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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 25/2019/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 5 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành quy ñịnh quản lý công nghệ
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật ðầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
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 Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị ñịnh số 118/2015/Nð- CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư;
Căn cứ Nghị ñịnh số 76/2018/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Chuyển giao công nghệ;
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 18/2015/Nð-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ
Quy ñịnh về quy hoạch bảo vệ môi trường, ñánh giá môi trường chiến lược, ñánh giá
tác ñộng môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 240/TTr-SKHCN
ngày 01 tháng 4 năm 2019.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy ñịnh quản lý công nghệ trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.
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ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2019, thay thế
Quyết ñịnh số 19/2013/Qð-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc ban hành quy ñịnh quản lý công nghệ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và
Quyết ñịnh số 1514/Qð-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc ban hành danh mục lĩnh vực các dự án ñầu tư cần thẩm tra công nghệ trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, các tổ chức và cá nhân
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên ðịnh
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TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Quản lý công nghệ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 25/2019/Qð-UBND
ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Quy ñịnh này quy ñịnh cụ thể một số nội dung trong công tác quản lý nhà nước về
công nghệ; thẩm ñịnh công nghệ các dự án ñầu tư (sau ñây gọi tắt là thẩm ñịnh công nghệ);
hợp ñồng chuyển giao công nghệ; hỗ trợ thúc ñẩy phát triển thị trường khoa học và
công nghệ; dịch vụ chuyển giao công nghệ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
Quy ñịnh này ñược áp dụng ñối với các cơ quan quản lý nhà nước; các tổ chức,
cá nhân có liên quan trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chương II
NHỮNG QUY ðỊNH CỤ THỂ
Mục 1
THẨM ðỊNH CÔNG NGHỆ DỰ ÁN ðẦU TƯ
ðiều 3. ðối tượng thẩm ñịnh hoặc có ý kiến về công nghệ dự án ñầu tư
1. Trong giai ñoạn quyết ñịnh chủ trương ñầu tư, việc thẩm ñịnh công nghệ dự án
ñầu tư sử dụng vốn ñầu tư công thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư công.
2. Trong giai ñoạn quyết ñịnh chủ trương ñầu tư theo quy ñịnh của Luật ðầu tư,
các ñối tượng sau ñây phải ñược thẩm ñịnh hoặc có ý kiến về công nghệ:
a) Dự án ñầu tư sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao theo danh mục công nghệ
hạn chế chuyển giao tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 76/2018/Nð-CP
ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của
Luật Chuyển giao công nghệ;
b) Dự án ñầu tư có nguy cơ tác ñộng xấu ñến môi trường theo quy ñịnh của pháp luật
về bảo vệ môi trường có sử dụng công nghệ tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị ñịnh
số 18/2015/Nð-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy ñịnh về quy hoạch bảo vệ
môi trường, ñánh giá môi trường chiến lược, ñánh giá tác ñộng môi trường và kế hoạch
bảo vệ môi trường.
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3. Trong giai ñoạn quyết ñịnh ñầu tư, việc thẩm ñịnh hoặc có ý kiến về công nghệ
ñược thực hiện như sau:
a) Dự án ñầu tư xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án
ñầu tư xây dựng có nguy cơ tác ñộng xấu ñến môi trường theo quy ñịnh của pháp luật
về bảo vệ môi trường có sử dụng công nghệ phải ñược thẩm ñịnh hoặc có ý kiến về
công nghệ theo quy ñịnh của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
b) Dự án ñầu tư xây dựng có công nghệ không thuộc trường hợp quy ñịnh tại
ñiểm a khoản này ñược thẩm ñịnh về công nghệ theo quy ñịnh của pháp luật về xây dựng;
c) Dự án ñầu tư sử dụng vốn ñầu tư công không có cấu phần xây dựng ñược
thẩm ñịnh về công nghệ theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư công.
4. Trường hợp triển khai thực hiện dự án ñầu tư ñã ñược phê duyệt, nếu có
ñiều chỉnh, thay ñổi nội dung công nghệ ñã ñược thẩm ñịnh hoặc có ý kiến thì chủ ñầu tư
phải báo cáo cơ quan ñã thẩm ñịnh hoặc có ý kiến về công nghệ ñể tiến hành thủ tục
thẩm ñịnh hoặc có ý kiến về việc ñiều chỉnh, thay ñổi công nghệ.
5. Các dự án ñầu tư không thuộc khoản 1, 2 và 3 ðiều này nhưng do tổ chức, cá nhân
ñề nghị thẩm ñịnh hoặc có ý kiến về công nghệ.
ðiều 4. Thẩm quyền thẩm ñịnh hoặc có ý kiến về công nghệ trong giai ñoạn
quyết ñịnh chủ trương ñầu tư
1. Thẩm quyền thẩm ñịnh công nghệ ñối với dự án ñầu tư có sử dụng vốn ñầu tư công
thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư công.
2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan có
ý kiến về công nghệ ñối với dự án quy ñịnh tại ñiểm a khoản 2 ðiều 3 của quy ñịnh này,
dự án ñầu tư có nguy cơ tác ñộng xấu ñến môi trường có sử dụng công nghệ hạn chế
chuyển giao với dự án thuộc trường hợp phải quyết ñịnh chủ trương ñầu tư.
3. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan,
tổ chức liên quan có ý kiến về công nghệ ñối với dự án quy ñịnh tại ñiểm b khoản 2
ðiều 3 của quy ñịnh này với dự án thuộc trường hợp phải quyết ñịnh chủ trương ñầu tư.
ðiều 5. Thẩm quyền thẩm ñịnh hoặc có ý kiến về công nghệ trong giai ñoạn
quyết ñịnh ñầu tư
1. Thẩm quyền thẩm ñịnh hoặc có ý kiến về công nghệ của dự án quy ñịnh tại
ñiểm a khoản 3 ðiều 3 của quy ñịnh này ñược thực hiện như sau:
a) Sở Xây dựng hoặc Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì, phối hợp
với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cùng cấp thẩm ñịnh
về công nghệ ñối với dự án nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
b) Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thẩm ñịnh
hoặc có ý kiến về công nghệ ñối với dự án nhóm B, C sử dụng vốn nhà nước ngoài
ngân sách và vốn khác;

