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Số: 01/2019/NQ-HðND Phú Vang, ngày 03 tháng 7 năm 2019 

               
NGHỊ QUYẾT 

Về một số giải pháp ñẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ VANG 

KHÓA VI - KỲ HỌP THỨ 8 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 

năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Sau khi xem xét Tờ trình và Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình 
thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo thẩm tra, thuyết trình của 
các Ban kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế Hội ñồng nhân dân huyện và ý kiến phát biểu 
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng ñầu năm và 
phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Căn cứ vào tình hình 
phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm 2019, Hội ñồng nhân dân huyện thống nhất 
giữ nguyên và tiếp tục thực hiện những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2019 ñã ñược Nghị quyết Hội ñồng nhân dân huyện ñề ra. 
ðồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện 
quyết liệt hơn trong 6 tháng cuối năm 2019, như sau: 

1. ðánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 
ñầu năm 2019:  

6 tháng ñầu năm 2019, ñược sự quan tâm chỉ ñạo của lãnh ñạo tỉnh, sự giúp ñỡ 
của các ban, ngành cấp tỉnh, sự chỉ ñạo thường xuyên của Ban Thường vụ Huyện ủy, 
việc tăng cường kiểm tra, giám sát của Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện, cùng với 
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sự nỗ lực, phấn ñấu của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp 
nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn ñịnh. ðối chiếu với các 
chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Huyện ủy 
và Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân huyện ñề ra từ ñầu năm 2019, nhiều chỉ tiêu ñã 
ñược triển khai thực hiện tích cực, ñạt ñược kết quả quan trọng; Dịch vụ thương mại 
phát triển mạnh; Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Xây dựng duy trì mức tăng trưởng 
so với cùng kỳ; Sản xuất nông nghiệp tuy gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh 
dịch tả lợn Châu Phi nhưng vẫn tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, 
hiệu quả sản xuất; lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội 
ñược bảo ñảm; Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội ñược giữ vững. Tuy nhiên, 
Bên cạnh những kết quả ñạt ñược, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội trong 6 tháng ñầu năm 2019 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, ñó là:  

a) Công tác thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường các chợ còn 
nhiều bất cập, chưa ñược thu gom, xử lý. Hệ thống phòng cháy chữa cháy chưa ñầu tư; 
một số chợ chưa ñược xây dựng kiên cố. 

b) Công tác quản lý nhà nước, phát triển du lịch, dịch vụ du lịch vẫn chưa xứng tầm 
với tiềm năng của ñịa phương. Phát triển về du lịch chưa ñồng bộ, thiếu các thiết chế 
văn hóa, thể thao. Công tác trùng tu, tôn tạo các công trình di tích lịch sử, cách mạng, 
kiến trúc nghệ thuật còn gặp nhiều khó khăn chưa ñáp ứng ñược yêu cầu. 

c) Công tác tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật ñược chú trọng, 
ñã có kết quả bước ñầu nhưng còn ít, chưa ñáp ứng ñược nhu cầu sản xuất. Liên kết 
sản xuất theo cánh ñồng lớn gắn với bao tiêu nông sản tuy có phát triển nhưng còn ở 
quy mô nhỏ. 

d) Huy ñộng cháu nhà trẻ và mẫu giáo ñến trường còn thấp so với kế hoạch chỉ tiêu 
của Sở Giáo dục và ðào tạo ñề ra do một số trường còn thiếu phòng học nên hạn chế 
việc huy ñộng trẻ ra lớp vì số lượng trẻ quá tải so với số lượng trẻ quy ñịnh. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 

ðể thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội ñã 
ñược Nghị quyết của Huyện ủy, Hội ñồng nhân dân huyện ñã ñề ra từ ñầu năm 2019, 
bên cạnh các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện theo Nghị quyết, cần tập trung chỉ ñạo 
thực hiện ñối với các chỉ tiêu ñạt thấp và khắc phục, giải quyết các tồn tại hạn chế 
trong 6 tháng ñầu năm 2019 như sau:  

a) ðẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao ñời sống cho nhân dân 

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ñể ñẩy mạnh phát triển sản xuất, dịch vụ, 
du lịch và thu hút ñầu tư. Huy ñộng các nguồn lực của các thành phần kinh tế ñể 
phát triển và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ.  

ðôn ñốc tiến ñộ triển khai dự án Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An; 
Khởi công xây dựng dự án khu vui chơi và công viên biển (HAB Park) ở Vinh Thanh; 
Phối hợp và hỗ trợ ñể sớm triển khai dự án Khu du lịch, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng 
cao cấp ở Vinh Xuân - Vinh Thanh. 
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Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế ñể kêu gọi ñầu tư nhà máy 
sản xuất ưu tiên trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ vào Khu công nghiệp Phú ða. Lập 
danh mục ñầu tư ñể xin vốn Trung ương, tỉnh và xúc tiến kêu gọi ñầu tư hạ tầng vào 
Cụm công nghiệp Thuận An. Hoàn chỉnh ñầu tư hạ tầng làng nghề nước mắm xã Phú Thuận. 
Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn khuyến công của tỉnh và huyện ñể hỗ trợ phát triển 
sản phẩm các ngành nghề nông thôn và làng nghề truyền thống. 

