m2) 
Nhà 
(m2) 

24 
Thôn Phường Hóp, xã 
Phong An 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 
số T 02082 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 
mầm non Phong An I 
nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

241.10 37.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

25 
Cơ sở Thượng An 3 - 
Thôn Thượng An, xã 
Phong An 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 
mầm non Phong An II 
nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

520.00 40.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

  26 

Cở sở nhà ñất cũ thuộc 
ñịa bàn xã Phong An  

Cơ sở Xóm Bồ - Thôn 
Xóm Bồ, xã Phong An 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 
mầm non Phong An II 
nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

425.00 43.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

27 
Cơ sở Thượng An 1 - 
thôn Thượng An, xã 
Phong An 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 
mầm non Phong An II 
nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

263.00 53.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 
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Stt ðơn vị/Tên cơ sở nhà, ñất ðịa chỉ cơ sở nhà, ñất Hồ sơ pháp lý 
Mục ñích sử dụng 
của cơ sở nhà, ñất 
ñược giao/cho thuê 

Hiện 
trạng 

sử dụng 

Diện tích 
Phương án  
xử lý cụ thể 

Ghi 
chú ðất 

(m2) 
Nhà 
(m2) 

28 
Cở sở nhà ñất cũ thuộc 
ñịa bàn xã Phong Hiền  

Cơ sở 4 -  Thôn Cao Ban, 
xã Phong Hiền 

Bản ñồ thửa ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 

mầm non Phong Hiền I 
nhưng ñã di chuyển về 

cơ sở ñược ñầu tư   
xây dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

211.00 51.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

  

29 
Cở sở nhà ñất cũ thuộc 
ñịa bàn xã thị trán 
Phong ðiền 

Cơ sở A - Thôn Trạch 
Thượng 2 - Tổ dân phố 
Trạch Tả, thị trấn 
Phong ðiền 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 

mầm non Hoa 
Hướng Dương 

nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, 

ñã 
xuống 

cấp 

281.00 83.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

  

30 
Cở sở nhà ñất cũ thuộc 
ñịa bàn xã Phong Hòa  

Cơ sở 2 - Thôn Niêm, 
xã Phong Hòa 

Bản ñồ thửa ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 
mầm non Phong Hòa 
nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

241.00 59.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

  

31 
Cở sở nhà ñất cũ thuộc 
ñịa bàn xã Phong Chương 

Cơ sở 2 thôn Lương Mai, 
xã Phong Chương 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 

mầm non Phong Chương II 
nhưng ñã di chuyển về 

cơ sở ñược ñầu tư    
xây dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

600.00 125.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 
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Stt ðơn vị/Tên cơ sở nhà, ñất ðịa chỉ cơ sở nhà, ñất Hồ sơ pháp lý 
Mục ñích sử dụng 
của cơ sở nhà, ñất 
ñược giao/cho thuê 

Hiện 
trạng 

sử dụng 

Diện tích 
Phương án  
xử lý cụ thể 

Ghi 
chú ðất 

(m2) 
Nhà 
(m2) 

32 
Cở sở nhà ñất cũ thuộc 
ñịa bàn xã ðiền Môn 

Nhà số 04 - Thôn Kế Môn, 
xã ðiền Môn 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 

mầm non Phong Mỹ II 
nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

1,216.00 48.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

  

33 
Cở sở nhà ñất cũ thuộc 
ñịa bàn xã ðiền Lộc 

Cơ sở 7 - Thôn Nhì 
ðông, xã ðiền Lộc 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 
số 552564 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 
mầm non ðiền Lộc 
nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

922.90 120.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

  

34 

Cở sở nhà ñất cũ thuộc 
ñịa bàn xã Phong Hải 

Cơ sở 4 - Thôn Hải ðông, 
xã Phong Hải 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 
mầm non Phong Hải 
nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

355.00 87.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

  

35 
Cơ sở Hải Nhuận - 
Thôn Hải Nhuận, xã 
Phong Hải 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 
mầm non Phong Hải 
nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

686.00 132.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 
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Stt ðơn vị/Tên cơ sở nhà, ñất ðịa chỉ cơ sở nhà, ñất Hồ sơ pháp lý 
Mục ñích sử dụng 
của cơ sở nhà, ñất 
ñược giao/cho thuê 

Hiện 
trạng 

sử dụng 

Diện tích 
Phương án  
xử lý cụ thể 

Ghi 
chú ðất 

(m2) 
Nhà 
(m2) 

36 
Cở sở nhà ñất cũ thuộc 
ñịa bàn xã Hòa Mỹ 

Cơ sở 4 - Thôn Phong Thu, 
xã Phong Mỹ 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 
số T 02304 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 

tiểu học Hòa Mỹ 
nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

1,800.00 64.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

  

37 

Cở sở nhà ñất cũ thuộc 
ñịa bàn xã Phong Xuân 

Cơ sở 3 - Thôn Lộc Lợi, 
xã Phong Xuân 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 
số T 02435 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 

tiểu học Hòa Mỹ 
nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

711.00 61.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

  

38 
Cơ sở 4 - Thôn Vinh Phú, 
xã Phong Xuân 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 
số T 02426 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 

tiểu học Hòa Mỹ 
nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

1,353.00 163.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

39 
Cở sở nhà ñất cũ thuộc 
ñịa bàn xã Hương Lâm 

Cơ sở 3 - Thôn ðông An, 
xã Phong An 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 
số AP 551736 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 
tiểu học Hướng Lâm 
nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

1,628.50 120.80 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 
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Stt ðơn vị/Tên cơ sở nhà, ñất ðịa chỉ cơ sở nhà, ñất Hồ sơ pháp lý 
Mục ñích sử dụng 
của cơ sở nhà, ñất 
ñược giao/cho thuê 

Hiện 
trạng 

sử dụng 

Diện tích 
Phương án  
xử lý cụ thể 

Ghi 
chú ðất 

(m2) 
Nhà 
(m2) 

40 
Cở sở nhà ñất cũ thuộc 
ñịa bàn xã Phong An  

Cơ sở 2 - Thôn Cao Ban, 
thôn ðông An, xã 
Phong An 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 
số 552788 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 
tiểu học Tây Hiền 

nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

1,771.90 119.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

  

41 

Cở sở nhà ñất cũ thuộc 
ñịa bàn xã Phong Hiền  

Cơ sở 2 - Thôn 
Thượng Hòa, xã 
Phong Hiền 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 
số T 02500 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 
tiểu học Bắc Hiền 

nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

730.00 70.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

  

42 
Cơ sở 3 - Thôn Vĩnh Nãy, 
xã Phong Hiền 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 
tiểu học Bắc Hiền 

nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

538.00 85.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

43 
Cở sở nhà ñất cũ thuộc 
ñịa bàn thị trấn Phong ðiền 

Cở sở 2 - Tổ dân phố 
Vĩnh Nguyên, thị trấn 
Phong ðiền  

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 

tiểu học Trần Quốc Toản 
nhưng ñã di chuyển về 

cơ sở ñược ñầu tư     
xây dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

2,210.80 92.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 
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Stt ðơn vị/Tên cơ sở nhà, ñất ðịa chỉ cơ sở nhà, ñất Hồ sơ pháp lý 
Mục ñích sử dụng 
của cơ sở nhà, ñất 
ñược giao/cho thuê 

Hiện 
trạng 

sử dụng 

Diện tích 
Phương án  
xử lý cụ thể 

Ghi 
chú ðất 

(m2) 
Nhà 
(m2) 

44 
Cở sở nhà ñất cũ thuộc 
ñịa bàn xã Phong Hòa 

Cơ sở 3 - Thôn ðức Phú, 
xã Phong Hòa 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 
tiểu học Ưu ðiềm 

nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

3,600.00 120.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

  

45 
Cở sở nhà ñất cũ thuộc 
ñịa bàn xã Phong Chương  

Cơ sở ðại Phú - Thôn 
ðại Phú, xã Phong 
Chương 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 
số AP 552526 
ñược Ủy ban 
nhân dân tỉnh cấp 
ngày 19/9/2009  

 Cơ sở nhà, ñất này 
trướcñây là Trường 

tiểu học Phong Chương 1 
nhưng ñã di chuyển về 

cơ sở ñược ñầu tư   
xây dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

2,137.70 156.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

  

46 
Cở sở nhà ñất cũ thuộc 
ñịa bàn xã Phong Chương  

Cơ sở 2 - Thôn Ma Nê, 
xã Phong Chương 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 
số AP 552531 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 

tiểu học Phong Chương 2 
nhưng ñã di chuyển về 

cơ sở ñược ñầu tư     
xây dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, 

