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Nghị quyết số 06/2019/NQ-HðND ban hành quy ñịnh chế ñộ
ñón tiếp khách nước ngoài, chế ñộ chi tổ chức các hội nghị,
hội thảo quốc tế và chế ñộ chi tiếp khách trong nước trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Nghị quyết số 07/2019/NQ-HðND về việc quy ñịnh giá cụ thể
sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
giai ñoạn 2019 - 2020.
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Nghị quyết số 08/2019/NQ-HðND sửa ñổi Nghị quyết số
13/2017/NQ-HðND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý, sử dụng
phí ñăng ký giao dịch bảo ñảm và phí cung cấp thông tin về
giao dịch bảo ñảm bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất
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Nghị quyết số 09/2019/NQ-HðND quy ñịnh mức ñóng góp và
các chế ñộ hỗ trợ ñối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại
cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Nghị quyết số 10/2019/NQ-HðND ban hành quy ñịnh mức chi
ñào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Nghị quyết số 11/2019/NQ-HðND quy ñịnh mức thu học phí
của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập ñối với
chương trình ñại trà trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học
2019 - 2020.
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Nghị quyết số 12/2019/NQ-HðND về các nhiệm vụ và giải pháp
trọng tâm 6 tháng cuối năm ñể thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu
kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019.
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Nghị quyết số 15/NQ-HðND về kết quả giám sát việc chấp hành
quy ñịnh của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên
ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 2016 - 2018.
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Nghị quyết số 16/NQ-HðND về việc giải quyết kiến nghị cử tri
tại kỳ họp thứ 7, Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa VII.
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giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp.
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Nghị quyết số 18/NQ-HðND về Chương trình giám sát của
Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2020.
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Nghị quyết số 19/NQ-HðND thông qua danh mục bổ sung các
công trình, dự án cần thu hồi ñất; cho phép chuyển mục ñích
sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ và ñất rừng ñặc dụng
sang mục ñích khác trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.
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Nghị quyết số 20/NQ-HðND ñiều chỉnh, bổ sung một số danh mục
công trình thuộc kế hoạch ñầu tư và thông qua kế hoạch sử dụng
vốn dự phòng trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020 các Chương trình
mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế.
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ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách tỉnh
quản lý.
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Nghị quyết số 22/NQ-HðND về việc cho thôi làm nhiệm vụ
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh Khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
ñối với ông Lê Quốc Hùng.
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 05/2019/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 7 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng ñồng
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII , KỲ HỌP THỨ 8
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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ngân sách nhà nước;
Xét Tờ trình số 2303/TTr-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ban hành quy ñịnh chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng ñồng
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách;
ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ
phát triển du lịch cộng ñồng tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ,
quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII,
Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 20
tháng 7 năm 2019./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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QUY ðỊNH
Một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng ñồng
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2019
của Hội ñồng nhân dân tỉnh)
Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Mục tiêu, ñối tượng áp dụng
1. Mục tiêu
- Phát huy tiềm năng du lịch, khai thác hiệu quả loại hình du lịch lịch sử,
văn hóa, sinh thái, du lịch cộng ñồng, du lịch làng nghề truyền thống của ñồng bào
dân tộc thiểu số, du lịch nông nghiệp; từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao
chất lượng của lực lượng lao ñộng, góp phần vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị
văn hóa của cộng ñồng vùng nông thôn gắn với phát triển du lịch;
- Phát triển du lịch cộng ñồng nhằm mở rộng không gian phát triển du lịch theo
tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Tỉnh ủy về phát triển
du lịch ñến năm 2020, tầm nhìn ñến năm 2030. Hình thành các tuyến du lịch mới trên
cơ sở gắn kết những ñiểm du lịch hiện có, khuyến khích mở thêm những ñiểm du lịch
thực sự có tiềm năng, góp phần ña dạng hóa sản phẩm du lịch của tỉnh;
- Xây dựng và phát triển thương hiệu cho du lịch cộng ñồng của mỗi ñịa phương nói
riêng và của tỉnh nói chung; thu hút các nhà ñầu tư có năng lực phát triển các dịch vụ du
lịch, góp phần ñưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh;
- Trên cơ sở khả năng cân ñối ngân sách và huy ñộng nguồn lực, tập trung hỗ trợ ñể
phát triển các ñiểm du lịch cộng ñồng trên ñịa bàn tỉnh; phấn ñấu ñến năm 2025,
hoàn thành 14 - 15 khu du lịch cộng ñồng ñảm bảo các tiêu chí theo quy ñịnh.
2. ðối tượng áp dụng
a) Các cơ quan, tổ chức, ñơn vị ñược giao quản lý tại các ñiểm du lịch cộng ñồng.
b) Hộ gia ñình, cá nhân, tổ chức ñược cơ quan có thẩm quyền công nhận ñủ
ñiều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch cộng ñồng.
c) Các cơ quan, ñơn vị, cá nhân có liên quan ñến tổ chức, thực hiện chính sách
quy ñịnh tại Nghị quyết.
ðiều 2. Nguyên tắc, phương thức hỗ trợ
1. Mỗi ñiểm du lịch chỉ ñược ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần theo nội dung
quy ñịnh tại Nghị quyết này. Trường hợp cùng một nội dung, ñối tượng ñược hỗ trợ
theo quy ñịnh tại Nghị quyết này thì không ñược hỗ trợ theo các quy ñịnh khác và
ngược lại.
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Trường hợp thuộc ñối tượng ñồng thời ñáp ứng ñiều kiện của các mức hỗ trợ
khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy ñịnh của chính sách này và các
chính sách hỗ trợ khác có liên quan thì ñược chọn mức hỗ trợ cao nhất.
2. Nhà nước khuyến khích việc huy ñộng và sử dụng các nguồn lực xã hội hóa
hợp pháp ñể thực hiện hỗ trợ ñầu tư, xây dựng và phát triển du lịch cộng ñồng.
Chương II
NHỮNG QUY ðỊNH CỤ THỂ
ðiều 3. Hỗ trợ xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tại các ñiểm du lịch
1. Hỗ trợ xây dựng, nâng cấp 01 tuyến ñường giao thông nối từ các trục Quốc lộ,
Tỉnh lộ, Huyện lộ ñến ñiểm du lịch. Mức hỗ trợ tối ña không quá 2 tỷ ñồng/ñiểm du lịch.
2. Hỗ trợ xây dựng, nâng cấp ñường nội bộ tại ñiểm du lịch, mức hỗ trợ tối ña
không quá 1,5 tỷ ñồng/ñiểm du lịch.
3. Bãi ñỗ xe (bến thuyền) du lịch.
Mỗi ñiểm du lịch ñược hỗ trợ ñầu tư 01 bãi ñỗ xe (bến thuyền) với diện tích
tối thiểu 200m2.
a) Mức hỗ trợ ñầu tư mới không quá 200 triệu ñồng/ñiểm du lịch.
b) Mức hỗ trợ ñầu tư nâng cấp không quá 50 triệu ñồng/ñiểm du lịch.
4. Nhà ñón tiếp và trưng bày.
Mỗi ñiểm du lịch ñược hỗ trợ ñầu tư 01 nhà ñón tiếp với diện tích tối thiểu 100m2.
a) Mức hỗ trợ ñầu tư mới không quá 400 triệu ñồng/ñiểm du lịch.
b) Mức hỗ trợ ñầu tư nâng cấp không quá 100 triệu ñồng/ñiểm du lịch.
5. Nhà vệ sinh công cộng.
a) Mỗi ñiểm du lịch ñược hỗ trợ ñầu tư 01 nhà vệ sinh công cộng với diện tích tối
thiểu 30m2, gồm: 01 buồng vệ sinh nam, 01 buồng vệ sinh nữ, khu vực rửa tay cho nam
và nữ phải bố trí riêng, trang thiết bị ñảm bảo.
b) Mức hỗ trợ xây dựng mới không quá 100 triệu ñồng, mức hỗ trợ nâng cấp
không quá 25 triệu ñồng.
6. Bảng chỉ dẫn, thuyết minh ñiểm ñến.
a) Mỗi ñiểm du lịch ñược hỗ trợ xây dựng 01 bảng chỉ dẫn, thuyết minh ñiểm ñến
ñể khách du lịch thuận tiện trong việc ñi lại, tìm hiểu thông tin ñiểm ñến.
b) Mức hỗ trợ tối ña cho bảng chỉ dẫn, thuyết minh không quá 50 triệu ñồng.
7. Hỗ trợ xây dựng cơ sở lưu trú trong dân (homestay) tại các ñiểm du lịch
cộng ñồng.
a) Mức hỗ trợ xây dựng mới không quá 30 triệu ñồng cho 01 phòng, tối ña
100 triệu ñồng/cơ sở cho ba 03 phòng.
b) Mức hỗ trợ cải tạo, sửa chữa 15 triệu cho 01 phòng, tối ña không quá
50 triệu ñồng/cơ sở (có từ 03 phòng trở lên).
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Tổng mức hỗ trợ cho một ñiểm du lịch không quá 01 tỷ ñồng/6 năm. Ưu tiên các
cơ sở lưu trú có giá trị văn hóa ñặc sắc, ñộc ñáo của ñịa phương, các cơ sở lưu trú thu hút
nhiều khách du lịch như các cơ sở có kiến trúc nhà vườn, nhà truyền thống bản ñịa,
nhà sàn, nhà rông, nhà gươl truyền thống của ñồng bào dân tộc thiểu số...
ðiều 4. Hỗ trợ xây dựng và phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch cộng ñồng
Hỗ trợ xây dựng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách du lịch như
phục dựng văn nghệ dân gian, ẩm thực, nghề truyền thống, các sản phẩm du lịch
sinh thái.
Mức hỗ trợ 50 triệu ñồng cho 01 sản phẩm du lịch và không quá 250 triệu
ñồng/ñiểm du lịch cộng ñồng.
ðiều 5. Hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực phục vụ
du lịch
1. Hỗ trợ tổ chức các lớp ñào tạo và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng
kiến thức về du lịch cộng ñồng; tập huấn cho ñội ngũ hướng dẫn viên du lịch, các kỹ năng
thuộc lĩnh vực du lịch, ngoại ngữ, quản lý ñiều hành, vận hành thuyền phục vụ khách,
phát triển du lịch dựa vào cộng ñồng...
Mức hỗ trợ một (01) khóa ñào tạo, tập huấn tối ña không quá 30 triệu/ñiểm du lịch
và tổng mức hỗ trợ tất cả các khóa tập huấn không quá 300 triệu ñồng/ñiểm du lịch
trong giai ñoạn 6 năm.
2. Khuyến khích, hỗ trợ các nghệ nhân trực tiếp mở các lớp truyền nghề cho lao ñộng
nông thôn. Mức hỗ trợ cho mỗi lớp truyền nghề không quá 40 triệu/ñiểm du lịch và
tổng mức hỗ trợ không quá 200 triệu ñồng/ñiểm du lịch trong giai ñoạn 6 năm.
ðiều 6. Nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ
1. Cơ cấu nguồn vốn hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%; ngân sách cấp huyện và
nguồn xã hội hóa ñảm bảo 30%.
2. Hàng năm, căn cứ khả năng cân ñối ngân sách ñịa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh
báo cáo Hội ñồng nhân dân tỉnh xem xét, bố trí vốn trong dự toán ngân sách nhà nước
hằng năm của tỉnh ñể thực hiện hỗ trợ các ñiểm du lịch cộng ñồng.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 7. Trách nhiệm thi hành
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy ñịnh chi tiết về tiêu chí, ñiều kiện hỗ trợ các
ñiểm du lịch cộng ñồng; chỉ ñạo thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, các tổ chức, ñơn vị, cá nhân có
liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm
thực hiện Quy ñịnh này.
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Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu phát triển du lịch cộng ñồng ñến năm 2025,
giao Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết ñịnh danh mục các ñiểm du lịch cộng ñồng
ñược ưu tiên hỗ trợ chính sách, ñảm bảo phù hợp khả năng cân ñối của ngân sách tỉnh./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 06/2019/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 7 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Ban hành quy ñịnh chế ñộ ñón tiếp khách nước ngoài, chế ñộ chi
tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế ñộ chi tiếp khách trong nước
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính
quy ñịnh chế ñộ ñón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế ñộ chi tổ chức
hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế ñộ tiếp khách trong nước;
Xét Tờ trình số 4251/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh chế ñộ ñón tiếp khách nước ngoài, chế ñộ chi
tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế ñộ chi tiếp khách trong nước trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế- ngân sách; ý kiến thảo luận
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy ñịnh chế ñộ ñón tiếp khách
nước ngoài, chế ñộ chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế ñộ chi tiếp khách
trong nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. ðiều khoản thi hành
Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 14n/2010/NQ-HðND ngày 23 tháng 7
năm 2010 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về chế ñộ chi tiêu ñón tiếp
khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách
trong nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghị quyết số 02/2013/NQ-HðND
ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc sửa ñổi, bổ sung một
số nội dung tại Nghị quyết số 14n/2010/NQ-HðND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của
Hội ñồng nhân dân tỉnh về chế ñộ chi tiêu ñón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức
các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.
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ðiều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn
ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII,
kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 20
tháng 7 năm 2019./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Chế ñộ ñón tiếp khách nước ngoài, chế ñộ chi tổ chức các hội nghị,
hội thảo quốc tế và chế ñộ chi tiếp khách trong nước
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2019/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2019
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Quy ñịnh chế ñộ ñón tiếp khách nước ngoài, chế ñộ chi tổ chức các hội nghị, hội
thảo quốc tế và chế ñộ chi tiếp khách trong nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
1. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
2. Cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập.
3. Các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Chương II
CHẾ ðỘ TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC
TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ðiều 3. ðối với các ñoàn khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế
do tỉnh chi toàn bộ chi phí trong nước
1. ðối với khách hạng ñặc biệt, hạng A và hạng B: Các khoản chi tiếp ñón
liên quan ñối với các ñối tượng khách này thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư số
71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính quy ñịnh chế ñộ ñón tiếp
khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế ñộ chi tổ chức hội nghị, hội thảo
quốc tế tại Việt Nam và chế ñộ tiếp khách trong nước.
2. ðối với khách hạng C:
a) Tiêu chuẩn xe ô tô ñưa, ñón khách:
Trưởng ñoàn bố trí một xe riêng; riêng trường hợp phó ñoàn là cấp thứ trưởng
và cấp tương ñương bố trí 02 người/xe; các ñoàn viên trong ñoàn ñi xe nhiều chỗ ngồi.
Giá thuê xe ñược thanh toán căn cứ vào hợp ñồng thuê xe và hóa ñơn hợp pháp,
hợp lệ theo quy ñịnh của pháp luật.
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b) Tiêu chuẩn về thuê chỗ ở:
- Trưởng ñoàn: 2.300.000 ñồng/người/ngày;
- ðoàn viên: 1.500.000 ñồng/người/ngày.
Giá thuê chỗ ở ñã bao gồm cả bữa ăn sáng; trường hợp thuê chỗ ở không bao gồm
tiền ăn sáng trong giá thuê thì cơ quan, ñơn vị tiếp khách chi tiền ăn sáng tối ña bằng
10% mức ăn của một người trong 01 ngày ñối với từng hạng khách. Tổng mức tiền
thuê chỗ ở trong trường hợp không bao gồm tiền ăn sáng và mức chi tiền ăn sáng
cho khách không vượt quá mức chi thuê chỗ ở quy ñịnh nêu trên.
c) Tiêu chuẩn ăn hằng ngày (bao gồm 2 bữa trưa, tối):
Mức chi ăn hằng ngày quy ñịnh tại ðiều này ñã bao gồm tiền ñồ uống (khuyến khích
sử dụng ñồ uống sản xuất tại Việt Nam): 600.000ñồng/ngày/người.
Trong trường hợp cần thiết phải có cán bộ của cơ quan, ñơn vị ñón tiếp ñi ăn cùng
ñoàn thì ñược tiêu chuẩn ăn như ñối với ñoàn viên của ñoàn khách nước ngoài.
d) Tổ chức chiêu ñãi:
Mỗi ñoàn khách ñược tổ chức chiêu ñãi một lần; mức chi chiêu ñãi khách tối ña
không vượt quá mức tiền ăn một ngày của khách theo quy ñịnh tại ñiểm c khoản 2
ðiều 3 quy ñịnh này; mức chi chiêu ñãi ñã bao gồm tiền ñồ uống (khuyến khích
sử dụng ñồ uống sản xuất tại Việt Nam).
ðại biểu và phiên dịch phía Việt Nam tham gia tiếp khách ñược áp dụng mức
chi chiêu ñãi như thành viên của ñoàn; danh sách ñại biểu phía Việt Nam căn cứ theo
chương trình, ñề án ñón ñoàn ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Trong ngày tổ chức tiệc chiêu ñãi, thì bữa trưa (hoặc tối) còn lại (nếu có) ñược
thực hiện theo tiêu chuẩn bằng 50% tiêu chuẩn ăn hằng ngày theo quy ñịnh tại ñiểm c
khoản 2 ðiều 3 quy ñịnh này.
ñ) Tiêu chuẩn tiếp xã giao và các buổi làm việc: 40.000 ñồng/người/01 buổi làm việc
(nửa ngày).
ðại biểu và phiên dịch phía Việt Nam tham gia tiếp khách ñược áp dụng tiêu chuẩn
tiếp xã giao như thành viên của ñoàn; danh sách ñại biểu phía Việt Nam do ñơn vị
ñược giao chủ trì ñón tiếp phê duyệt.
e) Chi dịch thuật:
Thực hiện theo ðiều 11 Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018
của Bộ Tài chính quy ñịnh chế ñộ ñón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại
Việt Nam, chế ñộ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế ñộ tiếp khách
trong nước.
g) Chi văn hóa, văn nghệ:
Căn cứ tính chất công việc, yêu cầu ñối ngoại của từng ñoàn khách nước ngoài
vào làm việc tại Việt Nam, thủ trưởng cơ quan, ñơn vị chịu trách nhiệm ñón ñoàn
quyết ñịnh chi văn hóa, văn nghệ trên tinh thần tiết kiệm, không phô trương hình thức:
Tùy từng trường hợp cụ thể, thủ trưởng cơ quan, ñơn vị ñược giao nhiệm vụ ñón tiếp
phê duyệt trong kế hoạch ñón ñoàn, nhưng tối ña mỗi ñoàn chỉ ñược mời xem
biểu diễn nghệ thuật một lần theo giá vé tại rạp hoặc theo hợp ñồng biểu diễn.
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h) Chế ñộ, tiêu chuẩn chi khi ñưa ñoàn khách nước ngoài ñi công tác ñịa phương
và cơ sở:
- Cơ quan, ñơn vị chủ trì ñón tiếp khách chịu trách nhiệm chi toàn bộ chi phí ñưa
ñón khách từ nơi ở chính tới ñịa phương, cơ sở và chi phí ăn, nghỉ cho khách trong
những ngày khách làm việc tại ñịa phương, cơ sở theo các mức chi quy ñịnh tại
ñiểm a, ñiểm b và ñiểm c khoản 2 ðiều 3 Quy ñịnh này; chi dịch nói theo quy ñịnh
tại ñiểm e khoản 2 ðiều 3 Quy ñịnh này (nếu có);
- Cơ quan, ñơn vị ở ñịa phương hoặc cơ sở nơi khách ñến thăm và làm việc
chi tiếp khách xã giao và các buổi làm việc theo quy ñịnh tại ñiểm ñ khoản 2 ðiều 3
Quy ñịnh này; chi dịch nói theo quy ñịnh tại ñiểm e khoản 2 ðiều 3 Quy ñịnh này
(nếu có).
- Chế ñộ ñối với cán bộ phía Việt Nam ñược cử tham gia ñoàn tháp tùng khách
ñi thăm và làm việc ở ñịa phương:
Cán bộ phía Việt Nam ñược thực hiện chế ñộ công tác phí theo quy ñịnh tại
Nghị quyết số 02/2018/NQ-HðND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh
quy ñịnh chế ñộ công tác phí, chế ñộ hội nghị ñối với các cơ quan, ñơn vị thuộc
phạm vi quản lý trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau ñây gọi là Nghị quyết số
02/2018/NQ-HðND của Hội ñồng nhân dân tỉnh).
Trường hợp ñối ngoại phải ở cùng khách sạn với ñoàn khách quốc tế, thì cán bộ
Việt Nam ñược thuê phòng nghỉ theo tiêu chuẩn 2 người/phòng theo giá thực tế của
loại phòng tiêu chuẩn (Standard) tại khách sạn nơi ñoàn khách quốc tế ở. Trường hợp
ñoàn có lẻ người khác giới thì người lẻ ñược thuê 01 người/phòng theo giá thực tế
của loại phòng tiêu chuẩn (Standard) tại khách sạn nơi ñoàn khách quốc tế ở.
i) Chi ñưa khách ñi tham quan:
Mức chi ñưa ñón khách từ nơi ở chính ñến ñiểm tham quan, chi ăn, nghỉ cho
khách trong những ngày ñi tham quan theo các mức chi quy ñịnh tại ñiểm a, ñiểm b
và ñiểm c khoản 2 ðiều 3 Quy ñịnh này và ñược áp dụng cho cả cán bộ phía Việt Nam
tham gia ñưa ñoàn ñi tham quan. Số lượng cán bộ Việt Nam tham gia ñoàn do thủ trưởng
cơ quan, ñơn vị chủ trì ñón ñoàn phê duyệt.
k) Trách nhiệm chi tiếp khách trong trường hợp ñoàn vào làm việc với nhiều
cơ quan, ñơn vị:
- Trường hợp ñoàn vào làm việc với nhiều cơ quan, ñơn vị theo chương trình,
kế hoạch ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt thì cơ quan, ñơn vị chủ trì trong việc
ñón ñoàn chịu trách nhiệm về chi phí ñón, tiễn, tiền ăn, tiền thuê chỗ ở, ñi lại của
ñoàn theo mức chi quy ñịnh tại ñiểm a, ñiểm b, ñiểm c, ñiểm d khoản 2 ðiều 3
Quy ñịnh này.
- Các cơ quan, ñơn vị có kế hoạch, chương trình làm việc với ñoàn sẽ chịu
trách nhiệm chi phí tiếp ñoàn trong thời gian ñoàn làm việc với cơ quan, ñơn vị mình
theo kế hoạch ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; mức chi tiếp khách áp dụng theo
quy ñịnh tại ñiểm ñ, ñiểm e khoản 2 ðiều 3 Quy ñịnh này.