Chỉ ñạo thắng lợi sản xuất lúa vụ Hè Thu. Theo dõi các ñối tượng sâu bệnh hại trên 
hoa, rau các loại và các cây trồng khác ñể có biện pháp quản lý, phòng trừ kịp thời. 

Thực hiện tốt công tác phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Hướng dẫn 
người dân phát triển chăn nuôi tập trung quy mô trang trại gia trại ñồng thời vừa phát triển 
chăn nuôi nông hộ theo hình thức công nghiệp, an toàn sinh học và chuẩn bị tốt các 
ñiều kiện về giống, chuồng trại, thức ăn,... ñể khôi phục chăn nuôi lợn ngay sau khi 
dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi ñược khống chế. 

Tiếp tục vận ñộng ngư dân ñóng mới, cải hoán tàu công suất cao, mua sắm trang 
thiết bị và cải tiến ngư lưới cụ ñể vươn khơi bám biển dài ngày. Tổ chức cho 53 chiếc 
tàu ñược Chi cục thủy sản cấp phép khai thác thủy sản bằng nghề giã cào ký cam kết 
ñánh bắt ñúng luồng tuyến theo quy ñịnh; Yêu cầu 70 chủ tàu còn lại cam kết ñánh bắt 
ñúng nghề ñược Chi cục thủy sản cho phép. 

Tập trung lãnh ñạo, chỉ ñạo ñể hoàn thành các tiêu chí còn thiếu của các xã 
Vinh Thanh, Phú Dương, Phú Thanh phấn ñấu ñạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.  

Triển khai có hiệu quả công tác vớt bèo trên sông, hói và diệt trừ cây Mai Dương. 
Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện ðề án “Ngày Chủ nhật xanh”. Xây dựng kế hoạch 
giải tỏa dứt ñiểm tình trạng tái tập kết cát, sỏi tại bãi tập kết cát, sỏi không phù hợp 
quy hoạch trên ñịa bàn.  

b) Tiếp tục phát triển văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, ñảm bảo an sinh xã hội 

Chuẩn bị tốt các ñiều kiện ñể triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Nâng cao 
chất lượng ñội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục xây dựng trường 
ñạt chuẩn Quốc gia năm 2019 theo lộ trình.  

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về công tác gia ñình, hoạt ñộng du lịch, 
công nghệ thông tin viễn thông. Triển khai cắm mốc các di tích trên ñịa bàn. Quản lý 
tốt các loại hình dịch vụ văn hóa.  

Nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền trên ðài truyền thanh huyện và ñài, trạm 
truyền thanh cơ sở phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

Làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; ñảm bảo chất lượng, 
vệ sinh an toàn thực phẩm.  

Thực hiện tốt các chính sách, biện pháp trợ giúp phát triển kinh tế và tiếp cận 
các dịch vụ xã hội cho người nghèo. Phát triển mạng lưới dạy nghề cho người lao ñộng, 
nâng cao tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo và ñào tạo nghề.  
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c) Tăng cường công tác thu ngân sách, kết hợp quản lý chặt chẽ nguồn chi  

Triển khai các giải pháp ñể tăng nguồn thu ngân sách; Tăng cường công tác 
chống thất thu; chú trọng bồi dưỡng nguồn thu; Chỉ ñạo thực hiện có hiệu quả việc 
bán ñấu giá ñất tại các khu vực ñã có quy hoạch phân lô và giá khởi ñiểm. Phấn ñấu 
hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách trước ngày 30/11/2019. 

Thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, thường xuyên kiểm tra các ñơn vị 
sử dụng ngân sách trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

d) Tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước:  

Triển khai có hiệu quả ðề án ñiều ñộng công an chính quy ñảm nhiệm các chức danh 
Công an xã trên ñịa bàn huyện. 

Xây dựng ðề án sắp xếp các ñơn vị hành chính cấp xã theo ñúng tinh thần chỉ ñạo 
của Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện 
sắp xếp các ñơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai ñoạn 2019 - 2021. 
Sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí ñội ngũ cán bộ, công chức và giải quyết chế ñộ chính sách 
ñối với cán bộ, công chức dôi dư tại hai ñơn vị Vinh Thái và Vinh Phú sau khi thực hiện 
sắp xếp. 

Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện; 
ðẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức trong 
thực thi công vụ.  

Tiếp tục kiểm tra công tác cải cách hành chính ở các phòng, ban chuyên môn và 
UBND các xã, thị trấn, kết hợp chặt chẽ với việc kiểm tra tình hình thực hiện kỷ luật, 
kỷ cương hành chính của ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần chỉ ñạo 
của UBND tỉnh. 