ñã 
xuống 

cấp 

490.00 218.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

  

47 
Cở sở nhà ñất cũ thuộc 
ñịa bàn xã ðiền Môn 

Cơ sở 2 - Thôn Vĩnh 
Xương, xã ðiền Môn 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 
tiểu học ðiền Môn 
nhưng ñã di chuyển 
về cơ sở ñược ñầu tư 

xây dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

3,699.00 50.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 
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Stt ðơn vị/Tên cơ sở nhà, ñất ðịa chỉ cơ sở nhà, ñất Hồ sơ pháp lý 
Mục ñích sử dụng 
của cơ sở nhà, ñất 
ñược giao/cho thuê 

Hiện 
trạng 

sử dụng 

Diện tích 
Phương án  
xử lý cụ thể 

Ghi 
chú ðất 

(m2) 
Nhà 
(m2) 

48 
Cở sở nhà ñất cũ thuộc 
ñịa bàn xã Phong Chương  

Cơ sở 2 - Thôn Chính An, 
xã Phong Chương 

Bản ñồ thửa ñất 

 Cơ sở nhà, ñất này 
trước ñây là Trường 
THCS Nguyễn Tri 

Phương nhưng ñã di 
chuyển về cơ sở 
ñược ñầu tư xây 

dựng mới 

ðã ñược 
xây 

dựng cơ 
sở mới, 
ñang ñể 
trống, ñã 
xuống 

cấp 

2,856.00 518.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất 
theo quy hoạch 
sử dụng ñất 

  

TỔNG CỘNG 43,001.70 4,640.80     

ð. HUYỆN PHÚ VANG 

1 
Cơ sở nhà, ñất trước 
ñây là Kho bạc nhà nước 
(cũ)  

Thôn Trung ðông, xã 
Phú Thượng 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 

Trụ sở làm việc 
Bỏ 

trống 
750.00 350.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất - 
Ưu tiên phát 
triển dịch vụ 

  

2 
Cơ sở nhà, ñất trước 
ñây là Viện Kiểm sát 
(cũ) 

Thôn Trung ðông, xã 
Phú Thượng 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 

Trụ sở làm việc 
Bỏ 

trống 
779.00 251.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất - 
Ưu tiên phát 
triển dịch vụ 

  

3 
Cơ sở nhà, ñất trước 
ñây là Tòa án (cũ) 

Thôn Trung ðông, xã 
Phú Thượng 

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất 

Trụ sở làm việc 
Bỏ 

trống 
482.00 250.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất - 
Ưu tiên phát 
triển dịch vụ 

  

TỔNG CỘNG 2,011.00 851.00     
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Stt ðơn vị/Tên cơ sở nhà, ñất ðịa chỉ cơ sở nhà, ñất Hồ sơ pháp lý 
Mục ñích sử dụng 
của cơ sở nhà, ñất 
ñược giao/cho thuê 

Hiện 
trạng 

sử dụng 

Diện tích 
Phương án  
xử lý cụ thể 

Ghi 
chú ðất 

(m2) 
Nhà 
(m2) 

E.  HUYỆN A LƯỚI 

1 Phòng Nội vụ 
Tổ dân phố 5, thị trấn 
A Lưới 

Thửa ñất số 56, 
Tờ bản ñồ số 22 

Trụ sở làm việc 
ðang sử 

dụng 
945.70 206.00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất - 
Ưu tiên phát 
triển dịch vụ 

  

2 
Nhà khách Ủy ban 
nhân dân huyện 

Tổ dân phố 4, thị trấn 
A Lưới 

Thửa ñất số 23, 
Tờ bản ñồ số 22 

Trụ sở làm việc 
ðang sử 

dụng 
1,965.30 642.80 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 
nhượng quyền 
sử dụng ñất - 
Ưu tiên phát 
triển dịch vụ 

  

TỔNG CỘNG 2,911.00 848.80     
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 08/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 4 năm 2019 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư Kè chống sạt lở các ñoạn xung yếu thuộc hệ thống 

 sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 3  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ 
Hướng dẫn thi hành một số ñiều Luật ðầu tư công; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2018/Nð-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 
năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm, Nghị ñịnh 
số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành 
một số ñiều của Luật ðầu tư công và số Nghị ñịnh 161/2016/Nð-CP ngày 02 tháng 12 
năm 2016 của Chính phủ về cơ chế ñặc thù trong quản lý ñầu tư xây dựng ñối với 
một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Công văn số 8083/BKHðT-KTNN ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Bộ 
Kế hoạch và ðầu tư về việc triển khai Nghị quyết Chính phủ số 76/NQ-CP về công tác 
phòng chống thiên tai và Kết luận số 312 của Thủ tướng Chính phủ; 

Xét ñề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 2320/TTr-UBND ngày 19 
tháng 4 năm 2019 về cho ý kiến Báo cáo ñề xuất chủ trương ñầu tư  Kè chống sạt lở 
các ñoạn xung yếu thuộc hệ thống sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo 
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất Báo cáo ñề xuất chủ trương ñầu tư dự án Kè chống sạt lở 
các ñoạn xung yếu thuộc hệ thống sông Hương theo ñề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh 
tại Tờ trình số 2320/TTr-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan, 
báo cáo Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Tài chính thẩm ñịnh nguồn vốn và khả năng cân ñối 
vốn ngân sách Trung ương theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư công. 
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2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu và 
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn 
ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp bất thường lần thứ 3 thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2019./. 
 
  
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 09/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 4 năm 2019 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và  

phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 3  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa ñổi, bổ sung 

một số ñiều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 
Căn cứ Nghị ñịnh 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ 

về hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 166/2018/Nð-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ 

về quy ñịnh thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm ñịnh, phê duyệt quy hoạch, dự án 
bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2018/Nð-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 
của Chính phủ về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm, Nghị ñịnh số 
136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành 
một số ñiều của Luật ðầu tư công và Nghị ñịnh số 161/2016/Nð-CP ngày 02 tháng 12 
năm 2016 của Chính phủ về cơ chế ñặc thù trong quản lý ñầu tư xây dựng ñối với 
một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1531/Qð-BVHTTDL ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng di tích quốc gia; 

Xét ñề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 1667/TTr-UBND ngày 26 
tháng 3 năm 2019 về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và 
phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách 
và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy 
giá trị di tích Hải Vân Quan với các nội dung cụ thể sau: 

1. Tên dự án: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan. 
2. Chủ ñầu tư: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố ñô Huế tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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3. Mục tiêu ñầu tư: Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia; 
góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố 
ðà Nẵng. 

4. Nội dung và quy mô ñầu tư: 

- Tu bổ, phục hồi công trình Hải Vân Quan có diện tích 50,96m2; tu bổ, phục hồi 
công trình Thiên Hạ ðệ Nhất Hùng Quan. 

- Phục hồi các tường thành nhà Nguyễn dài 128m. 

- Phục hồi nhà Trú Sứ 3 gian có diện tích 60m2, nhà Vũ Khố 3 gian có diện tích 45m2. 

- Phục hồi tuyến bậc cấp từ Hải Vân Quan xuống phía nam; phục hồi tuyến 
ñường Thiên Lý từ Thiên Hạ ðệ Nhất Hùng Quan ñi Huế. 

- Sân ñường giữa Hải Vân Quan và Thiên Hạ ðệ Nhất Hùng Quan: Hạ giải các 
công trình, kết cấu xây dựng ñược xác ñịnh không thuộc thời kỳ nhà Nguyễn; tu bổ 
ñoạn ñường nối Hải Vân Quan và Thiên Hạ ðệ Nhất Hùng Quan bằng ñá xếp theo 
dấu tích nguyên gốc; tu bổ, phục hồi hệ thống tường chắn ñất bằng ñá, bậc cấp và 
nền xếp ñá khu vực nhà Trú Sứ và nhà Vũ Khố; xây dựng hệ thống thoát nước mặt 
khu vực sân ñường ñảm bảo mỹ thuật và kỹ thuật. 

- Kè chắn ñất và mương thoát nước phía ðông Bắc di tích: Hạ nền khu vực bồi lấp 
ñến cao ñộ nền thuộc thời kỳ nhà Nguyễn theo dấu tích khảo cổ; xây dựng hệ thống 
kè chắn ñất và mương thoát nước nhằm ñảm bảo an toàn cho khu vực Thiên Hạ ðệ Nhất 
Hùng Quan. 