14

CÔNG BÁO/Số 33+34/Ngày 22-7-2019

3. ðối với khách quốc tế khác:
a) Tiêu chuẩn về thuê chỗ ở: 700.000 ñồng/người/ngày.
Giá thuê chỗ ở ñã bao gồm cả bữa ăn sáng; trường hợp thuê chỗ ở không bao gồm
tiền ăn sáng trong giá thuê thì cơ quan, ñơn vị tiếp khách chi tiền ăn sáng tối ña bằng
10% mức ăn của một người trong 01 ngày ñối với từng hạng khách. Tổng mức tiền thuê
chỗ ở trong trường hợp không bao gồm tiền ăn sáng và mức chi tiền ăn sáng cho khách
không vượt quá mức chi thuê chỗ ở quy ñịnh nêu trên.
b) Tiêu chuẩn ăn hằng ngày (bao gồm 2 bữa trưa, tối):
- Mức chi ăn hằng ngày quy ñịnh tại ðiều này ñã bao gồm tiền ñồ uống
(khuyến khích sử dụng ñồ uống sản xuất tại Việt Nam): 400.000 ñồng/ngày/người.
Trong trường hợp cần thiết phải có cán bộ của cơ quan, ñơn vị ñón tiếp ñi ăn
cùng ñoàn thì ñược tiêu chuẩn ăn như ñối với ñoàn viên của ñoàn khách nước ngoài.
c) Tiêu chuẩn tiếp xã giao và các buổi làm việc: 40.000 ñồng/người/01 buổi làm việc
(nửa ngày).
ðại biểu và phiên dịch phía Việt Nam tham gia tiếp khách ñược áp dụng
tiêu chuẩn tiếp xã giao như thành viên của ñoàn; danh sách ñại biểu phía Việt Nam
do ñơn vị ñược giao chủ trì ñón tiếp phê duyệt.
ðiều 4. ðối với các ñoàn khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế
do tỉnh chi một phần chi phí trong nước
1. ðối với các ñoàn khách nước ngoài hạng C vào làm việc tại tỉnh do khách
tự túc ăn, ở; tỉnh chi các khoản ñón tiếp ñối ngoại khác:
a) Cơ quan, ñơn vị chủ trì ñón tiếp ñoàn ñược chi ñón tiếp ñoàn như sau:
Chi ñón tiếp tại sân bay, chi phương tiện ñi lại trong thời gian ñoàn làm việc tại
Việt Nam, chi tiếp xã giao các buổi làm việc; chi dịch thuật, chi văn hóa, văn nghệ và
tặng phẩm. Trong trường hợp vì quan hệ ñối ngoại xét thấy cần thiết thì thủ trưởng
cơ quan, ñơn vị ñược giao nhiệm vụ ñón tiếp quyết ñịnh chi chiêu ñãi hoặc chi mời cơm
thân mật và phải ñược duyệt trong ñề án, kế hoạch ñón ñoàn.
b) Tiêu chuẩn chi ñón tiếp và mức chi theo từng hạng khách thực hiện theo quy ñịnh
tại ñiểm a, ñiểm d, ñiểm ñ, ñiểm e và ñiểm g khoản 2 ðiều 3 Quy ñịnh này.
2. Trường hợp cần thiết phải ñưa khách ñi thăm, làm việc tại các ñịa phương
hoặc cơ sở theo chương trình, kế hoạch ñã ñược cấp có thẩm quyền quyết ñịnh thì
thực hiện chi ñón tiếp theo quy ñịnh tại ñiểm h khoản 2 ðiều 3 Quy ñịnh này (trừ các
khoản khách tự túc ăn, ở).
3. Trường hợp ñoàn làm việc với nhiều cơ quan, ñơn vị theo chương trình, kế hoạch
ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thực hiện chi ñón tiếp theo quy ñịnh tại
ñiểm k khoản 2 ðiều 3 Quy ñịnh này.
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ðiều 5. Chế ñộ tiếp các ñại sứ, trưởng ñại diện các tổ chức quốc tế khi kết thúc
nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam
Cơ quan, ñơn vị ñược tổ chức mời cơm thân mật khi chia tay ñại sứ, trưởng
ñại diện các tổ chức quốc tế khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, mức chi:
1.000.000 ñồng/người, bao gồm cả ñại diện phía Việt Nam, mức chi này bao gồm cả
tiền ñồ uống (khuyến khích sử dụng ñồ uống sản xuất tại Việt Nam); tặng phẩm cho
ñại sứ, trưởng ñại diện các tổ chức quốc tế: 900.000 ñồng/người/suất tặng phẩm.
ðiều 6. ðối với các ñoàn khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam do
khách tự túc mọi chi phí
Cơ quan, ñơn vị có ñoàn ñến làm việc chỉ ñược chi ñể tiếp xã giao các buổi ñoàn
ñến làm việc theo quy ñịnh tại ñiểm ñ khoản 2 ðiều 3 Quy ñịnh này.
ðiều 7. ðối với các các ñoàn nghệ thuật nước ngoài tham gia biểu diễn
nghệ thuật tại kỳ Festival Huế
1. Tiêu chuẩn thuê chỗ ở: Mức tối ña 600.000 ñồng/người/ngày.
2. Tiêu chuẩn ăn hằng ngày: Mức tối ña 400.000 ñồng/người/ngày.
3. Chi mời cơm thân mật: Mức tối ña 400.000 ñồng/suất.
4. Chi tặng phẩm: Mức tối ña 300.000 ñồng/người.
Chương III
CHẾ ðỘ CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ TỔ CHỨC
TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ðiều 8. Hội nghị quốc tế tổ chức tại tỉnh do phía tỉnh ñài thọ toàn bộ chi phí
1. ðối với khách mời là ñại biểu quốc tế do tỉnh ñài thọ ñược áp dụng nội dung
và mức chi quy ñịnh tại ðiều 3 Quy ñịnh này.
2. Chi giải khát giữa giờ (áp dụng cho cả ñại biểu và phiên dịch phía Việt Nam):
Thực hiện theo quy ñịnh tại ñiểm ñ khoản 2 ðiều 3 Quy ñịnh này.
3. Chế ñộ ñối với cán bộ phía Việt Nam tham gia ñón, tiếp khách quốc tế, phục vụ
các hội nghị quốc tế:
a) Chi thuê phòng nghỉ:
- Thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HðND của Hội ñồng
nhân dân tỉnh và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, ñơn vị chủ trì tổ chức hội nghị.
- Trường hợp ñối ngoại phải ở tại khách sạn nơi tổ chức ñón tiếp khách quốc tế
và tổ chức hội nghị quốc tế, cán bộ phía Việt Nam ñược thuê phòng nghỉ theo tiêu chuẩn
2 người/phòng theo giá thực tế của loại phòng tiêu chuẩn (Standard). Trường hợp
ñoàn có lẻ người khác giới thì người lẻ ñược thuê 1 người/phòng theo giá thực tế của
loại phòng tiêu chuẩn (Standard) tại khách sạn nơi tổ chức ñón tiếp khách quốc tế và
tổ chức hội nghị quốc tế.
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b) Chi phí ñi lại, phụ cấp lưu trú thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị quyết số
02/2018/NQ-HðND của Hội ñồng nhân dân tỉnh và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan,
ñơn vị chủ trì tổ chức hội nghị.
c) Chi làm thêm giờ (nếu có): Thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư liên tịch số
08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.
ðiều 9. Hội nghị quốc tế tổ chức tại tỉnh do phía tỉnh và phía nước ngoài
phối hợp tổ chức
1. ðối với các hội nghị này, khi xây dựng dự toán cần làm rõ những nội dung
thuộc trách nhiệm của phía nước ngoài chi, những nội dung thuộc trách nhiệm của
phía Việt Nam chi ñể tránh chi trùng.
2. ðối với những nội dung chi thuộc trách nhiệm của phía Việt Nam thì căn cứ
vào chế ñộ chi tiêu hiện hành và các mức chi ñược quy ñịnh tại ðiều 8 quy ñịnh này
ñể thực hiện.
ðiều 10. ðối với hội nghị quốc tế tổ chức tại tỉnh do phía nước ngoài ñài thọ
toàn bộ chi phí
Cơ quan, ñơn vị nơi phối hợp với các tổ chức quốc tế ñể tổ chức hội nghị không
ñược sử dụng kinh phí của cơ quan, ñơn vị ñể thanh toán chi phí của các hội nghị
quốc tế này.
ðiều 11. Chế ñộ ñối với cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam tham gia
ñoàn ñàm phán về công tác biên giới lãnh thổ; ñàm phán gia nhập các tổ chức
quốc tế; ñàm phán ký kết các Hiệp ñịnh song phương, ña phương
1. ðối với ñoàn ñàm phán tổ chức ở trong nước:
a) Tiêu chuẩn phòng nghỉ:
- Thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HðND của Hội ñồng
nhân dân tỉnh.
- Trường hợp cần thiết phải ở khách sạn nơi tổ chức ñàm phán thì ñược thuê
phòng nghỉ theo tiêu chuẩn 2 người/phòng theo giá thực tế của loại phòng tiêu chuẩn
(Standard) tại khách sạn nơi tổ chức ñàm phán. Trường hợp ñoàn có lẻ người khác giới
thì người lẻ ñược thuê 01 người/phòng theo giá thực tế của loại phòng tiêu chuẩn
(Standard) tại khách sạn nơi tổ chức tổ chức ñàm phán.
b) Chi tiền bồi dưỡng: Tuỳ theo tính chất công việc khẩn trương, phức tạp của
mỗi ñoàn ñàm phán, thủ trưởng cơ quan, ñơn vị chủ trì ñàm phán quyết ñịnh chi
bồi dưỡng 200.000 ñồng/người/buổi cho các thành viên và các cán bộ tham gia phục vụ
ñoàn ñàm phán trong những ngày tham gia phiên họp chuẩn bị và các phiên ñàm phán
chính thức và tự sắp xếp trong phạm vi dự toán ñược cấp có thẩm quyền giao.
c) Chế ñộ phụ cấp lưu trú, chế ñộ ñi lại và các chi phí khác phục vụ ñoàn ñàm phán:
Thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HðND của Hội ñồng nhân dân tỉnh
và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, ñơn vị chủ trì tổ chức ñàm phán.
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2. ðối với ñoàn ñàm phán tổ chức ở nước ngoài:
a) Tùy theo tính chất công việc khẩn trương, phức tạp của mỗi ñoàn ñàm phán,
thủ trưởng cơ quan, ñơn vị chủ trì ñàm phán quyết ñịnh chi bồi dưỡng cho các thành viên
trực tiếp tham gia ñoàn ñàm phán trong những ngày tham gia phiên họp chuẩn bị tổ chức
ở trong nước mức 150.000 ñồng/người/buổi và tự sắp xếp trong phạm vi dự toán
ñược cấp có thẩm quyền giao.
b) Các chế ñộ khác ñối với ñoàn cán bộ Việt Nam tham gia ñàm phán ở nước ngoài
thực hiện theo quy ñịnh hiện hành về chế ñộ công tác phí cho cán bộ, công chức
nhà nước ñi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo ñảm kinh phí.
Chương IV
CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC
ðiều 12. Chi giải khát
Chi giải khát, mức chi: 25.000 ñồng/buổi (nửa ngày)/người.
ðiều 13. Chi mời cơm
1. Chi mời cơm: Các cơ quan, ñơn vị không tổ chức chi chiêu ñãi ñối với khách
trong nước ñến làm việc tại cơ quan, ñơn vị mình; trường hợp xét thấy cần thiết thì chỉ
tổ chức mời cơm khách theo mức chi tiếp khách tối ña không quá 250.000 ñồng/1 suất.
2. Các ñoàn khách trong nước thuộc ñối tượng mời cơm, gồm:
a) Lãnh ñạo ðảng, Nhà nước, Quốc hội;
b) Lãnh ñạo các Bộ, ngành, ñoàn thể Trung ương; các Ban của ðảng, các Ủy ban
của Quốc hội;
c) Lãnh ñạo các tỉnh, thành phố trong nước;
d) Lãnh ñạo cấp Vụ của các Bộ, ngành Trung ương và tương ñương;
ñ) Lãnh ñạo Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh;
e) ðoàn lão thành cách mạng; ñoàn Bà mẹ Việt Nam anh hùng; ñoàn cơ sở là
bà con người dân tộc ít người; ñoàn già làng, trưởng bản.
3. ðối với các ñơn vị sự nghiệp công lập tự bảo ñảm chi thường xuyên và chi
ñầu tư, ñơn vị sự nghiệp công lập tự bảo ñảm chi thường xuyên: ðối tượng khách
ñược mời cơm do thủ trưởng ñơn vị xem xét quyết ñịnh và phải ñược quy ñịnh trong
quy chế chi tiêu nội bộ của ñơn vị ñảm bảo tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với ñặc ñiểm
hoạt ñộng của ñơn vị.
ðiều 14. Chi phiên dịch tiếng dân tộc trong trường hợp tiếp khách dân tộc
thiểu số
Trong trường hợp phải ñi thuê phiên dịch (dịch nói) từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc
thiểu số và ngược lại, mức thuê phiên dịch áp dụng bằng mức thuê người dẫn ñường
kiêm phiên dịch tiếng dân tộc quy ñịnh tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30
tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy ñịnh lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán
kinh phí thực hiện các cuộc ñiều tra thống kê, tổng ñiều tra thống kê quốc gia.
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ðiều 15. Chi tiếp các ñoàn nghệ thuật trong nước tham gia biểu diễn nghệ thuật
tại kỳ Festival Huế:
1. Tiêu chuẩn thuê chỗ ở: Mức tối ña 450.000 ñồng/người/ngày.
2. Tiêu chuẩn ăn hằng ngày: Mức tối ña 250.000 ñồng/người/ngày.
3. Chi mời cơm thân mật: Mức tối ña 250.000 ñồng/suất.
4. Chi tặng phẩm: Mức tối ña 300.000 ñồng/người.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 16. Tổ chức thực hiện
1. Các doanh nghiệp nhà nước, các ñơn vị khác ñược vận dụng quy ñịnh này ñể
thực hiện chi tiếp khách nước ngoài, hội nghị quốc tế, tiếp khách trong nước phù hợp
với ñặc ñiểm tình hình ñơn vị.
2. Khi các văn bản quy ñịnh về chế ñộ, ñịnh mức chi dẫn chiếu ñể áp dụng tại
Nghị quyết này ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng
theo các văn bản sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế.
3. Chế ñộ bồi dưỡng ñối với các thành viên tham gia ñoàn ñàm phán, phục vụ
ñoàn ñàm phán là cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng tại các cơ quan,
ñơn vị quy ñịnh tại Nghị quyết này ñược thực hiện ñến hết năm 2020; từ năm 2021
trở ñi thực hiện theo quy ñịnh chung về chế ñộ tiền lương hiện hành./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 07/2019/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 7 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc quy ñịnh giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2019 - 2020