Duy trì có hiệu quả ðề án Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện ñại 
của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Chỉ ñạo các xã Phú Thuận, Vinh Phú, Phú Xuân 
và Vinh Thanh khẩn trương ñưa vào hoạt ñộng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện ñại 
trong quý III/2019.  

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội của chính quyền 
các cấp; Chủ ñộng nắm tình hình từ cơ sở, ñẩy mạnh việc thực hiện các kết luận sau 
thanh tra. 

e) Bảo ñảm quốc phòng - an ninh 

Duy trì nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến ñấu từ huyện ñến cơ sở, phối hợp 
với các lực lượng nắm chắc tình hình ñịa bàn, kịp thời làm tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền giải quyết tốt các vấn ñề nổi cộm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội trên ñịa bàn trong mọi thời ñiểm.  

Chủ ñộng nắm chắc tình hình ñịa bàn, giám sát chặt chẽ ñối tượng trọng ñiểm, 
bảo ñảm tốt an ninh nông thôn; tăng cường nắm tình hình an ninh biên giới biển. 
Thực hiện có hiệu quả công tác ñảm bảo an ninh tôn giáo. 
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Tăng cường công tác phòng chống ñối với các loại tội phạm nguy hiểm, tội phạm 
hoạt ñộng băng ổ nhóm; Kiên quyết không ñể hình thành các tụ ñiểm ma túy, mại dâm, 
cờ bạc trên ñịa bàn. ðẩy mạnh công tác phát ñộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc, nhất là tại các ñịa bàn trọng ñiểm, phức tạp. 

Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập cụm làng xã chiến ñấu 
năm 2019 theo ñúng kế hoạch và ñạt kết quả tốt.  

Triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 ñảm bảo chỉ tiêu 
trên giao. 

f) Công tác phòng, chống tham nhũng 

Triển khai và hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2019. Duy trì 
công tác tiếp công dân theo quy ñịnh; giải quyết dứt ñiểm, kịp thời các ñơn thư 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh mới phát sinh. Triển khai kiểm tra công tác 
phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch và kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2019 
theo ñúng quy ñịnh.  

h) Công tác phòng chống thiên tai, bão lụt 

Triển khai tốt các phương án, biện pháp phòng, chống bão lụt năm 2019. Chú trọng 
công tác xây dựng kế hoạch, phương án di dời dân, phương tiện, lực lượng phòng, chống 
bão lụt - Tìm kiếm cứu nạn ở từng cơ sở, thôn xóm, khu dân cư ñể chủ ñộng phòng, 
chống có hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.  

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân huyện giao trách nhiệm: 

1. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện. 

2. Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân huyện, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tăng cường giám sát 
và ñộng viên toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 
năm 2019 ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện quyết nghị. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện Phú Vang khóa VI, kỳ họp 
thứ 8 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 
tháng 7 năm 2019./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
Hồ Văn Cường 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 
     ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

      Số: 1575/Qð-UBND                  Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 7 năm 2019 
 

QUYẾT ðỊNH 

Ban hành tiêu chí những dự án phát triển hạ tầng giao thông vận tải 
thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương số 75/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 
năm 2015; 

Căn cứ Luật Giao thông ñường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về 
tăng cường bảo ñảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai ñoạn 
2019 - 2021; 

Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGTVT ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giao thông 
vận tải quy ñịnh việc xác ñịnh và xử lý vị trí nguy hiểm trên ñường bộ ñang khai thác; 

Xét  ñề  nghị  của  Giám  ñốc  Sở  Kế hoạch  và  ðầu  tư  tại Tờ trình số 1516/TTr-SKHðT 
ngày 12 tháng 6  năm 2019,  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành tiêu chí những dự án phát triển hạ tầng giao thông vận tải thực hiện 
mục tiêu giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông với những nội dung chủ yếu sau: 

1. Giải thích từ ngữ 

Trong Quyết ñịnh này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 

a) ðiểm ñen tai nạn giao thông ñường bộ (sau ñây gọi tắt là "ñiểm ñen") 
là nơi mà tại ñó thường xảy ra tai nạn giao thông. 

b) ðiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông ñường bộ là nơi mà tại ñó có thể xảy ra tai nạn 
giao thông. 

c) ðiểm ùn tắc giao thông là nơi mà tại ñó nhu cầu sử dụng tiếp cận hoặc vượt quá 
khả năng thông hành thực tế. 
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d) Từ “ñiểm" ở ñiểm a, ñiểm b, ñiểm c Khoản này ñược hiểu là một vị trí, một 
ñoạn ñường hoặc trong khu vực nút giao. 