CÔNG BÁO/Số 26/Ngày 05-6-2019

07

c) Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì
thẩm ñịnh dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ñầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân
cấp huyện, cấp xã quyết ñịnh ñầu tư.
2. Thẩm quyền thẩm ñịnh công nghệ ñối với dự án ñầu tư quy ñịnh tại ñiểm b
khoản 3 ðiều 3 của quy ñịnh này ñược thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật về xây dựng.
3. Thẩm quyền thẩm ñịnh công nghệ ñối với dự án ñầu tư quy ñịnh tại ñiểm c
khoản 3 ðiều 3 của quy ñịnh này ñược thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật về
ñầu tư công.
4. Thẩm quyền thẩm ñịnh hoặc có ý kiến về công nghệ ñối với dự án ñầu tư
thuộc khoản 5 ðiều 3 của quy ñịnh này ñược thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 4 và
ðiều 5 của quy ñịnh này.
ðiều 6. Hồ sơ thẩm ñịnh hoặc có ý kiến về công nghệ
1. Văn bản ñề nghị thẩm ñịnh hoặc có ý kiến về công nghệ.
2. Hồ sơ dự án ñầu tư theo quy ñịnh của pháp luật. Trong ñó, nội dung giải trình
về sử dụng công nghệ theo ðiều 7 của quy ñịnh này.
ðiều 7. Nội dung giải trình về sử dụng công nghệ trong hồ sơ dự án ñầu tư
1. Trong giai ñoạn quyết ñịnh chủ trương ñầu tư, nội dung giải trình về sử dụng
công nghệ trong hồ sơ dự án ñầu tư bao gồm:
a) Phân tích và lựa chọn phương án công nghệ;
b) Tên, xuất xứ, sơ ñồ quy trình công nghệ; dự kiến danh mục, tình trạng, thông số
kỹ thuật của máy móc, thiết bị chính trong dây chuyền công nghệ thuộc phương án
công nghệ lựa chọn;
c) Tài liệu chứng minh công nghệ ñã ñược kiểm chứng (nếu có);
d) Dự kiến kế hoạch ñào tạo, hỗ trợ kỹ thuật ñể vận hành dây chuyền công nghệ
(nếu có);
ñ) ðiều kiện sử dụng công nghệ;
e) ðánh giá sơ bộ tác ñộng của công nghệ ñến môi trường (nếu có);
g) Dự thảo hợp ñồng chuyển giao công nghệ trong trường hợp góp vốn bằng
công nghệ.
2. Trong giai ñoạn quyết ñịnh ñầu tư, nội dung giải trình về sử dụng công nghệ
trong hồ sơ dự án ñầu tư bao gồm:
a) Tên, xuất xứ, sơ ñồ quy trình công nghệ; danh mục, tình trạng, thông số kỹ thuật
của máy móc, thiết bị trong dây chuyền công nghệ;
b) Sản phẩm, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm;
c) Khả năng ñáp ứng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho dây chuyền công nghệ;
d) Chương trình ñào tạo, hỗ trợ kỹ thuật ñể vận hành dây chuyền công nghệ;
ñ) Chi phí ñầu tư cho công nghệ, máy móc, thiết bị, ñào tạo, hỗ trợ kỹ thuật.
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ðiều 8. Trình tự thẩm ñịnh hoặc có ý kiến về công nghệ dự án ñầu tư trong
giai ñoạn quyết ñịnh chủ trương ñầu tư
Trình tự thẩm ñịnh hoặc có ý kiến về công nghệ trong giai ñoạn quyết ñịnh
chủ trương ñầu tư thực hiện như sau:
1. ðối với dự án ñầu tư có sử dụng vốn ñầu tư công, trình tự thẩm ñịnh công nghệ
ñược thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư công.
2. ðối với dự án ñầu tư quy ñịnh tại ñiểm a khoản 2 ðiều 3 của quy ñịnh này,
trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ dự án ñầu tư, cơ quan ñăng ký
ñầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án ñầu tư ñến Sở Khoa học và Công nghệ ñể có ý kiến
về công nghệ.
3. ðối với dự án ñầu tư quy ñịnh tại ñiểm b khoản 2 ðiều 3 của quy ñịnh này,
trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ dự án ñầu tư, cơ quan ñăng ký
ñầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án ñầu tư ñến cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh ñể có ý kiến về công nghệ.
4. Thời hạn có ý kiến về công nghệ quy ñịnh tại ðiều này là 15 ngày làm việc kể
từ ngày nhận ñủ hồ sơ.
ðiều 9. Trình tự thẩm ñịnh hoặc có ý kiến về công nghệ dự án ñầu tư trong
giai ñoạn quyết ñịnh ñầu tư
1. Trình tự thẩm ñịnh hoặc có ý kiến về công nghệ trong giai ñoạn quyết ñịnh
ñầu tư ñối với dự án quy ñịnh tại ñiểm a khoản 3 ðiều 3 của quy ñịnh này thực hiện
như sau:
a) ðối với dự án nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trong thời hạn 05 ngày
làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ dự án, cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy ñịnh
của pháp luật về xây dựng (Sở Xây dựng hoặc Sở quản lý công trình xây dựng
chuyên ngành hoặc Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân
cấp huyện) có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo trích lục hồ sơ có liên quan ñến cơ quan
thực hiện chức năng quản lý nhà nước cùng cấp về ngành, lĩnh vực ñể có ý kiến về
công nghệ;
b) ðối với dự án nhóm B, C sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách và vốn khác,
chủ ñầu tư gửi hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án tới cơ quan chuyên môn về xây dựng
theo quy ñịnh của pháp luật về xây dựng ñể thẩm ñịnh thiết kế cơ sở, trừ việc thẩm ñịnh
phần thiết kế công nghệ; ñồng thời gửi tới cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước
cùng cấp về ngành, lĩnh vực với cơ quan chuyên môn về xây dựng ñể có ý kiến về
thiết kế công nghệ.
Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng ñồng thời là cơ quan thực hiện
chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thì cơ quan chuyên môn về xây dựng
thẩm ñịnh về thiết kế cơ sở bao gồm cả thiết kế công nghệ.
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c) Thời gian có ý kiến về công nghệ là 15 ngày ñối với dự án nhóm B, 10 ngày
ñối với dự án nhóm C kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ; trường hợp cần gia hạn thời gian có
ý kiến về công nghệ thì thời gian gia hạn không quá thời hạn tương ứng quy ñịnh tại
ñiểm này. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chuyên môn
về xây dựng hoặc chủ ñầu tư về việc gia hạn bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng ñồng thời là cơ quan thực hiện
chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thì thời hạn thẩm ñịnh thiết kế công nghệ
ñược tính trong thời hạn thẩm ñịnh thiết kế cơ sở theo quy ñịnh của pháp luật về xây dựng.
2. Trình tự thẩm ñịnh công nghệ ñối với dự án ñầu tư quy ñịnh tại ñiểm b khoản 3
ðiều 3 của quy ñịnh này ñược thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật về xây dựng.
3. Trình tự thẩm ñịnh công nghệ ñối với dự án ñầu tư quy ñịnh tại ñiểm c khoản 3
ðiều 3 của quy ñịnh này ñược thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư công.
ðiều 10. Nội dung thẩm ñịnh hoặc có ý kiến về công nghệ dự án ñầu tư
1. Nội dung thẩm ñịnh hoặc có ý kiến về công nghệ trong giai ñoạn quyết ñịnh
chủ trương ñầu tư ñược quy ñịnh như sau:
a) Sự phù hợp của phương án công nghệ ñược lựa chọn;
b) Việc kiểm chứng sử dụng công nghệ tại các quốc gia phát triển (nếu có);
c) Việc ñào tạo, hỗ trợ kỹ thuật cho vận hành dây chuyền công nghệ của dự án
ñầu tư (nếu có);
d) Việc ñáp ứng các ñiều kiện sử dụng công nghệ;
ñ) Sơ bộ tác ñộng ảnh hưởng của công nghệ ñến môi trường;
e) Dự thảo hợp ñồng chuyển giao công nghệ (nếu có);
2. Nội dung thẩm ñịnh hoặc có ý kiến về công nghệ trong giai ñoạn quyết ñịnh
ñầu tư ñược quy ñịnh như sau:
a) Sự phù hợp của công nghệ, máy móc, thiết bị với phương án ñược lựa chọn
trong giai ñoạn quyết ñịnh chủ trương ñầu tư; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy ñịnh
khác của pháp luật có liên quan;
b) Sản phẩm, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm;
c) Sự phù hợp, khả năng ñáp ứng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho việc vận hành
công nghệ, máy móc, thiết bị;
d) Chương trình ñào tạo, hỗ trợ kỹ thuật ñể vận hành dây chuyền công nghệ,
máy móc, thiết bị;
ñ) Chi phí ñầu tư cho công nghệ, máy móc, thiết bị, ñào tạo, hỗ trợ kỹ thuật.
ðiều 11. Thực hiện thẩm ñịnh hoặc lấy ý kiến về công nghệ dự án ñầu tư
1. Cơ quan có thẩm quyền thẩm ñịnh hoặc có ý kiến về công nghệ dự án ñầu tư
thực hiện thẩm ñịnh hoặc có ý kiến về công nghệ dự án ñầu tư; trường hợp cần tham vấn
chuyên môn thì thực hiện thông qua các hình thức sau ñây:
a) Hội ñồng tư vấn khoa học và công nghệ;
b) Lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia tư vấn ñộc lập.
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2. Hội ñồng tư vấn do cơ quan chủ trì có ý kiến về công nghệ quyết ñịnh thành lập.
Hội ñồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ, khách quan, trung thực, tuân thủ pháp luật và
ñạo ñức nghề nghiệp. Hội ñồng tư vấn chịu trách nhiệm về kết luận và kiến nghị
trước cơ quan thành lập hội ñồng. Kết luận và kiến nghị của hội ñồng phải ñược lập
thành văn bản.
3. Thành viên hội ñồng tư vấn chịu trách nhiệm trước pháp luật về ý kiến của mình
và giữ bí mật thông tin liên quan ñến dự án ñầu tư. Ý kiến của các thành viên hội ñồng
phải ñược lập thành văn bản.
4. Kinh phí tổ chức thẩm ñịnh hoặc lấy ý kiến về công nghệ dự án ñầu tư
a) Trong giai ñoạn quyết ñịnh chủ trương ñầu tư kinh phí chi cho công tác
thẩm ñịnh công nghệ hoặc có ý kiến về công nghệ ñược ñảm bảo bằng ngân sách tỉnh;
b) Trong giai ñoạn quyết ñịnh ñầu tư kinh phí chi cho công tác thẩm ñịnh công nghệ
hoặc có ý kiến về công nghệ do chủ ñầu tư chịu trách nhiệm và ñược tính trong
tổng mức ñầu tư;
c) ðối dự án ñầu tư thuộc khoản 5 ðiều 3 của quy ñịnh này, kinh phí thẩm ñịnh do
tổ chức, cá nhân ñề nghị thẩm ñịnh hoặc ý kiến về công nghệ chi trả;
d) Nội dung chi và mức chi tổ chức thẩm ñịnh hoặc lấy ý kiến về công nghệ dự án
ñầu tư:
- Nội dung chi: Chi cho chuyên gia tư vấn, ñánh giá; chi tổ chức hội nghị tư vấn;
chi tổ chức hội ñồng thẩm ñịnh; chi phí ăn, ở, ñi lại cho các chuyên gia, thành viên
hội ñồng; chi phí in ấn tài liệu, nước uống phục vụ hội nghị.
- Mức chi: Áp dụng mức chi thẩm ñịnh hoặc có ý kiến về công nghệ theo
Quyết ñịnh số 18/2016/Qð-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc ban hành Quy ñịnh ñịnh mức xây dựng dự toán kinh phí ñối với nhiệm vụ
khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
và các văn bản hiện hành liên có liên quan.
ðiều 12. Kiểm tra, giám sát công nghệ trong dự án ñầu tư và chuyển giao
công nghệ
1. Việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong dự án ñầu tư theo quy ñịnh tại
ðiều 3 của quy ñịnh này phải ñược kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai, thực hiện.
2. Cơ quan quản lý nhà nước về ñầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan
quản lý nhà nước chuyên ngành ñể kiểm tra, giám sát công nghệ trong dự án ñầu tư
cùng với việc kiểm tra, giám sát ñầu tư theo quy ñịnh của pháp luật.
3. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan
có liên quan kiểm tra hoạt ñộng chuyển giao công nghệ trong các trường hợp sau ñây:
a) Theo kế hoạch;
b) Khi có dấu hiệu vi phạm về ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong quá trình
triển khai, thực hiện dự án ñầu tư và hoạt ñộng chuyển giao công nghệ.
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Mục 2
HỢP ðỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
ðiều 13. ðối tượng công nghệ, hình thức, phương thức chuyển giao công nghệ
1. ðối tượng công nghệ, hình thức, phương thức chuyển giao công nghệ thực hiện
theo quy ñịnh tại ðiều 4, ðiều 5 và ðiều 6 của Luật Chuyển giao công nghệ.
2. Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế
chuyển giao và Danh mục công nghệ cấm chuyển giao ñược quy ñịnh tại ðiều 3 của
Nghị ñịnh số 76/2018/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Chuyển giao công nghệ.
ðiều 14. Nội dung hợp ñồng chuyển giao công nghệ
1. Tên công nghệ ñược chuyển giao.
2. ðối tượng công nghệ ñược chuyển giao, sản phẩm do công nghệ tạo ra,
tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm.
3. Chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển giao quyền sử dụng công nghệ.
4. Phương thức chuyển giao công nghệ.
5. Quyền và nghĩa vụ của các bên.
6. Giá, phương thức thanh toán.
7. Thời hạn, thời ñiểm có hiệu lực của hợp ñồng.
8. Khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong hợp ñồng (nếu có).
9. Kế hoạch, tiến ñộ chuyển giao công nghệ, ñịa ñiểm thực hiện chuyển giao
công nghệ.
10. Trách nhiệm bảo hành công nghệ ñược chuyển giao.
11. Phạt vi phạm hợp ñồng.
12. Trách nhiệm do vi phạm hợp ñồng.
13. Cơ quan giải quyết tranh chấp.
14. Nội dung khác do các bên thỏa thuận.
ðiều 15. ðăng ký chuyển giao công nghệ và thẩm quyền cấp Giấy nhận
ñăng ký chuyển giao công nghệ
1. Hợp ñồng chuyển giao công nghệ và phần chuyển giao công nghệ quy ñịnh
tại khoản 2 ðiều 5 của Luật Chuyển giao công nghệ thuộc một trong những trường hợp
sau ñây phải ñăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ, trừ công nghệ hạn chế chuyển
giao ñã ñược cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ:
a) Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam thông qua thực hiện dự án
ñầu tư theo quy ñịnh tại ñiểm a khoản 3 của ðiều này;
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b) Chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách
nhà nước, trừ trường hợp ñã ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kết quả thực hiện
nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân ñăng ký hợp ñồng chuyển giao công nghệ
không thuộc trường hợp phải ñăng ký quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này, trình tự, thủ tục
thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ðiều này và theo quy ñịnh này.
Thời ñiểm có hiệu lực của hợp ñồng chuyển giao công nghệ theo quy ñịnh tại
khoản này do các bên thỏa thuận. Trường hợp tính ñến thời ñiểm ñăng ký chuyển giao
công nghệ, nếu các bên chưa thực hiện hợp ñồng thì hợp ñồng có hiệu lực từ thời ñiểm
ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký chuyển giao công nghệ.
3. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ñăng ký chuyển giao công nghệ
a) ðối với chuyển giao công nghệ thông qua thực hiện dự án ñầu tư:
Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận ñăng ký chuyển giao công nghệ
ñối với chuyển giao công nghệ của dự án ñầu tư trên ñịa bàn quản lý thuộc thẩm quyền
quyết ñịnh chủ trương ñầu tư của Hội ñồng nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân các
cấp, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư,
pháp luật về ñầu tư công; dự án thuộc diện cấp giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư
không thuộc trường hợp phải có quyết ñịnh chủ trương ñầu tư của cơ quan quản lý
nhà nước có thẩm quyền; trường hợp tự nguyện ñăng ký theo khoản 2 ðiều này.
b) ðối với chuyển giao công nghệ ñộc lập và hình thức khác theo quy ñịnh của
pháp luật:
Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận ñăng ký chuyển giao công nghệ
ñối với chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách
nhà nước và trường hợp tự nguyện ñăng ký theo khoản 2 ðiều này ñối với chuyển giao
công nghệ trong nước.
4. Hồ sơ ñăng ký chuyển giao công nghệ bao gồm:
a) Văn bản ñề nghị ñăng ký chuyển giao công nghệ, trong ñó ghi rõ cam kết
trách nhiệm của các bên bảo ñảm nội dung hợp ñồng tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật
có liên quan;
b) Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực văn bản giao kết chuyển giao công nghệ
thể hiện nội dung theo quy ñịnh tại ðiều 22 của Luật Chuyển giao công nghệ; trường hợp
không có văn bản giao kết bằng tiếng Việt thì phải có bản dịch sang tiếng Việt và
ñược công chứng hoặc chứng thực.
5. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký văn bản giao kết chuyển giao công nghệ,
bên có nghĩa vụ thực hiện việc ñăng ký chuyển giao công nghệ gửi 01 bộ hồ sơ ñến
Sở Khoa học và Công nghệ ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñăng ký chuyển giao công nghệ.
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6. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ, Sở Khoa học
và Công nghệ xem xét, cấp Giấy chứng nhận ñăng ký chuyển giao công nghệ; trường hợp
từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
7. Sở Khoa học và Công nghệ từ chối cấp Giấy chứng nhận ñăng ký chuyển giao
công nghệ trong trường hợp sau ñây:
a) Hợp ñồng chuyển giao công nghệ hạn chế chuyển giao;
b) Hợp ñồng không có ñối tượng công nghệ, nội dung chuyển giao công nghệ;
c) Nội dung hợp ñồng trái với quy ñịnh của Luật Chuyển giao công nghệ.
8. Bên nhận công nghệ thay mặt các bên gửi hồ sơ ñăng ký chuyển giao công nghệ
ñến Sở Khoa học và Công nghệ.
9. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận ñăng ký chuyển giao công nghệ:
a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ theo
quy ñịnh tại khoản 4 ðiều này, Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận
ñăng ký chuyển giao công nghệ theo quy ñịnh.
b) Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ theo quy ñịnh, trong thời hạn 03 ngày làm việc
kể từ ngày nhận ñược hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản ñề nghị bên ñăng ký
chuyển giao công nghệ bổ sung;
c) Trường hợp hồ sơ có nội dung cần phải sửa ñổi, bổ sung, trong thời hạn 05 ngày
làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ theo quy ñịnh, Sở Khoa học và Công nghệ có
văn bản ñề nghị bên ñăng ký chuyển giao công nghệ sửa ñổi, bổ sung;
d) Trường hợp từ chối, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ
theo quy ñịnh, Sở Khoa học và Công nghệ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
10. Mẫu ðơn ñăng ký chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận ñăng ký chuyển
giao công nghệ theo Mẫu số 01 và Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị ñịnh số
76/2018/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số ñiều của Luật Chuyển giao công nghệ.
11. Phí thẩm ñịnh hồ sơ ñăng ký chuyển giao công nghệ theo Thông tư số
169/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy ñịnh mức thu,
chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh hợp ñồng chuyển giao công nghệ.
ðiều 16. Gia hạn, sửa ñổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ
1. Các bên có thỏa thuận gia hạn, sửa ñổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ ñã
ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký thì phải gửi hồ sơ quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này
ñến Sở Khoa học và Công nghệ ñể ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký gia hạn, sửa ñổi,
bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ.
2. Hồ sơ ñăng ký gia hạn, sửa ñổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ bao gồm:
a) Văn bản ñề nghị ñăng ký gia hạn, sửa ñổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ;
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b) Bản gốc bằng tiếng Việt hoặc bản sao có chứng thực văn bản gia hạn, sửa ñổi,
bổ sung; trường hợp không có văn bản bằng tiếng Việt thì phải có bản dịch sang tiếng
Việt và ñược công chứng hoặc chứng thực.
3. Trình tự, thủ tục gia hạn, sửa ñổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ ñược
thực hiện theo quy ñịnh tại các khoản 5, 6, 7 ðiều 15 của quy ñịnh này.
ðiều 17. Nghĩa vụ bảo mật trong việc cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ,
Giấy chứng nhận ñăng ký chuyển giao công nghệ
Cơ quan, cá nhân có trách nhiệm trong việc cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ,
Giấy chứng nhận ñăng ký chuyển giao công nghệ có trách nhiệm giữ bí mật thông tin hồ sơ.
ðiều 18. Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt ñộng chuyển giao công nghệ
1. Lợi dụng chuyển giao công nghệ làm ảnh hưởng xấu ñến quốc phòng, an ninh,
lợi ích quốc gia, sức khỏe con người, môi trường, ñạo ñức, thuần phong mỹ tục của
dân tộc; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; hủy hoại tài nguyên
thiên nhiên, ña dạng sinh học.
2. Chuyển giao công nghệ cấm chuyển giao; chuyển giao trái phép công nghệ
hạn chế chuyển giao.
3. Vi phạm quy ñịnh về quyền chuyển giao công nghệ.
4. Lừa dối, giả tạo trong việc lập, thực hiện hợp ñồng chuyển giao công nghệ,
hợp ñồng dịch vụ chuyển giao công nghệ, nội dung công nghệ trong hợp ñồng, hồ sơ
dự án ñầu tư.
5. Cản trở, từ chối cung cấp thông tin về hoạt ñộng chuyển giao công nghệ theo
yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
6. Tiết lộ bí mật công nghệ trái quy ñịnh của pháp luật, cản trở hoạt ñộng chuyển giao
công nghệ.
7. Sử dụng công nghệ không ñúng với công nghệ ñã ñược cơ quan quản lý nhà nước
có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép.
Mục 3
HỖ TRỢ, THÚC ðẨY PHÁT TRIỂN
THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
ðiều 19. Thủ tục, thẩm quyền hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu
khoa học và phát triển công nghệ
1. Tổ chức, cá nhân ñề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí, mua kết quả
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ gửi hồ sơ ñến Sở Khoa học và Công nghệ
(01 bản giấy và 01 bản ñiện tử).
2. Hồ sơ ñề nghị hỗ trợ:
a) Văn bản ñề nghị kèm theo thuyết minh;
b) Văn bản công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
của cơ quan có thẩm quyền;
c) Tài liệu thể hiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ñược
ñưa vào ứng dụng, chuyển giao không quá 03 năm.
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3. Hồ sơ ñề nghị mua:
a) Các tài liệu quy ñịnh tại các ñiểm a, b khoản 2 ðiều này;
b) Văn bản kiến nghị của cơ quan, tổ chức về sự cần thiết mua và phương án
quản lý, khai thác, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
4. Nội dung ñánh giá hồ sơ ñề nghị của tổ chức, cá nhân trước khi xem xét hỗ trợ,
mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:
a) ðối với hồ sơ ñề nghị mua: ðiều kiện quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 19 Nghị ñịnh
số 76/2018/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Chuyển giao công nghệ; tính khả thi của
phương án quản lý, khai thác, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ;
b) ðối với hồ sơ ñề nghị hỗ trợ kinh phí: ðiều kiện quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 19
Nghị ñịnh số 76/2018/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Chuyển giao công nghệ.
5. Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ñánh giá hồ sơ hỗ trợ kinh phí, mua kết quả
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
6. Trình tự xem xét, ñánh giá:
a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ, Sở Khoa học
và Công nghệ gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân về kết quả xem xét hồ sơ và yêu cầu
sửa ñổi, bổ sung (nếu có). Trường hợp hồ sơ không ñáp ứng yêu cầu phải có văn bản
thông báo, nêu rõ lý do;
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện việc
ñánh giá hồ sơ thông qua hội ñồng ñánh giá. Hội ñồng ñánh giá có từ 07 ñến 09 thành viên,
gồm ñại diện của các cơ quan quản lý và các chuyên gia trong lĩnh vực có liên quan;
c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược kết quả ñánh giá hồ sơ
của hội ñồng, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hồ sơ ñể xem xét hỗ trợ, mua. Trường hợp
hồ sơ không ñược phê duyệt phải có văn bản thông báo, nêu rõ lý do;
d) Kinh phí ñánh giá hồ sơ ñược dự toán trong ngân sách tỉnh.
7. Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ñược phê duyệt
ñể xem xét mua, hỗ trợ ñược công bố trên Cổng thông tin ñiện tử và gửi cho tổ chức,
cá nhân có hồ sơ ñề nghị và Sở Khoa học và Công nghệ.
8. Phương thức mua, hỗ trợ:
a) Phương thức mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ñược
thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật về mua sắm sử dụng vốn nhà nước và pháp luật
khác có liên quan;
b) Phương thức hỗ trợ ñược thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật khoa học và
công nghệ và các chương trình, ñề án liên quan.
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ðiều 20. Mua, nghiên cứu hoàn thiện sáng chế, sáng kiến ñể chuyển giao
cho doanh nghiệp áp dụng, phổ biến cho công chúng
1. Sáng chế, sáng kiến ñã ñược ứng dụng hiệu quả ở quy mô nhỏ ñược Nhà nước
xem xét mua ñể chuyển giao cho doanh nghiệp áp dụng, phổ biến cho công chúng
theo quy ñịnh của pháp luật về mua sắm sử dụng vốn nhà nước.
2. Tổ chức, cá nhân có sáng chế, sáng kiến ñã ñược áp dụng hiệu quả ở quy mô
nhỏ ñược ưu tiên tham gia chương trình, ñề án do bộ, ngành, ñịa phương quản lý ñể
nghiên cứu hoàn thiện, chuyển giao, mở rộng quy mô áp dụng.
ðiều 21. Trình tự, thủ tục mua sáng chế, sáng kiến
1. Tổ chức, cá nhân ñề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh mua sáng chế, sáng kiến nộp
hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua ñường bưu ñiện ñến Sở Khoa học và Công nghệ (01 bản giấy
và 01 bản ñiện tử). Hồ sơ gồm:
a) Văn bản ñề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh mua sáng chế, sáng kiến;
b) Văn bằng bảo hộ sáng chế, giấy chứng nhận sáng kiến;
c) Tài liệu thể hiện hiệu quả áp dụng sáng chế, sáng kiến trong thực tiễn và khả năng
mở rộng quy mô áp dụng;
d) Văn bản kiến nghị của cơ quan, tổ chức về sự cần thiết mua sáng chế, sáng kiến
và phương án quản lý, khai thác, chuyển giao.
2. Nội dung ñánh giá hồ sơ ñề nghị của tổ chức, cá nhân trước khi xem xét mua
sáng chế, sáng kiến:
a) Hiệu lực, phạm vi bảo hộ, nội dung giải pháp của sáng chế ñược bảo hộ; nội dung
sáng kiến ñược cơ quan có thẩm quyền công nhận;
b) Hiệu quả ứng dụng thực tiễn của sáng chế, sáng kiến; nhu cầu của doanh nghiệp,
công chúng; ñiều kiện, khả năng mở rộng quy mô áp dụng sáng chế, sáng kiến;
c) Khả năng ứng dụng sáng chế, sáng kiến phục vụ lợi ích xã hội trong sản xuất,
cung ứng sản phẩm, dịch vụ công; phục vụ quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường,
bảo vệ sức khỏe nhân dân;
3. Thẩm quyền, trình tự xem xét, ñánh giá hồ sơ thực hiện theo quy ñịnh tương ứng
tại các khoản 5, 6 ðiều 19 của quy ñịnh này.
4. Trách nhiệm công bố sáng chế, sáng kiến ñáp ứng ñiều kiện xem xét mua
ñược thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 7 ðiều 19 của quy ñịnh này.
5. Phương thức mua sáng chế ñược thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật về
mua sắm sử dụng vốn nhà nước và pháp luật khác có liên quan.
6. Biểu mẫu ñể thực hiện thủ tục theo quy ñịnh của Bộ Khoa học và Công nghệ.
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Mục 4
DỊCH VỤ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
ðiều 22. Quyền của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ có các quyền
sau ñây:
a) Yêu cầu người sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc
cung ứng dịch vụ chuyển giao công nghệ;
b) Hưởng thu nhập từ kinh doanh dịch vụ và lợi ích khác từ việc cung ứng dịch vụ
chuyển giao công nghệ theo thỏa thuận;
c) Sử dụng cộng tác viên, chuyên gia phục vụ hoạt ñộng dịch vụ chuyển giao
công nghệ;
d) Hưởng quyền sử dụng cơ sở dữ liệu về công nghệ theo quy ñịnh của pháp luật;
ñ) Yêu cầu người sử dụng dịch vụ bồi thường thiệt hại do lỗi của người sử dụng
dịch vụ gây ra;
e) Hợp tác, liên doanh với tổ chức, cá nhân ñể tiến hành hoạt ñộng dịch vụ
chuyển giao công nghệ;
g) Tham gia hội nghề nghiệp trong nước, quốc tế theo quy ñịnh của pháp luật;
h) Các quyền khác theo quy ñịnh của Luật Chuyển giao công nghệ và pháp luật
có liên quan.
2. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt ñộng môi giới, tư vấn, xúc tiến chuyển giao
công nghệ có các quyền quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này và ñược hưởng lợi nhuận từ
việc sử dụng, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
ðiều 23. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chuyển giao
công nghệ
Tổ chức ñánh giá, thẩm ñịnh giá, giám ñịnh công nghệ, ngoài nghĩa vụ quy ñịnh
tại khoản 1 ðiều 47 Luật Chuyển giao công nghệ còn có nghĩa vụ sau ñây:
1. ðăng ký ñáp ứng ñiều kiện hoạt ñộng dịch vụ ñánh giá, thẩm ñịnh giá, giám ñịnh
công nghệ theo quy ñịnh của pháp luật;
2. Hằng năm, gửi báo cáo kết quả hoạt ñộng ñánh giá, thẩm ñịnh giá, giám ñịnh
công nghệ tới Sở Khoa học và Công nghệ.
ðiều 24. Tổ chức thực hiện hoạt ñộng ñánh giá, thẩm ñịnh giá, giám ñịnh
công nghệ
1. Tổ chức thực hiện hoạt ñộng ñánh giá, thẩm ñịnh giá, giám ñịnh công nghệ
là tổ chức khoa học và công nghệ hoặc doanh nghiệp hoạt ñộng trong lĩnh vực
ñánh giá, thẩm ñịnh giá, giám ñịnh công nghệ.
2. Tổ chức thực hiện hoạt ñộng thẩm ñịnh giá công nghệ phải ñáp ứng ñiều kiện
ñược quy ñịnh tại pháp luật về giá và quy ñịnh ñiều kiện ñặc thù về nhân lực, cơ sở
vật chất - kỹ thuật.
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Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 25. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ
1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về
quản lý công nghệ. Theo dõi, tổng hợp, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về
tổ chức thực hiện quy ñịnh này.
2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và hướng dẫn thực hiện pháp luật về
chuyển giao công nghệ.
3. Tổ chức thẩm ñịnh hoặc có ý kiến về công nghệ của dự án ñầu tư theo quy ñịnh này.
4. Tổ chức kiểm tra, ñánh giá hoạt ñộng chuyển giao công nghệ trên ñịa bàn tỉnh;
xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin, thống kê về chuyển giao, ứng dụng,
ñổi mới công nghệ; báo cáo số liệu thống kê chuyển giao, ứng dụng, ñổi mới công nghệ
cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ.
5. Hướng dẫn, tạo ñiều kiện thuận lợi cho hoạt ñộng phổ biến, chuyển giao
giống cây trồng, giống vật nuôi hoặc công nghệ nuôi trồng, bảo quản, chế biến sản phẩm
nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp; thúc ñẩy hoạt ñộng chuyển giao
công nghệ tại ñịa phương; kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc phổ biến, cung cấp
giống cây trồng, giống vật nuôi, công nghệ gây thiệt hại cho người sử dụng.
6. Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận ñăng ký chuyển giao công nghệ; gia hạn, sửa ñổi,
bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ theo thẩm quyền.
7. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về
chuyển giao công nghệ theo thẩm quyền.
ðiều 26. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố Huế
1. Các sở, ban, ngành trong lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền có trách nhiệm
phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc thực hiện quản lý nhà nước về
hoạt ñộng chuyển giao công nghệ như sau:
a) Xây dựng kế hoạch, ñề án, chương trình, biện pháp, cơ chế, chính sách thúc ñẩy
hoạt ñộng chuyển giao, ứng dụng, ñổi mới công nghệ;
b) Kiểm tra, giám sát công nghệ, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tạo ra
từ việc chuyển giao, ứng dụng, ñổi mới công nghệ.
2. Tổ chức ñánh giá, lựa chọn, công bố công nghệ tạo ra từ kết quả nghiên cứu
khoa học và phát triển công nghệ và tạo ñiều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp nhận
chuyển giao công nghệ ñó trong lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền.
3. Tạo ñiều kiện cho hoạt ñộng chuyển giao công nghệ, ñặc biệt là công nghệ
ñược khuyến khích chuyển giao và việc chuyển giao công nghệ ở các ñịa bàn ñược
khuyến khích chuyển giao công nghệ.
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4. Ngăn chặn kịp thời việc chuyển giao giống cây trồng, giống vật nuôi chưa ñược
công nhận tiến bộ kỹ thuật; vật tư nông nghiệp chưa ñược phép sản xuất, kinh doanh,
sử dụng, lưu hành theo quy ñịnh của pháp luật.
5. Tổ chức thẩm ñịnh, có ý kiến, kiểm tra, giám sát về công nghệ của dự án ñầu tư
và chuyển giao công nghệ theo quy ñịnh của pháp luật.
6. Tháng 12 hằng năm, thống kê về tình hình chuyển giao, ứng dụng, ñổi mới
công nghệ và gửi Sở Khoa học và Công nghệ ñể tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh
và Bộ Khoa học và Công nghệ.
ðiều 27. ðiều khoản thi hành
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc ñề nghị các
cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Sở Khoa học và
Công nghệ ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên ðịnh
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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: 26/2019/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương ñối với sản phẩm Ruốc Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị ñịnh số 127/2007/Nð-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị ñịnh số 67/2009/Nð-CP ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ
sửa ñổi một số ñiều của Nghị ñịnh số 127/2007/Nð-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn
kỹ thuật; Nghị ñịnh 78/2018/Nð-CP ngày 16 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ sửa
ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh 127/2007/Nð-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn
kỹ thuật;
Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm ñịnh và ban hành quy chuẩn kỹ thuật
và Thông tư số 30/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ Khoa học và
công nghệ sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy ñịnh của Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN
ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng,
thẩm ñịnh và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số
375/SKHCN-TðC ngày 14 tháng 5 năm 2019.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương
ñối với sản phẩm Ruốc Huế.
Ký hiệu: QCðP 1:2019/TT-H.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2019.
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Y tế,
Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan,
ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCðP 1:2019/TT-H