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị ñịnh số 130/2013/Nð-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ
về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
Căn cứ Nghị ñịnh số 96/2018/Nð-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm,
dịch vụ công ích thủy lợi;
Trên cơ sở Quyết ñịnh số 1050a/Qð-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính về giá tối ña sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai ñoạn 2018 - 2020;
Xét Tờ trình số 2834/TTr-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh về quy ñịnh giá
cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của
các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Quy ñịnh giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2019 - 2020 như sau:
1. ðối tượng áp dụng: Giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi ñối với
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ chức hợp tác dùng nước có ñăng ký
kinh doanh theo quy ñịnh của pháp luật, tổ chức, cá nhân ñăng ký hoạt ñộng hợp pháp
có liên quan quản lý khai thác công trình thủy lợi (viết tắt là ñơn vị thủy nông), cơ quan,
tổ chức, cá nhân có liên quan ñến quản lý khai thác, thụ hưởng công trình thủy lợi
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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2. Giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai ñoạn 2019 - 2020:
a) Biểu giá cụ thể dịch vụ công ích thủy lợi ñối với ñất trồng lúa:
TT

Vùng và biện pháp công trình

I
1
2
3
II
1
2
3

VÙNG MIỀN NÚI
Tưới tiêu bằng ñộng lực
Tưới tiêu bằng trọng lực
Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp ñộng lực hỗ trợ
CÁC VÙNG KHÁC
Tưới tiêu bằng ñộng lực
Tưới tiêu bằng trọng lực
Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp ñộng lực hỗ trợ

Giá
(1.000 ñồng/ha/vụ)
1.811
1.267
1.539
1.409
986
1.197

Trường hợp tưới, tiêu chủ ñộng một phần thì giá cụ thể bằng 60% giá tại Biểu trên.
Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực thì giá cụ thể bằng 40% giá
tại Biểu trên.
Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng ñộng lực thì giá cụ thể bằng 50% giá
tại Biểu trên.
Trường hợp lợi dụng thủy triều ñể tưới, tiêu thì giá cụ thể bằng 70% giá tưới,
tiêu bằng trọng lực quy ñịnh tại Biểu trên.
Trường hợp phải tạo nguồn từ bậc 2 trở lên ñối với các công trình ñược xây dựng
theo quy hoạch ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt, giá cụ thể ñược tính tăng thêm 20%
so với giá tại Biểu trên.
Trường hợp phải tách riêng giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích thì giá cụ thể
cho tưới ñược tính bằng 70%, cho tiêu ñược tính bằng 30% giá quy ñịnh tại Biểu trên.
b) Giá cụ thể ñối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày
kể cả cây vụ ñông ñược tính bằng 40% giá cụ thể ñối với ñất trồng lúa.
c) Giá cụ thể áp dụng ñối với sản xuất muối ñược tính bằng 2% giá trị muối
thành phẩm.
d) Giá cụ thể ñối với cấp nước ñể chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và cấp nước tưới
cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu:
Giá cụ thể theo các
biện pháp công trình
TT
Các ñối tượng dùng nước
ðơn vị
Hồ ñập,
Bơm
kênh cống
3
1 Cấp nước cho chăn nuôi
ñồng/m
1.320
900
Cấp nước tưới các cây công nghiệp dài
2
ñồng/m3
1.020
840
ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu
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TT
3
a
b
c

d

Các ñối tượng dùng nước

ðơn vị
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Giá cụ thể theo các
biện pháp công trình
Hồ ñập,
Bơm
kênh cống

Cấp nước ñể nuôi trồng thủy sản; trong ñó:
ñồng/m2 mặt
Nuôi trồng thủy sản cao triều
thoáng/năm
ñồng/m2 mặt
Nuôi trồng thủy sản thấp triều
thoáng/năm
Nuôi trồng thủy sản nước ngọt vùng ñồng/m2 mặt
ñồng bằng
thoáng/năm
Nuôi trồng thủy sản nước ngọt ñối với
các huyện Nam ðông, A Lưới và một số
xã miền núi thuộc các huyện, thị xã khác

ñồng/m2 mặt
thoáng/năm

250
200
160

200

Trường hợp cấp nước ñể nuôi trồng thủy sản lợi dụng thủy triều ñược tính bằng
50% giá cụ thể quy ñịnh tại Biểu giá cụ thể ñối với cấp nước nêu trên.
Trường hợp cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây
dược liệu nếu không tính ñược theo mét khối (m3) thì tính theo diện tích mét vuông (m2),
giá cụ thể bằng 80% giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi ñối với ñất trồng lúa
cho một năm theo quy ñịnh.
Tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và ñô thị trừ vùng nội thị giá cụ thể bằng
5% giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của tưới ñối với ñất trồng lúa/vụ.
3. Giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này
là giá không có thuế giá trị gia tăng.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh,
Tổ ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo
nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII,
Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 20
tháng 7 năm 2019./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 08/2019/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 7 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Sửa ñổi Nghị quyết số 13/2017/NQ-HðND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí ñăng ký
giao dịch bảo ñảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo ñảm bằng quyền
sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 8
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 Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư số 113/2017/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực ñăng ký giao dịch bảo ñảm;
Xét Tờ trình số 4475/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
ñề nghị ban hành Nghị quyết sửa ñổi số thứ tự thứ 2 mục I Bảng mức thu phí khoản 3
ðiều 1 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HðND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh; ý kiến
thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Sửa ñổi nội dung mức thu phí ñăng ký văn bản thông báo về việc xử lý
tài sản bảo ñảm ñược quy ñịnh tại khoản 3, ðiều 1 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HðND
ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:
STT
I
2

Mức thu
(ñồng/hồ sơ)
Mức thu phí ñăng ký giao dịch bảo ñảm bằng quyền sử dụng ñất, tài sản
gắn liền với ñất
Nội dung

ðăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản
bảo ñảm

30.000
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ
ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ,
quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII,
kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 7
năm 2019./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 09/2019/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh mức ñóng góp và các chế ñộ hỗ trợ ñối với người
cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh 80/2018/Nð-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Nghị ñịnh số 147/2003/Nð-CP ngày 02 tháng 12
năm 2003 của Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt ñộng
của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị ñịnh số 135/2004/Nð-CP ngày 10 tháng 6
năm 2004 của Chính phủ quy ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh,
tổ chức hoạt ñộng của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và
chế ñộ áp dụng ñối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;
Căn cứ Thông tư 124/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính
quy ñịnh việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chế ñộ hỗ trợ ñối với người cai nghiện
ma túy tự nguyện;
Xét Tờ trình số 4051/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc ñề nghị Hội ñồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy ñịnh mức ñóng góp
và các chế ñộ hỗ trợ ñối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện
công lập trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội;
ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Ban hành quy ñịnh mức ñóng góp và các chế ñộ hỗ trợ ñối với
người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế, như sau:
1. Phạm vi ñiều chỉnh
Nghị quyết này quy ñịnh mức ñóng góp và các chế ñộ hỗ trợ ñối với người cai nghiện
ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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2. ðối tượng áp dụng
a) Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan ñến quản lý, sử dụng nguồn kinh phí
ñóng góp, nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước ñể thực hiện chế ñộ hỗ trợ ñối với
người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập;
b) Người cai nghiện ma túy tự nguyện (hoặc gia ñình của người cai nghiện ma túy
tự nguyện) tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập.
3. Mức ñóng góp
Người cai nghiện ma túy tự nguyện (hoặc gia ñình của người cai nghiện ma túy
tự nguyện) ñóng góp các khoản sau:
a) ðóng góp 30% chí phí tiền ăn hàng tháng, tiền ăn thêm vào các ngày lễ, Tết
dương lịch, Tết nguyên ñán, chế ñộ ăn ñối với học viên bị ốm theo ñịnh mức quy ñịnh
tại Khoản 6 ðiều 1 Nghị ñịnh số 136/2016/Nð-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của
Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 221/2013/Nð-CP ngày 30
tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp xử lý hành chính
ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
b) ðóng góp 30% chi phí tiền mua chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, ñồ dùng
sinh hoạt cá nhân và băng vệ sinh ñối với học viên nữ (trang cấp một lần) theo ñịnh mức
quy ñịnh Khoản 6 ðiều 1 Nghị ñịnh số 136/2016/Nð-CP;
c) ðóng góp 5% chi phí chi sàng lọc, ñánh giá mức ñộ nghiện, thực hiện các
dịch vụ xét nghiệm y tế theo chỉ ñịnh của bác sỹ; ñiều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc
chữa bệnh thông thường ñối với người cai nghiện tự nguyện thuộc các ñối tượng là
Thương binh; người bị nhiễm chất ñộc hóa học và suy giảm khả năng lao ñộng từ
81% trở lên; người thuộc hộ nghèo; người cao tuổi cô ñơn không nơi nương tựa;
trẻ em mồ côi; người khuyết tật nặng và ñặc biệt nặng theo quy ñịnh tại khoản 2,
ðiều 48a, Nghị ñịnh số 135/2004/Nð-CP ñược bổ sung tại khoản 4, ðiều 2, Nghị ñịnh
số 80/2018/Nð-CP.
d) Tiền sinh hoạt văn nghệ, hoạt ñộng thể thao: 70.000 ñồng/người/lần cai nghiện;
ñ) Tiền ñiện, nước sinh hoạt: 80.000 ñồng/người/tháng;
e) Tiền ñóng góp xây dựng cơ sở vật chất: 300.000 ñồng/người/lần;
g) Tiền cho dụng cụ vệ sinh dùng chung và chi phí vệ sinh môi trường:
50.000 ñồng/người/tháng;
h) Chi phí phục vụ, quản lý: 0,5 lần mức lương cơ sở theo quy ñịnh hiện hành/người/tháng;
i) Chi phí xét nghiệm tìm chất ma túy và các chi phí xét nghiệm khác theo chỉ ñịnh,
chi chí mua thuốc chữa bệnh thông thường cho người cai nghiện ma túy tự nguyện:
Thu theo chi phí phát sinh và hóa ñơn thực tế hợp pháp;
k) Chi phí học tập văn hóa, học nghề (trường hợp người cai nghiện có nhu cầu):
Thu theo mức chi phí ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh
quy ñịnh;
l) Chi phí tham gia bảo hiểm y tế: Thu theo mức thu của Bảo hiểm y tế.
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4. Các chế ñộ hỗ trợ
a) Hỗ trợ 70% chí phí tiền ăn hàng tháng, tiền ăn thêm vào các ngày lễ, Tết
dương lịch, Tết nguyên ñán, chế ñộ ăn ñối với học viên bị ốm theo ñịnh mức quy ñịnh
tại Khoản 6 ðiều 1 Nghị ñịnh số 136/2016/Nð-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của
Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 221/2013/Nð-CP ngày 30
tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp xử lý hành chính
ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
b) Hỗ trợ 70% chi phí tiền mua chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, ñồ dùng sinh hoạt
cá nhân và băng vệ sinh ñối với học viên nữ (trang cấp một lần) theo ñịnh mức quy ñịnh
Khoản 6 ðiều 1 Nghị ñịnh số 136/2016/Nð-CP.
c) Hỗ trợ 50% các mức ñóng góp quy ñịnh tại Khoản 3 ðiều này ñối với người
thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu ñãi người có công
với cách mạng (trừ các chế ñộ quy ñịnh tại ñiểm c, khoản 3, ðiều 1).
5. Kinh phí thực hiện
a) Các khoản ñóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện (hoặc gia ñình
của người cai nghiện ma túy tự nguyện) quy ñịnh tại Khoản 3 ðiều này ñược thu ñể
thực hiện các khoản chi phí phát sinh thực tế phục vụ yêu cầu cai nghiện và các chi
phí phục vụ quản lý, ñiều hành hoạt ñộng của cơ sở cai nghiện bảo ñảm nguyên tắc
thu ñúng, chi ñủ;
b) Kinh phí thực hiện hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện quy ñịnh tại
Khoản 4 ðiều này ñược ngân sách nhà nước bảo ñảm.
ðiều 2. Lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí
Việc lập dự toán, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách,
chế ñộ ñối với người cai nghiện ma túy tự nguyện quy ñịnh tại ñiểm b Khoản 5 ðiều 1
Nghị quyết này thực hiện theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán,
các văn bản quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.
ðiều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn
ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, kỳ họp
thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20
tháng 7 năm 2019./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 10/2019/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 7 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Ban hành quy ñịnh mức chi ñào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ ñào tạo,
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị ñịnh số 101/2017/Nð-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ
về ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ
hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 101/2017/Nð-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017
của Chính phủ về ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính
hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho
công tác ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Xét Tờ trình số 4153/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh mức chi ñào tạo, bồi dưỡng
và chính sách hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh
Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội; ý kiến thảo luận của
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy ñịnh mức chi ñào tạo, bồi dưỡng
và chính sách hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh
Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn
ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
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3. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII,
kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2019, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 7
năm 2019 và thay thế Nghị quyết số 18/2012/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2012
của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Mức chi ñào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2019/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2019
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
1. Quy ñịnh mức chi ñào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức, viên chức trong nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Mức chi ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài thực
hiện theo khoản 3, ðiều 5, Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018
của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí
dành cho công tác ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
1. Cán bộ trong các cơ quan nhà nước.
2. Công chức, công chức thực hiện chế ñộ tập sự làm việc trong các cơ quan
của ðảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh; ở huyện,
thị xã, thành phố (sau ñây gọi là cấp huyện); công chức xã, phường, thị trấn (sau ñây
gọi là cấp xã); công chức trong bộ máy lãnh ñạo, quản lý ñơn vị sự nghiệp công lập.
3. Những người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, tổ dân phố
trên ñịa bàn tỉnh.
4. Cán bộ thuộc chỉ tiêu biên chế nhà nước ñang công tác chuyên trách tại các
Hội có tính chất ñặc thù ñược quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 2141/Qð-UBND ngày 17
tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh Hội có tính chất ñặc thù.
5. Viên chức trong ñơn vị sự nghiệp công lập.
Các ñối tượng quy ñịnh tại khoản 1, 2, 3 và 4 ðiều này ñược gọi chung là cán bộ,
công chức; các ñối tượng quy ñịnh tại khoản 5 ðiều này gọi chung là viên chức.
Chương II
QUY ðỊNH CỤ THỂ
ðiều 3. Mức chi ñào tạo cán bộ, công chức, viên chức
1. Chi phí dịch vụ ñào tạo và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở
ñào tạo: Theo hóa ñơn của cơ sở ñào tạo nơi ñược cử ñi ñào tạo hoặc theo hợp ñồng
cụ thể do cấp có thẩm quyền ký kết.