ñ) Cơ quan trực tiếp quản lý ñường bộ là Sở Giao thông vận tải; Ban Quản lý 
Khu vực phát triển ñô thị tỉnh Thừa Thiên Huế; Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp 
tỉnh Thừa Thiên Huế; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau ñây gọi chung 
là cấp huyện); UBND xã, phường, thị trấn (sau ñây gọi chung là cấp xã). 

2. Tiêu chí xác ñịnh ñiểm ñen 

Tiêu chí xác ñịnh ñiểm ñen là tình hình tai nạn giao thông xảy ra trong một 
năm (12 tháng), thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) 02 vụ tai nạn giao thông có người chết; 

b) 03 vụ tai nạn trở lên, trong ñó có 01 vụ có người chết. 

c) 04 vụ tai nạn trở lên, nhưng chỉ có người bị thương. 

3. Tiêu chí xác ñịnh ñiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông 

Tiêu chí xác ñịnh ñiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông là hiện trạng công trình 
ñường bộ, hiện trạng khu vực và tình hình tai nạn giao thông xảy ra trong một năm 
(12 tháng), thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Hiện trạng công trình ñường bộ, hiện trạng tổ chức giao thông và xung quanh 
vị trí có yếu tố gây mất an toàn giao thông; 

b) Xảy ra 05 vụ va chạm trở lên hoặc có ít nhất 01 vụ tai nạn nhưng chỉ có 
người bị thương. 

4. Tiêu chí xác ñịnh ñiểm ùn tắc giao thông 

Tiêu chí xác ñịnh ñiểm ùn tắc giao thông là tình hình giao thông xảy ra ít nhất 
một lần trong ngày, bao gồm cả 3 tiêu chí sau:  

- Vận tốc trung bình dòng xe thấp hơn hoặc bằng 5 km/h; 

- Ùn tắc kéo dài trên 30 phút; 

- Chiều dài dòng xe kéo dài từ 200 - 300m. 

5. Thứ tự ưu tiên phân bố nguồn vốn 

a) Những dự án phát triển hạ tầng giao thông vận tải thực hiện mục tiêu giảm 
tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông là những dự án xử lý ñiểm ñen, ñiểm tiềm ẩn 
tai nạn giao thông, ñiểm ùn tắc giao thông. 

b) Thứ tự ưu tiên phân bố nguồn vốn: Ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho những 
dự án phát triển hạ tầng giao thông vận tải thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông, 
ùn tắc giao thông theo thứ tự: dự án xử lý ñiểm ñen, dự án xử lý ñiểm tiềm ẩn tai nạn 
giao thông, dự án xử lý ñiểm ùn tắc giao thông. Ưu tiên phân bổ kinh phí ñể xử lý các 
ñiểm ñen, tiền ẩn giao thông, ñiểm ùn tắc giao thông tại các khu vực trung tâm huyện, 
thị xã, thành phố;  
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c) ðiều kiện ñể ñược xem xét ưu tiên bố trí nguồn: Căn cứ thành phần hồ sơ, 
các bước xử lý theo quy ñịnh, hướng dẫn tại Thông tư 26/2012/TT-BGTVT ngày 
20/7/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh việc xác ñịnh và xử lý vị trí nguy hiểm 
trên ñường bộ ñang khai thác. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Cơ quan trực tiếp quản lý ñường bộ chủ trì, phối hợp cơ quan Công an 
(ñịnh kỳ, ñột xuất) ñể thống nhất số liệu, thống kê vụ va chạm, tai nạn giao thông và 
lập hồ sơ ñiểm ñen, ñiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. 

2. Cơ quan trực tiếp quản lý ñường bộ căn cứ vào số vụ va chạm, số vụ tai nạn 
giao thông trong một năm (12 tháng), mức ñộ nghiêm trọng về số người chết, số người 
bị thương, giá trị tài sản hư hỏng, số vụ ùn tắc giao thông ñối chiếu với tiêu chí quy ñịnh 
tại Khoản 2, khoản 3, khoản 4 ðiều 1 của Quyết ñịnh này, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên 
xử lý, ñề xuất những dự án phát triển hạ tầng giao thông vận tải thực hiện mục tiêu 
giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. 

3. Hàng năm, căn cứ nguồn lực, nhu cầu thực tế phát triển kinh tế xã hội của  
ñịa phương và các quy ñịnh hiện hành, Sở Kế hoạch và ðầu tư tham mưu UBND tỉnh 
cân ñối nguồn lực, ñảm bảo bố trí ñủ nguồn vốn ñể triển khai những dự án phát triển 
hạ tầng giao thông vận tải thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Kế hoạch 
và ðầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám ñốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh; 
Giám ñốc Ban Quản lý Khu vực phát triển ñô thị tỉnh; Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế, 
công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và Thủ trưởng các 
cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1668/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 7 năm 2019 

 

QUYẾT ðỊNH 
Về cơ chế, chính sách, ñối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ  

kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 02/2017/Nð-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 
về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ñể hỗ trợ sản xuất vùng bị thiệt hại 
do thiên tai, dịch bệnh; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 793/Qð-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về cơ chế, chính sách, ñối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, 
chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Công văn số 1648/STC-QLNS ngày 
05 tháng 7 năm 2019, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi như sau: 

1. Hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, ñơn 
vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi 
(gọi chung là cơ sở chăn nuôi) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi 
với mức cụ thể như sau: 

a) ðối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 25.000 ñồng/kg lợn hơi; 

b) ðối với lợn nái, lợn ñực ñang khai thác: Hỗ trợ 30.000 ñồng/kg lợn hơi. 