QUY CHUẨN KỸ THUẬT ðỊA PHƯƠNG
RUỐC HUẾ
Local technical regulation of “Ruoc Hue”
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 26/2019/Qð-UBND
ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

THỪA THIÊN HUẾ - 2019
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QCðP 1:2019/TT-H

LỜI NÓI ðẦU
QCðP 1:2019/TT-H do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương ñối với
sản phẩm Ruốc Huế biên soạn, Sở Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Ủy ban nhân dân
tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành theo Quyết ñịnh số 26/2019/Qð-UBND ngày 27
tháng 5 năm 2019.
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT ðỊA PHƯƠNG RUỐC HUẾ
Local technical regulation of “Ruoc Hue”
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 26/2019/Qð-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Quy chuẩn này quy ñịnh chỉ tiêu cảm quan, mức giới hạn an toàn thực phẩm
và các yêu cầu quản lý ñối với sản phẩm Ruốc Huế ñược sản xuất trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng ñối với: Các tổ chức, cá nhân sản xuất Ruốc Huế trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 3. Giải thích từ ngữ
1. Ruốc Huế là một sản phẩm ñược chế biến từ hỗn hợp con ruốc (một loài ruốc nhỏ
thuộc chi Acetes thuộc họ Sergestidae, bộ Decapoda) với muối, xay nhuyễn, ủ lên
men tạo thành sản phẩm có mùi, vị và màu sắc ñặc trưng.
2. Chỉ tiêu loại A: bắt buộc phải thử nghiệm ñể ñánh giá hợp quy.
3. Chỉ tiêu loại B: không bắt buộc phải thử nghiệm ñể ñánh giá hợp quy
nhưng tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến sản phẩm Ruốc Huế phải ñáp ứng các
yêu cầu ñối với chỉ tiêu loại B.
Chương II
QUY ðỊNH VỀ KỸ THUẬT
ðiều 4. Yêu cầu ñối với nguyên liệu
1. Ruốc: phải tươi và nguyên con, không lẫn tạp chất, không có dấu hiệu bị
ươn thối, chất lượng ñồng ñều.
2. Muối: phải ñạt yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN 9639:2013 Muối (Natri Clorua) tinh.
ðiều 5. Các chỉ tiêu cảm quan, mức giới hạn an toàn thực phẩm ñối với
sản phẩm Ruốc Huế
1. Chỉ tiêu cảm quan
Stt

Tên chỉ tiêu

a

Màu sắc

b

Mùi

c

Vị

d

Trạng thái

Yêu cầu cảm quan

Phương pháp thử

Có màu nâu xám

TCVN 5277:1990

Mùi thơm tự nhiên ñặc trưng
của Ruốc chín.

TCVN 5277:1990

Vị mặn của Ruốc chín.

TCVN 5277:1990

Dạng nhuyễn mịn.

TCVN 5277:1990
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2. Chỉ tiêu lý hóa
Tên chỉ tiêu