- Các lô cốt thời Pháp thuộc: Tu bổ chống xuống cấp 05 lô cốt, phục hồi các chi tiết 
bị sập vỡ. 

- ðường dạo kết nối: xây dựng các tuyến ñường dạo theo ñịa hình kết nối các lô cốt 
và công trình di tích bằng bê tông giả ñất. 

- Bia chiến thắng ðồn Nhất: ðiều chỉnh hướng và hình thức kiến trúc bia phù hợp 
cảnh quan, không gian kiến trúc di tích Hải Vân Quan. 

- ðường lên trạm Viba: ðiều chỉnh cục bộ tuyến khớp nối với tuyến bậc cấp lên 
Hải Vân Quan. 

5. ðịa ñiểm xây dựng: ðỉnh ñèo Hải Vân, giữa thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, 
tỉnh Thừa Thiên Huế và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố ðà Nẵng. 

6. Tổng mức ñầu tư dự kiến: 42.339 triệu ñồng. 

7. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách thành phố ðà Nẵng 50%, ngân sách tỉnh 
Thừa Thiên Huế 50% trên tổng mức ñầu tư. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2020. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy ñịnh 
pháp luật.  
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2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 
và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn 
ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp bất thường lần thứ 3 thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2019./. 
 
  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 10/NQ-HðND 

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

      
Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 4 năm 2019 

   
NGHỊ QUYẾT 

Về việc vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ ñể thực hiện 
Dự án Hiện ñại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu  

vùng ven biển (FMCR) tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 3  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 94/2018/Nð-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 

về nghiệp vụ quản lý nợ công; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 16/2016/Nð-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ 

về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu ñãi của 
các nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 132/2018/Nð-CP ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ 
sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 16/2016/Nð-CP ngày 16 tháng 3 
năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA) và vốn vay ưu ñãi của các nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 97/2018/Nð-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 
về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu ñãi nước ngoài của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 548/Qð-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án “Hiện ñại hóa ngành Lâm nghiệp 
và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1387/Qð-TTg ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt ñiều chỉnh, bổ sung chủ trương ñầu tư dự án “Hiện ñại hóa 
ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1658/Qð-BNN-HTQT ngày 04 tháng 5 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt ñầu tư dự án “Hiện ñại hóa 
ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 286/Qð-BNN-HTQT ngày 21 tháng 01 năm 2019 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt ñiều chỉnh, bổ sung 
Quyết ñịnh 1658/Qð-BNN-HTQT ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt ñầu tư dự án “Hiện ñại hóa ngành 
Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”. 
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Căn cứ Công văn số 3827/BTC-QLN ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính 
về việc thẩm ñịnh cho vay lại Dự án "Hiện ñại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường 
tính chống chịu bền vững " vay vốn WB; 

Xét Tờ trình số 2319/TTr-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị cho phép vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của 
Chính phủ ñể thực hiện Dự án Hiện ñại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính 
chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của 
Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất chủ trương vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ 
ñể thực hiện Dự án Hiện ñại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu 
vùng ven biển (FMCR) tỉnh Thừa Thiên Huế theo ñề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh tại 
Tờ trình số 2319/TTr-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện: 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan trình 

Bộ Tài chính thẩm ñịnh theo quy ñịnh của pháp luật.  
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, 
quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp bất thường lần thứ 3 thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2019./. 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 11/NQ-HðND 

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

      
    Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 4 năm 2019 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua danh sách nhà vườn tại Làng cổ Phước Tích,  
xã Phong Hòa, huyện Phong ðiền ñược hỗ trợ trùng tu năm 2019 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 3 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/2015/NQ-HðND ngày 25 tháng 4 năm 2015 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông qua ðề án “Chính sách hỗ trợ 
bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế ñặc trưng”; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/2015/NQ-HðND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bổ sung danh mục các nhà vườn 
thuộc Làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong ðiền vào ñối tượng ñược 
hưởng chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế ñặc trưng; 

Xét Tờ trình số 2322/TTr-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị thống nhất danh sách nhà vườn thuộc Làng cổ Phước Tích, 
xã Phong Hòa, huyện Phong ðiền tham gia hỗ trợ trùng tu năm 2019; Báo cáo thẩm tra 
của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua danh sách 09 nhà vườn tại Làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, 
huyện Phong ðiền ñược hỗ trợ trùng tu năm 2019 (chi tiết tại Phụ lục ñính kèm). 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, các 

Tổ ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo 
nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp bất thường lần thứ 3 thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2019./. 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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     HỘI ðỒNG NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH THỪA THIÊN HUẾ              ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH  
 NHÀ VƯỜN TẠI LÀNG CỔ PHƯỚC TÍCH, XÃ PHONG HÒA,  
HUYỆN PHONG ðIỀN ðƯỢC HỖ TRỢ TRÙNG TU NĂM 2019 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HðND ngày 23 tháng 4 năm 2019 của  
Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh sách nhà vườn tại Làng cổ Phước Tích, 

xã Phong Hòa, huyện Phong ðiền ñược hỗ trợ trùng tu năm 2019) 

 

ðơn vị tính: ñồng 

STT Danh mục dự án 
Xếp loại 

nhà vườn 
Ngân sách tỉnh  

hỗ trợ 

1 Cải tạo, trùng tu nhà vườn Lê Trọng Thị Vui Loại 1 824.810.000 

2 Cải tạo, trùng tu nhà vườn ðoàn Tào Loại 2 600.591.000 

3 Cải tạo, trùng tu nhà vườn ðoàn Thị Nguyệt Loại 2 599.468.000 

4 Cải tạo, trùng tu nhà vườn Lê Thị Phương Loại 2 600.591.000 

5 
Cải tạo, trùng tu nhà vườn Lương Thanh Thị Loan 
(Nguyễn Hoàng) 

Loại 2 600.030.000 

6 Cải tạo, trùng tu nhà vườn Lương Thanh Hoàng Loại 2 600.254.000 

7 Cải tạo, trùng tu nhà vườn Trương Công Huấn Loại 2 600.254.000 

8 Cải tạo, trùng tu nhà vườn Lương Thanh Bạch Loại 2 600.366.000 

9 Cải tạo, trùng tu nhà vườn Hồ Văn Thuyên Loại 2 600.591.000 

 TỔNG CỘNG 
 

5.626.955.000 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 12/NQ-HðND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 4 năm 2019 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên  
Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 3 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, 
từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 

Xét Tờ trình số 2244/TTr-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông Hoàng Ngọc Khanh; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế 
Hội ñồng nhân dân tỉnh và kết quả biểu quyết công khai miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban 
nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày 23 tháng 4 năm 2019, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
ñối với ông Hoàng Ngọc Khanh - nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

ðiều 2. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp bất thường lần thứ 3 thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2019./.  

 
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 13/NQ-HðND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 4 năm 2019 

 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ 
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHOÁ VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 3 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, 
từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 

Xét Tờ trình số 2245/TTr-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giới thiệu người ra ứng cử chức vụ Ủy viên Ủy ban 
nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với bà Trần Thị Hoài Trâm; Báo cáo thẩm tra 
của Ban pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh và kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử 
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày 23 tháng 4 năm 2019, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với bà Trần Thị Hoài Trâm - Chánh Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh. 

(Có danh sách trích ngang kèm theo) 

ðiều 2. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ và quyền hạn theo quy ñịnh của pháp luật. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp bất thường lần thứ 3 thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2019./.  

 

  
CHỦ TỊCH 

 Lê Trường Lưu 
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HỘI  ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 
DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 

 (Kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HðND ngày  23 tháng 4 năm 2019 của HðND tỉnh) 
 

 
 

Số 
TT 

Họ và tên 

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Quê quán 
Chức vụ  
hiện tại 

Chức 
vụ 

ñược 
bầu 

Ngày 
vào 

ðảng 

Trình ñộ 

Học 
vấn 

Chuyên 
môn 

Chính 
trị 

QLNN 
Tin 
học 

NN 

1 Trần Thị Hoài Trâm 19/01/1977 Nữ Kinh 

Xã Vinh Hiền, 

huyện  

Phú Lộc, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Chánh 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

Ủy viên 

UBND 

tỉnh 

10/6/2004 12/12 
Thạc sỹ 
Kinh tế 

Cao 
Cấp 

Chuyên 
viên 

chính 

Văn 
phòng 

Cử 
nhân 
Anh 
văn 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 14/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 4 năm 2019 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương thuê ñất trả tiền thuê ñất một lần cho cả thời gian thuê 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 3  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 

về sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 2349/TTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ñề nghị thống nhất chủ trương về hình thức thuê ñất trả 
tiền thuê ñất một lần cho cả thời gian thuê; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách 
và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất chủ trương thực hiện hình thức thuê ñất trả tiền thuê ñất 
một lần cho cả thời gian thuê ñối với 02 Dự án: 

1. Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn.  