2. Hỗ trợ doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy ñịnh của Luật Hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 (không bao gồm doanh nghiệp 
nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) 
có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi với mức hỗ trợ cụ thể như sau: 

a) ðối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 8.000 ñồng/kg lợn hơi; 

b) ðối với lợn nái, lợn ñực ñang khai thác: Hỗ trợ 10.000 ñồng/kg lợn hơi. 

Mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối ña không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi 
ñã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có). 
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3. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí quy ñịnh của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và 
vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) và 
chủ hộ nuôi giữ lợn giống cụ kỵ, ông bà với mức 500.000 ñồng/con lợn ñến ngày 
31/12/2019 nhằm nâng cao các biện pháp an toàn sinh học, sát trùng tiêu diệt các loại 
mầm bệnh ñảm bảo duy trì ñàn lợn giống phục vụ tái ñàn khi kiểm soát ñược dịch bệnh. 

4. Hỗ trợ trực tiếp cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh 
ñộng vật là 200.000 ñồng/người/ngày ñối với ngày làm việc và 400.000 ñồng/người/ngày 
ñối với ngày nghỉ, ngày lễ, Tết. 

5. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục hỗ trợ: 

Thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 02/2017/Nð-CP ngày 09/01/2017 của 
Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ñể hỗ trợ sản xuất vùng 
bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 

6. Nguồn lực và cơ chế hỗ trợ: 

a) Nguồn lực: 

- Dự phòng ngân sách tỉnh. 

- Quỹ dự trữ tài chính cấp 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 chi 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 chi phí hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh 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 (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. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Chủ trì, làm ñầu mối thực hiện chính sách, nắm bắt kịp thời vướng mắc trong 
quá trình thực hiện ñể xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan 
xử lý. 
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b) Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại do dịch bệnh tả lợn Châu Phi của 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; tổng hợp nhu cầu hỗ trợ kinh phí 
của các ñịa phương gửi Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh; 
hướng dẫn các ñịa phương thực hiện chính sách, mức hỗ trợ nêu trên. 

2. Sở Tài chính: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 
nguồn kinh phí hỗ trợ cho các ñịa phương theo quy ñịnh. 

b) Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ và Bộ Tài chính 
bổ sung nguồn kinh phí thực hiện chính sách. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế: 

a) Tổ chức thống kê, ñánh giá thiệt hại do dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên ñịa bàn 
(gồm cả các cơ quan, ñơn vị thuộc Bộ Quốc phòng); chủ ñộng sử dụng ngân sách 
ñịa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã 
ñể hỗ trợ kịp thời cho các chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy theo mức quy ñịnh tại 
Quyết ñịnh này.   

b) Trường hợp có khó khăn về kinh phí, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, 
ñề xuất nhu cầu gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñể tổng hợp 
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu tổng hợp. 

c) Hướng dẫn, chỉ ñạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai 
thực hiện việc hỗ trợ trực tiếp ñến các chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy ñảm bảo 
công khai, minh bạch, ñúng ñối tượng và mức quy ñịnh, dưới sự giám sát của người dân, 
không ñể xảy ra hiện tượng tiêu cực, trục lợi chính sách. 

d) Tổng hợp các khó khăn vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện gửi 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñể xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp 
Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời. 

4. Ủy ban nhân dân cấp xã:  

Chịu trách nhiệm xác ñịnh chính xác ñối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ cho từng 
ñối tượng, chi trả, thanh, quyết toán kinh phí ñúng ñối tượng, ñúng chế ñộ, không ñể 
thất thoát lãng phí và xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách.  

5. Các quy ñịnh khác không nêu trong Quyết ñịnh này ñược thực hiện theo 
quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 02/2017/Nð-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế 
chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ñể hỗ trợ sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, 
dịch bệnh.    

ðiều 3. ðiều khoản chuyển tiếp 

a) ðối với các trường hợp xảy ra dịch và ñã ñược cơ quan có thẩm quyền 
xác nhận trước ngày 27/6/2019 thì áp dụng mức hỗ trợ theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh 
số 917/Qð-UBND ngày 11/4/2019, Quyết ñịnh số 1253/Qð-UBND ngày 24/5/2019 
của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy ñịnh hiện hành khác. 
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b) ðối với các trường hợp xảy ra dịch và ñã ñược cơ quan có thẩm quyền xác nhận 
từ ngày 27/6/2019 ñến ngày Quyết ñịnh có hiệu lực thi hành thì áp dụng mức hỗ trợ 
theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh này. 