30

CÔNG BÁO/Số 33+34/Ngày 22-7-2019

2. Chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc: Căn cứ vào chứng từ, hóa ñơn
hợp pháp, Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị quyết ñịnh mức chi hỗ trợ cho các lớp ñược
quy ñịnh hỗ trợ tại ðiều 5 Quy ñịnh này.
3. Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian ñi học tập trung; chi hỗ trợ chi phí
ñi lại từ cơ quan ñến nơi học tập; chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ, công chức,
viên chức trong những ngày ñi tập trung học tại cơ sở ñào tạo (trong trường hợp cơ sở
ñào tạo và ñơn vị tổ chức ñào tạo xác nhận không bố trí ñược chỗ nghỉ) cho các lớp
ñược quy ñịnh hỗ trợ tại ðiều 5 Quy ñịnh này.
Căn cứ ñịa ñiểm tổ chức lớp học và dự toán ñược giao, các cơ quan, ñơn vị cử
cán bộ, công chức, viên chức ñi học sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và
nguồn kinh phí khác của mình ñể hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức ñược cử ñi
ñào tạo:
a) Trường hợp ñi học ngoài tỉnh:
- Hỗ trợ tiền ăn: 35.000 ñồng/người/buổi.
- Thanh toán tiền tàu, xe ñối với các lớp ñào tạo dài hạn mỗi năm 2 kỳ nghỉ hè
và nghỉ Tết âm lịch; ñối với các lớp ñào tạo ngắn hạn ñược thanh toán tiền tàu, xe
lượt ñi và lượt về cho mỗi ñợt học; hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ: Mức chi theo Nghị quyết
số 02/2018/NQ-HðND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh
quy ñịnh chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi hội nghị ñối với các cơ quan, ñơn vị thuộc
phạm vi quản lý trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau ñây gọi là Nghị quyết số
02/2018/NQ-HðND của Hội ñồng nhân dân tỉnh).
b) Trường hợp học trong tỉnh:
- Hỗ trợ tiền ăn: 25.000 ñồng/người/buổi ñối với cán bộ, công chức, viên chức
học tại các lớp ñào tạo, bồi dưỡng do các cơ sở ñào tạo của huyện, thị xã, thành phố Huế
và của tỉnh tổ chức.
- Thanh toán tiền tàu, xe lượt ñi và lượt về cho mỗi ñợt học: Mức chi theo
Nghị quyết số 02/2018/NQ-HðND của Hội ñồng nhân dân tỉnh.
c) Hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ: ðược thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ nếu khoảng cách
từ nơi cư trú ñến cơ sở ñào tạo từ 30 km trở lên và cơ sở ñào tạo không bố trí ñược
chỗ nghỉ. Trong trường hợp này, cán bộ, công chức, viên chức phải có giấy xác nhận
của cơ sở ñào tạo và ñược hỗ trợ thêm tiền thuê chỗ nghỉ 70.000 ñồng/người/ngày.
ðiều 4. Mức chi bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
1. Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên:
Tùy theo ñối tượng, trình ñộ học viên, căn cứ yêu cầu chất lượng khóa bồi dưỡng,
thủ trưởng cơ quan, ñơn vị ñược giao chủ trì tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức quyết ñịnh mức chi thù lao cho giảng viên, trợ giảng (nếu có),
báo cáo viên trong nước (bao gồm cả thù lao soạn giáo án bài giảng) trên cơ sở
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thỏa thuận theo hình thức hợp ñồng công việc phù hợp với chất lượng, trình ñộ của
giảng viên, báo cáo viên trong phạm vi dự toán ñược giao. Mức chi thù lao cho một
buổi giảng ñược tính bằng 4 tiết học ñược quy ñịnh như sau:
- Giảng viên, báo cáo viên là Ủy viên Trung ương ðảng; Bộ trưởng, Bí thư
Tỉnh ủy và các chức danh tương ñương: 2.000.000 ñồng/người/buổi;
- Giảng viên, báo cáo viên là Thứ trưởng, Chủ tịch Hội ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phó Bí thư Tỉnh ủy
và các chức danh tương ñương; giáo sư; chuyên gia cao cấp; tiến sỹ khoa học:
1.600.000 ñồng/người/buổi;
- Giảng viên, báo cáo viên là cấp Phó Chủ tịch Hội ñồng nhân dân và Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Vụ trưởng và Phó vụ trưởng
thuộc Bộ; Viện trưởng và phó Viện trưởng thuộc Bộ; Cục trưởng, Phó Cục trưởng
và các chức danh tương ñương; phó giáo sư; tiến sỹ; giảng viên chính: 1.200.000
ñồng/người/buổi;
- Giảng viên, báo cáo viên còn lại là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại
các cơ quan, ñơn vị ở trung ương và cấp tỉnh (ngoài 3 ñối tượng nêu trên): 1.000.000
ñồng/người/buổi;
- Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các ñơn vị
từ cấp huyện và tương ñương trở xuống: 600.000 ñồng/người/buổi;
- Trợ giảng: Bằng 50% mức thù lao giảng viên, báo cáo viên.
2. Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên:
Tùy theo ñịa ñiểm, thời gian tổ chức lớp học, các cơ quan, ñơn vị ñược giao
chủ trì tổ chức các khóa ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quyết ñịnh
chi phụ cấp tiền ăn cho giảng viên phù hợp với mức chi phụ cấp lưu trú ñược quy ñịnh
tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HðND của Hội ñồng nhân dân tỉnh.
3. Chi phí thanh toán tiền phương tiện ñi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên:
Trường hợp cơ quan, ñơn vị không bố trí ñược phương tiện, không có ñiều kiện
bố trí chỗ nghỉ cho giảng viên mà phải ñi thuê thì ñược áp dụng mức chi quy ñịnh tại
Nghị quyết số 02/2018/NQ-HðND của Hội ñồng nhân dân tỉnh.
4. Chi dịch thuật: Áp dụng theo quy ñịnh hiện hành của pháp luật.
5. Chi nước uống phục vụ lớp học: Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị ñược giao chủ trì
tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quyết ñịnh mức chi phù hợp
với mức chi nước uống tổ chức các cuộc hội nghị theo quy ñịnh tại Nghị quyết số
02/2018/NQ-HðND của Hội ñồng nhân dân tỉnh và bảo ñảm trong phạm vi dự toán
ñược giao.
6. Chi ra ñề thi, coi thi, chấm thi:
Mức chi ra ñề thi, coi thi, chấm thi theo quy ñịnh hiện hành của pháp luật.
Riêng ñối với các giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy trong các
cơ sở ñào tạo, bồi dưỡng, thực hiện quy ñổi thời gian ra giờ chuẩn theo quy ñịnh tại
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Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn
một số ñiều của Nghị ñịnh số 101/2017/Nð-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ
về ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
7. Chi khen thưởng cho học viên ñạt loại giỏi, loại xuất sắc:
Căn cứ dự toán ñược giao, căn cứ số lượng học viên ñạt loại giỏi, loại xuất sắc
của từng lớp, cơ sở ñào tạo ñược quyết ñịnh chi khen thưởng cho học viên ñạt loại
giỏi, loại xuất sắc theo mức 200.000 ñồng/học viên.
8. Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian ñi học tập trung; chi hỗ trợ chi phí
ñi lại từ cơ quan ñến nơi học tập; chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ, công chức,
viên chức trong những ngày ñi tập trung học tại cơ sở ñào tạo (trong trường hợp cơ sở
ñào tạo và ñơn vị tổ chức ñào tạo xác nhận không bố trí ñược chỗ nghỉ):
Căn cứ ñịa ñiểm tổ chức lớp học và dự toán ñược giao, các cơ quan, ñơn vị cử
cán bộ, công chức, viên chức ñi học sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và
nguồn kinh phí khác của mình ñể hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức ñược cử ñi
ñào tạo: Mức chi thực hiện theo khoản 3, ðiều 3 Quy ñịnh này.
9. Chi phí tổ chức cho học viên ñi khảo sát, thực tế:
- Chi trả tiền phương tiện ñưa, ñón học viên ñi khảo sát, thực tế: Theo hợp
ñồng, chứng từ chi thực tế.
- Hỗ trợ một phần tiền ăn, tiền nghỉ cho học viên trong những ngày ñi thực tế:
Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, cơ sở ñào tạo, bồi dưỡng quyết ñịnh mức hỗ trợ
phù hợp với mức chi công tác phí quy ñịnh tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HðND
của Hội ñồng nhân dân tỉnh và phải bảo ñảm trong phạm vi dự toán kinh phí ñào tạo,
bồi dưỡng ñược giao.
10. Chi biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng mới; chi cho việc chỉnh sửa,
bổ sung cập nhật chương trình, tài liệu bồi dưỡng:
Thực hiện theo Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2018 của
Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình ñào tạo, biên soạn
giáo trình môn học ñối với giáo dục ñại học, giáo dục nghề nghiệp.
11. Chi các hoạt ñộng phục vụ trực tiếp công tác quản lý ñào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức, viên chức:
- Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị; chi ñi công tác ñể kiểm tra, ñánh giá
kết quả ñào tạo, bồi dưỡng: Thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HðND
của Hội ñồng nhân dân tỉnh.
- Chi ñiều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng: Áp dụng mức chi
quy ñịnh tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính
quy ñịnh lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc
ðiều tra thống kê, Tổng ðiều tra thống kê quốc gia.
- Chi văn phòng phẩm, các khoản chi khác liên quan trực tiếp ñến công tác
quản lý ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: Căn cứ chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ
theo quy ñịnh hiện hành.
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ðiều 5. Một số chính sách hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng trên ñịa bàn tỉnh
Cán bộ, công chức, viên chức ñược cử ñi ñào tạo, bồi dưỡng ngoài quyền lợi
ñược hưởng tại ðiều 37 Nghị ñịnh số 101/2017/Nð-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017
của Chính phủ về ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ñược hỗ trợ thêm
các chi phí trong thời gian tham gia các lớp ñào tạo, bồi dưỡng như sau:
1. ðối với cán bộ, công chức, viên chức học các lớp ñào tạo trung cấp lý luận
chính trị; bồi dưỡng lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; bồi dưỡng
kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; bồi dưỡng kiến thức quản lý chuyên ngành,
chuyên môn nghiệp vụ; bồi dưỡng ñạo ñức công vụ, ñạo ñức nghề nghiệp, kiến thức
hội nhập quốc tế; bồi dưỡng tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ, ñược hỗ trợ:
a) Tiền học phí (ñối với các lớp trường thu học phí) và tiền tài liệu: Thanh toán
100% theo chứng từ hợp lệ.
b) Hỗ trợ tiền ăn, tiền tàu, xe, tiền thuê chỗ nghỉ như quy ñịnh tại khoản 3, ðiều 3
Quy ñịnh này.
2. ðối với cán bộ, công chức, viên chức học các lớp cao cấp lý luận chính trị,
cử nhân chính trị và ñại học chuyên ngành công tác xây dựng ðảng tại Học viện
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kể cả hệ tập trung và tại chức ñược hỗ trợ:
a) Tiền học phí (ñối với các lớp trường thu học phí) và tiền tài liệu: Thanh toán
100% theo chứng từ hợp lệ.
b) Trợ cấp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện trợ cấp
ñối với cán bộ, công chức, viên chức ñi học tại các trường chính trị ñối với hệ tập trung
học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (nếu có).
c) Hỗ trợ tiền ăn, trợ tiền tàu, xe, tiền thuê chỗ nghỉ như quy ñịnh tại khoản 3,
ðiều 3 Quy ñịnh này.
3. ðối với cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số hoặc công tác tại
các xã miền núi, biên giới, hải ñảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có
ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn ñược cử ñi học ñại học chuyên ngành
phù hợp với yêu cầu công tác, bao gồm cả ñào tạo chuẩn hóa và bằng ñại học thứ 2
ñược hỗ trợ:
Tiền học phí: Thanh toán 50% theo chứng từ hợp lệ.
4. ðối với cán bộ, công chức, viên chức học các lớp ñào tạo sau ñại học theo
quy hoạch của tỉnh, ñược hỗ trợ:
a) Tiền học phí: Thanh toán 100% theo chứng từ hợp lệ.
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b) Chi phí khoán cho một khóa ñào tạo gồm: Lệ phí thi tuyển, lệ phí thi tốt nghiệp,
tiền tài liệu, giáo trình và các khoản chi phí khác như sau:
- Thạc sĩ:

7.000.000 ñồng/người.

- Tiến sĩ:

15.000.000 ñồng/người.

- Chuyên khoa cấp 1 ngành y dược:

6.000.000 ñồng/người.

- Chuyên khoa cấp 2 ngành y dược:

12.000.000 ñồng/người.

c) Khi nhận bằng ñược trợ cấp ñặc biệt như sau:
- Thạc sĩ:

20.000.000 ñồng/người.

- Tiến sĩ:

60.000.000 ñồng/người.

- Chuyên khoa cấp 1 ngành y dược:

15.000.000 ñồng/người.

- Chuyên khoa cấp 2 ngành y dược:

40.000.000 ñồng/người.

5. ðối với cán bộ, công chức, viên chức học các lớp ñào tạo sau ñại học theo
quy hoạch của ngành ñược hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ quy ñịnh tại khoản 4, ðiều 5
Quy ñịnh này.
6. ðối với học viên học các lớp ñào tạo sau ñại học theo quy hoạch của các
huyện, thị xã và thành phố Huế:
Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế thống nhất với
Thường trực Hội ñồng nhân dân cùng cấp, căn cứ vào nhu cầu ñào tạo, khả năng cân ñối
ngân sách ñể quyết ñịnh mức hỗ trợ cụ thể, nhưng không vượt quá mức chi quy ñịnh
tại khoản 4, ðiều 5 Quy ñịnh này.
7. ðối với cán bộ, công chức, viên chức là nữ hoặc là người dân tộc thiểu số:
Ngoài chế ñộ nêu trên, cán bộ, công chức, viên chức là nữ hoặc là người dân tộc
thiểu số ñược cử ñi học các lớp quy ñịnh tại khoản 1, khoản 2, ðiều 5 Quy ñịnh này
ñược trợ cấp thêm 300.000 ñồng/người/tháng.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 6. Tổ chức thực hiện
1. Các khoản thuộc nội dung chi ñào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ ñào tạo,
bồi dưỡng phát sinh trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì áp dụng
theo quy ñịnh tại Nghị quyết số 18/2012/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của
Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Khi các văn bản quy ñịnh về chế ñộ, ñịnh mức chi dẫn chiếu ñể áp dụng tại
Nghị quyết này ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản mới thì ñược
áp dụng theo các văn bản sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế.
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3. Những nội dung khác có liên quan không quy ñịnh trong Nghị quyết này thì
thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018
của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí
dành cho công tác ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 11/2019/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 7 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
công lập ñối với chương trình ñại trà trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2019 - 2020
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị ñịnh số 86/2015/Nð-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ
quy ñịnh về cơ chế thu, quản lý học phí ñối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ
năm học 2015 - 2016 ñến năm học 2020 - 2021;
Căn cứ Nghị ñịnh số 145/2018/Nð-CP ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 86/2015/Nð-CP ngày 02 tháng 10
năm 2015 của Chính phủ quy ñịnh về cơ chế thu, quản lý học phí ñối với cơ sở
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ
chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 ñến năm học 2020 - 2021;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDðT-BTC-BLðTBXH ngày 30
tháng 3 năm 2016 của liên Bộ Giáo dục và ðào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao ñộng,
Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số
86/2015/Nð-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy ñịnh về cơ chế thu,
quản lý học phí ñối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và
chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 ñến
năm học 2020 - 2021;
Xét Tờ trình số 4046/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết:“Quy ñịnh mức thu học phí của cơ sở giáo dục
mầm non và phổ thông công lập ñối với chương trình ñại trà trên ñịa bàn tỉnh
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Thừa Thiên Huế năm học 2019 - 2020”; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội;
ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Quy ñịnh mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
công lập ñối với chương trình ñại trà trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học
2019 - 2020 như sau:
1. Mức thu học phí:

Số
TT

Cấp học
Khu vực

I

Thành thị

1

Các phường thuộc thành phố Huế

Các phường thuộc thị xã Hương
Thủy và thị xã Hương Trà
II Nông thôn
1 Các thị trấn ñồng bằng
2 Các xã ñồng bằng
III Miền núi
1 Các thị trấn miền núi
2 Các xã miền núi
2

ðơn vị tính: 1.000 ñồng/học sinh/tháng
Trung
Mầm non
Trung Trung học
học
học cơ sở có
Bán Không cơ sở học nghề phổ
thông
trú
bán trú
166

110

86

105

90

106

79

66

80

72

79
51

59
39

50
32

65
45

57
42

26
13

19
11

16
9

30
15

21
14

ðối với học phí của cơ sở giáo dục mầm non có bán trú ñã bao gồm chi phí
ñiện nước tổ chức học bán trú.
ðối với học phí nghề phổ thông Trung học cơ sở ñã bao gồm chi phí hỗ trợ
công tác tổ chức thi lấy chứng chỉ nghề: 26.000 ñ/học sinh.
2. Các cơ sở giáo dục thường xuyên ñược áp dụng mức thu học phí tương ứng
từng cấp học, từng khu vực của các trường phổ thông công lập trên ñịa bàn.
3. Chế ñộ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng,
quản lý tiền học phí thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 145/2018/Nð-CP
ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh
số 86/2015/Nð-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy ñịnh về cơ chế
thu, quản lý học phí ñối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và
chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 ñến
năm học 2020 - 2021; Nghị ñịnh số 86/2015/Nð-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015
của Chính phủ quy ñịnh về cơ chế thu, quản lý học phí ñối với cơ sở giáo dục
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thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí
học tập từ năm học 2015 - 2016 ñến năm học 2020 - 2021; Thông tư liên tịch số
09/2016/TTLT-BGDðT-BTC-BLðTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của liên Bộ
Giáo dục và ðào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn
thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 86/2015/Nð-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của
Chính phủ.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ tiêu chí, ñiều kiện, phân loại trường ñể
xây dựng mức thu học phí tại một số trường học ở các ñịa bàn thuận lợi, phù hợp với
các quy ñịnh của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn của các cơ sở giáo dục trên
ñịa bàn tỉnh.
3. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn
ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII,
Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ
ngày 20 tháng 7 năm 2019./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 12/2019/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 7 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm
ñể thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội,
an ninh quốc phòng năm 2019
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Xét Tờ trình và Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội
6 tháng ñầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo
thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các ñại biểu
Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành nội dung báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình
kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng
cuối năm; ñồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp sau:
1. Chỉ ñạo ổn ñịnh và phát triển sản xuất ñể ñảm bảo tốc ñộ tăng GRDP ñạt kế hoạch
ñề ra trong năm 2019 là 7,5 - 8%. Tiếp tục duy trì mức sản xuất ổn ñịnh của các
sản phẩm chủ lực ñã có; hỗ trợ và ñôn ñốc ñẩy nhanh tiến ñộ các dự án ñã ñược
cấp phép ñầu tư, sớm hoàn thành ñưa vào hoạt ñộng trong năm 2019. Thực hiện
hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển du lịch; gắn kết các hoạt ñộng lễ hội, văn hóa,
thể thao ñặc sắc ở các khu vực cộng ñồng nhằm thu hút du khách, kéo dài thời gian
lưu trú của khách.
2. Tập trung công tác xây dựng, ñiều chỉnh quy hoạch: Hoàn thành lập quy hoạch tỉnh
thời kỳ 2021 - 2030, ñịnh hướng 2050. Rà soát, ñiều chỉnh cục bộ quy hoạch chung
xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; quy hoạch chung thành phố Huế ñến
năm 2030 và tầm nhìn ñến năm 2050; quy hoạch xây dựng vùng cảnh quan sinh thái
ñầm phá Tam Giang - Cầu Hai; quy hoạch ñường bộ ven biển; quy hoạch chung xây dựng
dải du lịch - ñô thị - thương mại; ñiều chỉnh quy hoạch các dự án kêu gọi ñầu tư
phù hợp với quy hoạch sử dụng ñất, quy hoạch nông thôn mới. Triển khai lập
Chương trình phát triển ñô thị toàn tỉnh ñến năm 2025, ñịnh hướng ñến năm 2035;
xây dựng cơ chế cho ñô thị di sản Huế; tổng kết ñánh giá 10 năm thực hiện Kết luận
48-KL/TW.
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Triển khai có hiệu quả phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo Nghị ñịnh
167/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ, trong ñó tập trung
phương án di dời các trụ sở cơ quan nhà nước trên các tuyến ñường Lê Lợi - Nguyễn Huệ
phục vụ xây dựng các dự án kêu gọi ñầu tư; ưu tiên bố trí quỹ ñất ñể xây dựng các ñiểm
giao thông tĩnh trên ñịa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận.
Tăng cường chỉ ñạo các dự án ñầu tư trọng ñiểm: Dự án di dời các hộ dân khu vực I
di tích Kinh thành Huế ñể thực hiện di dời các hộ dân sống tại khu vực Thượng Thành
trong tháng 10 năm 2019; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và tạo ñiều kiện ñể
sớm khởi công các dự án: xây dựng mới nhà ga và sân ñỗ Cảng hàng không quốc tế
Phú Bài; cao tốc Cam Lộ - La Sơn; dự án hầm ñường bộ Hải Vân; nhà máy xử lý rác
Phú Sơn; nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long; thành phố giáo dục quốc tế...
Tiếp tục rà soát, thu hồi các dự án chậm tiến ñộ.
3. ðẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách; siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách
nhà nước. Tiếp tục triển khai các ñề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả của ngành thuế.
Tăng cường chống thất thu thuế trong lĩnh vực du lịch. Quản lý chặt chẽ các khoản chi
ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi thường xuyên. ðẩy nhanh tiến ñộ thực hiện và
giải ngân vốn ñầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng ñiểm, các chương trình
mục tiêu quốc gia.
4. Thúc ñẩy phát triển du lịch, dịch vụ ñi vào chiều sâu; phát triển công nghiệp
công nghệ thông tin. Tiếp tục thực hiện Chương trình trọng ñiểm về phát triển
du lịch - dịch vụ năm 2019. Xây dựng ðề án và quảng bá thương hiệu Huế - Kinh ñô
ẩm thực; Phước Tích - Hương xưa làng cổ... Tiếp tục khai thác hiệu quả Trung tâm
ñiều hành ñô thị thông minh; dự án Hệ sinh thái du lịch thông minh; xây dựng hệ thống
thông tin du lịch thông minh, tạo không gian thông minh, là ñiểm ñến trải nghiệm
thân thiện, bền vững với du khách; hệ thống wifi phục vụ phát triển dịch vụ ñô thị
thông minh.
5. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế và phát triển nông thôn.
Tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc, cải thiện môi trường ñầu tư, kinh doanh, tạo
ñiều kiện thuận lợi tối ña cho hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh. ðiều chỉnh quy ñịnh
trình tự, thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án ñầu tư và xây dựng không sử dụng vốn
nhà nước trên ñịa bàn tỉnh nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục ñầu tư. Soát xét
ñể tháo gỡ vướng mắc, ñẩy nhanh tiến ñộ các dự án ñã cấp chứng nhận ñầu tư.
Tiếp tục tạo môi trường kinh doanh, tăng cường thực hiện các chính sách hỗ trợ
doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, ñổi mới sáng tạo, doanh nghiệp
công nghệ thông tin, doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ trên ñịa bàn. Thực hiện ñồng bộ
các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm chủ lực; hỗ trợ sản xuất
kinh doanh phát huy năng lực tăng thêm của các dự án mới ñi vào hoạt ñộng trong năm.
ðôn ñốc ñẩy nhanh tiến ñộ ñể sớm hoàn thành ñưa vào hoạt ñộng trong năm 2019 các
dự án trọng ñiểm. Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Tiếp tục
triển khai chương trình mỗi làng mỗi sản phẩm (OCOP); phấn ñấu ñến cuối năm 2019
có ít nhất 10 sản phẩm ñược nâng cấp, tiêu chuẩn hóa.
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6. ðẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Xây dựng phát triển các
sản phẩm chủ lực gắn liền với xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị.
Tập trung chỉ ñạo sản xuất vụ Hè Thu 2019; theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình
thời tiết, làm tốt công tác cảnh báo và khắc phục có hiệu quả tình hình sinh vật gây hại
trong sản xuất nông nghiệp và thủy sản. Thực hiện các giải pháp ứng phó với tình hình
nắng nóng, khô hạn, khai thác tốt nguồn nước cho các công trình thủy lợi, thủy ñiện,
ñảm bảo lượng ñiện phục vụ sản xuất kinh doanh và ñời sống. Triển khai phương án
phòng cháy chữa cháy rừng; phương án phòng, chống lụt bão, kịp thời ứng phó với
những diễn biến phức tạp của thiên tai. Triển khai ñồng bộ các giải pháp cấp bách
khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên ñịa bàn tỉnh và các giải pháp ổn ñịnh
chăn nuôi.
7. Chỉ ñạo quyết liệt Chương trình cải cách hành chính gắn liền với phát triển
chính quyền ñiện tử, dịch vụ ñô thị thông minh.
Tập trung thực hiện Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3
năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ñơn vị hành chính
cấp huyện, cấp xã trong giai ñoạn 2019 - 2021, trong ñó, sắp xếp các ñơn vị hành chính
cấp xã chưa ñạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy ñịnh.
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ
về việc xác ñịnh ñịa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tại
hai khu vực. Triển khai quyết liệt kế hoạch nâng hạng các chỉ số: PCI, PAPI,
PAR-Index, ICT... năm 2019.
8. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, giáo dục - ñào tạo, y tế, khoa học
công nghệ, giải quyết việc làm. Tập trung công tác chuẩn bị Festival Huế năm 2020.
Tiếp tục Chương trình “Ngày Chủ nhật xanh”, "Nói không với túi ni lông và sản phẩm
nhựa sử dụng một lần", ñể tạo sự chuyển biến lớn trong ý thức cộng ñồng xã hội,
góp phần xây dựng hình ảnh “Thừa Thiên Huế - quê hương xanh - sạch - sáng".
Triển khai “ðề án phát triển Y tế thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh”.
ðẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu giải quyết việc làm năm 2019. Tiếp tục
ñẩy mạnh xuất khẩu lao ñộng. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách
ñối với người có công với cách mạng, bảo vệ chăm sóc trẻ em. Triển khai thực hiện
có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019.
9. Tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt ñộng ñối ngoại và
hội nhập quốc tế.
Bảo ñảm quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
trong mọi tình huống, không ñể bị ñộng, bất ngờ. Tăng cường các biện pháp nhằm
bảo ñảm trật tự an toàn xã hội, bảo ñảm an toàn tuyệt ñối các ngày lễ lớn. Thực hiện
quyết liệt, ñồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm; kịp thời ñấu tranh, ngăn chặn
các hoạt ñộng kích ñộng, lôi kéo tụ tập, gây rối an ninh, trật tự công cộng và các
loại băng nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội, “tín dụng ñen”, ma túy trên ñịa bàn.
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Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2019 và diễn tập phòng
chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thị xã Hương Trà năm 2019. Tăng cường phòng
chống cháy nổ; ñẩy mạnh thực hiện công tác ñảm bảo trật tự an toàn giao thông,
hạn chế ñến mức thấp nhất tai nạn và ùn tắc giao thông... Chủ ñộng phòng, chống
thiên tai trong mùa mưa bão, làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát và ñôn ñốc việc thực hiện Nghị quyết này theo
nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Hội ñồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân trong tỉnh nêu cao
tinh thần làm chủ, ñoàn kết, nhất trí, phát huy những kết quả ñạt ñược, huy ñộng mọi
nguồn lực phấn ñấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII,
kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2019./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 15/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 07 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về kết quả giám sát việc chấp hành quy ñịnh của pháp luật trong
công tác thi hành án dân sự trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 2016 - 2018
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHOÁ VII, KỲ HỌP LẦN THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân ngày 20
tháng 11 năm 2015;
Nghị quyết số 24/NQ-HðND ngày 07/12/2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh
thành lập ðoàn giám sát chuyên ñề về việc chấp hành quy ñịnh của pháp luật trong
công tác thi hành án dân sự trên ñịa bàn tỉnh;
Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 43/BC-HðND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của
ðoàn giám sát Hội ñồng nhân dân về kết quả giám sát việc chấp hành quy ñịnh của
pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 2016 - 2018;
ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân tỉnh tán thành nội dung Báo cáo kết quả giám sát của
ðoàn giám sát Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc chấp hành quy ñịnh của pháp luật trong
công tác thi hành án dân sự trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 2016 - 2018; ñồng thời nhấn mạnh
một số vấn ñề sau:
Hội ñồng nhân dân tỉnh ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Ủy ban nhân dân,
cơ quan Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp trong
việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi hành án dân sự.
Trong thời gian qua, công tác thi hành án dân sự trên ñịa bàn tỉnh có nhiều
chuyển biến tích cực. Tỷ lệ giải quyết cơ bản tăng về số việc và số tiền, ñạt chỉ tiêu
Quốc hội và Tổng cục Thi hành án dân sự giao. Công tác xác minh phân loại, kê biên,
ñịnh giá, xử lý tài sản ñược thực hiện chặt chẽ, cơ bản ñảm bảo kịp thời, ñúng quy ñịnh
của pháp luật. Một số việc phức tạp, tồn ñọng kéo dài ñã ñược giải quyết; việc
phân loại án ngày càng chính xác; trình tự, thủ tục giải quyết các việc thi hành án dân sự
ñược ñơn giản hóa; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ñã dần ñi vào nề nếp; tổ chức
bộ máy của cơ quan thi hành án dân sự cơ bản ñược kiện toàn, ñáp ứng yêu cầu,
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nhiệm vụ ñề ra; công tác phối hợp liên ngành giữa cơ quan thi hành án dân sự với
Công an, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân ngày càng ñược tăng cường. Công tác
kiểm sát ñã cơ bản thực hiện tốt chức năng kiểm sát hoạt ñộng thi hành án dân sự.
Những kết quả ñạt ñược ñã góp phần giữ vững ổn ñịnh chính trị, xã hội, tăng cường
hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả ñạt ñược, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế
nhất ñịnh ñã nêu tại báo cáo giám sát của ðoàn giám sát.
ðiều 2. ðể nâng cao hơn nữa chất lượng trong công tác thi hành án dân sự,
Hội ñồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan Thi hành án dân sự
cùng các ñơn vị có liên quan khắc phục những tồn tại, hạn chế ñã nêu tại Báo cáo
giám sát của ðoàn giám sát Hội ñồng nhân dân tỉnh; ñồng thời tập trung vào một số
nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. ðối với Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án
dân sự bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau, nhằm nâng cao ý thức tôn trọng
pháp luật, tự giác chấp hành các quyết ñịnh, bản án của Tòa án ñã có hiệu lực pháp luật.
b) Tăng cường phối hợp, lãnh ñạo, chỉ ñạo hoạt ñộng thi hành án dân sự; xác ñịnh
công tác thi hành án dân sự là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, gắn công tác
thi hành án dân sự với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội và bảo ñảm
an ninh trật tự ở ñịa phương.
c) Tập trung chỉ ñạo việc phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án, giải quyết
dứt ñiểm các vụ việc trọng ñiểm, giá trị lớn, phức tạp, ảnh hưởng an ninh, chính trị,
trật tự an toàn xã hội ở ñịa phương, các vụ án về tham ô, tham nhũng và các vụ việc
liên quan ñến tín dụng, ngân hàng. Xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, trốn tránh,
cố tình không chấp hành án.
2. ðối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh:
a) Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Luật thi hành án dân sự và các văn bản
quy phạm pháp luật liên quan nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan
nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác thi hành án dân sự.
b) Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trực tiếp là Ban Chỉ ñạo
thi hành án dân sự tiến hành ñồng bộ các giải pháp ñể ñẩy nhanh tiến ñộ thi hành các
vụ án lớn, các vụ việc liên quan ñến tín dụng ngân hàng, án trọng ñiểm tham nhũng,
kinh tế, các vụ việc phức tạp kéo dài nhằm giảm án tồn ñọng ở mức thấp nhất.
c) Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục hạn chế ñến mức
thấp nhất các vi phạm nhất là vi phạm trong kê biên, xử lý tài sản ñể thi hành án.
Chú trọng các biện pháp giáo dục ñương sự tự nguyện thi hành án nhằm hạn chế việc
thực hiện cưỡng chế thi hành án. Tăng cường phối hợp liên ngành với Công an,
Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong hoạt ñộng thi hành án dân sự; kịp thời
giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.
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3. ðối với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Ngân hàng nhà nước
Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế:
a) Viện Kiểm sát nhân dân cần tăng cường kiểm sát việc xác minh ñiều kiện
thi hành án và phân loại việc thi hành án; việc áp dụng các biện pháp bảo ñảm, biện pháp
cưỡng chế thi hành án, nhất là việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án
ñối với tài sản là quyền sử dụng ñất, nhà ở, các tài sản có giá trị lớn.
b) Việc tuyên án của Tòa án nhân dân phải ñảm bảo tính khả thi, phù hợp với
thực tế ñể bản án, quyết ñịnh của Tòa án có hiệu lực pháp luật ñược thi hành nghiêm túc.
c) Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế:
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ñể xử lý hoặc kiến nghị cơ quan
chức năng xử lý nghiêm ñối với cán bộ, nhân viên của tổ chức tín dụng thiếu trách nhiệm,
vi phạm các quy ñịnh của pháp luật trong công tác thẩm ñịnh tài sản ñảm bảo cho vay.
- Chỉ ñạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng nâng cao chất lượng công tác thẩm ñịnh,
phê duyệt tín dụng, kiểm soát chặt chẽ mục ñích sử dụng vốn vay, ngăn ngừa, hạn chế
tối ña nợ xấu mới phát sinh. Nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ thẩm ñịnh, xử lý nợ.
ðiều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh cùng các cơ quan có
liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ,
quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII,
kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2019./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 16/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 7 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp
thứ 7, Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa VII
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP LẦN THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân ngày 20
tháng 11 năm 2015;
Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 42/BC-HðND, ngày 05 tháng 7 năm 2019 của
Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh về giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri
tại kỳ họp thứ 7 Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa VII và ý kiến thảo luận của các ñại biểu
Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân tỉnh tán thành nội dung Báo cáo giám sát về kết quả
giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 do Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh
trình tại kỳ họp.
Hội ñồng nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Ủy ban
nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng trong việc tiếp thu, giải quyết và trả lời các
kiến nghị của cử tri. Trong quá trình giải quyết ñã có sự phối hợp giữa các sở, ban,
ngành và ñịa phương về những nội dung liên quan ñến trách nhiệm chung. Các kiến nghị
ñược giải quyết ñã từng bước ñáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính ñáng của cử tri,
góp phần nâng cao ñời sống cho nhân dân, thúc ñẩy phát triển kinh tế xã hội.
Tuy nhiên, việc giải quyết kiến nghị của cử tri vẫn còn một số khó khăn, hạn chế
nhất ñịnh ñã nêu tại báo cáo giám sát của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh.
ðiều 2. Nhằm thực hiện có hiệu quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri, Hội ñồng
nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế trong
công tác giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ
chủ yếu sau:
1. Chỉ ñạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã
giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc lập thủ tục ñề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh
thu hồi ñối với phần diện tích ñất lâm nghiệp ñang tạm giao cho dân ñể giao lại cho
chính quyền ñịa phương quản lý và sử dụng.