2. Dự án Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long motors Huế tại ñịa bàn 
Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.  

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.  
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn 
ñã ñược pháp luật quy ñịnh.Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ  

họp bất thường lần thứ 3 thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2019./. 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

   

  Số: 1023/Qð-UBND                          

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

 

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 4 năm 2019 
                  
 

 

QUYẾT ðỊNH 
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do  
Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung  

liên quan ñến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 
 
 

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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

về quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2012/Nð-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ 
về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 37/TTr-STP ngày 12 
tháng 4 năm 2019, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
còn hiệu lực do Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung 
liên quan ñến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (có Danh mục 
kèm theo).  

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Tư pháp; Y tế; 
Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế 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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DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC DO HỘI ðỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

BAN HÀNH CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ðẾN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP(1) 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1023/Qð-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

STT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu;  
ngày, tháng, năm  
ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu nội dung của văn bản Thời ñiểm có hiệu lực 

Ghi 
chú 

1. Nghị quyết 
08/2016/NQ-HðND 

Ngày 31/8/2016 
ðẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh 
Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2016 - 2020. 

10/9/2016  

2. Nghị quyết 
 

20/2017/NQ-HðND 
Ngày 13/7/2017 

Quy ñịnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không 
thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại 
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

01/8/2017 

 

3. Nghị quyết 
 

23/2018/NQ-HðND 
Ngày 07/12/2018 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 17/12/2018 
 

4. Quyết ñịnh 
 

1260/2006/Qð-UBND 
Ngày 17/5/2006 

Về việc ban hành Chương trình hành ñộng thực hiện 
Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 
35-NQ/TU của Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục ñẩy mạnh 
thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia ñình 

27/5/2006 
(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký) 

 

5. Quyết ñịnh 
39/2013/Qð-UBND 

Ngày 24/9/2013 

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám 
chữa bệnh cho người nghèo trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

04/10/2013 
(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký) 

 

6. Quyết ñịnh 
50/2013/Qð-UBND 

Ngày 10/12/2013 

Ban hành Quy ñịnh phân cấp quản lý, lập danh sách 
mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho ñối tượng ñược 
ngân sách nhà nước ñóng, hỗ trợ tiền ñóng Bảo hiểm 
y tế trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

20/12/2013 
(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký) 

 

                                                 
(1) Hệ dữ liệu chỉ bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật tính ñến ngày 01/4/2019 và sẽ ñược tiếp tục bổ sung, cập nhật trong thời gian tới (nếu có) 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu;  
ngày, tháng, năm  
ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu nội dung của văn bản Thời ñiểm có hiệu lực 

Ghi 
chú 

7. Quyết ñịnh 
19/2014/Qð-UBND 

Ngày 07/5/2014 

Về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Quy ñịnh về 
phân cấp quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ 
Bảo hiểm y tế cho ñối tượng ñược ngân sách nhà nước 
ñóng, hỗ trợ tiền ñóng Bảo hiểm y tế trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
50/2013/Qð-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 

17/5/2014 
(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký) 

 

8. Quyết ñịnh 
50/2014/Qð-UBND 

Ngày 07/8/2014 

Về việc ñiều chỉnh, bổ sung mức giá một số dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế 
quản lý 

17/8/2014 
(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký) 

 

9. Quyết ñịnh 
74/2014/Qð-UBND 

Ngày 17/12/2014 

Về việc Ban hành Quy ñịnh chính sách hỗ trợ phẫu thuật 
tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

27/12/2014 
(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký) 

 

10. Quyết ñịnh 
67/2016/Qð-UBND 

Ngày  21/9/2016 
Phê duyệt ðề án ðẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc 
trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2016 - 2020. 

07/10/2016  

11. Quyết ñịnh 
74/2017/Qð-UBND 

Ngày 01/9/2017 

Quy ñịnh mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y 
tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh 

01/10/2017 
 

12. Quyết ñịnh 
36/2018/Qð-UBND 

Ngày 13/6/2018 

Quy ñịnh mức hỗ trợ kinh phí ñóng Bảo hiểm y tế và 
chi phí cùng chi trả ñối với thuốc kháng vi rút HIV 
(ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

25/6/2018 

 

 
Tổng cộng: 12 văn bản 
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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 

Số: 1044/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 4 năm 2019 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch 

 Ủy ban nhân dân huyện Nam ðông, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
  

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 08/2016/Nð-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ về việc 
quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, 
bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 

Xét Tờ trình số 01/TTr-TT.HðND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân huyện Nam ðông về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Dương Thanh Phước, Huyện ủy 
viên, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện 
Nam ðông, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam ðông nhiệm kỳ 
2016 - 2021. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.       

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch 
Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam ðông và ông Dương Thanh Phước 
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 

Số: 1045/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 4 năm 2019 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

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 08/2016/Nð-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ về việc 
quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, 
bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 

Xét Tờ trình số 01/TTr-TT.HðND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân huyện Phú Vang về việc ñề nghị phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Lê ðức Lộc, Huyện ủy viên, 
Chánh Văn phòng Huyện ủy Phú Vang, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện Phú Vang nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.       

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch 
Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang và ông Lê ðức Lộc 
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 

     Số: 08/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 4 năm 2019 

 

CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng 

và phòng cháy, chữa cháy rừng  
 

Từ tháng 02 năm 2019 ñến nay trên ñịa bàn toàn tỉnh tình hình nắng nóng, khô hạn 
kéo dài, nền nhiệt ñộ cao liên tục duy trì, ñây cũng là thời kỳ người dân các ñịa phương 
tiến hành các hoạt ñộng sản xuất nương rẫy, xử lý thực bì ñể trồng rừng, tiềm ẩn 
nguy cơ cháy rừng rất cao. Bên cạnh ñó, tình hình phá rừng, xâm lấn ñể lấy ñất trồng 
rừng trên ñịa bàn tỉnh thời gian qua có chiều hướng diễn biến phức tạp. 

ðể chủ ñộng, tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa 
cháy rừng, hạn chế ñến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng, phá rừng gây ra, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các ñịa phương tập trung thực hiện 
một số nhiệm vụ sau: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế: 
a) Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại 

Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện 
Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ và Chương trình hành ñộng số 
27-CTr/TU ngày 23/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW 
ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương ðảng về tăng cường sự lãnh ñạo của 
ðảng ñối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 

b) Chỉ ñạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 
quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên các phương tiện 
thông tin ñại chúng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy ðảng, chính quyền, 
cán bộ, ñảng viên và cộng ñồng dân cư từ thôn, bản, xã, phường, thị trấn ñến huyện, 
thị xã, thành phố; cập nhật, theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống 
thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại ñịa chỉ Website: kiemlam.org.vn 
ñể kiểm tra phát hiện sớm ñiểm cháy rừng. 

c) Tăng cường chế ñộ hoạt ñộng của các Ban Chỉ ñạo Chương trình mục tiêu 
phát triển Lâm nghiệp bền vững các huyện, thị xã, thành phố Huế ñể kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng của các chủ rừng; chỉ ñạo thực hiện 
triệt ñể phương châm “4 tại chỗ”, “5 sẵn sàng” ñể chủ ñộng và sẵn sàng ứng cứu 
kịp thời các vụ cháy rừng; tổ chức tốt diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng, diễn tập 
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 tại huyện Phú Lộc và thị xã 
Hương Trà; tổ chức phát dọn thực bì, ñốt trước vật liệu cháy, làm ñường băng cản lửa; 
ưu tiên ñầu tư các nguồn lực cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các khu 
rừng trọng ñiểm, dễ cháy. 
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d) Tăng cường quản lý chặt chẽ việc ñốt nương làm rẫy, ñốt xử lý thực bì 
ñảm bảo ñúng quy trình kỹ thuật, an toàn không gây cháy lan vào rừng. Nghiêm cấm 
và xử lý kịp thời, nghiêm khắc các hành vi ñốt thực bì tại các thời ñiểm dự báo cháy rừng 
cấp III trở lên, và tại các khu vực rừng gần khu nghỉ dưỡng Laguna ở xã Lộc Bình, 
xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc. 

ñ) Trong các tình huống cháy rừng xảy ra trên ñịa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố Huế phải khẩn trương huy ñộng lực lượng tại chỗ, 
và trực tiếp chỉ huy chữa cháy, ngăn chặn không ñể xảy ra cháy lớn. 