ðiều 4. Hiệu lực thi hành 
a) Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết ñịnh số 

917/Qð-UBND ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh về quy ñịnh hỗ trợ chủ chăn nuôi có 
lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh và Quyết ñịnh số 1253/Qð-UBND ngày 24/5/2019 của 
UBND tỉnh về ñiều chỉnh, bổ sung Quyết ñịnh số 917/Qð-UBND ngày 11/4/2019 
của UBND tỉnh.  

b) Quyết ñịnh này sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2019.  
ðiều 5. 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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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

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

Số: 14/CT-UBND             Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 7 năm 2019 

 

CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách  

phòng cháy, chữa cháy rừng  
 

 

Liên tiếp trong những ngày cuối tháng 6/2019, trên toàn tỉnh ñã xảy ra nhiều vụ 
cháy rừng lớn, chính quyền các ñịa phương và các lực lượng chức năng ñã tích cực 
tổ chức ngăn chặn, cứu chữa, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra. Thực hiện 
Công ñiện số 776/Cð-TTg ngày 29/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 
các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng, ñể ngăn chặn tình trạng cháy rừng 
có thể xảy ra trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các 
ngành, các ñịa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế khẩn trương chỉ ñạo và 
triển khai các biện pháp cấp bách sau ñây: 

- Chỉ ñạo rà soát các phương án phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là lực lượng, 
phương tiện, trang thiết bị ñể thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ - 5 sẵn sàng”; 
phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt thời gian diễn ra nắng nóng khi 
dự báo cháy rừng cấp IV, V. Chú trọng thực hiện các phương án huy ñộng lực lượng 
chữa cháy kịp thời, không ñể xảy ra cháy lớn, phân công nhiệm vụ chỉ huy, chỉ ñạo 
chữa cháy tại hiện trường và thực hiện phương án thống nhất chỉ huy. 

- Trong trường hợp cháy rừng xảy ra phải có phương án bảo vệ ñường dây 
truyền tải ñiện quốc gia, ñảm bảo an toàn kho tàng, tài sản của nhân dân và nhà nước, 
chủ ñộng thực hiện sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm bởi cháy rừng. 

- Chỉ ñạo các chủ rừng và các ñơn vị liên quan tổ chức trực ban, trực chỉ huy, 
trực chòi canh và bố trí các ñiểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở các khu vực trọng ñiểm 
dễ xảy ra cháy rừng, phối hợp kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực rừng có nguy cơ 
cháy cao, kịp thời phát hiện các ñiểm cháy ñể huy ñộng lực lượng, phương tiện 
cứu chữa kịp thời. Tiến hành kiểm tra ñịnh kỳ và ñột xuất việc trực ban, trực chỉ huy, 
tuần tra tại hiện trường của các chủ rừng trên ñịa bàn. 

- Nghiêm cấm việc ñốt thực bì, ñốt nương, ñốt rác, ñốt ong và các hành vi dùng 
lửa trái quy ñịnh có thể gây ra cháy rừng. Chỉ ñạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 
quy ñịnh pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng. 

- Chỉ ñạo các cơ quan chức năng phối hợp ñiều tra làm rõ nguyên nhân, truy tìm 
ñối tượng vi phạm và xử lý nghiêm minh theo quy ñịnh pháp luật. 



CÔNG BÁO/Số 31/Ngày 11-7-2019 15

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ ñạo các Ban quản lý rừng, các 
Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên lâm nghiệp tập trung nguồn lực ñể thực hiện 
các phương án phòng cháy chữa cháy rừng; tổ chức trực chiến, trực ban, trực hiện trường 
và thực hiện tuần tra, giám sát lửa rừng; chỉ ñạo Chi cục Kiểm lâm thường xuyên chỉ ñạo 
hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các ñịa phương, có kế hoạch 
phối hợp với các lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Quân ñội sẵn sàng lực lượng, 
phương tiện, trang thiết bị cho chữa cháy rừng. 

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ ñội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh 
chỉ ñạo các ñơn vị trực thuộc chuẩn bị các phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng 
tham gia chữa cháy khi có yêu cầu. 

Công an tỉnh chỉ ñạo các ñơn vị nghiệp vụ phối hợp với các ñơn vị Kiểm lâm 
ñiều tra thủ phạm gây ra các vụ cháy, xử lý nghiêm minh các ñối tượng vi phạm theo 
quy ñịnh pháp luật. 

4. ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (TRT), Báo Thừa Thiên Huế có trách nhiệm 
thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy rừng; kịp thời ñưa thông tin 
về cảnh báo và dự báo cháy rừng trong thời ñiểm xảy ra nắng nóng. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, ñịa phương, ñơn vị 
liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung của Chỉ thị này./. 