CÔNG BÁO/Số 33+34/Ngày 22-7-2019

47

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm ñối với
hành vi khai thác thủy sản mang tính hủy diệt, khai thác cát sạn trái phép. Chỉ ñạo các
ngành, các cấp nghiên cứu tìm giải pháp chuyển ñổi nghề nghiệp, tạo sinh kế, ổn ñịnh
ñời sống của một bộ phận người dân sinh sống bằng các nghề này.
3. Chỉ ñạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu xác ñịnh nguyên nhân của
tình trạng sụt lún, sạt lở, xâm thực dọc các bờ sông ñể có giải pháp phòng ngừa và xử lý
kịp thời.
4. Thông tin, phổ biến các nội dung liên quan ñến việc tổ chức thực hiện các
dự án ñã ñưa vào kế hoạch ñầu tư công trung hạn, các dự án có chương trình cụ thể
như dự án LRAMP, dự án thuộc chương trình phát triển các ñô thị loại II...ñể người dân
ñược biết ñể theo dõi và giám sát.
5. Chỉ ñạo UBND thành phố Huế tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế
ñể thực hiện chủ trương xây dựng chỉnh trang vỉa hè ñường Ngô Quyền (ñoạn từ
ñường Lê Lai ñến ñường Hai Bà Trưng) theo kế hoạch ñã phê duyệt.
ðiều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả
thực hiện tại kỳ họp thứ 9 Hội ñồng nhân dân tỉnh.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn ñã
ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII,
kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2019./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 17/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 7 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Xét Tờ trình số 103/TTr-HðND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Thường trực
Hội ñồng nhân dân tỉnh kèm theo Báo cáo số 31/BC-HðND ngày 05 tháng 7 năm 2019
về kết quả phối hợp giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp và ý kiến
thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thống nhất thông qua 27 nội dung giải quyết những vấn ñề phát sinh
giữa hai kỳ họp (thứ 7 và thứ 8 Hội ñồng nhân dân tỉnh) ñã ñược Thường trực
Hội ñồng nhân dân tỉnh thỏa thuận, thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh (tại phụ lục
kèm theo).
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo
nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Khóa VII, Kỳ họp thứ 8
thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2019./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC
Các nội dung giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2019
của Hội ñồng nhân dân tỉnh)
1. Về việc bổ sung danh mục tiêu chuẩn, ñịnh mức trang bị máy móc, thiết bị
chuyên dùng (Công văn số 217/HðND-THKT ngày 12 tháng 12 năm 2018).
2. Về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí cho các ñơn vị thực hiện nhiệm vụ (lần 3)
(Công văn số 236/HðND-THKT ngày 27 tháng 12 năm 2018).
3. Về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí cho các ñơn vị thực hiện nhiệm vụ (lần 4)
(Công văn số 236/HðND-THKT ngày 27 tháng 12 năm 2018).
4. Về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí cho các ñơn vị thực hiện nhiệm vụ (lần 5)
(Công văn số 236/HðND-THKT ngày 27 tháng 12 năm 2018).
5. Về việc báo cáo và xin ý kiến ñiều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng thuộc Công ty
TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong ðiền (Công văn số 237/HðND-THKT ngày 27
tháng 12 năm 2018).
6. Về việc mua khu nhà ñất phục vụ bảo tồn thích nghi và phục hồi di tích
ðàn Âm Hồn (Công văn số 238/HðND-THKT ngày 27 tháng 12 năm 2018).
7. Về việc ứng trước kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019 cho dự án
Hạ tầng kỹ thuật khu ñịnh cư Bàu Vá giai ñoạn 4 (Công văn số 239/HðND-THKT
ngày 27 tháng 12 năm 2018).
8. Về việc bổ sung danh mục kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020
(lần 1) (Công văn số 240/HðND-KTNS ngày 27 tháng 12 năm 2018).
9. Về việc cho ý kiến về ñiều chỉnh quy mô ñầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật
khu dân cư Hương Sơ giai ñoạn 4 (Công văn số 241/HðND-THKT ngày 27 tháng 12
năm 2018).
10. Về việc kinh phí thực hiện các nhiệm vụ ñột xuất (lần 6) (Công văn số
04/HðND-THKT ngày 10 tháng 01 năm 2019).
11. Về việc vay tồn ngân Kho bạc Nhà nước thực hiện ðề án di dời, giải phóng
mặt bằng Khu vực 1 di tích Kinh thành Huế (Công văn số 08/HðND-THKT ngày 18
tháng 01 năm 2019).
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12. Về việc ñề nghị cho phép bổ sung vào danh mục các công trình, dự án
cần thu hồi ñất; chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ, ñất rừng
ñặc dụng năm 2019 (Công văn số 14/HðND-THKT ngày 29 tháng 01 năm 2019).
13. Về việc bổ sung quy hoạch mỏ ñá làm vật liệu xây dựng thông thường vào
Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản ñến năm 2020,
ñịnh hướng ñến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế (Công văn số 15/HðND-THKT
ngày 29 tháng 01 năm 2019).
14. Về việc bổ sung danh mục kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020
(lần 2) (Công văn số 16/HðND-THKT ngày 29 tháng 01 năm 2019).
15. Về việc bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn 2016-2020 và kế hoạch
vốn ñầu tư công năm 2019 (Công văn số 24/HðND-THKT ngày 18 tháng 02 năm 2019).
16. Về việc ñiều chỉnh danh mục các công trình, dự án cần thu hồi ñất; chuyển
mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ, ñất rừng ñặc dụng (Công văn số
25/HðND-THKT ngày 18 tháng 02 năm 2019).
17. Về việc ñề nghị cho ý kiến về Báo cáo ñề xuất chủ trương ñầu tư dự án
Kè chống sạt lở các ñoạn xung yếu bờ sông Ô Lâu qua huyện Phong ðiền tỉnh
Thừa Thiên Huế (Công văn số 31/HðND-THKT ngày 28 tháng 02 năm 2019).
18. Về việc bố trí kinh phí hoàn tạm ứng cho các công trình, dự án (Công văn
số 37/HðND-THKT ngày 28 tháng 02 năm 2019).
19. Về việc chủ trương ñiều chỉnh dự án ñầu tư Văn phòng làm việc một số cơ
quan ñơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế (Công văn số 38/HðND-THKT ngày 28
tháng 02 năm 2019).
20. Về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư công trình ðầu tư tuyến ống thu gom
nước thải chính cho Khu A, khu ðô thị An Vân Dương (Công văn số 39/HðND-THKT
ngày 28 tháng 02 năm 2019).
21. Về việc ñiều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu xử lý chất
thải rắn tập trung Phú Sơn (Công văn số 40/HðND-THKT ngày 28 tháng 02 năm 2019).
22. Về việc phân khai chi tiết kế hoạch năm 2019 các chương trình mục tiêu
quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế (Công văn số 41/HðND-THKT ngày 28 tháng 02
năm 2019).
23. Về việc quy ñịnh hệ số ñiều chỉnh giá ñất năm 2019 (Công văn số
43/HðND-THKT ngày 12 tháng 3 năm 2019).
24. Về việc kinh phí tổ chức Hội nghị phát triển du lịch miền Trung và Tây nguyên
(Công văn số 82/HðND-THKT ngày 07 tháng 6 năm 2019).
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25. Về việc ñiều chỉnh dự án Xử lý triệt ñể ô nhiễm môi trường do rác thải sinh
hoạt tại các khu vực trọng ñiểm trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (lần 2) (Công văn
số 84/HðND-THKT ngày 10 tháng 6 năm 2019).
26. Về việc ñiều chỉnh dự án ðường Phú Mỹ - Thuận An (Công văn số
86/HðND-THKT ngày 10 tháng 6 năm 2019).
27. Về việc ñiều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu xử lý
chất thải rắn tập trung Phú Sơn (lần 2) (Công văn số 88/HðND-THKT ngày 10 tháng 6
năm 2019).
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 18/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 7 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về Chương trình giám sát của Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2020
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân ngày 20
tháng 11 năm 2015;
Xét Tờ trình số 102/TTr-HðND ngày 04 tháng 7 năm 2019 về Chương trình
giám sát của Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2020 và ý kiến thảo luận của ñại biểu
Hội ñồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thống nhất nội dung Chương trình giám sát của Hội ñồng nhân dân tỉnh
năm 2020 như sau:
1. Giám sát tại các kỳ họp:
1.1. Hội ñồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo công tác theo quy ñịnh tại ðiều
59, Luật hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân năm 2015 của các
cơ quan liên quan trình tại kỳ họp giữa năm, cuối năm và các kỳ họp bất thường của
năm 2020 thông qua hoạt ñộng thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh.
1.2. Duy trì và tăng cường hoạt ñộng xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp
theo hướng lựa chọn nội dung có trọng tâm, ñược ñông ñảo cử tri quan tâm.
1.3. Giám sát quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội ñồng
nhân dân cấp dưới trực tiếp khi có dấu hiệu trái với các qui ñịnh của pháp luật.
2. Giám sát chuyên ñề:
2.1. Giám sát tình hình kết quả thực hiện các năm doanh nghiệp, cải thiện môi trường
ñầu tư kinh doanh trên ñịa bàn tỉnh.
2.2. Giám sát việc chấp hành các quy ñịnh pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo.
3. Ngoài các nội dung trên, Hội ñồng nhân dân, Thường trực Hội ñồng nhân dân
và các Ban của Hội ñồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành giám sát các nội dung khác thuộc
chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tùy theo tình hình thực tế của ñịa phương.
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện
Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;
chỉ ñạo, ñiều hòa, phối hợp với các Ban của Hội ñồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch
giám sát; cùng với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành
hoạt ñộng giám sát theo luật ñịnh.
Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh khoá VII, kỳ họp thứ 8 thông qua./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 19/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi ñất;
cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ
và ñất rừng ñặc dụng sang mục ñích khác trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðất ñai 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Văn bản số 21/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng
Quốc hội xác thực văn bản hợp nhất;
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ
về sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ
về việc phê duyệt ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 và kế hoạch
sử dụng ñất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 18/2018/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội
ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần
thu hồi ñất; cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ và ñất
rừng ñặc dụng sang mục ñích khác trên ñịa bàn tỉnh năm 2019;
Xét các Tờ trình số 3954/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019, Tờ trình số
4442/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019, Tờ trình số 4472/TTr-UBND ngày 05
tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ñề nghị thông qua danh mục
bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi ñất; chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa,
ñất rừng phòng hộ và ñất rừng ñặc dụng sang mục ñích khác trên ñịa bàn tỉnh
năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của các
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi ñất;
danh mục các công trình, dự án chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng
ñặc dụng và ñất rừng phòng hộ năm 2019 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể
như sau:
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1. Thống nhất bổ sung 41 công trình, dự án cần thu hồi ñất (chi tiết theo phụ lục 01
ñính kèm).
2. Cho phép bổ sung chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ
và ñất rừng ñặc dụng sang sử dụng vào mục ñích khác ñể thực hiện 30 công trình,
dự án (chi tiết theo phụ lục 02 ñính kèm).
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội ñồng nhân dân,
Tổ ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết
theo nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII,
kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2019./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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Phụ lục 01: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ðẤT
NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2019
của Hội ñồng nhân dân tỉnh)

STT
I

Tên công trình, dự án

ðịa
ñiểm

THÀNH PHỐ HUẾ

1

Dự án ñầu tư giai ñoạn II
xây dựng ðại học Huế

2

Xây dựng dự án Nhà ở xã
hội - Chung cư Aranya, Khu
A - ðô thị mới An Vân
Dương (phần bổ sung)

Phường
Xuân Phú

II

THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

Dự án nhà ở xã hội tại
khu ñất XH1 thuộc khu E

Căn cứ pháp lý

11,10

Phường
An Cựu
và
Phường
An Tây

1

Quy mô
diện tích
(ha)

11,00

0,10

- Quyết ñịnh số 6156/Qð-BGDðT ngày
27/8/2014 của Bộ Giáo dục và ðào tạo về
việc phê duyệt Dự án ñầu tư giai ñoạn II
xây
dựng
ðại
học
Huế;
- Quyết ñịnh số 875/Qð-UBND ngày
27/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt ñiều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết
ðại học Huế.
- Công văn số 1794/UBND-XTðT ngày
20/3/2018 của UBND tỉnh về việc giải
quyết vướng mắc liên quan ñến dự án ñầu
tư xây dựng nhà ở xã hội - Chung cư
Aranya;
- Quyết ñịnh số 432/Qð-UBND ngày
21/02/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt
ðiều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu A - ðô thị
mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Quyết ñịnh số 3314/Qð-UBND ngày
23/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt ñiều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi
tiết xây dựng Khu A - ðô thị mới An Vân
Dương ñối với các lô ñất CHC1, CX11 và
CC5.
- Giấy chứng nhận ñầu tư số 311031000262
cấp ngày 27/3/2014

116,83

Phường
Thủy
Dương

3,81

- Quyết ñịnh số 235/Qð-UBND ngày
26/01/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên
Huế 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 ñịnh số 588/Qð-UBND ngày
11/3/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
về việc ñiều chỉnh (cục bộ) quy hoạch
phân khu Khu E (tỷ lệ 1/2000) - ðô thị
mới An Vân Dương tại khu ñất có
ký hiệu XH1.
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STT

2

3

4

5

6

7

Tên công trình, dự án

Hạ tầng kỹ thuật Khu
dân cư ñường Nguyễn
Văn Chư

Nâng cấp mở rộng ñường
nối ñường Trần Hoàn với
ñường Nguyễn Thái Bình

Nạo vét ñoạn cuối mương
mặt trận Thủy Lương

HTKT khu dân cư liền
kề khu ñô thị mới CIC8
(giai ñoạn 4)

ðịa
ñiểm

Phường
Thủy
Phương

Phường
Thủy
Lương

Phường
Thủy
Lương

Phường
Thủy
Dương

Mở rộng nghĩa trang liệt sĩ Xã Thủy
xã Thủy Bằng
Bằng

Thành phố giáo dục
quốc tế, thuộc khu E ðô thị mới An Vân Dương

Xã Thủy
Vân

57

Quy mô
diện tích
(ha)