Trường hợp cháy lớn, vượt khả năng cứu chữa của ñịa phương, thì huy 
ñộng lực lượng của các ñơn vị quân ñội ñóng quân trên ñịa bàn theo hiệp ñồng 
ñã ñược ký kết, ñồng thời báo cáo Ban Chỉ ñạo tỉnh ñể xin hỗ trợ lực lượng ứng cứu. 

e) Sau các vụ cháy rừng phải chỉ ñạo khắc phục hậu quả, bố trí lực lượng 
dập tắt hết tàn lửa, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, ñiều tra làm rõ 
nguyên nhân các vụ cháy rừng và họp rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, 
cá nhân liên quan ñến cháy rừng, tổng hợp báo cáo nhanh diễn biến tình hình vụ việc 
cháy rừng về Văn phòng thường trực Ban Chỉ ñạo tỉnh (Chi cục Kiểm Lâm: số 18 
ðoàn Hữu Trưng, thành phố Huế. ðiện thoại: 0234.3825.989). 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 
Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, ñôn ñốc, hướng dẫn 

các ñịa phương, ñơn vị, chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng cháy chữa cháy 
rừng; tham gia huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập tình huống phòng cháy chữa cháy rừng; 
xây dựng kế hoạch huy ñộng lực lượng, phương tiện, chỉ huy chữa cháy rừng cấp tỉnh 
ñể sẵn sàng ứng cứu, chữa cháy rừng khi có yêu cầu; thường xuyên kiểm tra ñiều kiện 
an toàn phòng cháy chữa cháy rừng trong xử lý thực bì trồng rừng; thực hiện 
nghiêm túc chế ñộ trực ban, trực chỉ huy, trực chiến, cũng như thường xuyên kiểm tra 
trực phòng cháy chữa cháy rừng tại hiện trường các ñịa phương, ñơn vị chủ rừng. 

Chủ ñộng phối hợp với các sở, ban, ngành, ñơn vị có liên quan ñẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận ñộng quần chúng nhân dân và chủ rừng thực hiện 
tốt quy ñịnh về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; kiểm tra xử lý 
nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp; thực hiện tốt 
việc theo dõi, dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng. 

Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin cảnh báo sớm cháy rừng, thông tin 
tình hình thời tiết trên ñịa bàn tỉnh ñể cảnh báo cho nhân dân, các chủ rừng, các ñịa phương 
trong tỉnh chủ ñộng các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng phù hợp. 

3. Công an tỉnh: 
Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ 

phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng ñến toàn thể cán bộ chiến sỹ trong lực lượng. 
Chỉ ñạo lực lượng Công an các cấp và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy sẵn sàng phối hợp 
với lực lượng Kiểm lâm ñể thanh tra, kiểm tra, huấn luyện, diễn tập và chữa cháy rừng 
tại các ñịa phương, ñơn vị. Chủ ñộng phối hợp cơ quan Kiểm lâm và các ngành chức năng 
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ñấu tranh, ñiều tra và xử lý nghiêm các ñối tượng vi phạm các quy ñịnh của nhà nước 
về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. 

4. Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ ñội Biên phòng tỉnh: 
Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về phòng cháy 

chữa cháy rừng ñến toàn thể cán bộ chiến sỹ trong lực lượng; chỉ ñạo cho các ñơn vị 
bộ ñội ñóng quân trong rừng và ven rừng phải ñảm bảo và thực hiện tốt các biện pháp 
phòng cháy chữa cháy rừng. 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ ñạo Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, 
thành phố Huế tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức hiệp ñồng lực lượng, 
phương tiện và huy ñộng lực lượng Dân quân tự vệ sẵn sàng tham gia phòng cháy 
chữa cháy rừng cùng Kiểm lâm và lực lượng tại chỗ theo phương án phòng cháy 
chữa cháy rừng. 

5. ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (TRT) và Báo Thừa Thiên Huế: 
Xây dựng các chuyên mục, chuyên ñề về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy 

chữa cháy rừng; gia tăng thời lượng phát sóng ñưa tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ 
cháy rừng ñể các ñơn vị chủ rừng và chính quyền các cấp chủ ñộng phối hợp thực hiện 
công tác phòng cháy chữa cháy rừng ñạt hiệu quả cao nhất; tuyên truyền, vận ñộng 
nhân dân chấp hành nghiêm quy ñịnh về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, hướng dẫn 
các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng. 

6. Sở Tài chính: 
Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết kịp thời về kinh phí ñể thực hiện công tác quản lý, 
bảo vệ rừng, nhất là rừng tự nhiên; công tác phòng cháy chữa cháy rừng theo quy ñịnh 
hiện hành của Nhà nước và thực hiện việc quyết toán kinh phí theo ñúng quy ñịnh. 

7. Các tổ chức chính trị xã hội: 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh ñoàn Thừa Thiên Huế, các tổ chức 

chính trị, xã hội khác phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kiểm lâm, chính quyền ñịa phương 
làm tốt công tác tuyên truyền quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. 

8. Các thành viên Ban Chỉ ñạo tỉnh: 
Theo chức năng nhiệm vụ ñược phân công, phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn và Chi cục Kiểm lâm tăng cường kiểm tra ñôn ñốc, chỉ ñạo 
thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên 
ñịa bàn tỉnh. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, ñịa phương, ñơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện 
các nội dung của Chỉ thị này./. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Phương 
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    ỦY BAN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                             ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
       Số: 09/CT-UBND                               Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 4 năm 2019 
 

CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận ñộng,  

tổ chức thực hiện ñề án ngày chủ nhật xanh 
 

Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành ðề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh“Hãy hành ñộng 
ñể Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” tại Quyết ñịnh số 139/Qð-UBND ngày 
19/01/2019 và ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 04/3/2019 về việc tổ chức, 
triển khai thực hiện ðề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành ñộng ñể Thừa Thiên Huế 
thêm Xanh - Sạch - Sáng” năm 2019. 

 Sau ba tháng tổ chức triển khai thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật xanh ñã 
thực sự có sức lan tỏa, bước ñầu mang lại ý nghĩa thiết thực cho cộng ñồng và toàn xã 
hội, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mọi người trong việc bảo vệ 
môi trường. Tính ñến ngày 21/4/2019, trên ñịa bàn toàn tỉnh ñã có 1.217 ñợt ra quân 
với 108.660 người tham gia, có hơn 33 cơ quan, ñơn vị xây dựng kế hoạch và 
152/152 phường/xã ñã tổ chức các hoạt ñộng Ngày Chủ Nhật xanh. Bên cạnh ñó cũng 
ñã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc ñảm nhận xây dựng mô hình 
“Thành phố 4 mùa hoa”, “Dòng Hương trong xanh”, “Tuyến ñường sáng - xanh - 
sạch - ñẹp - trật tự trị an”, "Ngôi nhà xanh", "Vườn hoa hội phụ nữ" ... góp phần làm 
cho Huế ngày càng xanh hơn, sạch hơn và sáng hơn.  

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện ðề án vẫn còn bộc lộ 
một số vấn ñề tồn tại, hạn chế. Ngoài một số hạn chế trong công tác tổ chức, phân công, 
ñiều phối, phối hợp giữa các lực lượng thì vấn ñề nhận thức về Ngày Chủ nhật xanh 
chưa ñi vào thực chất và chiều sâu. Phong trào chỉ mới dừng ở hoạt ñộng ra quân của 
các cơ quan nhà nước, ñoàn thể, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang mà chưa ñi vào 
hoạt ñộng diện rộng của các cộng ñồng dân cư và ý thức người dân tại nơi sinh sống. 
Cần phải nhận thức rõ hơn về hoạt ñộng Ngày Chủ nhật xanh, ñây không chỉ là hoạt ñộng 
ra quân thu gom rác thải, vệ sinh môi trường vào các ngày chủ nhật, mang hình ảnh 
tuyên truyền, mà phải là cuộc vận ñộng toàn dân, kết hợp thực hiện nhiều hoạt ñộng 
thường xuyên, liên tục, lâu dài nhằm nâng cao ý thức chung của cộng ñồng xã hội 
chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng Thừa Thiên Huế 
gắn với hình ảnh "xanh - sạch - sáng".  