Stt

Mức quy ñịnh Phương pháp thử
TCVN 3706:1990

Phân loại
chỉ tiêu

a

Hàm lượng nitơ amoniac
trên sản phẩm, g/kg

≤ 5

b

Tỷ lệ giữa hàm lượng nitơ
axit amin và hàm lượng nitơ
tổng số của sản phẩm, %

≥ 27

c

Hàm lượng nitơ tổng số trên
sản phẩm, g/kg

≥ 30

d

Hàm lượng cát sạn, %

≤ 0,1

TCVN 6175-1:2017

B

ñ

Hàm lượng nước, %

≤ 40

TCVN 3700:1990

B

e

Hàm lượng natri clorua trong
khối lượng sản phẩm, %

≤ 20

TCVN 3701:2009

B

TCVN 3708:1990

TCVN 3705:1990

A

B

B

3. Giới hạn tối ña về hàm lượng kim loại nặng
Stt

Tên chỉ tiêu

Giới hạn
tối ña

Phương pháp thử

Phân loại
chỉ tiêu

a

Chì, mg/kg

0,5

TCVN 7602:2007

A

b

Cadmi, mg/kg

0,5

TCVN 7603:2007

A

c

Thủy ngân, mg/kg

0,5

TCVN 7604:2007

A

4. Chỉ tiêu vi sinh vật
Stt

Tên chỉ tiêu

Giới hạn
tối ña

Phương pháp thử

Phân loại
chỉ tiêu

a

Tổng số vi sinh vật hiếu khí,
CFU/g sản phẩm

105

TCVN 4884-1:2015

A

b

E. Coli, MPN/g sản phẩm

3

TCVN 6846:2007

A

c

Salmonella, MPN/g

KPH

TCVN 10780-1:2017

A

d

Tổng số bào tử nấm mốc,
CFU/sản phẩm

10

TCVN 8275-2:2010

B
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Stt

Tên chỉ tiêu

Giới hạn
tối ña

Phương pháp thử

Phân loại
chỉ tiêu

ñ

S. aureus, MPN/g sản phẩm

10

TCVN 4830-3:2005

B

e

Coliforms, CFU/g sản phẩm

10

TCVN 6848:2007

B

f

V.parahaemolyticus,
MPN/g sản phẩm

10

TCVN 8988:2012

B

g

Clostridium perfringens,
CFU/g sản phẩm

10

TCVN 4991:2005

B

5. Danh mục phụ gia thực phẩm ñược phép sử dụng phù hợp với quy ñịnh tại
Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn
việc quản lý phụ gia thực phẩm và Thông tư số 08/2015/TT-BYT ngày 11/5/2015
của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh của Thông tư số
27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý
phụ gia thực phẩm.
6. Có thể sử dụng các phương pháp thử phiên bản cập nhật mới.
7. Số hiệu và tên ñầy ñủ của phương pháp lấy mẫu và các phương pháp thử
ñược quy ñịnh tại Phụ lục của Quyết ñịnh này.
ðiều 6. Bao gói, ghi nhãn
1. Bao gói: vật liệu bao gói trực tiếp ñối với sản phẩm Ruốc Huế phải ñảm bảo
an toàn thực phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng ñược ban hành
theo Thông tư số 34/2011/TT-BYT ngày 30/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành
các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh ñối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc
trực tiếp với thực phẩm.
2. Ghi nhãn: việc ghi nhãn sản phẩm Ruốc Huế phải theo ñúng quy ñịnh tại
Nghị ñịnh số 43/2017/Nð-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.
Chương III
QUY ðỊNH VỀ QUẢN LÝ
ðiều 7. Công bố hợp quy
1. Các sản phẩm Ruốc Huế ñược sản xuất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phải
thực hiện việc công bố hợp quy phù hợp với các quy ñịnh tại Quy chuẩn này trước
khi lưu thông trên thị trường.
2. Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy ñược thực hiện theo Phương thức 5,
Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ
quy ñịnh về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức ñánh giá phù hợp
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với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày
31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư
số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012.
ðiều 8. Thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật
1. Các sản phẩm Ruốc Huế ñược sản xuất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và
lưu thông trên thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế phải chịu sự thanh tra, kiểm tra về
chất lượng theo quy ñịnh của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ñảm bảo
an toàn thực phẩm.
2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc
thanh tra, kiểm tra và giám sát ñối với các sản phẩm Ruốc Huế sản xuất, lưu thông
trên thị trường. Trong trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm với các quy ñịnh
trong Quy chuẩn thì tiến hành xử lý theo các quy ñịnh pháp luật hiện hành liên quan
ñến chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ñảm bảo an toàn thực phẩm.
Chương IV
TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
ðiều 9. Tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm Ruốc Huế trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế phải công bố hợp quy phù hợp với các quy ñịnh kỹ thuật của
Quy chuẩn này và bảo ñảm chất lượng, vệ sinh an toàn theo ñúng nội dung ñã công bố.
ðiều 10. Tổ chức, cá nhân sản xuất chỉ ñược ñưa ra lưu thông trên thị trường
các sản phẩm Ruốc Huế ñã ñược tự công bố sản phẩm phù hợp quy chuẩn này và
bảo ñảm chất lượng, vệ sinh an toàn, ghi nhãn phù hợp với các quy ñịnh của pháp luật.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 11. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan
hướng dẫn triển khai và tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn này.
ðiều 12. Căn cứ vào yêu cầu quản lý, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm
phối hợp với cơ quan liên quan tiến hành rà soát kiến nghị UBND tỉnh sửa ñổi, bổ sung
Quy chuẩn này.
ðiều 13. Trong trường hợp các tiêu chuẩn và quy ñịnh pháp luật ñược viện dẫn
trong Quy chuẩn này có sự thay ñổi, bổ sung hoặc ñược thay thế thì áp dụng theo
quy ñịnh tại văn bản mới./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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Phụ lục
DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP THỬ CÁC CHỈ TIÊU CẢM QUAN VÀ
AN TOÀN THỰC PHẨM ðỐI VỚI SẢN PHẨM RUỐC HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 26/2019/Qð-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
I. Thử chỉ tiêu cảm quan
1. TCVN 5277:1990: Thủy sản, phương pháp thử cảm quan.
II. Phương pháp thử các chỉ tiêu lý hóa
1. TCVN 3708:1990: Thủy sản, phương pháp xác ñịnh hàm lượng nitơ axit amin.
2. TCVN 3706:1990: Thủy sản, phương pháp xác ñịnh hàm lượng nitơ amoniac.
3. TCVN 3705:1990: Thủy sản, phương pháp xác ñịnh hàm lượng nitơ tổng số và
Protein thô.
4. TCVN 6175-1:2017: Thủy sản khô tẩm gia vị ăn liền. Phần 1: Cá, mực khô.
5. TCVN 3700:1990: Thủy sản, Phương pháp xác ñịnh hàm lượng nước.
6. TCVN 3701:2009: Thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác ñịnh hàm lượng natri clorua.
III. Phương pháp thử các chỉ tiêu kim loại nặng
1. TCVN 7602:2007: Thực phẩm - Xác ñịnh hàm lượng chì bằng phương pháp
quang phổ hấp thụ nguyên tử.
2. TCVN 7603:2007: Thực phẩm - Xác ñịnh hàm lượng cadimi bằng phương pháp
quang phổ hấp thụ nguyên tử.
3. TCVN 7604:2007: Thực phẩm - Xác ñịnh thủy ngân bằng phương pháp quang phổ
hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa.
IV. Phương pháp thử các chỉ tiêu vi sinh vật
1. TCVN 4884-1:2015 (ISO 4833-1:2013): về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Phương
pháp ñịnh lượng vi sinh vật - Phần 1: ðếm khuẩn lạc ở 30 ñộ C bằng kỹ thuật ñổ ñĩa.
2. TCVN 6846:2007 (ISO 7251:2005): Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn
chăn nuôi - Phương pháp phát hiện và ñịnh lượng E. Coli giả ñịnh - Kỹ thuật ñếm số
có xác suất lớn.
3. TCVN 10780-1:2017 (ISO 6579-1:2017): Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Phương
pháp phát hiện, ñịnh lượng và xác ñịnh typ huyết thanh của Salmonella - Phần 1:
Phương pháp phát hiện Salmonella spp.
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4. TCVN 8275-2:2010: Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương
pháp ñịnh lượng nấm men và nấm mốc - Phần 2: Kỹ thuật ñếm khuẩn lạc trong các
sản phẩm có hoạt ñộ nước nhỏ hơn hoặc bằng 0,95.
5. TCVN 4830-3:2005 (ISO 6888-3:2003): Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn
chăn nuôi - Phương pháp ñịnh lượng Staphylococcus aureus có phản ứng dương tính
với Coagulase (Staphylococcus aureus và các loài khác) trên ñĩa thạch - Phần 3: Phát triển
và dùng kỹ thuật ñếm số có xác suất lớn nhất (MPN) ñể ñếm số lượng nhỏ).
6. TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006): Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn
chăn nuôi - Phương pháp ñịnh lượng coliforms - Kỹ thuật ñếm khuẩn lạc.
7. TCVN 8988:2012: Vi sinh vật trong thực phẩm - Phương pháp ñịnh lượng
Vibrio Parahaemolyticus.
8. TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004): Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn
chăn nuôi - Phương pháp ñịnh lượng Clostridium perfringens trên ñĩa thạch - Kỹ thuật
ñếm khuẩn lạc./.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 27/2019/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý khu kinh tế,
công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Quy hoạch ñô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Bộ Luật Lao ñộng ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật ðấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
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 Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật ðầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị ñịnh số 82/2018/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ
Quy ñịnh về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHðT-BNV ngày 03 tháng 9 năm 2015
của liên Bộ Kế hoạch và ðầu tư - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế,
khu kinh tế cửa khẩu;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh
Thừa Thiên Huế (sau ñây gọi tắt là Ban Quản lý) trực tiếp thực hiện chức năng quản lý
nhà nước một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các sở, ban, ngành ñối với Khu kinh tế
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Chân Mây - Lăng Cô, Khu kinh tế Cửa khẩu A ðớt (sau ñây gọi tắt là Khu kinh tế)
và các Khu công nghiệp Phú Bài, Phong ðiền, La Sơn, Tứ Hạ, Phú ða, Quảng Vinh
(sau ñây gọi tắt là Khu công nghiệp), như sau:
1. Về quản lý quy hoạch
a) Tổ chức lập nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế, báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh ñể trình Bộ Xây dựng thẩm ñịnh, trình Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt;
b) Tổ chức lập nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp,
quy hoạch phân khu xây dựng và phân khu ñô thị, gửi Sở Xây dựng thẩm ñịnh ñể
trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
c) Tổ chức lập nhiệm vụ, ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng
trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp và quy hoạch chi tiết ñô thị trong Khu kinh tế;
d) Tổ chức lập nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch ñiều chỉnh ñối với các ñồ án quy ñịnh
tại ñiểm a, b, khoản 1 ðiều này ñể trình cấp có thẩm quyền thẩm ñịnh, phê duyệt; tổ chức
lập nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch ñiều chỉnh ñối với các quy hoạch quy ñịnh tại ñiểm c,
khoản 1 ðiều này ñể thẩm ñịnh, phê duyệt theo thẩm quyền;
ñ) Thẩm ñịnh, phê duyệt nhiệm vụ và ñồ án (trừ các quy hoạch do UBND tỉnh
giao UBND cấp huyện tổ chức lập): Quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng,
quy hoạch chi tiết ñô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong Khu kinh tế,
Khu công nghiệp sau khi lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng,
Thường trực Hội ñồng nhân dân các huyện, thị xã có liên quan (ñối với quy hoạch
chi tiết xây dựng các khu chức năng); có ý kiến thống nhất bằng văn bản về quy hoạch
tổng mặt bằng các dự án không thuộc diện phải lập quy hoạch theo quy ñịnh của
pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy hoạch ñô thị;
e) Thẩm ñịnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt ñiều chỉnh cục bộ quy hoạch
chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) thuộc các dự án sản xuất kinh doanh trên ñịa bàn
Khu kinh tế do các nhà ñầu tư tổ chức lập quy hoạch ñã ñược phê duyệt;
g) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan tổ chức rà
soát quy hoạch xây dựng (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)
Khu kinh tế, Khu công nghiệp theo quy ñịnh của pháp luật về quy hoạch xây dựng và
quy hoạch ñô thị, báo cáo kết quả bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
phê duyệt quy hoạch xây dựng ñể xem xét, quyết ñịnh;
h) Tổ chức lập, trình Sở Xây dựng thẩm ñịnh ñể trình Ủy ban nhân dân tỉnh
phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức cắm mốc giới các ñồ án quy hoạch
ñô thị, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ,
Ủy ban nhân dân tỉnh trên ñịa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp; tổ chức lập, thẩm ñịnh
và phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức cắm mốc giới các ñồ án quy hoạch
chi tiết ñô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng trên ñịa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp
(trừ quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực thuộc dự án ñầu tư xây dựng công trình theo
hình thức kinh doanh do nhà ñầu tư lập);
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i) Giới thiệu ñịa ñiểm, thỏa thuận vị trí, hướng tuyến, cung cấp thông tin về
quy hoạch ñã ñược phê duyệt trên ñịa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
k) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Phong ðiền, Quảng ðiền,
Phú Vang, Phú Lộc, A Lưới và Ủy ban nhân dân các thị xã Hương Trà, Hương Thủy
(sau ñây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã có Khu kinh tế,
Khu công nghiệp nằm trên ñịa bàn (sau ñây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) tổ chức
công bố công khai ñồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thuộc ñịa bàn
Khu kinh tế, Khu công nghiệp.
2. Về quản lý ñầu tư, xây dựng
a) Tổ chức thẩm ñịnh dự án và quyết ñịnh ñầu tư; thẩm ñịnh, phê duyệt kế hoạch
lựa chọn nhà thầu các dự án nhóm B, C sử dụng vốn ñầu tư công ñược giao cho Ban
Quản lý quản lý;
b) Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm B ñầu tư theo hình thức
ñối tác công tư (PPP), trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án sử dụng vốn ODA và vốn
vay ưu ñãi của các nhà tài trợ nước ngoài làm vốn góp của Nhà nước trong lĩnh vực
an ninh, quốc phòng, tôn giáo;
c) Xây dựng danh mục dự án, tổ chức lựa chọn nhà ñầu tư, ký kết hợp ñồng
BOT, BTO, BT, các hình thức hợp ñồng khác theo pháp luật về ñối tác công tư, các
dự án nhóm B, C; trực tiếp tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ODA;
d) Chủ trì tổ chức thẩm ñịnh thiết kế cơ sở về các nội dung quy ñịnh tại khoản 2
ðiều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 (trừ phần thiết kế công nghệ) ñối với các dự án
nhóm B,C sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách ñược ñầu tư xây dựng trên ñịa bàn
các Khu kinh tế, Khu công nghiệp (trừ các dự án do cơ quan chuyên môn về xây dựng
thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành thẩm ñịnh, các dự án do Ủy ban nhân dân
cấp huyện, cấp xã quyết ñịnh ñầu tư).
Chủ trì tổ chức thẩm ñịnh thiết kế cơ sở về các nội dung quy ñịnh tại khoản 2
ðiều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 (trừ phần thiết kế công nghệ) của dự án xây dựng
công trình nhà ở có quy mô dưới 25 tầng chiều cao không quá 75m; dự án ñầu tư
xây dựng công trình công cộng, công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn ñến cảnh quan,
môi trường và an toàn cộng ñồng ñối với công trình cấp II, cấp III sử dụng vốn khác
ñược ñầu tư xây dựng trên ñịa bàn các Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
ñ) Tổ chức thẩm ñịnh và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp
thiết kế ba bước) và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế
hai bước) của công trình nhà ở có quy mô dưới 25 tầng chiều cao không quá 75m;
công trình từ cấp II trở xuống thuộc dự án sử dụng vốn ñầu tư công ñược giao cho
Ban Quản lý quản lý;
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e) Chủ trì tổ chức thẩm ñịnh thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp
thiết kế ba bước) và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế
hai bước) ñối với công trình nhà ở có quy mô dưới 25 tầng chiều cao không quá 75m;
công trình từ cấp III trở lên thuộc các dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách
ñược ñầu tư xây dựng trên ñịa bàn các Khu kinh tế, Khu công nghiệp (trừ các công trình
do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành thẩm ñịnh,
các dự án do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết ñịnh ñầu tư);
Chủ trì tổ chức thẩm ñịnh thiết kế kỹ thuật (trường hợp thiết kế ba bước) và
thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế hai bước) ñối với công trình nhà ở có
quy mô dưới 25 tầng chiều cao không quá 75m; công trình công cộng, công trình xây dựng
có ảnh hưởng lớn ñến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng ñồng ñối với công trình
cấp II, cấp III thuộc các dự án sử dụng vốn khác ñược ñầu tư xây dựng trên ñịa bàn
các Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
g) Kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ ñầu tư ñối với các công trình thuộc
ñối tượng phải ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu
theo quy ñịnh của pháp luật về xây dựng (trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra
của Hội ñồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng ñược thành lập và hoạt ñộng
theo quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc
Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và các công trình
thuộc dự án do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết ñịnh ñầu tư);
h) Cấp, ñiều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng ñối với các
công trình thuộc các tổ chức ñầu tư xây dựng theo quy ñịnh phải có giấy phép xây dựng
trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp (trừ công trình cấp ñặc biệt; công trình tôn giáo,
công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng ñài, tranh hoành tráng);
i) Thẩm ñịnh và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà ñầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển,
kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà ñầu tư ñối với
việc lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện dự án ñầu tư theo hình thức ñối tác công tư (PPP)
và dự án ñầu tư có sử dụng ñất;
k) Thẩm ñịnh hồ sơ, quyết ñịnh chấp thuận ñầu tư các dự án khu ñô thị mới
trong Khu kinh tế có diện tích nhỏ hơn 100 ha sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản
của Bộ Xây dựng, chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức lựa chọn nhà ñầu tư
theo quy ñịnh hiện hành. Thẩm ñịnh hồ sơ, quyết ñịnh hoặc chấp thuận chủ trương
ñầu tư dự án nhà ở sau khi có chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh;
l) Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban
nhân dân tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm ñịnh, trình Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh
chủ trương ñầu tư hoặc chấp thuận chủ trương ñầu tư ñối với các dự án khu ñô thị mới,
dự án nhà ở thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.
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m) Chủ trì tổ chức thẩm ñịnh các nội dung theo quy ñịnh tại các ñiểm c, d, ñ và e
khoản 4 ðiều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 ñối với thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
xây dựng (trừ phần thiết kế công nghệ) của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ñầu tư xây dựng
công trình sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách thuộc thẩm quyền thẩm ñịnh của
Sở quản lý xây dựng chuyên ngành; Chủ trì tổ chức thẩm ñịnh các nội dung theo quy ñịnh
tại các ñiểm c và d khoản 4 ðiều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 ñối với thiết kế
bản vẽ thi công (trừ phần thiết kế công nghệ) của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ñầu tư
xây dựng công trình thuộc dự án ñầu tư xây dựng công trình nhà ở có quy mô dưới 25 tầng
chiều cao không quá 75 m; công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn ñến
cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng ñồng ñối với công trình cấp II, cấp III
sử dụng vốn khác ñược xây dựng trên ñịa bàn các Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
n) Tổ chức giám ñịnh nguyên nhân, chủ trì giải quyết sự cố cấp II, cấp III ñối với
các công trình xây dựng thuộc các dự án do Ban Quản lý quyết ñịnh ñầu tư, cấp quyết ñịnh
chủ trương ñầu tư (hoặc cấp giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư) hoặc cấp giấy phép
xây dựng;
o) Quản lý ñối với hoạt ñộng của Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng Khu vực
Khu kinh tế, công nghiệp.
3. Về quản lý du lịch
Cấp, cấp lại, sửa ñổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng ñại diện
trong Khu kinh tế ñối với doanh nghiệp du lịch nước ngoài theo quy ñịnh của pháp luật.
4. Về quản lý tài chính, ngân sách
a) Thực hiện thẩm quyền của ñơn vị dự toán cấp 1 trong quản lý, ñiều hành dự toán
ngân sách hàng năm tại các ñơn vị trực thuộc theo Luật Ngân sách nhà nước và các
văn bản hướng dẫn thi hành luật;
b) Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn ñầu tư dự án hoàn thành ñưa vào sử dụng
các dự án do Trưởng ban Ban Quản lý quyết ñịnh ñầu tư.
5. Về quản lý ñất ñai
Thẩm ñịnh nhu cầu sử dụng ñất, thẩm ñịnh ñiều kiện giao ñất, cho thuê ñất, cho
phép chuyển mục ñích sử dụng ñất ñối với các dự án ñầu tư tại các Khu công nghiệp:
Ban Quản lý chủ trì, lấy ý kiến hoặc chủ trì tổ chức họp thẩm ñịnh theo quy ñịnh. Việc
tiếp nhận hồ sơ, và trả kết quả thực hiện thủ tục này ñược thực hiện tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh.
6. Về quản lý tài nguyên, khoáng sản
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh hồ sơ, trình
Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, thu hồi, gia hạn, cho phép chuyển nhượng, cho phép trả lại
giấy phép hoặc một phần diện tích giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản
thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh trong Khu kinh tế;
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh ñề án ñóng
cửa mỏ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh ñóng cửa mỏ trong Khu kinh tế;
c) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực ñối với Hội ñồng thẩm ñịnh
ñề án thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh
trong Khu kinh tế;
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d) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan quản lý
nhà nước có liên quan thẩm ñịnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trữ lượng
trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản trong Khu kinh tế;
ñ) Tổ chức lập, thông báo và bán hồ sơ mời ñấu giá quyền khai thác khoáng sản,
ñồng thời tiếp nhận hồ sơ ñề nghị tham gia ñấu giá quyền khai thác khoáng sản ñối với
khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh trong Khu kinh tế;
7. Về quản lý môi trường
a) Thẩm ñịnh, phê duyệt Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường các dự án ñầu tư
trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
b) Thẩm ñịnh, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận ðề án bảo vệ môi trường chi tiết
và ñề án bảo vệ môi trường ñơn giản cho các dự án trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
c) Tổ chức kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ
môi trường phục vụ giai ñoạn vận hành của các dự án tại Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
d) Thẩm ñịnh, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án
bổ sung cải tạo, phục hồi môi trường ñối với hoạt ñộng khai thác khoáng sản; tổ chức
kiểm tra, xác nhận hoàn thành phương án cải tạo, phục hồi môi trường; rà soát, kiểm tra,
ñôn ñốc thực hiện việc cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường
của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp
thuộc thẩm quyền quản lý;
ñ) Cấp giấy xác nhận cho các ñối tượng thuộc diện ñăng ký kế hoạch bảo vệ
môi trường trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp.
8. Về quản lý lao ñộng
a) Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao ñộng của các doanh nghiệp
trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
b) Nhận báo cáo về việc cho thuê lại lao ñộng (số lao ñộng ñã cho thuê lại, bên
thuê lại lao ñộng, phí cho thuê lại lao ñộng) của doanh nghiệp cho thuê lại lao ñộng
trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
c) Nhận báo cáo kết quả ñào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình ñộ, kỹ năng nghề
hàng năm của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
d) Tiếp nhận thỏa ước lao ñộng tập thể; tiếp nhận thang lương, bảng lương, ñịnh mức
lao ñộng của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
ñ) ðăng ký nội quy lao ñộng của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu
công nghiệp;
e) Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp về nhu cầu sử dụng lao ñộng
nước ngoài ñối với từng vị trí công việc mà người lao ñộng Việt Nam chưa ñáp ứng ñược;
g) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao ñộng cho lao ñộng nước ngoài làm việc
trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp; xác nhận người lao ñộng nước ngoài làm việc
cho các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép
lao ñộng;
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h) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ ñăng ký thực hiện Hợp ñồng nhận lao ñộng thực tập
của doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp, hoạt ñộng ñưa người lao ñộng
ñi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới
90 ngày;
i) Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao ñộng, báo cáo tình hình thay ñổi về lao ñộng;
nhận thông báo về việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ ñến 300 giờ trong một năm của
doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp; nhận thông báo về ñịa ñiểm, ñịa bàn,
thời gian bắt ñầu hoạt ñộng và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của
doanh nghiệp cho thuê lại lao ñộng trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế có
trách nhiệm:
a) Tổ chức thực hiện nội dung công việc ñược ủy quyền, phân công theo ñúng
các quy ñịnh hiện hành của Nhà nước;
b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc thực hiện các công việc ñược ủy quyền, phân công tại Quyết ñịnh này.
c) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện,
Ủy ban nhân dân cấp xã trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ ñược phân công, ủy quyền.
2. Giám ñốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế có trách nhiệm:
a) Phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển các Khu kinh tế,
Khu công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy hoạch ñã ñược phê duyệt;
b) Tiến hành rà soát và ñiều chỉnh các quy ñịnh do ñơn vị, ñịa phương ñã ban hành
trước ñây cho phù hợp với Quyết ñịnh này.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2019
và thay thế Quyết ñịnh số 75/2016/Qð-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2016 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý
khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Nội vụ; Trưởng ban
Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ trưởng các sở, ban,
ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế và
Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1250/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 5 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc bổ sung danh mục và thông tin dự án kêu gọi ñầu tư
của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, ñịnh hướng ñến năm 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6
năm 2015;
Căn cứ Luật ðầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật ðất ñai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 118/2015/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư;
Căn cứ Quyết ñịnh số 86/2009/Qð-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết ñịnh số 942/Qð-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi ñầu tư
của tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2017 - 2018 và ñịnh hướng ñến năm 2020 và các
Quyết ñịnh bổ sung danh mục;
Xét ñề nghị của Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Công văn số 1006/SKHðT-XTðT
ngày 25 tháng 4 năm 2019 về việc bổ sung Danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi
ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, ñịnh hướng ñến năm 2020,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành bổ sung Danh mục và thông tin dự án kêu gọi ñầu tư của tỉnh
Thừa Thiên Huế năm 2019, ñịnh hướng ñến năm 2020 (Phụ lục danh mục bổ sung và
thông tin dự án công bố, kêu gọi ñầu tư ñính kèm).
ðiều 2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và các ñịa phương liên quan
có trách nhiệm ñăng tải thông tin dự án ñược phê duyệt trên cổng thông tin ñiện tử
thuộc ñơn vị quản lý.
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ðiều 3. Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh, UBND thành phố Huế và các cơ quan liên quan căn cứ thông tin dự án
ñược phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà ñầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án
theo quy ñịnh hiện hành.
ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại các
nội dung khác tại Quyết ñịnh số 942/Qð-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn
2017 - 2018, ñịnh hướng ñến năm 2020 và các Quyết ñịnh bổ sung danh mục không trái
với nội dung Quyết ñịnh này vẫn giữ nguyên.
ðiều 5. Quyết ñịnh này thay thế Quyết ñịnh số 1218/Qð-UBND ngày 20 tháng 5
năm 2019 của UBND tỉnh.
ðiều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở, ban, ngành,
cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế; Giám ñốc Ban Quản lý khu vực
phát triển ñô thị tỉnh; Giám ñốc Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp và
Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

Danh mục dự án bổ sung kêu gọi ñầu tư tỉnh
(ðính kèm Quyết ñịnh số 1250/Qð-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh)
Tên dự án

ðịa ñiểm xây dựng

1

Khu thương mại dịch vụ
An ðông, khu An Cựu city,
phường An ðông,
thành phố Huế.