Căn cứ pháp lý

1,61

- Quyết ñịnh số 517/Qð-UBND ngày
12/3/2019 của UBND thị xã Hương Thủy
về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư
công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư
ñường Nguyễn Văn Chư, tổ 8 phường
Thủy Phương

0,33

- Quyết ñịnh số 2673/Qð-UBND ngày
27/8/2018 của UBND thị xã Hương Thủy
về việc phê duyệt báo cáo kinh tế
kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình
Nâng cấp mở rộng ñường Bê tông nối
ñường Trần Hoàn với ñường Nguyễn
Thái Bình

0,65

- Quyết ñịnh số 2673/Qð-UBND ngày
28/4/2019 của UBND thị xã Hương Thủy
về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư
công trình Nạo vét ñoạn cuối mương
Mặt phường Thủy Lương

2,90

- Quyết ñịnh số 3443/Qð-UBND ngày
31/10/2018 của UBND thị xã Hương Thủy
về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
ñầu tư xây dựng công trình HTKT
khu dân cư liền kề khu ñô thị mới CIC8
(giai ñoạn 4)

0,17

- Quyết ñịnh số 1502/Qð-UBND ngày
04/6/2019 của UBND thị xã Hương Thủy
về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư
xây dựng công trình Cổng, tường rào,
sân vườn Nghĩa trang liệt sỹ xã Thủy Bằng

42,60

- Thông báo Kết luận số 83/TB-UBND
ngày 25/3/2019 của ñồng chí Phan Ngọc
Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi
làm việc nghe Công ty Cổ phần ðầu tư
Phát triển Nguyễn Hoàng báo cáo ý tưởng
ñầu tư xây dựng dự án Thành phố giáo dục
Quốc tế Huế

58
STT

8
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Tên công trình, dự án

Các khu văn hóa ña
năng, thuộc Khu B - ðô
thị mới An Vân Dương
(ðổi tên thành Khu ñô
thị Smart City tại các
khu ñất CV1, CV3,
CL1, CL1A và một phần
khu ñất CX1)

9

Dự án khu dân cư Thủy Vân

III

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

1

Dự án Nâng cấp, sửa
chữa các Trạm bơm
chống hạn Tây Nam
Hương Trà

ðịa
ñiểm

Xã Thủy
Vân

Xã Thủy
Vân

Quy mô
diện tích
(ha)

Căn cứ pháp lý

53,76

- Thông báo Kết luận số 132/TB-UBND
ngày 23/4/2019 của ñồng chí Phan Ngọc
Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm
việc nghe Công ty TNHH ðầu tư và
Quản lý khách sạn TNH báo cáo các
dự án ñề xuất nghiên cứu ñầu tư trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Quyết ñịnh số 942/Qð-UBND ngày
08/5/2018 của UBND tỉnh về việc
ban hành danh mục kêu gọi ñầu tư của
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2017-2018
và ñịnh hướng ñến năm 2020;
- Thông báo vốn số 2216/TB-SKHðT
ngày 20/8/2018 về Thông báo bổ sung
danh mục dự án chuẩn bị ñầu tư năm 2018

11,00

- 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 và ñịnh hướng 2020;
- Thông báo số 76/TB-UBND ngày
20/3/2019 về Kết luận của ñồng chí
Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp nghe Công ty Cổ phần Max
Việt Nam báo cáo ñề xuất dự án ñầu tư
tại Lô ñất OTT27, OTT28 thuộc
Khu E - ðô thị mới An Vân Dương.

9,82
Phường
Hương
Văn,
phường
Hương
Xuân,
phường
Hương
Chữ,
phường
Hương
An

0,85

- Quyết ñịnh số 2488/Qð-UBND ngày
30/10/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
ñầu tư xây dựng Nâng cấp, sửa chữa các
trạm bơm chống hạn Tây Nam Hương Trà.
- Thông báo số 3966/TH-SKHðT ngày
28/12/2018 của Sở Kế hoạch và ðầu tư
về việc Thông báo kế hoạch vốn ñầu tư
XDCB năm 2019.
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STT

Tên công trình, dự án

ðịa
ñiểm

Quy mô
diện tích
(ha)

2

Nâng cấp tuyến ñường
vào công viên nghĩa trang
phường Hương An, thị xã
Hương Trà

Phường
Hương
An

1,58

3

Mở rộng Trung tâm Bảo
trợ xã hội tỉnh Thừa
Thiên Huế tại phường
Hương Hồ, thị xã
Hương Trà

Hương
Hồ

3,60

4

Trạm bơm Long Khê,
phường Hương Vân
(phần bổ sung thêm)

Hương
Vân

0,09

5

ðường 19/5 (ñoạn từ
QL1A ñến cầu ông Ân),
thị xã Hương Trà

Hương
Xuân

2,83

6

Nâng cấp, mở rộng ñường
vào Lăng vua Gia Long

Hương
Thọ

0,87

59

Căn cứ pháp lý
- Quyết ñịnh số 187/Qð-UBND ngày
25/01/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư
dự án Công viên nghĩa trang tại
phường Hương An, thị xã Hương Trà;
- Công văn 9491/UBND-XDHT ngày
26/12/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên
Huế về việc thống nhất quy mô ñầu tư
công trình nâng cấp tuyến ñường vào
công viên nghĩa trang phường Hương An,
thị xã Hương Trà.
- Quyết ñịnh số 619/Qð-UBND ngày
14/3/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
về việc phân bổ kinh phí thực hiện
chương trình mục tiêu phát triển hệ
thống trợ giúp xã hội năm 2019;
- Công văn số 1484/UBND-CDCB ngày
18/3/2019 của UBND tỉnh TT Huế về
việc thực hiện dự án Bồi thường, hỗ trợ
và tái ñịnh cư mở rộng Trung tâm Bảo
trợ xã hội tỉnh
- Quyết ñịnh số 2370/Qð-UBND ngày
29/10/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên
Huế về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế
kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình
Trạm bơm Long Khê, phường Hương Vân;
- Thông báo số 956/TB-SKHDT ngày
19/4/2019 của Sở KH-ðT về việc kéo dài
thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch
vốn ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2018
sang năm 2019.
- Quyết ñịnh số 2458/Qð-UBND
ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt dự án
ðường 19/5 (ñoạn từ QL1A ñến cầu
ông Ân), thị xã Hương Trà;
- Thông báo số 3966/TB-SKHDT ngày
28/12/2018 của Sở KH-ðT về việc
thông báo kế hoạch vốn ñầu tư xây dựng
cơ bản năm 2019.
- Quyết ñịnh số 775/Qð-UBND ngày
11/9/2018 của UBND thị xã Hương Trà
về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, mở
rộng ñường vào Lăng vua Gia Long;
- Giấy báo vốn của Ngân hàng TMCP
Công Thương Việt Nam
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STT
IV

1

2

3
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Tên công trình, dự án

ðịa
ñiểm

HUYỆN PHÚ VANG

Xã Phú
Thượng

Cải tạo nâng cấp Trạm
bơm Mỹ An - Phú An

Xã Phú
Dương,
Thị trấn
Thuận
An

ðê bao Thanh Lam - Vinh Xã Vinh
Thái
Thái

4

5

Nâng cấp hệ thống ñê
ngăn mặn khu vực cao
triều, thôn Xuân Thiên
Thượng, xã Vinh Xuân

Căn cứ pháp lý

0,90

Mở rộng trường Mầm non
Tây Trì Nhơn

ðường giao thông bê tông
vào khu tái ñịnh cư thôn
Trừng Hà, xã Vinh Phú

Quy mô
diện tích
(ha)

Xã Vinh
Phú

Xã Vinh
Xuân

0,13

Quyết ñịnh số 85/Qð-UBND ngày
11/10/2018 của UBND xã Phú Thượng
về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư
công trình: Nhà 2 tầng 4 phòng học
trường mầm non Tây Trì Nhơn.

0,30

Quyết ñịnh số 259/Qð-UBND ngày
28/10/2018 của UBND xã Phú An về
việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật
và dự toán công trình: Cải tạo nâng cấp
trạm bơm Mỹ An - Phú An.

0,01

Quyết ñịnh số 3971/Qð-UBND ngày
28/10/2016 của UBND huyện Phú Vang
về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ
thuật xây dựng công trình: ðê bao
Thanh Lam Vinh Thái

0,16

- Quyết ñịnh số 340/Qð-SNNPTNT
ngày 11/6/2019 của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về việc phê duyệt
Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch
lựa chọn nhà thầu Công trình: ðường
dân sinh xen ghép dân cư xã Vinh Phú,
huyện Phú Vang. ðịa ñiểm xây dựng:
Xã Vinh Phú, huyện Phú Vang;
- Công văn số 106/CCPTNT-PTNT
ngày 24/4/2019 của Chi cục PTNT, Sở
Nông nghiệp và PTNT tỉnh; Kế hoạch
số 84/KH-UBND ngày 10/5/2019 của
UBND huyện Phú Vang về việc triển
khai kế hoạch bố trí, sắp xếp dân cư
năm 2019

0,30

Quyết ñịnh số 1326/Qð-UBND ngày
31/5/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư các
công trình hạ tầng thuộc dự án VIE/443
huyện Phú Vang

CÔNG BÁO/Số 33+34/Ngày 22-7-2019
STT
V

1

2

3

4

5

Tên công trình, dự án

ðịa
ñiểm

HUYỆN PHÚ LỘC

Thay cột bê tông ly tâm
bằng cột sắt ðZ 110kV
khu vực các tỉnh Quảng
Bình, Quảng Trị, Thừa
Thiên Huế năm 2019

Căn cứ pháp lý

3,20

Xã Lộc
ðiền

Nâng cao khả năng Các xã:
truyền tải ñường dây Lộc Bổn,
35kV La Sơn - Nam ðông, Lộc Sơn,
ñảm bảo cơ khí ñường dây
Xuân
từ vị trí 7 ñến vị trí 112
Lộc

Mở rộng trụ sở Ủy ban
nhân xã Lộc ðiền

Xã Lộc
ðiền

Nâng cấp sửa chữa ñập
Kênh, xã Lộc Trì

Xã Lộc
Trì, Thị
trấn Phú
Lộc

Kênh tưới Bắc Sơn, xã
Lộc Sơn

Quy mô
diện tích
(ha)

61

Xã Lộc
Sơn,
huyện
Phú Lộc

0,02

- Quyết ñịnh số 6029/Qð-EVNCPC
ngày 26/7/2018 của Tổng Công ty ðiện
lực miền Trung về việc giao kế hoạch
ðTXD
năm
2019
cho
CGC.
- Quyết ñịnh số 11441/Qð-CGC ngày
07/12/2018 của Công ty lưới ñiện cao
thế Miền Trung về việc phê duyệt Báo
cáo Kinh tế - Kỹ thuật ñầu tư xây dựng
công trình: Thay cột BTLT bằng cột sắt
ñường dây 110kV khu vực các tỉnh
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế
năm 2019.

0,03

Quyết ñịnh số 388/Qð-TTHPC ngày
18/01/2019 của Công ty ðiện lực
Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Báo cáo
kinh tế - kỹ thuật ñầu tư xây dựng
Công trình: Nâng cao khả năng truyền
tải ñường dây 35kV La Sơn-Nam ðông,
ñảm bảo cơ khí ñường dây từ vị trí 7
ñến vị trí 112.

0,15

Quyết ñịnh số 2497/Qð-UBND ngày
30/10/2018 của UBND huyện Phú Lộc
về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ
thuật ñầu tư xây dựng công trình Trụ sở
HðND và UBND xã Lộc ðiền

2,00

Quyết ñịnh số 2542/Qð-UBND ngày
31/10/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên
Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế
kỹ thuật ñầu tư xây dựng Nâng cấp sửa chữa
ñập Kênh, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc

1,00

Quyết ñịnh số 2432/Qð-UBND ngày
20/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng
công trình Kênh tưới Bắc Sơn, xã Lộc Sơn.
Thông báo số 3795/TB-SKHðT ngày
29/12/2017 của Sở Kế hoạch và ðầu tư
về việc thông báo kế hoạch vốn ñầu tư
xây dựng cơ bản năm 2018.
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STT

Tên công trình, dự án

VI

HUYỆN QUẢNG ðIỀN

ðịa
ñiểm

Quy mô
diện tích
(ha)

Căn cứ pháp lý

2,34

1

Hệ thống kênh cấp 2
trạm bơm Thâm ðiền,
huyện Quảng ðiền

Xã
Quảng
Thành

0,50

2

ðiểm dân cư thôn 3, 4

Xã
Quảng
Công

1,70

3

ðường giao thông từ
Tỉnh lộ 4 ñi ñập Cửa Lác

Xã
Quảng
Thái

0,14

VII

HUYỆN PHONG ðIỀN

- Quyết ñịnh số 2371/Qð-UBND
ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo
kinh tế - kỹ thuật ñầu tư xây dựng công
trình Hệ thống kênh cấp 2 trạm bơm
Thâm ðiền, huyện Quảng ðiền;
- Thông báo số 3966/TB-SKHðT ngày
28/12/2018 của Sở Kế hoạch và ðầu tư
về việc thông báo kế hoạch vốn ñầu tư
XDCB năm 2019.
- Quyết ñịnh số 2976/Qð-UBND ngày
31/10/2018 của UBND huyện Quảng ðiền
về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư
Dự án: Phát triển quỹ ñất xã Quảng Công
năm 2019.
- Quyết ñịnh số 2153/Qð-UBND ngày
27/9/2017 của UBND huyện Quảng ðiền
về việc phê duyệt dự án ñầu tư xây dựng
công trình ñường giao thông từ Tỉnh lộ 4
ñi ñập Cửa Lác, xã Quảng Thái, huyện
Quảng ðiền.

10,00

1

Công trình Nhà làm việc
cơ quan chuyên môn của
huyện (phần bổ sung)

Thị trấn
Phong
ðiền

0,15

2

Công trình Mở rộng ñường
Tỉnh lộ 6 qua thị trấn
Phong ðiền-Phong Thu
(giai ñoạn 2)

Thị trấn
Phong
ðiền; xã
Phong
Thu

0,25

3

Dự án Cải tạo ñiểm tiềm ẩn,
mất an toàn giao thông
Tỉnh lộ 11C và ñường
tránh chợ An Lỗ, xã
Phong Hiền

Xã
Phong
Hiền

0,05

- Quyết ñịnh số 5755/Qð-UBND ngày
30/10/2017 của UBND huyện Phong
ðiền về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình Nhà
làm việc cơ quan chuyên môn của huyện;
- Thông báo số 08/TB-TCKH ngày
16/01/2018 của Phòng Tài chính - Kế hoạch
huyện Phong ðiền về việc thông báo
vốn ñầu tư và sự nghiệp có tính chất
ñầu tư năm 2018.
- Quyết ñịnh số 5260/Qð-UBND ngày
19/10/2018 của UBND huyện Phong ðiền
về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư
xây dựng công trình Mở rộng ñường
Tỉnh 6 qua thị trấn Phong ðiền - Phong Thu
(giai ñoạn 2).
- Quyết ñịnh số 5261/Qð-UBND ngày
19/10/2018 của UBND huyện Phong
ðiền về việc phê duyệt chủ trương ñầu
tư xây dựng công trình, dự án Cải tạo
ñiểm tiềm ẩn, mất an toàn giao thông
Tỉnh lộ 11C và ñường tránh chợ An Lỗ,
xã Phong Hiền.
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STT

Tên công trình, dự án

ðịa
ñiểm

4

Công trình ðiện chiếu
sáng, vỉa hè, thoát nước
ñường tỉnh lộ 6

Thị trấn
Phong
ðiền

5

ðiểm sản xuất tập trung
xã Phong Hiền

Xã
Phong
Hiền

6

Dự án Chỉnh trang khu
dân cư các thôn Bắc
Triều Vịnh, Cao Ban Truông Cầu - La Vần,
An Lỗ và Sơn Tùng, xã
Phong Hiền

Xã
Phong
Hiền

VIII HUYỆN NAM ðÔNG
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Quy mô
diện tích
(ha)

Căn cứ pháp lý

0,60

- Quyết ñịnh số 5106/Qð-UBND ngày
08/10/2018 của UBND huyện Phong
ðiền về việc phê duyệt chủ trương ñầu
tư xây dựng công trình ðiện chiếu sáng,
vỉa hè, thoát nước ñường tỉnh lộ 6;
- Quyết ñịnh số 5505/Qð-UBND ngày
05/11/2018 của UBND huyện Phong ðiền
về việc bổ sung kinh phí thực hiện các
nhiệm vụ ñột xuất, cấp bách năm 2018.