Mục tiêu ngày Chủ Nhật xanh phải hướng tới là thay ñổi nhận thức và trách nhiệm 
của người dân trong việc gìn giữ vệ sinh chung, của cộng ñồng xã hội trong công tác bảo vệ 
môi trường; các cơ quan, ñoàn thể, cán bộ, ñảng viên "làm gương" chứ không "làm thay" 
trong công việc vệ sinh, bảo vệ môi trường; người dân thật sự là chủ nhân của phong trào. 
Hoạt ñộng Ngày Chủ nhật xanh phải từ nâng cao nhận thức ñến thay ñổi hành ñộng, 
hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh chung, thay ñổi phong tục, tập quán lạc hậu, không 
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phát thải chất thải chưa qua xử lý ra môi trường tự nhiên, hạn chế tiết giảm lượng chất thải 
nguy hại, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ rừng, 
trồng cây xanh, tôn tạo cảnh quan, cải thiện chất lượng môi trường sống, nâng cao sức 
chống chịu với biến ñổi khí hậu, hài hòa giữa mục tiêu phát triển song hành với trách nhiệm 
bảo vệ môi trường. 

ðể tăng cường công tác tuyên truyền, vận ñộng, tổ chức thực hiện ðề án Ngày 
Chủ nhật xanh thực sự ý nghĩa với những hành ñộng thiết thực, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan, ñơn vị, ñoàn thể trên ñịa bàn 
toàn tỉnh  

 - Tập trung ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận ñộng, tạo chuyển biến tích cực 
về nhận thức và hành ñộng trong các cấp ủy ñảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, 
ñoàn thể, cán bộ, ñảng viên, các tầng lớp nhân dân ñể hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh 
chung, xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, các thói quen, nếp sống thiếu văn minh, 
thiếu ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Khẳng ñịnh "Ngày Chủ nhật xanh" 
không còn chỉ là một ngày trong tuần mà trở thành biểu tượng của phong trào "Hãy 
hành ñộng ñể Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”,  với thông ñiệp "Nhặt một 
cọng rác, bạn ñã làm Huế sạch hơn!". Các cơ quan, ñơn vị phải lồng ghép mục tiêu 
xây dựng Thừa Thiên Huế "Xanh - Sạch - Sáng" vào trong các hoạt ñộng có tính chất 
cộng ñồng, cuộc vận ñộng, hội thi, lễ hội thuộc ngành, lĩnh vực, ñịa bàn phụ trách ñể 
tạo sự lan tỏa của phong trào, khuyến khích phát kiến các mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả 
ñể cho phong trào ñi vào chiều sâu. 

- Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của ñội ngũ cán bộ, ñảng viên, ñoàn viên, 
hội viên trong việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận ñộng, mà ñi ñầu là sự 
gương mẫu của lãnh ñạo cao nhất của cơ quan, ñơn vị; tăng cường giáo dục ý thức cho 
học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân ñể tạo sức lan tảo trong cộng ñồng về 
hưởng ứng phong trào Ngày Chủ nhật xanh.  

- Tiếp tục duy trì ñội hình ra quân thực hiện Ngày Chủ nhật xanh vào sáng chủ nhật 
hàng tuần tại các ñịa phương, ñơn vị, các ñiểm di tích, tham quan, du lịch và các 
công viên, ñiểm công cộng; Tiếp tục kiện toàn và tăng cường năng lực tổ chức, bảo ñảm 
thực hiện hiệu quả phong trào; xây dựng kế hoạch cụ thể, xác ñịnh rõ trách nhiệm 
ñược phân công; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, ñánh giá tình hình thực hiện.  

- Yêu cầu từ tháng 5/2019, hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước trên 
ñịa bàn tỉnh hạn chế tối ña sử dụng túi ni lông, các vật dụng bằng nhựa sử dụng 01 lần 
ñể chứa nước, thức ăn, ñồ uống tại cơ quan, công sở; ñồng thời khuyến khích tổ chức, 
cá nhân khác cùng hưởng ứng thực hiện.  

2. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh ñoàn, Liên ñoàn 
Lao ñộng tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh 

- ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vận ñộng các tổ chức chính trị, 
ñoàn thể xã hội các cấp tích cực hưởng ứng, tổ chức các hoạt ñộng triển khai thực hiện 
ñề án. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền ñến các ñoàn viên, hội viên và các 
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tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của phong trào cùng với việc tổ chức các hoạt ñộng bảo vệ 
môi trường theo nhiều hình thức ña dạng, phong phú; tiếp tục phát triển các mô hình 
tốt, duy trì và nhân rộng các mô hình ñã thực hiện nhằm góp phần xây dựng hiệu quả 
phong trào tại mỗi ñịa phương, ñơn vị, như: “Toàn dân ñoàn kết xây dựng nông thôn mới, 
ñô thị văn minh”, “Gia ñình văn hóa”, “Khu dân cư thân thiện môi trường”, 
“Tổ dân phố không rác”, “Tuyến ñường văn minh, sạch, ñẹp”, "Vườn hoa hội phụ nữ",... 

- Nghiên cứu quy ñịnh giám sát cộng ñồng ñối với việc triển khai thực hiện ñề án 
của chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội các cấp; phối hợp với Ban Thi ñua và 
Khen thưởng, UBND tỉnh ñể xem xét, ñánh giá kết quả thi ñua, kịp thời biểu dương, 
khen thưởng, nhân rộng các mô hình tốt và chấn chỉnh, quy trách nhiệm người ñứng ñầu 
tại các ñịa bàn có kết quả tổ chức thực hiện không tích cực, hiệu quả.  

- Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh tiếp tục phát huy mô hình vệ sinh "Giờ thứ 9, Xanh - 
Sạch - Sáng" trong ñội ngũ cán bộ, công chức, người lao ñộng trên toàn tỉnh. 

- Tỉnh ðoàn tiếp tục duy trì hàng tuần và thực hiện có hiệu quả mô hình  
“Dòng Hương trong xanh”, tổ chức các Câu lạc bộ, ðội hình thanh niên tình nguyện 
xung kích bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương; tiếp tục ñảm nhận trách nhiệm 
vệ sinh môi trường ñịnh kỳ hàng tuần theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 04/3/2019 
của UBND tỉnh. 

3. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Ngày Chủ nhật xanh hàng tuần tại các xã, 
phường, thị trấn, ñến từng tổ, thôn, bản, gắn liền với phương châm hành ñộng 
"Mỗi cá nhân, hộ gia ñình một việc làm; mỗi tổ dân phố, thôn, bản, cơ quan, ñơn vị, 
doanh nghiệp một công trình, phần việc ñể Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng!". 
Vận ñộng nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, không vứt rác ra ñường, xả rác bừa bãi, 
xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung, ñổ rác ñúng giờ và ñúng nơi quy ñịnh. Tổ chức 
thực hiện có hiệu quả mô hình “Khu dân cư thân thiện với môi trường”, “Tổ dân phố 
không rác”,... Trong ñó ñặc biệt thực hiện chương trình sáng chủ nhật“60 phút 
sạch nhà, ñẹp ngõ”, phải ñược gắn kết với hoạt ñộng của cộng ñồng dân cư. Chỉ ñạo 
UBND các phường, xã, thị trấn tuyên truyền ñến các tổ dân phố, thôn, bản hưởng ứng 
phong trào Ngày Chủ nhật xanh thông qua hệ thống phát thanh hàng ngày và cuộc họp 
tổ dân phố. Tổ chức vận ñộng nhân dân xây dựng hương ước, quy ước ký cam kết bảo vệ 
môi trường trong cộng ñồng dân cư. Triển khai công bố tại Tổ dân phố những hình ảnh 
không ñẹp về vệ sinh môi trường ñể nhắc nhở, chấn chỉnh hành vi xả rác thải bừa bãi, 
thiếu ý thức trách nhiệm với cộng ñồng. 

ðể triển khai thực hiện ñồng bộ, UBND tỉnh thống nhất tổ chức ra quân tổng vệ sinh 
môi trường toàn tỉnh vào Ngày Chủ nhật 28/4/2019, tập trung triển khai tại thôn, bản, 
tổ dân phố. UBND thành phố Huế, các huyện và thị xã khẩn trương chỉ ñạo, phổ biến, 
hướng dẫn hệ thống chính quyền cơ sở vận ñộng toàn dân làm vệ sinh môi trường ngay 
tại khu vực sinh sống. Các cơ quan, ñơn vị quán triệt cán bộ, công nhân viên chức tích cực 
tham gia hoạt ñộng tại ñịa phương, nơi sinh sống ñể làm gương cho quần chúng nhân dân. 
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- Các ñịa phương, cấp huyện, cấp xã xây dựng Kế hoạch thực hiện ngày 
Chủ nhật xanh, thành lập ban ñiều hành do Chủ tịch UBND trực tiếp tập trung chỉ ñạo, 
chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phong trào; công tác ñiều hành cụ thể có thể giao cho 
Phó Chủ tịch UBND theo dõi, chỉ ñạo thường xuyên; gửi kế hoạch và quyết ñịnh thành lập 
ban ñiều hành về Tỉnh ðoàn trước ngày 05/5/2019, ñể tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.  