Khu ñất TM-DV5
Khu A ñô thị mới
An Vân Dương,
phường An ðông,
thành phố Huế
(có họa ñồ vị trí
ñính kèm)

Quy mô Hình thức
dự án
ñầu tư
Hình thành khu Khoảng
ðầu tư
2
phức hợp dịch vụ 4.600 m
trong
thương mại kết hợp
nước
văn phòng cho
hoặc
thuê, cụ thể: xây
trực tiếp
dựng không gian
nước
trưng bày, giới thiệu,
ngoài
bán các sản phẩm
thủ công mỹ nghệ
truyền thống của
Huế và Việt Nam
kết hợp với các
dịch vụ: Cho thuê
văn phòng, chỗ làm
việc, giao dịch,
kinh doanh thương
mại,…
Mục tiêu

Quy hoạch
Căn cứ ðồ án ñiều chỉnh quy
hoạch phân khu Khu A - ðô
thị mới An Vân Dương ñược
UBND tỉnh phê duyệt tại
Quyết ñịnh số 432/Qð-UBND
ngày 21/02/2019, khu ñất
dự kiến kêu gọi ñầu tư ký hiệu
là TM-DV5, với thông số
quy hoạch như sau:
- Chức năng sử dụng ñất: ðất
thương mại dịch vụ;
- Mật ñộ xây dựng tối ña: 60%;
- Tầng cao xây dựng: 9 - 12 tầng;
- Chỉ giới xây dựng: Khối ñế
lùi 4,0m so với chỉ giới
ñường ñỏ; Khối cao tầng lùi
6,0m so với chỉ giới ñường ñỏ.
Ngoài những quy ñịnh trên,
các quy ñịnh khác tuân thủ
theo quy chuẩn, tiêu chuẩn
xây dựng hiện hành.
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THÔNG TIN DỰ ÁN KÊU GỌI ðẦU TƯ
(ðính kèm Quyết ñịnh số 1250/Qð-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh)
DỰ ÁN: KHU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN ðÔNG, KHU AN CỰU CITY,
PHƯỜNG AN ðÔNG, THÀNH PHỐ HUẾ
1. Tên dự án: Khu thương mại dịch vụ An ðông
2. ðịa ñiểm: Khu ñất TM-DV5 Khu A ñô thị mới An Vân Dương, phường An ðông,
thành phố Huế (có họa ñồ vị trí ñính kèm)

Vị trí khu ñất kêu gọi ñầu tư

Họa ñồ vị trí kêu gọi ñầu tư: Khu ñất giáp khu ñô thị An Cựu City

3. Diện tích: Khoảng 4.600 m2
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4. Hiện trạng: Khu ñất là ñất sạch, hiện nay ñang ñược ñơn vị thi công hệ thống
nước thải Thành phố sử dụng với mục ñích làm nhà ở tạm và làm kho bãi tập kết
vật tư, vật liệu, thiết bị thi công trong thời gian chưa có nhà ñầu tư khai thác.
- ðơn giá thuê ñất (dự kiến):
+ Trả tiền hằng năm: 484.242.000 ñồng;
+ Trả tiền một lần cho 50 năm: 20.176.750.000 ñồng.
5. Mục tiêu: Hình thành khu phức hợp dịch vụ thương mại kết hợp văn phòng
cho thuê, cụ thể: xây dựng không gian trưng bày, giới thiệu, bán các sản phẩm
thủ công mỹ nghệ truyền thống của Huế và Việt Nam kết hợp với các dịch vụ: Cho
thuê văn phòng, chỗ làm việc, giao dịch, kinh doanh thương mại,…
6. Sự thuận lợi của khu ñất dự án:
- Khu ñất có ñịa hình bằng phẳng, thuận lợi cho việc xây dựng, bố trí các không
gian chức năng;
- Khu ñất có mặt tiếp xúc với khu ñô thị mới An Cựu thuận lợi cho mục tiêu ñầu
tư của dự án, dễ tạo ñiểm nhấn mỹ quan ñô thị;
- Khu ñất hiện nay chưa ñược ñầu tư khai thác, với khoảng cách tiếp cận
khu hành chính UBND Thành phố 2,0km, cách tổ hợp thương mại Vincom 2,6km và
cách trung tâm ñô thị mới An Vân Dương 1,5km.
7. Hình thức lựa chọn nhà ñầu tư: ñấu giá cho thuê quyền sử dụng ñất theo
quy ñịnh.
8. Hình thức ñầu tư: ðầu tư trong nước hoặc ñầu tư trực tiếp nước ngoài
9. Tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư: Ngoài các ñiều kiện, quy ñịnh chung về
ñiều kiện tham gia ñấu giá phù hợp với các quy ñịnh hiện hành, nhà ñầu tư ñăng ký
tham gia ñấu giá phải ñảm bảo một số tiêu chí như sau:
9.1. Quy mô, tính chất dự án:
Xây dựng một khu tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp với văn phòng cho thuê
với những tiện ích ñồng bộ, không gian kiến trúc hiện ñại, hài hòa với cảnh quan khu
vực và ñồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Phân khu chức năng hài hòa, hợp lý ñảm bảo tiêu
chí cho từng khu chức năng chính như sau:
- Khu dịch vụ thương mại
- Khu cho thuê văn phòng, chỗ làm việc, giao dịch, lưu trú ngắn ngày ñể phục vụ
công việc…
- Khu công viên cây xanh.
- Trong quá trình nghiên cứu quy hoạch tổng mặt bằng, xây dựng dự án, phải
ñảm bảo tôn trọng yếu tố cảnh quan khu vực lân cận, bố trí các hướng tiếp cận hợp lý
nhằm tạo ra một khu tổ hợp về thương mại dịch vụ ñẳng cấp, tạo bộ mặt mỹ quan ñô thị.
ðồng thời, giao thông nội bộ phải ñược nghiên cứu kỹ, bố trí các hướng ra vào tránh
tình trạng tắc nghẽn cục bộ.
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- Xác ñịnh và tính toán hợp lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thoát nước,
bãi ñỗ xe, hạ tầng xã hội khác phù hợp với ñiều kiện hiện trạng, ñảm bảo ñấu nối với
khu vực xung quanh và tránh nguy cơ ùn tắc giao thông trong tương lai.
- Nhà ñầu tư nghiên cứu, ñề xuất 02 phương án ñể có cơ sở lựa chọn.
9.2. Tổng mức ñầu tư dự án: trên 100 tỷ ñồng (theo Quyết ñịnh số 1291/2018/Qð-BXD
ngày 12/10/2018 của Bộ Xây dựng về việc Công bố suất vốn ñầu tư xây dựng
công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2017).
9.3. Tiến ñộ thực hiện dự án: Tối ña 02 năm kể từ khi ñược thuê ñất.
9.4. Thời gian thuê ñất: 50 năm.
9.5. Hình thức nộp tiền thuê ñất: hằng năm/một lần.
9.6. Về năng lực tài chính của nhà ñầu tư:
9.6.1. Nhà ñầu tư có vốn thuộc sở hữu của mình ñể thực hiện dự án không
thấp hơn 20% tổng vốn ñầu tư dự án, cam kết chứng minh nguồn vốn này chưa ñược
sử dụng ñể chứng minh năng lực tài chính cho các dự án khác. Trường hợp tại
cùng một thời ñiểm, nhà ñầu tư tham gia nhiều dự án thì phải ñảm bảo tổng số vốn
chủ sở hữu ñáp ứng ñủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà ñầu tư cam kết thực hiện
cho tất cả các dự án theo quy ñịnh.
- Việc xem xét năng lực tài chính của nhà ñầu tư ñược thực hiện trên cơ sở
báo cáo giải trình năng lực tài chính của nhà ñầu tư, ñính kèm tài liệu chứng minh
theo quy ñịnh của Luật ðầu tư (Bản sao có chứng thực Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất
của nhà ñầu tư hoặc báo cáo tài chính có kiểm toán ñối với nhà ñầu tư thuộc ñối tượng
quy ñịnh phải nộp báo cáo có kiểm toán ñộc lập).
- Nhà ñầu tư có cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính ñối với phần nghĩa vụ
tài chính còn lại ngoài vốn chủ sở hữu thuộc trách nhiệm thu xếp của nhà ñầu tư.
* ðối với doanh nghiệp ngoài ñịa phương trúng ñấu giá, khuyến khích thành lập
doanh nghiệp tại ñịa phương ñể quản lý vận hành, khai thác và thực hiện các nghĩa vụ
với ñịa phương sau khi dự án hoàn thành.
9.6.2 Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới tại ñịa phương (dưới 01 năm)
ñể thực hiện dự án (chỉ áp dụng cho dự án thứ nhất): Có vốn thuộc sở hữu của mình
ñể thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức ñầu tư ñối với dự án; vốn thuộc
sở hữu của mình chứng minh bằng vốn ñiều lệ thực góp bằng tiền ñến thời ñiểm
báo cáo.
- Nhà ñầu tư có cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính ñối với phần
nghĩa vụ tài chính còn lại ngoài vốn chủ sở hữu thuộc trách nhiệm thu xếp của nhà
ñầu tư.
9.7. Tính khả thi, hiệu quả kinh tế của dự án: Dự án phải thể hiện tính
hiệu quả kinh tế - xã hội (giải quyết việc làm cho lao ñộng, nộp ngân sách, các chỉ số
kinh tế hiệu quả, hiệu quả sử dụng ñất cao, môi trường và các vấn ñề liên quan khác
theo quy ñịnh).
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9.8. Năng lực, kinh nghiệm ñầu tư:
Nhà ñầu tư ñã có kinh nghiệm triển khai dự án tương tự ñã hoàn thành, hoặc
ñang triển khai xây dựng tối thiểu 01 dự án hoặc thương mại dịch vụ có tổng mức
ñầu tư tối thiểu 100 tỷ ñồng.
9.9. ðiều kiện không vi phạm pháp luật ñất ñai: Nhà ñầu tư thực hiện dự án
không vi phạm quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai ñối với trường hợp nhà ñầu tư ñang
sử dụng ñất do Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư khác
theo quy ñịnh tại Khoản 3, ðiều 14, Nghị ñịnh 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của
Chính phủ.
10. Quy hoạch: Căn cứ ðồ án ñiều chỉnh quy hoạch phân khu Khu A - ðô thị mới
An Vân Dương ñược UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết ñịnh số 432/Qð-UBND ngày
21/02/2019, khu ñất dự kiến kêu gọi ñầu tư ký hiệu là TM-DV5, với thông số quy hoạch
như sau:
- Chức năng sử dụng ñất: ðất thương mại dịch vụ;
- Mật ñộ xây dựng tối ña: 60%;
- Tầng cao xây dựng : 9-12 tầng;
- Chỉ giới xây dựng: Khối ñế lùi 4,0m so với chỉ giới ñường ñỏ; Khối cao tầng
lùi 6,0m so với chỉ giới ñường ñỏ.
Ngoài những quy ñịnh trên, các quy ñịnh khác tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn
xây dựng hiện hành.
11. Thông tin liên hệ:
11.1. Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp
Sở Kế hoạch và ðầu tư Thừa Thiên Huế
ðịa chỉ: 07 Tôn ðức Thắng, thành phố Huế
Số ñiện thoại: +84 234 3855501/3938824/3938825
Email: ipa.skhdt@thuathienhue.gov.vn
11.2. Phòng Kinh tế - Ủy ban Nhân dân Thành phố Huế
ðịa chỉ: Trụ sở HðND-UBND Thành phố, tầng 6, số 24 Tố Hữu, phường
Xuân Phú - Thành phố Huế.
Số ñiện thoại: 0234.3938298
Email: kt.tphue@thuathienhue.gov.vn
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1251/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 5 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc công bố thông tin dự án kêu gọi ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế
năm 2019 và ñịnh hướng ñến năm 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6
năm 2015;
Căn cứ Luật ðầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật ðất ñai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 118/2015/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư;
Căn cứ Quyết ñịnh số 86/2009/Qð-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết ñịnh số 942/Qð-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi ñầu tư của
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2017 - 2018 và ñịnh hướng ñến năm 2020 và các quyết ñịnh
bổ sung;
Xét ñề nghị của Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Công văn số 586/SKHðT-XTðT
ngày 13 tháng 3 năm 2019 về việc công bố thông tin dự án vườn bách thảo trên sông
tại khu ñất Cồn Lớn,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công bố thông tin dự án kêu gọi ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế
năm 2019 và ñịnh hướng ñến năm 2020 (Phụ lục thông tin dự án công bố, kêu gọi
ñầu tư ñính kèm).
ðiều 2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và các ñịa phương liên quan
có trách nhiệm ñăng tải thông tin các dự án ñược phê duyệt trên cổng thông tin ñiện tử
thuộc ñơn vị quản lý.
ðiều 3. Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh; UBND thị xã Hương Trà và các cơ quan liên quan căn cứ thông tin các
dự án ñược phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà ñầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện
dự án theo quy ñịnh hiện hành.
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ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại
Quyết ñịnh số 942/Qð-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc
Ban hành Danh mục dự án kêu gọi ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2017 - 2018,
ñịnh hướng ñến năm 2020 và các Quyết ñịnh bổ sung danh mục không trái với
nội dung Quyết ñịnh này vẫn giữ nguyên.
ðiều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở, ban, ngành,
cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà; Giám ñốc Trung tâm Xúc tiến ñầu tư
và Hỗ trợ doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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THÔNG TIN DỰ ÁN KÊU GỌI ðẦU TƯ
VƯỜN BÁCH THẢO TRÊN SÔNG TẠI XÃ HƯƠNG VINH,
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
1. Tên dự án: Vườn Bách thảo trên sông tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà.
2. ðịa ñiểm: Khu vực thực hiện dự án tại khu ñất Cồn Lớn, thuộc Thôn
Triều Sơn ðông, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà; tiếp giáp 04 mặt giáp mặt nước
sông Hương ñoạn từ cầu Bao Vinh xuôi theo hạ nguồn ñổ ra hệ thống ñầm phá
Tam Giang - Cầu Hai. Cồn Lớn chia sông Hương thành 02 nhánh, nhánh phía ðông
là ranh giới giữa Cồn Lớn và xã Phú Mậu, thuộc huyện Phú Vang, nhánh phía Tây là
ranh giới giữa Cồn Lớn và xã Hương Vinh, thuộc thị xã Hương Trà.
3. Diện tích: Khoảng 14,5 ha.