 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 15/CT-UBND 

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

 
               Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 7 năm 2019 

 
 

CHỈ THỊ 
Về việc kiểm kê ñất ñai, lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 2019 

 
 

Thực hiện công tác kiểm kê ñất ñai, lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất quy ñịnh 
theo quy ñịnh ðiều 34 của Luật ðất ñai năm 2013 và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 
17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê ñất ñai, lập bản ñồ hiện trạng sử dụng 
ñất năm 2019; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các Sở, ngành có 
liên quan tổ chức thực hiện kiểm kê ñất ñai, lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 2019, 
với những nội dung chủ yếu sau ñây: 

1. Mục ñích, yêu cầu 

- Việc kiểm kê ñất ñai, lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 2019 nhằm ñánh giá 
ñược chính xác thực trạng tình hình sử dụng ñất ñai của từng ñơn vị hành chính các 
cấp xã, huyện, tỉnh; làm cơ sở ñể ñánh giá tình hình quản lý, sử dụng ñất ñai trong 5 năm qua 
và ñề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về ñất ñai, 
nâng cao hiệu quả sử dụng ñất của các cấp, ñồng thời làm cơ sở cho việc lập, ñiều chỉnh, 
quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất trong giai ñoạn 2021 - 2030. 

- Việc kiểm kê ñất ñai, lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 2019 phải ñược 
thực hiện ñầy ñủ, chính xác, ñúng thời gian; bảo ñảm tính khách quan, trung thực, 
phản ánh thực tế sử dụng ñất. 

2. Nội dung kiểm kê ñất ñai, lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 2019 

Nội dung kiểm kê ñất ñai, lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất của từng ñơn vị 
hành chính các cấp trong năm 2019, bao gồm: 

a) Diện tích các loại ñất theo quy ñịnh tại ðiều 10 của Luật ðất ñai năm 2013; 
diện tích các loại ñối tượng ñang sử dụng ñất, ñối tượng ñang quản lý ñất theo quy ñịnh 
tại ðiều 5 và ðiều 8 của Luật ðất ñai năm 2013. Trong ñó, kiểm kê chi tiết các loại 
ñất trồng lúa, ñất rừng sản xuất, ñất rừng phòng hộ, ñất rừng ñặc dụng. 

b) Diện tích ñất ngập nước, ñất khu bảo tồn thiên nhiên, ñất cơ sở bảo tồn ña dạng 
sinh học theo quy ñịnh tại ðiều 16 và ðiều 35 của Luật ða dạng sinh học. 

c) Tình hình sử dụng ñất do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa 
quản lý sử dụng; ñất do các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, 
lâm nghiệp sử dụng; ñất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại; ñất xây dựng các 
công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục ñích kinh doanh; 
ñất nông nghiệp sử dụng vào mục ñích công ích. 
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Việc kiểm kê ñất ñai năm 2019 phải ñánh giá ñược thực trạng tình hình quản lý, 
sử dụng ñất; tình hình biến ñộng ñất ñai trong 5 năm qua của từng ñơn vị hành chính 
các cấp xã, huyện, tỉnh; nhất là việc quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất; 
việc chấp hành pháp luật ñất ñai của các tổ chức, cá nhân ñang sử dụng ñất; làm rõ 
nguyên nhân hạn chế, tồn tại; ñề xuất ñổi mới cơ chế, chính sách, pháp luật ñất ñai và 
các biện pháp tăng cường quản lý, sử dụng ñất ñể khắc phục hạn chế, tồn tại hiện nay. 

3. Giải pháp thực hiện 

a) Việc kiểm kê ñất ñai, lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất ñối với các nội dung 
tại ñiểm a và b, khoản 2 của Chỉ thị này phải ñược thực hiện trên cơ sở tài liệu, dữ liệu 
ñất ñai hiện có, kết hợp với ñiều tra thực tế, khoanh vẽ, chỉnh lý lên bản ñồ ñối với 
các trường hợp biến ñộng trong kỳ kiểm kê (từ năm 2015 ñến năm 2019) và tổng hợp 
kết quả kiểm kê ñất ñai. 

b) Việc kiểm kê ñất ñai chuyên ñề ñối với các nội dung tại ñiểm c, mục 2 của 
Chỉ thị này ñược thực hiện bằng phương pháp ñiều tra trực tiếp ñể tổng hợp, báo cáo. 

c) Áp dụng công nghệ thông tin cho việc thu thập, tính toán, tổng hợp diện tích 
ñất ñai, lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất các cấp ñể bảo ñảm ñộ chính xác, thống nhất 
kết quả kiểm kê ñất ñai. 

d) Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện; ñặc biệt 
coi trọng việc kiểm tra nghiệm thu kết quả thực hiện của tất cả các công ñoạn, ở các cấp, 
nhất là việc thực hiện ở cấp xã ñể bảo ñảm yêu cầu chất lượng và tính trung thực của 
số liệu kiểm kê.  