- Lãnh ñạo, cán bộ, công chức, viên chức các cấp có trách nhiệm cài ñặt ứng dụng, 
tham gia Mạng lưới ngày Chủ nhật xanh, Hệ thống phản ánh hiện trường trước ngày 
01/5/2019 ñể giám sát, chỉ ñạo, thực hiện xử lý những việc liên quan ñến trách nhiệm 
của cơ quan, ñơn vị, ñịa phương.  

- ðẩy mạnh công tác chỉnh trang ñô thị và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục 
thực hiện có hiệu quả công tác lập lại trật tự vỉa hè, lề ñường, phân làn giao thông và 
ñậu, ñỗ xe ñúng quy ñịnh; vệ sinh môi trường và mỹ quan ñô thị, tăng cường chiếu sáng 
các công trình, công viên, trục ñường chính, tạo thêm nhiều không gian xanh, ñiểm xanh 
công cộng; thực hiện quảng cáo theo quy ñịnh; kiên quyết và quyết liệt trong việc 
giải tỏa các chợ tự phát, cơi nới, lấn chiếm lòng ñường, vỉa hè, vận ñộng các hộ kinh doanh 
sử dụng các vật dụng thu gom rác và bỏ rác ñúng nơi quy ñịnh. Tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát ñối với các hoạt ñộng thu gom, xử lý rác thải trên ñịa bàn, tuyệt ñối 
không ñốt rác thải, vật thải tùy tiện sau thu gom, thu hoạch; yêu cầu các ñơn vị có 
kế hoạch hiện ñại hóa công tác thu gom, vận chuyển rác thải, phế thải. 

 - UBND thành phố Huế triển khai thực hiện mô hình “Huế - Thành phố 4 mùa hoa” 
với mục tiêu ñể thành phố Huế có hoa bốn mùa. Tăng cường trồng hoa theo mùa tại 
các công viên, giải phân cách, bồn hoa trên vỉa hè, chọn một số tuyến ñường ñiểm ñể 
làm ñường hoa bốn mùa.  

 Triển khai thực hiện thí ñiểm phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại một số 
khu vực trên ñịa bàn thành phố Huế. Hệ thống chính quyền thành phố Huế khẩn trương 
chỉ ñạo chấn chỉnh việc kinh doanh lấn chiếm lòng ñường, vỉa hè tại các chợ An Cựu, 
chợ Bến Ngự, ñường Chương Dương, bến xe ðông Ba và quy trách nhiệm cụ thể cho 
người ñứng ñầu các cơ quan, ñơn vị liên quan; kiên quyết xử lý ñể làm gương nếu ñể 
tình trạng vi phạm kéo dài. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan truyền thông, báo chí 
hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh 

- Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh 
khẩn trương triển khai Mạng lưới Ngày chủ nhật xanh, Hệ thống phản ánh hiện trường; 
có kế hoạch phổ biến, hướng dẫn sử dụng phần mềm, phương thức cập nhật thông tin 
ñể tăng số lượng người tham gia sử dụng hệ thống. Tham mưu UBND tỉnh hoàn chỉnh 
cơ chế phân bổ, kiểm soát và phản hồi thông tin xử lý của các cơ quan thực thi. Xây dựng 
và vận hành Hệ thống thông tin Mạng lưới Ngày Chủ nhật xanh trên nền tảng ứng dụng 
các dịch vụ ñô thị thông minh trong tháng 5/2019. 

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các ñịa phương tham mưu 
UBND tỉnh ban hành quy ñịnh giám sát, xử lý vi phạm giao thông, lấn chiếm vỉa hè, 



108 CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 02-5-2019

vi phạm vệ sinh môi trường, trật tự ñô thị, an toàn xã hội thông qua hình ảnh trích xuất 
từ hệ thống camera, song song với việc xây dựng hệ thống CNX theo dự án phê duyệt. 
Phối hợp Công an tỉnh, UBND thành phố Huế sớm ñưa vào vận hành hệ thống camera 
công cộng trong tháng 5/2019 ñể thực hiện thí ñiểm. 

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tỉnh ðoàn, Báo Thừa Thiên Huế, 
ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan truyền thông tăng cường truyền thông 
về hoạt ñộng ngày Chủ Nhật xanh trên ñịa bàn toàn tỉnh. Phát huy hơn nữa vai trò của 
các cơ quan thông tin ñại chúng, kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân 
có cách làm hay, sáng tạo, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. 
Công bố công khai những tổ chức, cá nhân có hành vi gây ô nhiễm môi trường và các 
hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin ñại chúng. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Tập trung ñẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện báo cáo ñánh giá 
tác ñộng môi trường, ñặc biệt là tăng cường công tác hậu kiểm, xử lý vi phạm. ðổi mới 
và tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật về bảo vệ môi trường cho các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cộng ñồng 
dân cư. Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tổ chức các hoạt ñộng hưởng ứng 
Ngày môi trường thế giới (05/6), Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, 
Tuần lễ Biển ñảo Việt Nam, Ngày ña dạng sinh học, Giờ trái ñất, Chiến dịch làm cho 
thế giới sạch hơn. 

- Khẩn trương tổ chức, phát ñộng các cuộc thi về giải pháp, sáng kiến, sáng tạo 
xử lý rác thải, thay thế các vật dụng làm từ ni lông, nhựa sử dụng 01 lần. Tăng cường 
công tác triển khai thực hiện, nghiên cứu, phổ biến các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả 
kế hoạch tổ chức phát ñộng phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”.  

- Phối hợp với Sở Xây dựng, các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu các cơ chế 
khuyến khích nhà ñầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường; ñẩy nhanh việc xã hội hóa 
trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là lĩnh vực thu gom, xử lý chất thải, ñặc biệt 
là chất thải nguy hại. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng ñề án và ban hành quy ñịnh 
phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, ban hành trong năm 2019; trước mắt 
phối hợp, hỗ trợ UBND thành phố Huế, Công ty CP Môi trường và Công trình ñô thị Huế 
triển khai thí ñiểm tại ñịa bàn thành phố Huế, làm ñiểm, rút kinh nghiệm và nhân rộng 
trên ñịa bàn toàn tỉnh sau năm 2020. 

6. Sở Xây dựng 

- Triển khai và ñánh giá kết quả thực hiện quy hoạch quản lý rác thải rắn tỉnh, 
ñồng thời tiếp tục rà soát, cập nhật và ñề xuất ñiểu chỉnh, bổ sung quy hoạch quản lý 
chất thải rắn, ñảm bảo phù hợp với tình hình thực tế; khẩn trương khảo sát các ñịa ñiểm 
quy hoạch ñổ thải phế liệu xây dựng và chế tài quản lý ñối với chủ ñầu tư, ñơn vị 
thi công tháo dỡ các công trình. ðề xuất quy ñịnh phân công, phân cấp trách nhiệm về 
quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên ñịa bàn tỉnh gắn với quy ñịnh trách nhiệm của 
người ñứng ñầu.  
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- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng ñề án, quy ñịnh phân loại 
rác thải sinh hoạt tại nguồn.  

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức hoạt ñộng trồng rừng, 
tăng cường tỷ lệ cây xanh, tổ chức tuyên truyền về mục ñích ý nghĩa của việc trồng 
cây xanh, bảo vệ và phát triển rừng; phát triển rừng gắn liền với khai thác sử dụng 
hiệu quả tài nguyên rừng, cải thiện chất lượng rừng trồng.  

- Phối hợp với Hội Nông dân, chính quyền cơ sở lồng ghép trong chương trình 
xây dựng nông thôn mới ñể tăng cường giải pháp thu gom rác tại vùng nông thôn, 
phân loại và xử lý rác hữu cơ tại chỗ, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật.  