Vị trí khu vực dự kiến thực hiện dự án
4. Hiện trạng: Cồn Lớn thuộc thôn Triều Sơn ðông, xã Hương Vinh, thị xã
Hương Trà có hiện trạng phần lớn là diện tích ñất trồng cây hằng năm (BHK), phần
diện tích còn lại là ñất mặt nước chuyên dùng (MNC), ñất thủy lợi (DTL) và ñất bằng
chưa sử dụng (BCS). Nguồn gốc sử dụng ñất là ñất do UBND xã Hương Vinh quản lý;
hiện nay ñang trồng hoa màu.
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5. Mục tiêu:
- Hình thành một ñiểm nhấn mỹ quan trên sông Hương bằng việc xây dựng hệ
sinh thái xanh, sạch, ñẹp, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng Thừa Thiên Huế
xanh, sạch và sáng và ñề án Huế, thành phố bốn mùa hoa.
- Tạo cơ sở ñể phục vụ sinh viên các trường ñại học chuyên ngành nông lâm về
thực hành, nghiên cứu phương pháp nhân giống, ươm cây trồng và cấy mô, phát huy
các thành tựu về khoa học, công nghệ trong việc áp dụng vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp.
- Là ñiểm tham quan cho du khách; ñiểm thực tập về nông nghiệp cho các
nhóm ñối tượng học sinh trên ñịa bàn.
- Giải quyết nguồn lao ñộng mới, tạo công ăn việc làm cho lao ñộng ñịa phương,
ñóng góp ngân sách cho tỉnh ñể phát triển kinh tế - xã hội.
6. Sự thuận lợi của khu ñất dự án:
+ Khu vực thực hiện dự án là cồn ñất nổi với 04 mặt giáp sông Hương, phù sa
màu mỡ, thuận tiện cho các hoạt ñộng nông nghiệp.
+ Cách trung tâm thành phố Huế khoảng 06km, cách khu ñô thị An Vân Dương
khoảng 07km.
+ Thế mạnh về tính liên kết: gần ñịa bàn xã Phú Mậu, là nơi có làng hoa Phú Mậu,
ñược xem là làng hoa lớn nhất và nổi tiếng nhất bao ñời nay của Huế, là vựa hoa
chính cung cấp hoa cho thị trường tết ở Huế. Dự án sau khi triển khai sẽ có tính liên kết
với khu vực làng hoa Phú Mậu tạo thành chuỗi sản phẩm về nông nghiệp kết hợp
du lịch ñặc sắc cho thị trường.
7. Hình thức lựa chọn nhà ñầu tư: Sau 30 ngày công bố, nếu chỉ có 01 nhà
ñầu tư quan tâm, thực hiện cấp quyết ñịnh chủ trương ñầu tư theo quy ñịnh; nếu có
02 nhà ñầu tư trở lên ñăng ký, tiến hành lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện dự án phù hợp
các quy ñịnh hiện hành.
8. Hình thức ñầu tư: ñầu tư trong nước hoặc ñầu tư trực tiếp nước ngoài.
9. Tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư: Ngoài các ñiều kiện, quy ñịnh chung về
ñiều kiện ñăng ký nghiên cứu, ñầu tư phù hợp với các quy ñịnh hiện hành, nhà ñầu tư
phải ñảm bảo các tiêu chí như sau:
9.1. Quy mô, tính chất dự án:
- Xây dựng vườn bách thảo theo mô hình botanic garden, một hình thức công viên
sinh thái nông nghiệp ñể trồng nhiều loại thực vật khác nhau, ươm giống, sản xuất,
bồi dưỡng cây con ñể cung cấp nguồn giống cây trồng cho các dự án có nhu cầu sử dụng
cây trồng trên ñịa bàn tỉnh và các khu vực lân cận.
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- Dự án cơ bản gồm 02 khu vực chính: khu công viên bách thảo và khu vực
vườn ươm gồm nhiều hạng mục như: khu gieo hạt, khu cấy cây, khu trộn ñất ruột bầu,
hệ thống ñường nội bộ, hệ thống tưới tiêu, nhà kho và một số thiết chế phù hợp khác.
Các yêu cầu về phân khu chức năng phải ñảm bảo hài hòa, hợp lý và phải có các tiêu chí
quy hoạch hợp lý của từng khu.
- Dự án nằm ở vị trí quan trọng trên sông Hương, trên tuyến du lịch ñường sông
quan trọng. Do ñó, dự án phải hướng ñến thực hiện chủ trương xây dựng Thừa Thiên Huế
xanh, sạch và sáng và ñề án Huế - thành phố 4 mùa hoa, ñảm bảo khuôn viên dự án là
một ñiểm nhấn quan trọng trong bức tranh tổng thể của ñề án trên. Cồn Lớn phải trở thành
ñiểm xanh, sạch và hoa ban ngày; sáng về ñêm.
9.2. Tổng mức ñầu tư dự án: tối thiểu 20 tỷ ñồng (chưa kể tiền thuê ñất).
9.3. Tiến ñộ thực hiện dự án: tối ña 02 năm kể từ khi ñược thuê ñất.
9.4. Thời gian thuê ñất: tối ña 50 năm.
9.5. Hình thức nộp tiền thuê ñất: hàng năm.
9.6. Về năng lực tài chính của nhà ñầu tư:
9.6.1. Nhà ñầu tư có vốn thuộc sở hữu của mình ñể thực hiện dự án không thấp hơn
20% tổng vốn ñầu tư dự án, cam kết chứng minh nguồn vốn này chưa ñược sử dụng
ñể chứng minh năng lực tài chính cho các dự án khác. Trường hợp tại cùng một thời ñiểm,
nhà ñầu tư tham gia nhiều dự án thì phải ñảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu ñáp ứng ñủ
cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà ñầu tư cam kết thực hiện cho tất cả các dự án theo
quy ñịnh.
- Việc xem xét năng lực tài chính của nhà ñầu tư ñược thực hiện trên cơ sở báo cáo
giải trình năng lực tài chính của nhà ñầu tư, ñính kèm tài liệu chứng minh theo
quy ñịnh của Luật ðầu tư (Bản sao có chứng thực Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất
của nhà ñầu tư hoặc báo cáo tài chính có kiểm toán ñối với nhà ñầu tư thuộc ñối tượng
quy ñịnh phải nộp báo cáo có kiểm toán ñộc lập).
- Nhà ñầu tư có cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính ñối với phần
nghĩa vụ tài chính còn lại ngoài vốn chủ sở hữu thuộc trách nhiệm thu xếp của
nhà ñầu tư.
* ðối với doanh nghiệp ngoài ñịa phương ñã ñược cấp Quyết ñịnh chủ trương
ñầu tư, khuyến khích thành lập doanh nghiệp tại ñịa phương ñể quản lý vận hành,
khai thác và thực hiện các nghĩa vụ với ñịa phương sau khi dự án hoàn thành.
9.6.2 Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới tại ñịa phương (dưới 01 năm) ñể
thực hiện dự án (chỉ áp dụng cho dự án thứ nhất): Có vốn thuộc sở hữu của mình ñể
thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức ñầu tư ñối với dự án; vốn thuộc sở hữu
của mình chứng minh bằng vốn ñiều lệ thực góp bằng tiền ñến thời ñiểm báo cáo.
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- Nhà ñầu tư có cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính ñối với phần
nghĩa vụ tài chính còn lại ngoài vốn chủ sở hữu thuộc trách nhiệm thu xếp của
nhà ñầu tư.
9.7. Tính khả thi, hiệu quả kinh tế của dự án: Dự án phải thể hiện tính hiệu quả
kinh tế - xã hội (giải quyết việc làm cho lao ñộng, nộp ngân sách, các chỉ số kinh tế
hiệu quả, hiệu quả sử dụng ñất cao, sử dụng công nghệ tiên tiến, môi trường và các
vấn ñề liên quan khác theo quy ñịnh).
9.8. Năng lực, kinh nghiệm ñầu tư: Nhà ñầu tư có kinh nghiệm trong lĩnh vực
nông nghiệp, có giải pháp thiết kế vườn bách thảo khoa học, mỹ thuật, phù hợp ñiều kiện
ñịa hình, ñịa chất khu vực Cồn Lớn. Bên cạnh ñó, yêu cầu nhà ñầu tư có ñội ngũ
kỹ thuật viên, kỹ sư nông lâm, nhân lực thời vụ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực
sản xuất giống cây trồng; áp dụng các công nghệ tiên tiến ñể xây dựng ñịa ñiểm này
trở thành vườn bách thảo ñộc ñáo, hình thành nên một thiết chế nông nghiệp kết hợp
du lịch mới mẻ trên ñịa bàn.
9.9. ðiều kiện không vi phạm pháp luật ñất ñai: Nhà ñầu tư thực hiện dự án
không vi phạm quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai ñối với trường hợp nhà ñầu tư ñang
sử dụng ñất do Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư khác theo
quy ñịnh tại Khoản 3, ðiều 14, Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của
Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai.
9.10. ðiều kiện khác: Khu vực thực hiện dự án có 04 mặt tiếp giáp mặt nước.
Do ñó, trước khi triển khai xây dựng, yêu cầu nhà ñầu tư nghiên cứu giải pháp chống
sạt lỡ trong mùa mưa bão.
10. Quy hoạch:
- ðối chiếu quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 của thị xã Hương Trà ñược
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết ñịnh số 409/Qð-UBND ngày 27/02/2014 khu ñất nói
trên ñược quy hoạch sản xuất ñất nông nghiệp. Theo quy hoạch xây dựng nông thôn
mới xã Hương Vinh ñến năm 2020 ñã ñược UBND thị xã Hương Trà phê duyệt tại
Quyết ñịnh số 1071/Qð-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2012, khu ñất này ñược quy hoạch
là ñất trồng cây hằng năm.
- Căn cứ Quyết ñịnh số 649/Qð-TTg ngày 06/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt ñiều chỉnh quy hoạch thành phố Huế ñến năm 2030 và tầm nhìn
ñến năm 2050 về ñịnh hướng quy hoạch không gian dọc hai bên bờ sông Hương:
“Khu vực từ Bao Vinh ñến cửa biển Thuận An là không gian sinh thái nông nghiệp,
làng xóm ven sông, ñầm phá, ven biển”.
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11. Thông tin liên hệ:
Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp
Sở Kế hoạch và ðầu tư Thừa Thiên Huế
ðịa chỉ: 07 Tôn ðức Thắng, thành phố Huế
Số ñiện thoại: +84 234 3855501/3938824/3938825
Email: ipa.skhdt@thuathienhue.gov.vn