ñ) Các ñịa phương căn cứ vào yêu cầu công việc và ñiều kiện thực tế ñể huy ñộng 
lực lượng chuyên môn phù hợp hiện có của các cơ quan, ñơn vị sự nghiệp công lập ở 
các cấp cùng tham gia thực hiện nhằm bảo ñảm chất lượng và thời gian thực hiện; 
trường hợp thiếu nhân lực thì thuê các tổ chức có chuyên môn phù hợp ngoài công lập 
ñể thực hiện. 

4. Thời ñiểm thực hiện và thời hạn hoàn thành 

a) Thời ñiểm kiểm kê ñất ñai, lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất ñược thực hiện 
thống nhất trên toàn tỉnh từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. Số liệu kiểm kê ñất ñai năm 2019 
ñược tính ñến ngày 31 tháng 12 năm 2019. 

b) Thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê ñất ñai, lập bản ñồ hiện trạng 
sử dụng ñất năm 2019 ñược quy ñịnh như sau: 

- Cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16 tháng 01 năm 2020; 

- Cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 01 tháng 3 năm 2020; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31 
tháng 3 năm 2020; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 
tháng 4 năm 2020. 
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5. Kinh phí 

Kinh phí kiểm kê ñất ñai, lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 2019 do ngân sách 
nhà nước ñảm bảo, cân ñối trong dự toán ngân sách ñược giao hàng năm. 

6. Tổ chức thực hiện  

a) Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 
UBND tỉnh trong việc thực hiện việc kiểm kê ñất ñai, lập bản ñồ hiện trạng sử dụng 
ñất năm 2019 trên phạm vi toàn tỉnh; 

- Chủ trì lập Dự toán Kiểm kê ñất ñai và lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 2019 
theo nội dung quy ñịnh của Luật ðất ñai, các Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai 
và quy ñịnh, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
phê duyệt ñể thực hiện;  

- Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn cấp huyện, xã; chỉ ñạo, 
ñôn ñốc, kiểm tra, tổ chức thẩm ñịnh kết quả kiểm kê ñất ñai, lập bản ñồ hiện trạng 
sử dụng ñất trên phạm vi toàn tỉnh; 

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê ñất ñai, lập bản ñồ hiện trạng 
sử dụng ñất năm 2019 toàn tỉnh. 

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các ñơn vị an ninh, quốc phòng 
của Trung ương ñóng trên ñịa bàn tỉnh thực hiện kiểm kê quỹ ñất quốc phòng, an ninh 
trên ñịa bàn tỉnh ñể thống nhất số liệu phục vụ yêu cầu tổng hợp kết quả kiểm kê ñất ñai, 
lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 2019 của ñịa phương; ñồng thời gửi báo cáo 
kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường ñể tổng hợp.  

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc chỉ ñạo cung cấp 
bản ñồ, số liệu kết quả kiểm kê hiện trạng rừng và số liệu thống kê hiện trạng rừng 
năm gần nhất ñể phục vụ yêu cầu kiểm kê ñất ñai, lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất 
năm 2019; ñồng thời rà soát số liệu kiểm kê, thống kê hiện trạng rừng ở các cấp ñể 
bảo ñảm thống nhất với số liệu kiểm kê ñất ñai năm 2019. 

d) Sở Nội vụ: 

 Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ ñạo rà soát, 
xác ñịnh và chỉ ñạo giải quyết khu vực còn ñang tranh chấp ñịa giới hành chính cấp xã, 
huyện, làm cơ sở pháp lý cho kiểm kê ñất ñai.  

ñ) Sở Tài chính: 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lập và thẩm ñịnh dự toán kinh phí 
kiểm kê ñất ñai, lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 2019 ñể thực hiện trên toàn tỉnh;  

- Hướng dẫn việc sử dụng kinh phí ñối với hoạt ñộng kiểm kê ñất ñai, lập bản ñồ 
hiện trạng sử dụng ñất năm 2019. 
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e) UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:  

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm trước 
Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện kiểm kê ñất ñai, xây dựng bản ñồ hiện trạng 
sử dụng ñất năm 2019 trong phạm vi hành chính thuộc ñịa phương mình quản lý;  

- Xây dựng kế hoạch, chỉ ñạo, kiểm tra, ñôn ñốc UBND cấp xã triển khai nhiệm vụ 
kiểm kê ñất ñai, xây dựng bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 2019;     

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo kiểm kê ñất ñai và xây dựng bản ñồ hiện trạng 
sử dụng ñất cấp mình quản quản lý. 

f) UBND cấp xã: Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 
huyện, thị xã và thành phố Huế trong việc thực hiện kiểm kê ñất ñai, lập bản ñồ hiện trạng 
sử dụng ñất năm 2019 trong phạm vi hành chính thuộc ñịa phương mình quản lý. 

Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, Chủ tịch UBND các xã, 
phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Phan Thiên ðịnh 
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