8. Sở Công Thương 

- Phát ñộng hưởng ứng hoạt ñộng Ngày Chủ nhật xanh, tổ chức vệ sinh môi trường 
tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên ñịa bàn tỉnh; phổ biến các mô hình, 
công nghệ sản xuất sạch, sử dụng năng lượng hiệu quả. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
liên quan, UBND cấp huyện tăng cường công tác vận ñộng các doanh nghiệp sản xuất, 
siêu thị, trung tâm thương mại, hộ kinh doanh, tiểu thương tại các chợ hạn chế sử dụng 
bao bì ni lông sử dụng một lần, chuyển ñổi các loại bao gói thân thiện, hữu cơ, dễ phân hủy 
ñể hướng ứng Ngày Chủ Nhật xanh và thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông 
sử dụng 01 lần”.  

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát triển các sản phẩm 
bao gói tự nhiên, hữu cơ; trước mắt khẩn trương hỗ trợ các làng nghề sản xuất các túi giấy, 
ống hút hữu cơ ñể thay thế cho các chế phẩm nhựa tại các nhà hàng, quán giải khát.  

9. Sở Giáo dục và ðào tạo, ðại học Huế và các trường ñại học, cao ñẳng 
trên ñịa bàn tỉnh 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, 
thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung cho thanh thiếu nhi, 
học sinh, sinh viên. Phối hợp với các ñịa phương, ñơn vị tổ chức tham gia thực hiện 
Ngày Chủ nhật xanh với các hoạt ñộng phù hợp. Tiếp tục thực hiện phong trào thi ñua 
xây dựng trường học kiểu mẫu; thực hiện có hiệu quả mô hình “Bồn hoa bốn mùa” 
trong khuôn viên trường học. Các trường học nghiên cứu phương pháp giáo dục về bảo vệ 
môi trường gắn với các hoạt ñộng cụ thể, gắn liền với hoạt ñộng ñịa phương, nơi cư trú. 

- ðại học Huế, các trường ñại học, cao ñẳng phối hợp với Tỉnh ðoàn khẩn trương 
xây dựng kế hoạch hành ñộng triển khai hoạt ñộng Ngày Chủ Nhật xanh gắn liền với 
hoạt ñộng ðoàn của sinh viên trong trường học, tạo hiệu ứng tích cực cho cộng ñồng 
dân cư, góp phần xây dựng ý thức cho thế hệ trẻ trong nhận thức và hành ñộng bảo vệ 
môi trường.  

10. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ ñội biên phòng tỉnh 

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, UBND các huyện, 
thị xã, thành phố và các ñơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác ñấu tranh phòng, 
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chống tội phạm về môi trường, tham gia giữ gìn trật tự ñô thị, xử lý hành vi lấn chiếm 
lòng ñường, vỉa hè. Chỉ ñạo lực lượng Công an khu vực tăng cường phối hợp công tác 
với hệ thống chính quyền cơ sở ñể nắm ñịa bàn  và tích cực tham gia với vai trò hạt nhân 
các phong trào, hoạt ñộng tại ñịa phương. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ ñội biên phòng tỉnh chỉ ñạo các 
lực lượng tích cực bảo vệ môi trường, tôn tạo cảnh quan; tích cực tham gia hoạt ñộng 
Chủ Nhật xanh tại ñịa phương, hỗ trợ lực lượng cho ñịa phương tại các ñiểm xung yếu, 
xây dựng hình ảnh người lính, người chiến sỹ gần dân, thân thiện, chung tay, góp sức 
cùng cộng ñồng xây dựng nếp sống văn minh, môi trường xanh - sạch - sáng. 

- Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh tiếp tục nhân rộng mô hình "Ngôi nhà xanh" 
trong lực lượng, cũng như trong cộng ñồng dân cư. 

11. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố ñô Huế 

- Tổ chức tuyên truyền có hiệu quả Ngày Chủ nhật xanh tại các ñiểm di tích, 
văn hóa, du lịch trên ñịa bàn toàn tỉnh. Ngành văn hóa tăng cường công tác quản lý 
tổ chức các lễ hội; phối hợp với chính quyền ñịa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, 
hạn chế ñốt, rãi vàng mã khi tổ chức tang lễ, ñặc biệt việc rãi vàng mã khi ñưa tang, 
tổ chức các lễ hội. Xây dựng các tiêu chí ñánh giá văn hóa công sở, danh hiệu văn hóa 
tại ñịa phương phải có các tiêu chí thành phần ñể ñánh giá về hoạt ñộng bảo vệ môi trường, 
giữ gìn vệ sinh, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - sáng. Có phương án 
dành một phần thời lượng nhất ñịnh ñể quảng bá hình ảnh ngày Chủ Nhật xanh tại các 
bảng quảng cáo ñiện tử. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các ñơn vị kinh doanh lưu trú, lữ hành, 
dịch vụ du lịch, các ñơn vị tổ chức sự kiện, ñơn vị quản lý di tích thực hiện các quy ñịnh 
bảo vệ môi trường tại cơ sở kinh doanh dịch vụ, lưu trú, lễ hội.  

Xây dựng phương án vận ñộng sử dụng các vật dụng thay thế vật dụng làm 
bằng nhựa sử dụng một lần tại các khách sạn, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch.  

- Trung tâm Bảo tồn di tích Cố ñô Huế nghiên cứu phương án triển khai phong trào 
"nói không với túi ni lông sử dụng một lần" tại khu vực kinh thành và các ñiểm 
thăm quan di tích trong tháng 5/2019. 

12. Các Ban quản lý dự án xây dựng, Trung tâm Công viên cây xanh Huế, 
Công ty CP Môi trường và Công trình ñô thị Huế và các ñơn vị thu gom, xử lý 
rác thải trên ñịa bàn tỉnh 

- Các Ban quản lý dự án xây dựng tăng cường quản lý hoạt ñộng xây dựng và 
bảo vệ môi trường các công trình xây dựng ñang thi công, quản lý chặt chẽ ñổ thải 
phế liệu xây dựng và hoàn trả mặt bằng sau thi công. Các công trình xây dựng phải 
có kế hoạch trồng cây xanh phù hợp với tiến ñộ thi công công trình ñể khi nghiệm thu 
ñưa vào sử dụng phải ñảm bảo ñồng thời hoàn thiện hệ thống cây xanh, chiếu sáng, 
cảnh quan môi trường. 
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- Trung tâm Công viên cây xanh Huế phối hợp với Sở Xây dựng, Viện Nghiên cứu 
phát triển ñể triển khai hoàn thiện từng bước các thiết chế hai bên bờ sông Hương, như 
cây xanh, vườn hoa, hệ thống chiếu sáng, ñường ñi xe ñạp, ñường ñi bộ; nghiên cứu 
trồng hoa theo chủ ñề của từng khu vực, tuyến ñường ñể xây dựng thành phố bốn mùa hoa. 
Hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm thiết kế, ươm tạo nguồn giống, chăm trồng cây xanh, 
vườn hoa, cho các huyện, thị xã. 

- Công ty CP Môi trường và Công trình ñô thị Huế, các ñơn vị thu gom, xử lý rác 
trên ñịa bàn tỉnh phối hợp với chính quyền ñịa phương, các tổ chức ñoàn thanh niên 
ñể phối hợp thu gom, xử lý rác thải khi tổ chức các hoạt ñộng Ngày Chủ Nhật xanh. 
Nghiên cứu tổ chức hoạt ñộng thu gom rác có thời gian cụ thể tại các khu vực, 
tuyến ñường trong ñô thị, hạn chế người dân ñổ thải rác thải thường xuyên trong ngày; 
chấn chỉnh hoạt ñộng và cảnh quan, môi trường tại các ñiểm thu gom, tập kết, trạm 
trung chuyển. Tăng cường phương tiện chuyên dụng và chuẩn bị sẵn sàng phương án 
thu gom, xử lý khi triển khai ñề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.  

13. Tổ chức thực hiện 

 - Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 
và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị theo 
phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình; xây dựng kế hoạch ñể thực hiện cụ thể 
từng nhiệm vụ, ban hành chậm nhất trước ngày 15/5/2019. 

 - Tỉnh ðoàn phối hợp Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, ñôn ñốc, 
kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; ñịnh kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo UBND tỉnh kết quả 
thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn ñề phát sinh, vướng mắc, yêu cầu các 
cơ quan, ñơn vị kịp thời phản ánh về Văn phòng UBND tỉnh, Tỉnh ðoàn ñể tổng hợp, 
báo cáo, ñề xuất UBND tỉnh giải quyết./.    
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 
   Phan Ngọc Thọ 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN 

ðịa chỉ: 16 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
ðiện thoại liên hệ: 0234.3834537; Fax: 0234.3834537 

Email: congbao@thuathienhue.gov.vn; 
Website: http://congbao.thuathienhue.gov.vn; 

In tại: Công ty CP In và Dịch vụ giáo dục Huế. 
 