CÔNG BÁO/Số 26/Ngày 05-6-2019
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QUYẾT ðỊNH
Về việc ñiều chỉnh, bổ sung Quyết ñịnh số 917/Qð-UBND ngày 11/4/2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quy ñịnh hỗ trợ chủ chăn nuôi
có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 02/2017/Nð-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ
về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ñể khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại
do thiên tai, dịch bệnh;
Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về
phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2019;
Căn cứ Quyết ñịnh số 917/Qð-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về quy ñịnh hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy
do dịch bệnh;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Công văn số 1221/STC-QLNS
ngày 24 tháng 5 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. ðiều chỉnh, bổ sung ðiều 1 và ðiều 2 Quyết ñịnh số 917/Qð-UBND
ngày 11/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quy ñịnh hỗ trợ chủ chăn nuôi
có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh (gọi tắt là Quyết ñịnh 917), cụ thể như sau:
1. ðiều chỉnh, bổ sung Khoản 1 ðiều 1. Mức hỗ trợ:
a) Lợn thịt, lợn con các loại: 25.000 ñồng/kg hơi.
b) Lợn nái, lợn ñực giống ñang khai thác: 43.000 ñồng/kg hơi.
c) Trường hợp giá thịt lợn hơi trên thị trường biến ñộng cao hoặc thấp hơn 15%
mức giá thịt lợn hơi hiện tại (31.000 ñồng/kg thịt hơi), ủy quyền cho Sở Tài chính
tính toán, thông báo mức hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh lở mồm
long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi, cụ thể như sau:
- Lợn thịt, lợn con các loại: Hỗ trợ 80% giá thịt lợn hơi trên thị trường.
- Lợn nái, lợn ñực giống ñang khai thác: Hỗ trợ 1,7 lần so với hỗ trợ các loại
lợn khác (lợn thịt, lợn con các loại).
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2. Bổ sung vào ðiều 2. Tổ chức thực hiện:
“6. Nguồn lực và cơ chế hỗ trợ:
a) Nguồn lực:
- Dự phòng ngân sách tỉnh.
- Dự phòng ngân sách các huyện, thị xã, thành phố Huế.
- Các nguồn tài chính hợp pháp khác.
b) Cơ chế hỗ trợ từ ngân sách tỉnh:
- ðối với kinh phí phòng, chống dịch như: Chi phí hóa chất các loại ñể khử trùng,
tiêu ñộc, vệ sinh chuồng trại, môi trường; mua trang phục phòng hộ cho người tham gia
phòng, chống dịch; chi phí hỗ trợ người tham gia phòng chống dịch; kinh phí tuyên truyền,
kiểm tra, chỉ ñạo phòng, chống dịch,…, các huyện, thị xã và thành phố Huế (gọi chung
là các huyện) chủ ñộng sử dụng nguồn ngân sách cấp huyện ñể thực hiện.
- ðối với phần kinh phí hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh lở
mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, phần 30%
còn lại các huyện chủ ñộng sử dụng nguồn ngân sách cấp huyện ñể thực hiện.
c) Quy ñịnh khác:
Trường hợp các huyện có mức ñộ thiệt hại lớn, phần ngân sách ñịa phương
ñảm bảo tại ñiểm b nói trên vượt quá 10% nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện ñược
Ủy ban nhân dân tỉnh giao (không bao gồm dự phòng ngân sách cấp xã), ngân sách tỉnh
sẽ bổ sung thêm phần chênh lệch vượt quá 10% dự phòng ngân sách cấp huyện ñể
các huyện có ñủ nguồn lực thực hiện”.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. ðối với các trường hợp
xảy ra dịch và ñã ñược cơ quan có thẩm quyền xác nhận trước ngày quyết ñịnh này
có hiệu lực thi hành thì áp dụng mức hỗ trợ theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh 917; các nội dung
khác thực hiện theo Quyết ñịnh 917 và các quy ñịnh hiện hành khác.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các sở: Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Tài chính; Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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QUYẾT ðỊNH
Về việc cử cán bộ lãnh ñạo, quản lý kiêm nhiệm
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết ñịnh số 27/2003/Qð-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức,
miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh ñạo;
Căn cứ Quyết ñịnh số 453/Qð-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết ñịnh số 454/Qð-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ban hành ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ Bảo lãnh tín dụng
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Cử ông Huỳnh Ngọc Sơn, Giám ñốc Sở Tài chính, thành viên Hội ñồng
quản lý Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Quỹ Bảo lãnh tín dụng
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2019 cho ñến thời ñiểm ñủ
tuổi nghỉ hưu theo quy ñịnh của pháp luật.
Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ,
Giám ñốc Sở Tài chính, Hội ñồng quản lý Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế;
thủ trưởng các cơ quan liên quan và ông Huỳnh Ngọc Sơn chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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QUYẾT ðỊNH
Về việc cử cán bộ lãnh ñạo, quản lý kiêm nhiệm Giám ñốc Quỹ Bảo lãnh
tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết ñịnh số 27/2003/Qð-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức,
miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh ñạo;
Căn cứ Quyết ñịnh số 453/Qð-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết ñịnh số 454/Qð-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ban hành ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ Bảo lãnh tín dụng
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Cử ông Lê Trung Phước, Phó Giám ñốc Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh
kiêm giữ chức vụ Giám ñốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh
Thừa Thiên Huế.
Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2019 ñến ngày 30 tháng 5
năm 2024.
Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ,
Giám ñốc Sở Tài chính, Hội ñồng quản lý Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế;
thủ trưởng các cơ quan liên quan và ông Lê Trung Phước chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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QUYẾT ðỊNH
Về việc ñiều chỉnh tên gọi thôn
thuộc xã Quảng Thái, huyện Quảng ðiền
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết ñịnh số 66/Qð-UB ngày 12 tháng 01 năm 2000 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận số thôn của các xã thuộc huyện Quảng ðiền;
Căn cứ Quyết ñịnh số 3152/Qð-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sáp nhập, chia tách, thành lập thôn mới thuộc
huyện Quảng ðiền;
Xét ñề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Quảng ðiền tại Tờ trình số 28/TTr-UBND
ngày 20 tháng 3 năm 2019 về việc ñổi tên thôn Nam Giản thành thôn Nam Giảng
thuộc xã Quảng Thái, huyện Quảng ðiền;
Xét ñề nghị của Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. ðiều chỉnh tên gọi thôn thuộc xã Quảng Thái, huyện Quảng ðiền như sau:
1. Thôn Nam Giản ñược ñiều chỉnh tên gọi thành thôn Nam Giảng.
2. Sau khi ñiều chỉnh tên gọi thôn, xã Quảng Thái có 07 thôn, gồm: Lai Hà,
Tây Hoàng, Trung Kiều, Trằm Ngang, Trung Làng, Nam Giảng và ðông Hồ.
ðiều 2. Ranh giới, dân số, quy mô số hộ gia ñình, diện tích tự nhiên của thôn
Nam Giảng ñược giữ nguyên theo hiện trạng của thôn Nam Giản.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện Quảng ðiền; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái và
Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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QUYẾT ðỊNH
Về việc ñiều ñộng và bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Tiếp công dân tỉnh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết ñịnh số 27/2003/Qð-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm
cán bộ, công chức lãnh ñạo
Căn cứ Nghị ñịnh số 64/2014/Nð-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Tiếp công dân;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1677/Qð-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2014 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Thừa Thiên Huế
thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
Căn cứ Quyết ñịnh số 52/2015/Qð-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ,
công chức tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. ðiều ñộng ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Trưởng phòng Phòng Nội chính
thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ñến nhận công tác tại Ban Tiếp công dân tỉnh
thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban
Ban Tiếp công dân tỉnh.
Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 03 tháng 6 năm 2019 ñến ngày 02 tháng 6
năm 2024.
Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.
ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Trưởng ban
Ban Tiếp công dân tỉnh và ông Nguyễn Văn Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật Thi ñua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều của Luật Thi ñua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và
Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Thi ñua, khen thưởng ngày 16 tháng 11
năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 91/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật thi ñua, Khen thưởng và Luật sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều của Luật Thi ñua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và
Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Thi ñua, khen thưởng ngày 16 tháng 11
năm 2013;
Căn cứ Quyết ñịnh số 10/2012/Qð-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành quy chế xét, tôn vinh và trao giải thưởng
cho doanh nhân, doanh nghiệp hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét ñề nghị của Sở Du lịch tại Tờ trình số 480/TTr-SDL ngày 21 tháng 5
năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế xét tặng Giải thưởng
Du lịch Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết ñịnh số
2332/Qð-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2017 về ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng
Du lịch Thừa Thiên Huế.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Du lịch; Thủ trưởng
các cơ quan, ñơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung
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TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Xét tặng Giải thưởng du lịch Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1271/Qð-UBND, ngày 25/5/2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Giải thưởng du lịch Thừa Thiên Huế
Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Giải thưởng) là giải thưởng do
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết ñịnh tặng cho các tổ chức, cá nhân trong
và ngoài tỉnh có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các hoạt ñộng ở lĩnh vực du lịch
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Phạm vi và ñối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy ñịnh trình tự thủ tục, tiêu chí xét tặng và trao Giải thưởng
Du lịch Thừa Thiên Huế cho các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng trong lĩnh vực du lịch,
dịch vụ.
2. Quy chế này áp dụng ñối với:
a) Các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ ñăng ký tham gia
Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế;
b) Cơ quan chỉ ñạo và tổ chức Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế.
ðiều 3. Mục ñích, ý nghĩa của Giải thưởng
1. Lựa chọn, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có ñóng góp tích cực cho sự nghiệp
phát triển du lịch Thừa Thiên Huế, góp phần khẳng ñịnh vị trí của ngành Du lịch
trong nền kinh tế của tỉnh;
2. ðẩy mạnh phong trào thi ñua, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ,
ña dạng sản phẩm du lịch, nâng cao tính chuyên nghiệp của các ñơn vị kinh doanh
dịch vụ du lịch, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế,
thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm du lịch ñể thúc ñẩy du lịch phát triển
thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh;
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3. Góp phần nâng cao hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam
trên trường quốc tế;
4. Tạo ñiều kiện thuận lợi ñể khách du lịch lựa chọn sử dụng dịch vụ du lịch có
thương hiệu và chất lượng tốt nhất.
ðiều 4. Tổ chức, cá nhân ñăng ký tham dự xét thưởng
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ ñược ñăng ký
tham dự Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế bao gồm các tổ chức/cá nhân trong và
ngoài tỉnh hoạt ñộng kinh doanh lưu trú, lữ hành, vận chuyển du lịch, các tổ chức, cá nhân
quản lý khu du lịch - nghỉ dưỡng, ñiểm du lịch, cơ sở mua sắm, nhà hàng, và các cơ sở
dịch vụ du lịch ñi kèm khác.
2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy ñịnh của pháp luật về du lịch và các quy ñịnh
khác của pháp luật có liên quan không ñược xem xét giới thiệu, ñăng ký ñể xét thưởng.
ðiều 5. Cơ cấu giải thưởng
1. Cơ cấu giải thưởng trong từng lĩnh vực:
a) Cơ sở lưu trú du lịch:
- Giải thưởng khách sạn 5 sao hàng ñầu Thừa Thiên Huế;
- Giải thưởng khách sạn 4 sao hàng ñầu Thừa Thiên Huế;
- Giải thưởng khách sạn 3 sao hàng ñầu Thừa Thiên Huế.
b) Lữ hành:
- Giải thưởng ñơn vị lữ hành hàng ñầu của tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Giải thưởng ñơn vị lữ hành ñưa khách ñến Thừa Thiên Huế nhiều nhất.
c) Giải thưởng ñơn vị vận chuyển hàng ñầu tỉnh Thừa Thiên Huế.
d) Giải thưởng ñơn vị cung cấp dịch vụ du lịch hàng ñầu Thừa Thiên Huế.
ñ) Khu du lịch - nghỉ dưỡng hàng ñầu tỉnh Thừa Thiên Huế.
e) Dịch vụ ăn uống hàng ñầu tỉnh Thừa Thiên Huế.
g) Dịch vụ mua sắm hàng ñầu tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Các quy ñịnh về cơ cấu giải thưởng sẽ ñược thay ñổi, bổ sung khi cần thiết
ñể phù hợp với ñiều kiện thực tế và mục ñích của việc xét thưởng. Việc thay ñổi sẽ
do Sở Du lịch ñề xuất và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh ñiều chỉnh.
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Chương II
ðIỀU KIỆN, TIÊU CHÍ VÀ HÌNH THỨC GIẢI THƯỞNG
ðiều 6. ðiều kiện ñăng ký tham dự xét thưởng
1. Có thời gian hoạt ñộng chính thức từ 02 năm trở lên;
2. Kinh doanh ñạt hiệu quả; kết quả kinh doanh ñảm bảo năm sau cao hơn năm trước;
chất lượng dịch vụ tốt;
3. Tham gia ñóng góp tích cực cho ngành du lịch ñịa phương nói riêng và cả nước
nói chung; tích cực xây dựng và phát triển quảng bá thương hiệu doanh nghiệp;
ñảm bảo ñời sống, việc làm ổn ñịnh cho người lao ñộng; có nhiều ñóng góp cho công tác
phúc lợi xã hội;
4. Thực hiện ñúng các quy ñịnh của pháp luật phù hợp với tính chất, ñặc ñiểm
của từng tổ chức, loại hình kinh doanh; ñảm bảo an toàn, vệ sinh lao ñộng; an toàn về
tài sản và tính mạng cho khách sử dụng dịch vụ; ñảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống
tệ nạn xã hội; ñảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình hoạt ñộng kinh doanh;
5. Chấp hành ñầy ñủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của
ngân sách nhà nước theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 7. Tiêu chí xét thưởng
1. Tiêu chí cơ bản:
a) Kết quả kinh doanh: Tổng doanh thu, lợi nhuận;
b) Tình hình nộp ngân sách nhà nước: Các nghĩa vụ về tài chính, thuế theo quy ñịnh
pháp luật;
c) Giải quyết việc làm; chế ñộ tiền lương, thu nhập cho người lao ñộng;
d) Tình hình chấp hành các quy ñịnh, chế ñộ, chính sách của pháp luật ñối với
hoạt ñộng kinh doanh;
ñ) Tác ñộng ñến môi trường, xã hội;
e) Không bị khiếu nại, khiếu kiện của người tiêu dùng, du khách.
2. Các tiêu chí khuyến khích:
a) Phúc lợi xã hội; Tham gia các hoạt ñộng xã hội, từ thiện, cứu trợ,…
b) Tham gia tích cực vào các hoạt ñộng của ngành (các sự kiện ñã tham dự
trong năm và quy mô của sự tham gia);
c) Tham gia các hoạt ñộng góp phần phát triển du lịch Thừa Thiên Huế và
ñô thị Huế như: Chủ nhật xanh, hành ñộng ñể Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng,
thành phố không rác thải, nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần…
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d) ðầu tư trong việc thực hiện quảng bá giới thiệu thương hiệu của ñơn vị trên
các phương tiện thông tin ñại chúng;
ñ) ðạt các giải thưởng của ngành du lịch (Tỉnh, Tổng cục Du lịch, quốc tế).
3. Tiêu chí cụ thể ñối với từng hạng mục: Ban Tổ chức Giải thưởng căn cứ vào
tình hình thực tế hằng năm sẽ quy ñịnh chi tiết tiêu chí ñánh giá cũng như ñưa ra
phương án, cách tính ñiểm ñối với từng tiêu chí quy ñịnh tại ðiều này cho phù hợp với
tính chất, ñặc ñiểm của từng hạng mục xét thưởng.
ðiều 8. Nguyên tắc xét thưởng
1. Việc ñăng ký tham dự Giải thưởng ñược thực hiện trên cơ sở tự nguyện;
2. Hoạt ñộng xét và trao tặng Giải thưởng phải ñảm bảo công khai, khách quan,
công bằng theo phương pháp ñánh giá, cho ñiểm trên cơ sở các tiêu chí xét thưởng
quy ñịnh tại ðiều 7 của Quy chế này.
ðiều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Lập hồ sơ ñề nghị xét duyệt không trung thực;
2. Không tuân theo thủ tục quy ñịnh, gây khó khăn hoặc ñặt ra các thủ tục phức tạp
trong quá trình tổ chức Giải thưởng;
3. Huy ñộng kinh phí dưới mọi hình thức ñối với doanh nghiệp trong quá trình
tham gia giới thiệu, xét thưởng;
4. Lợi dụng Giải thưởng ñã ñược trao ñể có hành vi vi phạm pháp luật, trục lợi
bất chính;
5. Các hành vi vi phạm Quy chế này và các văn bản quy phạm pháp luật khác
có liên quan.
ðiều 10. Hình thức giải thưởng
1. Giấy chứng nhận Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế;
2. Kỷ niệm chương và quà tặng.
ðiều 11. Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân ñược tặng Giải thưởng
Du lịch Thừa Thiên Huế
1. Các tổ chức, cá nhân ñược tặng Giải thưởng Du Thừa Thiên Huế ñược
hưởng các quyền lợi như sau:
a) ðược trao giấy chứng nhận, kỷ niệm chương và quà tặng;
b) ðược quyền sử dụng, khai thác thương mại biểu trưng của Giải thưởng
trong các hoạt ñộng kinh doanh, tiếp thị, lễ trao giải;
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c) ðược quảng bá tên và biểu trưng của doanh nghiệp trong vòng một năm kể
từ ngày nhận giải trên các trang thông tin ñiện tử của ngành, Cổng thông tin ñiện tử
của tỉnh; ñược quảng bá, giới thiệu tại các sự kiện mà ngành tổ chức hoặc tham gia;
d) ðược ưu tiên tham gia các hoạt ñộng xúc tiến, quảng bá của ngành;
ñ) ðược hưởng một số quyền và lợi ích khác theo quy ñịnh của pháp luật.
2. Các tổ chức, cá nhân ñược tặng Giải thưởng có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến
các bài học kinh nghiệm, giữ gìn và phát huy thành tích ñã ñạt ñược.
Chương III
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ KINH PHÍ GIẢI THƯỞNG
ðiều 12. Trình tự, thủ tục xét thưởng
1. Hồ sơ ñăng ký:
a) Căn cứ vào cơ cấu giải thưởng và tiêu chí xét thưởng ñối với từng lĩnh vực,
Ban Tổ chức sẽ lập hồ sơ ñăng ký công bố kèm Kế hoạch tổ chức giải thưởng hàng năm
ñể các tổ chức, cá nhân tham gia ñăng ký;
b) Các tổ chức, cá nhân tham gia xét thưởng lập hồ sơ ñăng ký (theo mẫu của
Ban Tổ chức) và gửi trực tiếp hoặc qua bưu ñiện về Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế;
Ngoài ra, phải cung cấp thêm bản sao chứng thực các Báo cáo kết quả hoạt ñộng
kinh doanh; bản kê khai nộp thuế có xác nhận của nơi ñăng ký nộp thuế; bản sao các
giải thưởng ñạt ñược trong năm xét thưởng và một số văn bản khác trong trường hợp
Ban Tổ chức có yêu cầu bằng văn bản.
2. Tổ chức bình xét, ñánh giá, xếp hạng:
a) Ban Tổ chức xem xét các hồ sơ ñăng ký và ñánh giá, tính ñiểm cho từng hồ sơ
tham dự dựa trên các tiêu chí quy ñịnh. Các hồ sơ ñạt giải là hồ sơ ñược xếp theo thứ tự
ñiểm từ cao ñến thấp.
b) Trường hợp có nhiều hồ sơ trong cùng một hạng mục xét chọn có số ñiểm
bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ chọn hồ sơ có số tiền nộp ngân sách nhà nước lớn hơn.
ðiều 13. Tổ chức lễ công bố và trao giải
1. Kết quả xét chọn Giải thưởng ñược thông báo công khai trên các trang thông tin
ñiện tử của ngành, Cổng thông tin ñiện tử của tỉnh và tại Sở Du lịch trong vòng 30 ngày,
sau 30 ngày nếu không nhận ñược tố cáo, khiếu nại thì Ban Tổ chức phải ban hành
quyết ñịnh trao giải cho các tổ chức, cá nhân ñoạt giải;
2. Ban Tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức Lễ vinh danh và trao giải. Ngày chính thức
sẽ ñược Ban tổ chức công bố trước khi tổ chức ít nhất 15 ngày.
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ðiều 14. Kinh phí tổ chức
1. Kinh phí tổ chức Giải thưởng do ngân sách nhà nước cấp và từ các nguồn
xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước phù hợp với quy ñịnh của
pháp luật và không vi phạm quy ñịnh tại Khoản 3 ðiều 9 của Quy chế này.
2. Kinh phí quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này ñược quản lý theo ñúng quy ñịnh
của pháp luật và ñược sử dụng công khai cho việc tổ chức Giải thưởng và các hoạt ñộng
khác có liên quan.
Chương IV
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
ðiều 15. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
1. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo về kết quả xét thưởng và
những hành vi vi phạm trong quá trình tổ chức xét tặng Giải thưởng theo quy ñịnh của
pháp luật;
2. Ban Tổ chức có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xét tặng
Giải thưởng theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 16. Xử lý vi phạm
1. Cơ quan, ñơn vị, tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm Quy chế này và
quy ñịnh khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức ñộ của hành vi vi phạm
sẽ bị xử lý theo quy ñịnh của pháp luật;
2. Tổ chức, cá nhân ñược tặng Giải thưởng phải ñảm bảo duy trì các tiêu chí
ñạt ñược và các tiêu chí căn bản, nếu bị phát hiện có hành vi gian lận trong quá trình
tham dự Giải thưởng, làm ảnh hưởng ñến uy tín của Giải thưởng thì căn cứ vào mức ñộ
vi phạm của tổ chức, cá nhân, Ban Tổ chức Giải thưởng thu hồi Giải thưởng ñã trao tặng;
3. Việc thu hồi giải thưởng ñược công bố công khai trên các phương tiện thông tin
ñại chúng.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 17. Tổ chức thực hiện
1. Sở Du lịch chịu trách nhiệm:
a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức xét tặng
Giải thưởng và tham mưu thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng hằng năm; tham mưu
Ban Tổ chức Giải thưởng quy ñịnh chi tiết tiêu chí ñánh giá, phương án, cách tính ñiểm
ñối với từng tiêu chí phù hợp với từng lĩnh vực xét thưởng; tham mưu Ban Tổ chức
thành lập Hội ñồng xét tặng Giải thưởng.
b) Chủ trì, phối hợp với ngành, ñơn vị liên quan ñể triển khai thực hiện, hướng dẫn,
ñôn ñốc các tổ chức, cá nhân thực hiện ñảm bảo các nội dung quy ñịnh tại Quy chế này.
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2. Ban Tổ chức Giải thưởng có trách nhiệm: ban hành tiêu chí ñánh giá, hướng dẫn
việc xét chọn; quy ñịnh mẫu giấy chứng nhận, mẫu kỷ niệm chương; hướng dẫn tổ chức,
cá nhân lập hồ sơ ñăng ký; thành lập Hội ñồng xét tặng Giải thưởng; tổ chức Lễ công bố
và trao giải.
ðiều 18. ðiều khoản thi hành
1. Sở Du lịch, Ban Tổ chức Giải thưởng và các cơ quan, ñơn vị liên quan chịu
trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân
phản ánh kịp thời về Sở Du lịch ñể tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1273/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
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 09/2017/Nð-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ
qui ñịnh chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan
hành chính nhà nước;
Xét ñề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Giao nhiệm vụ cho bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh (ñiện thoại cơ quan 054.3822256, di ñộng 0914064333) làm
người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Quyền và trách nhiệm của người phát ngôn và cung cấp thông tin cho
báo chí thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 09/2017/Nð-CP ngày 09 tháng 02
năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho
báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những văn bản trước ñây của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
trái với Quyết ñịnh này ñều bãi bỏ.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở Thông tin và
Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1288/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 5 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi ñầu tư và thông tin, tiêu chí
lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện dự án trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
năm 2019, ñịnh hướng ñến năm 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6
năm 2015;
Căn cứ Luật ðầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật ðất ñai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 118/2015/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư;
Căn cứ Quyết ñịnh số 86/2009/Qð-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết ñịnh số 942/Qð-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Danh mục dự án kêu gọi ñầu tư của tỉnh
Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2017 - 2018 và ñịnh hướng ñến năm 2020 và các Quyết ñịnh
bổ sung danh mục;
Xét ñề nghị của Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Công văn số 1258/SKHðT-XTðT
ngày 20 tháng 5 năm 2019 về việc công bố thông tin dự án Khu dịch vụ du lịch
nghỉ dưỡng ðảo Cồn Sơn, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bổ sung danh mục dự án kêu gọi ñầu tư và công bố thông tin dự án kêu gọi
ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, ñịnh hướng ñến năm 2020 (Phụ lục
bổ sung danh mục và thông tin dự án Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng ðảo Cồn Sơn,
xã Phú Thuận, huyện Phú Vang ñính kèm).
ðiều 2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và các ñịa phương liên quan có
trách nhiệm ñăng tải thông tin các dự án ñược phê duyệt trên cổng thông tin ñiện tử
thuộc ñơn vị quản lý.
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ðiều 3. Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh, UBND huyện Phú Vang và các cơ quan liên quan căn cứ thông tin các
dự án ñược phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà ñầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện
dự án theo quy ñịnh hiện hành.
ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại
Quyết ñịnh số 942/Qð-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành
Danh mục dự án kêu gọi ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2017 - 2018,
ñịnh hướng ñến năm 2020 và các Quyết ñịnh bổ sung danh mục không trái với nội dung
Quyết ñịnh này vẫn giữ nguyên.
ðiều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở, ban, ngành,
cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang; Giám ñốc Trung tâm Xúc tiến
ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ðẦU TƯ CỦA TỈNH THỪA THIÊN
HUẾ NĂM 2019 ðỊNH HƯỚNG ðẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1288/Qð-UBND ngày 28/5/2019
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
STT
1

Tên dự án
Khu dịch vụ
du lịch nghỉ
dưỡng ðảo
Cồn Sơn, xã
Phú Thuận,
huyện Phú
Vang

ðịa ñiểm
xây dựng
Xã Phú
Thuận,
huyện Phú
Vang, tỉnh
Thừa
Thiên Huế

Mục tiêu
Hình thành khu dịch
vụ du lịch nghỉ dưỡng
cao cấp trên ñầm với
ñầy ñủ chức năng, kết hợp
các mô hình trải nghiệm
văn hóa, ñời sống
ngư dân góp phần
thay ñổi diện mạo của
vùng du lịch Thuận An
với nhiều tiềm năng
nhưng chưa ñược
quan tâm, ñầu tư
xứng tầm

Quy mô
dự án

Hình thức
ñầu tư
ðầu tư
- Khu
trong nước
vực ñảo hoặc ñầu tư
Cồn Sơn: trực tiếp
Khoảng
nước ngoài
42 ha.
- Khu
vực bến
thuyền
dịch vụ:
Khoảng
0,24 ha
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DỰ ÁN: KHU DỊCH VỤ DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG ðẢO CỒN SƠN
1. Tên dự án: Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng ðảo Cồn Sơn, xã Phú Thuận,
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. ðịa ñiểm: Khu ñất thuộc ñịa giới hành chính xã Phú Thuận, huyện Phú Vang,
tỉnh Thừa Thiên Huế. Phạm vi ranh giới các hướng ñều giáp ðầm Thanh Lam, xã
Phú Thuận, huyện Phú Vang.

Hiện trạng và ranh giới khu ñất
3. Diện tích:
- Khu vực ñảo Cồn Sơn: Khoảng 42 ha.
- Khu vực bến thuyền dịch vụ: Khoảng 0,24 ha.
4. Hiện trạng:
- Khu ñất dự án bao gồm các loại ñất: ðất nuôi trồng thủy sản 35.0 ha; ðất
trồng cây lâu năm 3.0 ha; ðất nghĩa ñịa 2.0 ha; ðất giao thông, thủy lợi 2.0 ha.
- Về quỹ ñất bố trí cải táng mồ mã bị di dời trong khu ñất thực hiện dự án:
UBND huyện Phú Vang có kế hoạch bố trí tại Khu nghĩa trang nhân dân xã Phú Xuân
và xã Phú Diên, huyện Phú Vang.
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5. Khái toán chi phí thuê ñất sơ bộ và chi phí bồi thường, GPMB:
- Chi phí bồi thường, GPMB (dự kiến): khoảng 45 tỷ ñồng.
- ðơn giá thuê ñất (dự kiến): khoảng 1.801.800.000 ñồng (trả tiền hàng năm).
6. Mục tiêu:
- Hình thành khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp trên ñầm với ñầy ñủ
chức năng, kết hợp các mô hình trải nghiệm văn hóa, ñời sống ngư dân góp phần
thay ñổi diện mạo của vùng du lịch Thuận An với nhiều tiềm năng nhưng chưa ñược
quan tâm, ñầu tư xứng tầm.
- Kết nối với các ñịa ñiểm du lịch xung quanh khu vực tạo nên chuỗi sản phẩm
du lịch - dịch vụ hấp dẫn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ñịa phương.
7. Sự thuận lợi của khu ñất dự án:
- Khu ñất tiếp giáp xung quanh là ñầm phá, ñây là ñiểm mạnh ñể phát triển
cảnh quan, môi trường kiến trúc ñặc sắc cho dự án.
- Khu ñất cách sân bay Phú Bài khoảng 25 km, cách Trung tâm thành phố Huế
khoảng 14 km, cách Cảng Chân Mây khoảng 70 km.
8. Hình thức lựa chọn nhà ñầu tư: Sau 30 ngày công bố, nếu chỉ có 01 nhà ñầu tư
quan tâm, thực hiện cấp quyết ñịnh chủ trương ñầu tư theo quy ñịnh; nếu có 02 nhà ñầu tư
trở lên ñăng ký, thực hiện lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện dự án theo quy ñịnh.
9. Hình thức ñầu tư: ñầu tư trong nước hoặc ñầu tư trực tiếp nước ngoài.
10. Tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư: Ngoài các ñiều kiện, quy ñịnh chung về ñiều kiện
nghiên cứu, ñầu tư phù hợp với các quy ñịnh hiện hành, nhà ñầu tư nghiên cứu,
ñầu tư dự án phải ñảm bảo các tiêu chí như sau:
10.1. Quy mô, tính chất dự án: ðầu tư xây dựng một khu du lịch, nghỉ dưỡng
sang trọng, ñẳng cấp với ñầy ñủ các dịch vụ tiện ích hoàn chỉnh về lưu trú, nghỉ dưỡng,
vui chơi giải trí, ẩm thực, khu tổ chức lễ hội, hội thảo và lễ hội văn hóa dân gian
ñịa phương.
- Dự án gồm có các công trình công cộng, dịch vụ và phụ trợ, khu biệt thự
nghỉ dưỡng (Khu biệt thự hướng ñầm phá với cơ cấu biệt lập, cao cấp kết nối với các
không gian xanh, sân thể dục thể thao, cây xanh và mặt nước).
- Khu vui chơi giải trí tổng hợp ñẳng cấp, ña dạng và phong phú các loại hình
ñáp ứng nhu cầu cho mọi lứa tuổi.
- Phát triển các khu khách sạn, dịch vụ du lịch, bar phục vụ khách lưu trú tại
khách sạn.
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- Xây dựng các không gian xanh, công viên cảnh quan trong các khu vực của dự án.
- Thực hiện việc ñánh giá tác ñộng môi trường ñầm phá kỹ lưỡng, tránh tác ñộng
tiêu cực ñến khu vực ñầm phá.
- ðể kết nối giao thông thuận tiện bằng ñường thủy, phương án ñề xuất phải xây dựng
các bến thuyền du lịch trong dự án và kết nối với ñất liền tại vị trí khu vực ñập Hòa Duân.
10.2. Tổng mức ñầu tư dự án: tối thiểu 800 tỷ ñồng (chưa kể tiền thuê ñất).
10.3. Tiến ñộ thực hiện dự án: tối ña 03 năm kể từ khi ñược thuê ñất.
10.4. Thời hạn thuê ñất: tối ña 50 năm.
10.5. Hình thức nộp tiền thuê ñất: hàng năm.
10.6. Năng lực tài chính của nhà ñầu tư:
10.6.1. Nhà ñầu tư có vốn thuộc sở hữu của mình ñể thực hiện dự án không thấp hơn
15% tổng vốn ñầu tư dự án, cam kết chứng minh nguồn vốn này chưa ñược sử dụng
ñể chứng minh năng lực tài chính cho các dự án khác. Trường hợp tại cùng một thời ñiểm,
nhà ñầu tư tham gia nhiều dự án thì phải ñảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu ñáp ứng ñủ
cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà ñầu tư cam kết thực hiện cho tất cả các dự án theo
quy ñịnh.
- Việc xem xét năng lực tài chính của nhà ñầu tư ñược thực hiện trên cơ sở báo cáo
giải trình năng lực tài chính của nhà ñầu tư, ñính kèm tài liệu chứng minh theo quy
ñịnh của Luật ðầu tư (Bản sao có chứng thực Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của
nhà ñầu tư hoặc báo cáo tài chính có kiểm toán ñối với nhà ñầu tư thuộc ñối tượng
quy ñịnh phải nộp báo cáo có kiểm toán ñộc lập).
- Nhà ñầu tư có cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính ñối với phần nghĩa vụ
tài chính còn lại ngoài vốn chủ sở hữu thuộc trách nhiệm thu xếp của nhà ñầu tư.
* ðối với doanh nghiệp ngoài ñịa phương ñã ñược cấp Quyết ñịnh chủ trương
ñầu tư, khuyến khích thành lập doanh nghiệp tại ñịa phương ñể quản lý vận hành,
khai thác và thực hiện các nghĩa vụ với ñịa phương sau khi dự án hoàn thành.
10.6.2. Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới tại ñịa phương (dưới 01 năm)
ñể thực hiện dự án (chỉ áp dụng cho dự án thứ nhất): Có vốn thuộc sở hữu của mình
ñể thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức ñầu tư ñối với dự án; vốn thuộc sở hữu
của mình chứng minh bằng vốn ñiều lệ thực góp bằng tiền ñến thời ñiểm báo cáo.
- Nhà ñầu tư có cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính ñối với phần nghĩa vụ
tài chính còn lại ngoài vốn chủ sở hữu thuộc trách nhiệm thu xếp của nhà ñầu tư.
10.7. Tính khả thi, hiệu quả kinh tế của dự án: Dự án phải thể hiện tính hiệu quả
kinh tế - xã hội (giải quyết việc làm cho lao ñộng, nộp ngân sách, các chỉ số kinh tế
hiệu quả, hiệu quả sử dụng ñất cao, sử dụng công nghệ tiên tiến, môi trường và các
vấn ñề liên quan khác theo quy ñịnh).
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10.8. Năng lực, kinh nghiệm ñầu tư:
- Nhà ñầu tư ñã hoàn thành hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 01 dự án
du lịch - dịch vụ hoặc bất ñộng sản có tổng mức ñầu tư trên 800 tỷ ñồng.
- Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới tại ñịa phương (dưới 01 năm) ñể thực hiện
dự án, yêu cầu: Có cổ ñông hoặc nhóm cổ ñông ñối với công ty cổ phần, thành viên
góp vốn hoặc nhóm thành viên góp vốn ñối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc có
chủ sở hữu ñối với công ty TNHH một thành viên ñáp ứng ñồng thời yêu cầu:
+ ðã ñầu tư hoàn thành hoặc ñang triển khai ñầu tư tối thiểu 01 dự án du lịch - dịch vụ
hoặc bất ñộng sản có tổng mức ñầu tư tối thiểu 800 tỷ ñồng.
+ Sở hữu phần vốn góp chiếm trên 50% vốn chủ sở hữu ñể thực hiện dự án.
10.9. Năng lực quản lý, vận hành, khai thác dự án: Nhà ñầu tư có văn bản
cam kết với UBND tỉnh hợp tác với ñối tác quản lý khách sạn có thương hiệu cao cấp
của Tập ñoàn khách sạn hàng ñầu thế giới (do các tổ chức quốc tế uy tín bình chọn
trong 02 năm gần nhất) ñể quản lý, vận hành dự án. Hợp ñồng thuê quản lý khách sạn
phải ñược ký trước khi khởi công xây dựng.
10.10. ðiều kiện không vi phạm pháp luật ñất ñai: Nhà ñầu tư thực hiện dự án
không vi phạm quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai ñối với trường hợp nhà ñầu tư ñang
sử dụng ñất do Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư khác theo
quy ñịnh tại Khoản 3, ðiều 14 Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của
Chính phủ.
11. Quy hoạch:
- Theo Quyết ñịnh số 2816/Qð-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh
về việc phê duyệt ðiều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh
Thừa Thiên Huế ñến năm 2030, Khu vực ñảo Cồn Sơn có chức năng sử dụng là ñất dịch vụ
phát triển du lịch. Các chỉ tiêu về sử dụng ñất như sau:
+ Quy mô khoảng 42ha;
+ Mật ñộ xây dựng gộp (brut - tô): ≤ 25%;
+ Tầng cao công trình: 1-3 tầng. ðối với các công trình ñiểm nhấn phải có phương án
thiết kế cụ thể trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết ñịnh.
- Tỷ lệ sử dụng ñất ñối với từng khu chức năng như sau:
+ ðất công trình khách sạn:

15% - 20%;

+ ðất công trình biệt thự:

10% - 15%;

+ ðất công trình công cộng, dịch vụ:

10% - 15%;

+ ðất công viên cây xanh:

20% – 25%;

+ ðất giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ khác: 20% - 25%.
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12. Thông tin liên hệ:
Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp
Sở Kế hoạch và ðầu tư Thừa Thiên Huế
ðịa chỉ: 07 Tôn ðức Thắng, thành phố Huế
Số ñiện thoại: +84 234 3855501/3938824/3938825
Email: ipa.skhdt@thuathienhue.gov.vn
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 11/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 5 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác ñảm bảo an toàn trong thiết kế
và thi công nhà xưởng sản xuất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Trong những năm qua, hoạt ñộng ñầu tư xây dựng công trình nhà xưởng sản xuất
ở các Khu công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh ngày càng phát triển về số lượng, ña dạng về
loại công trình, nhiều công trình có quy mô, công suất lớn.
ðể tăng cường công tác an toàn, nhằm hạn chế tối ña sự cố công trình trong
thi công xây dựng công trình trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn
về xây dựng, các chủ thể tham gia hoạt ñộng xây dựng công trình và các tổ chức,
cá nhân liên quan ñến hoạt ñộng xây dựng công trình Nhà xưởng sản xuất trên
ñịa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
1. ðối với nhà thầu thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế:
1.1. Tường bao Nhà xưởng sản xuất phải ñược tính toán ñầy ñủ tải trọng ngang
tác dụng lên tường (gồm gió ñẩy và gió hút), tải trọng ngang trong lúc thi công. Nếu
tường bao xây bằng gạch phải có hệ khung chèn bê tông cốt thép (sườn ñứng và
sườn ngang) và có chỉ dẫn kỹ thuật thi công phù hợp tải trọng thiết kế, trong ñó phải
ñảm bảo mỗi ñợt thi công tường bao xong phải chịu ñược tải trọng ngang mới ñược
tháo hệ thống chống ñỡ tường.
1.2. Thiết kế phải chỉ dẫn liên kết giữa tường gạch với sườn tường bê tông cốt thép,
ñảm bảo liên kết phù hợp, chắc chắn.
1.3. Nhà thầu thiết kế thực hiện việc giám sát tác giả ñầy ñủ và báo cáo theo
từng ñợt cho cơ quan chuyên môn về xây dựng khi cơ quan chuyên môn về xây dựng
thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ ñầu tư.
2. ðối với nhà thầu thi công xây dựng:
2.1. Thực hiện ñầy ñủ Hướng dẫn số 1496/SXD-CCGD ngày 17/7/2018 về việc
Hướng dẫn An toàn lao ñộng trong thi công xây dựng công trình trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế của Sở Xây dựng.
2.2. Lập biện pháp kỹ thuật thi công trình ñầy ñủ, trong ñó quy ñịnh cụ thể các
biện pháp ñảm bảo an toàn cho người, máy, thiết bị, bản thân công trình và công trình
lân cận trình chủ ñầu tư phê duyệt và thực hiện ñúng ñầy ñủ theo biện pháp ñã ñược
phê duyệt.
2.3. Thực hiện nghiêm túc, ñầy ñủ chỉ dẫn kỹ thuật thi công tường bao của hồ sơ
thiết kế. Thi công chiều cao mỗi ñợt không ñược vượt quy ñịnh của hồ sơ thiết kế.
Chỉ ñược tháo hệ thống chống ñỡ thi công sau khi khối xây, sườn tường bê tông cốt thép
ñảm bảo cường ñộ chịu lực.
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3. ðối với chủ ñầu tư:
3.1. Tổ chức thực hiện việc giám sát thi công công trình, phê duyệt biện pháp thi công
và kiểm tra việc chấp hành biện pháp thi công của Nhà thầu thi công xây dựng, các
yêu cầu kỹ thuật ñảm bảo an toàn trong thi công xây dựng của Nhà thầu thi công
xây dựng.
3.2. Thường xuyên ñôn ñốc việc thực hiện các biện pháp ñảm bảo an toàn lao ñộng
trong thi công xây dựng công trình theo quy ñịnh và kịp thời ñiều chỉnh, bổ sung các
biện pháp này khi cần thiết.
3.3. Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng tổ chức thực hiện kiểm ñịnh kỹ thuật
an toàn ñối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng sử dụng
trong thi công xây dựng công trình ñúng quy ñịnh của pháp luật.
3.4. Rà soát công tác tổ chức thi công, kịp thời chấn chỉnh và chỉ ñạo các nhà thầu
(tư vấn giám sát, thiết kế, thi công xây dựng) thực hiện ñầy ñủ các trách nhiệm về
công tác ñảm bảo an toàn lao ñộng trong thi công xây dựng công trình quy ñịnh tại
Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng Quy ñịnh về quản lý
an toàn lao ñộng trong thi công xây dựng công trình.
4. ðối với cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan chuyên môn về xây dựng:
4.1. Tăng cường công tác thẩm ñịnh trong cấp giấy phép, có ñánh giá về an toàn
thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của thiết kế.
4.2. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý an toàn lao ñộng trong thi công xây dựng
công trình theo quy ñịnh tại ðiều 8 Thông tư 04/2017/TT-BXD. Thông báo kết quả
kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình phải có
nội dung ñánh giá về an toàn lao ñộng.
4.3. Xử lý nghiêm các chủ thể vi phạm quy ñịnh của pháp luật về an toàn lao ñộng
trong thi công xây dựng công trình; cương quyết dừng thi công, dừng sử dụng máy,
thiết bị khi phát hiện vi phạm về an toàn lao ñộng.
Giao Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị liên quan
kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện chỉ thị này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên ðịnh

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.