3,00

Quyết ñịnh số 127/Qð-UBND ngày
05/9/2018 của UBND xã Phong Hiền về
việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án
ðiểm sản xuất tập trung xã Phong Hiền

5,95

Quyết ñịnh số 374/Qð-UBND ngày
25/01/2019 của UBND huyện Phong ðiền
về việc phê duyệt phương án ñấu giá
quyền sử dụng ñất ở phân lô cấp huyện
năm 2019; Quyết ñịnh số 151/Qð-UBND,
152/Qð-UBND, 153/Qð-UBND, 158/Qð-UBND
của UBND xã Phong Hiền về việc phê duyệt
chủ trương ñầu tư dự án Chỉnh trang
khu dân cư các thôn Bắc Triều Vịnh,
Cao Ban - Truông Cầu - La Vần, An Lỗ và
Sơn Tùng, xã Phong Hiền

1,69

1

ðường sản xuất khe Pa Za,
thôn Dỗi, xã Thượng Lộ

Xã
Thượng
Lộ

2

ðường sản xuất khe
Dâu, thôn Dỗi, xã
Thượng Lộ

Xã
Thượng
Lộ

3

Xã
Dự án Nâng cao khả năng Hương
truyền tải ñường dây
Phú;
35Kv La Sơn - Nam ðông T.T. Khe
Tre

0,35

Quyết ñịnh số 273/Qð-UBND ngày
05/4/2019 của huyện Nam ðông về việc
phê duyệt chủ trương ñầu tư công trình:
ðường sản xuất khe Pa Za, thôn Dỗi, xã
Thượng Lộ

0,40

Quyết ñịnh số 272/Qð-UBND ngày
05/4/2019 của huyện Nam ðông về việc
phê duyệt chủ trương ñầu tư công trình:
ðường sản xuất khe Dâu, thôn Dỗi, xã
Thượng Lộ

0,94

Công văn số 1904/UBND-CT ngày
03/4/2019 của UBND tỉnh về việc thỏa
thuận vị trí tuyến, cột ñường dây 35Kv
La Sơn - Nam ðông

64
STT
IX

1

2
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Tên công trình, dự án

ðịa
ñiểm

Công trình liên huyện

Hạ tầng kỹ thuật khu
xen ghép CTR13 thuộc
khu A, ñô thị mới An
Vân Dương

Dự án Khu ñô thị phía
Nam sông Như Ý

Quy mô
diện tích
(ha)

Căn cứ pháp lý

33,80
Phường
An
ðông,
thành
phố Huế
và xã
Thủy
Thanh,
thị xã
Hương
Thủy
Phường
An
ðông,
thành
phố Huế
và xã
Thủy
Thanh,
thị xã
Hương
Thủy

2,34

Quyết ñịnh số 994/Qð-UBND ngày
20/4/2019 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt chủ trương ñầu tư xây dựng Hạ
tầng kỹ thuật khu xen ghép CTR13
thuộc khu A, ñô thị mới An Vân Dương.

31,46

- 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 và ñịnh hướng 2020;
- Công văn số 7194/UBND-XD ngày
24/9/2018 của UBND tỉnh về việc thống
nhất chủ trương nghiên cứu lập quy
hoạch tổng thể khu ñất thuộc Khu E ðô thị mới An Vân Dương

Phụ lục 02: DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ðÍCH SỬ DỤNG
ðẤT TRỒNG LÚA, ðẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ðẤT RỪNG ðẶC DỤNG NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh)

STT

1

2

ðịa ñiểm

THÀNH PHỐ HUẾ

Dự án ñầu tư giai ñoạn II xây dựng
ðại học Huế

Xây dựng dự án Nhà ở xã hội - Chung cư
Aranya, Khu A- ðô thị mới An Vân
Dương (phần bổ sung)

11,10

Phường An Cựu và
Phường An Tây

Phường Xuân Phú

11,00

0,10

Trong ñó diện tích xin
chuyển mục ñích sử dụng (ha)
ðất
ðất rừng
ðất rừng
trồng
ñặc
phòng hộ
lúa
dụng
0,75

0,00

Căn cứ pháp lý

0,00

0,65

- Quyết ñịnh số 6156/Qð-BGDðT ngày
27/8/2014 của Bộ Giáo dục và ðào tạo
về việc phê duyệt Dự án ñầu tư
giai ñoạn II xây dựng ðại học Huế;
- Quyết ñịnh số 875/Qð-UBND ngày
27/4/2016 của UBND tỉnh về việc
phê duyệt ñiều chỉnh cục bộ Quy hoạch
chi tiết ðại học Huế.

0,10

- Công văn số 1794/UBND-XTðT ngày
20/03/2018 của UBND tỉnh về việc giải
quyết vướng mắc liên quan ñến dự án ñầu
tư xây dựng nhà ở xã hội - Chung cư
Aranya;
- Quyết ñịnh số 432/Qð-UBND ngày
21/02/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt
ðiều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu A - ðô thị
mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Quyết ñịnh số 3314/Qð-UBND ngày
23/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt
ñiều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết
xây dựng Khu A - ðô thị mới An Vân
Dương ñối với các lô ñất CHC1, CX11 và
CC5.
- Giấy chứng nhận ñầu tư số 311031000262
cấp ngày 27/3/2014
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I

Tên công trình, dự án

Quy
mô
diện
tích
(ha)
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II

2

ðịa ñiểm

THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

Dự án nhà ở xã hội tại khu ñất
XH1 thuộc khu E

Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư
ñường Nguyễn Văn Chư

20,47

Phường
Thủy Dương

Phường
Thủy Phương

3,81

1,61

17,86

0,00

Căn cứ pháp lý

0,00

3,81

- Quyết ñịnh số 235/Qð-UBND ngày
26/01/2019 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế 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 ñịnh số 588/Qð-UBND ngày
11/03/2019 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc ñiều chỉnh (cục
bộ) quy hoạch phân khu Khu E (tỷ lệ
1/2000) - ðô thị mới An Vân Dương
tại khu ñất có ký hiệu XH1.

1,10

- Quyết ñịnh số 517/Qð-UBND ngày
12/3/2019 của UBND thị xã Hương
Thủy về việc phê duyệt chủ trương
ñầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật khu
dân cư ñường Nguyễn Văn Chư, tổ 8
phường Thủy Phương
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1

Tên công trình, dự án

Trong ñó diện tích xin
chuyển mục ñích sử dụng (ha)
ðất
ðất rừng
ðất rừng
trồng
ñặc
phòng hộ
lúa
dụng

66

STT

Quy
mô
diện
tích
(ha)

STT

4

5

6

Nâng cấp mở rộng ñường nối
ñường Trần Hoàn với ñường
Nguyễn Thái Bình

Nạo vét ñoạn cuối mương mặt trận
Thủy Lương

HTKT khu dân cư liền kề khu ñô thị
mới CIC8 (giai ñoạn 4)

Mở rộng nghĩa trang liệt sĩ xã
Thủy Bằng

ðịa ñiểm

Phường
Thủy Lương

Phường
Thủy Lương

Phường
Thủy Dương

Xã Thủy Bằng

0,33

0,65

2,90

0,17

Trong ñó diện tích xin
chuyển mục ñích sử dụng (ha)
ðất
ðất rừng
ðất rừng
trồng
ñặc
phòng hộ
lúa
dụng

Căn cứ pháp lý

0,05

- Quyết ñịnh số 2673/Qð-UBND
ngày 27/8/2018 UBND của UBND
thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt
báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây
dựng công trình Nâng cấp mở rộng
ñường Bê tông nối ñường Trần Hoàn
với ñường Nguyễn Thái Bình

0,38

- Quyết ñịnh số 2673/Qð-UBND
ngày 28/4/2019 UBND của thị xã
Hương Thủy về việc phê duyệt chủ
trương ñầu tư công trình Nạo vét
ñoạn cuối mương Mặt phường
Thủy Lương

2,70

- Quyết ñịnh số 3443/Qð-UBND
ngày 31/10/2018 của UBND thị xã
Hương Thủy về việc phê duyệt báo
cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng
công trình HTKT khu dân cư liền kề
khu ñô thị mới CIC8 (giai ñoạn 4)

0,02

- Quyết ñịnh số 1502/Qð-UBND
ngày 04/6/2019 của UBND thị xã
Hương Thủy về việc phê duyệt chủ
trương ñầu tư xây dựng công trình
nghĩa trang liệt sĩ xã Thủy Bằng
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Tên công trình, dự án

Quy
mô
diện
tích
(ha)

67

III

1

Dự án khu dân cư Thủy Vân

ðịa ñiểm

Xã Thủy Vân

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

Dự án Nâng cấp, sửa chữa các
Trạm bơm chống hạn Tây Nam
Hương Trà

Phường Hương
Văn, phường
Hương Xuân,
phường Hương
Chữ, phường
Hương An

11,00

9,80

9,73

3,00

0,85

0,85

Căn cứ pháp lý

- 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 và ñịnh hướng 2020;
- Thông báo số 76/TB-UBND ngày
20/3/2019 về Kết luận của ñồng chí
Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND
tỉnh tại cuộc họp nghe Công ty Cổ
phần Max Việt Nam báo cáo ñề xuất
dự án ñầu tư tại Lô ñất OTT 27, OTT 28
thuộc Khu E - ðô thị mới An Vân Dương.
0,00

0,00
- Quyết ñịnh số 2488/Qð-UBND
ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt
báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây
dựng Nâng cấp, sửa chữa các trạm
bơm chống hạn Tây Nam Hương Trà.
- Thông báo số 3966/TH-SKHðT
ngày 28/12/2018 của Sở Kế hoạch và
ðầu tư về việc Thông báo kế hoạch
vốn ñầu tư XDCB năm 2019.
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Tên công trình, dự án

Trong ñó diện tích xin
chuyển mục ñích sử dụng (ha)
ðất
ðất rừng
ðất rừng
trồng
ñặc
phòng hộ
lúa
dụng
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STT

Quy
mô
diện
tích
(ha)

STT

3

Nâng cấp tuyến ñường vào công viên
nghĩa trang phường Hương An,
thị xã Hương Trà

Mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội
tỉnh Thừa Thiên Huế tại phường
Hương Hồ, thị xã Hương Trà

ðịa ñiểm

Phường
Hương An

Phường
Hương Hồ

Trong ñó diện tích xin
chuyển mục ñích sử dụng (ha)
ðất
ðất rừng
ðất rừng
trồng
ñặc
phòng hộ
lúa
dụng

Căn cứ pháp lý

- Quyết ñịnh số 187/Qð-UBND ngày
25/01/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên
Huế về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư
dự án Công viên nghĩa trang tại
phường Hương An, thị xã Hương Trà;

1,58

3,60

0,09

1,35

- Công văn 9491/UBND-XDHT ngày
26/12/2017 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc thống nhất quy mô
ñầu tư công trình nâng cấp tuyến
ñường vào công viên nghĩa trang
phường Hương An, thị xã Hương Trà.
- Quyết ñịnh số 619/Qð-UBND ngày
14/3/2019 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phân bổ kinh phí
thực hiện chương trình mục tiêu phát triển
hệ thống trợ giúp xã hội năm 2019;
- Công văn số 1484/UBND-CDCB
ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc thực hiện dự án
Bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư mở
rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.
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Tên công trình, dự án

Quy
mô
diện
tích
(ha)

69

ðường 19/5 (ñoạn từ QL1A ñến
cầu ông Ân), thị xã Hương Trà

5

Nâng cấp, mở rộng ñường vào
Lăng vua Gia Long

IV

HUYỆN PHÚ VANG

1

Cải tạo nâng cấp Trạm bơm Mỹ
An - Phú An

ðịa ñiểm

Phường
Hương Xuân

Xã
Hương Thọ

Xã Phú An

Căn cứ pháp lý

0,44

- Quyết ñịnh số 2458/Qð-UBND
ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt dự
án ðường 19/5 (ñoạn từ QL1A ñến
cầu ông Ân), thị xã Hương Trà;
- Thông báo số 3966/TB-SKHDT
ngày 28/12/2018 của Sở KH-ðT về
việc thông báo kế hoạch vốn ñầu tư
xây dựng cơ bản năm 2019.

0,87

0,27

- Quyết ñịnh số 775/Qð-UBND ngày
11/9/2018 của UBND thị xã Hương Trà
về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, mở
rộng ñường vào Lăng vua Gia Long;
- Giấy báo vốn của Ngân hàng TMCP
Công Thương Việt Nam.

0,99

0,99

2,83

0,30

0,30

0,00

0,00
Quyết ñịnh số 259/Qð-UBND ngày
28/10/2018 của UBND xã Phú An về
việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ
thuật và dự toán công trình: Cải tạo
nâng cấp trạm bơm Mỹ An Phú An.
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Tên công trình, dự án

Trong ñó diện tích xin
chuyển mục ñích sử dụng (ha)
ðất
ðất rừng
ðất rừng
trồng
ñặc
phòng hộ
lúa
dụng

70

STT

Quy
mô
diện
tích
(ha)

STT

2

Cửa hàng xăng dầu

Nâng cấp hệ thống ñê ngăn mặn
khu vực cao triều, thôn Xuân Thiên

ðịa ñiểm

Xã Phú Dương

Xã Vinh Xuân

0,39

0,30

Trong ñó diện tích xin
chuyển mục ñích sử dụng (ha)
ðất
ðất rừng
ðất rừng
trồng
ñặc
phòng hộ
lúa
dụng

Công văn số 3102/UBND-CT ngày
21/5/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
về việc di dời cửa hàng xăng dầu Chợ Mai,
xã Phú Thượng, huyện Phú Vang

0,39

Quyết ñịnh số 1326/Qð-UBND ngày
31/5/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư

0,30

Thượng, xã Vinh Xuân

V

1

các công trình hạ tầng thuộc dự án
VIE/443 huyện Phú Vang

HUYỆN PHÚ LỘC

ðầu tư khai thác và chế biến ñá
Gabro (giai ñoạn 2) (Tổng 70,9 ha,
ñã thu hồi 44,6 ha, xin chuyển tiếp
26,3 ha)

Căn cứ pháp lý

277,32

Xã Lộc ðiền

26,30

6,08

2,30

0,00

0,00
Giấy phép khai thác khoáng sản số
2409/GP-BTNMT ngày 20/12/2010
của Bộ Tài nguyên và Môi Trường;
Giấy Chứng nhận ñầu tư số
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Tên công trình, dự án

Quy
mô
diện
tích
(ha)

4268788785 do Sở Kế hoạch ðầu tư
cấp ngày 19/9/2016

71

3

4

Thay cột bê tông ly tâm bằng cột
sắt ðZ 110kV khu vực các tỉnh
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa
Thiên Huế năm 2019

Khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển
thể chất kết hợp vui chơi, thể thao
Lộc Bình tại xã Vinh Hiền và xã
Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh
Thừa Thiên Huế

Nâng cấp sửa chữa ñập Kênh, xã
Lộc Trì

ðịa ñiểm

Xã Lộc ðiền

Xã Lộc Bình, Xã
Vinh Hiền

Xã Lộc Trì, Thị
trấn Phú Lộc

0,02

248,00

2,00

Căn cứ pháp lý

0,01

- Quyết ñịnh số 6029/Qð-EVNCPC
ngày 26/7/2018 của Tổng Công ty
ðiện lực miền Trung về việc giao kế
hoạch ðTXD năm 2019 cho CGC.
- Quyết ñịnh số 11441/Qð-CGC ngày
07/12/2018 của Công ty lưới ñiện cao
thế Miền Trung về việc phê duyệt
Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật ñầu tư xây
dựng công trình: Thay cột BTLT
bằng cột sắt ñường dây 110kV khu
vực các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị,
Thừa Thiên Huế năm 2019.

0,80

Quyết ñịnh số 379/Qð-UBND ngày
14/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thừa Thiên Huế về việc quyết ñịnh
chủ trương ñầu tư Dự án Khu du lịch
nghỉ dưỡng phát triển thể chất kết hợp
vui chơi, thể thao Lộc Bình tại xã
Vinh Hiền và xã Lộc Bình, huyện
Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2,00

Quyết ñịnh số 2542/Qð-UBND ngày
31/10/2018 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo
kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng
Nâng cấp sửa chữa ñập Kênh, xã Lộc Trì,
huyện Phú Lộc
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Tên công trình, dự án

Trong ñó diện tích xin
chuyển mục ñích sử dụng (ha)
ðất
ðất rừng
ðất rừng
trồng
ñặc
phòng hộ
lúa
dụng
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STT

Quy
mô
diện
tích
(ha)

STT

Tên công trình, dự án

ðịa ñiểm

Quy
mô
diện
tích
(ha)

Trong ñó diện tích xin
chuyển mục ñích sử dụng (ha)
ðất
ðất rừng
ðất rừng
trồng
ñặc
phòng hộ
lúa
dụng

Căn cứ pháp lý

Quyết ñịnh số 2432/Qð-UBND ngày

Kênh tưới Bắc Sơn, xã Lộc Sơn

VI

HUYỆN QUẢNG ðIỀN

1

2

Hệ thống kênh cấp 2 trạm bơm
Thâm ðiền, huyện Quảng ðiền

ðiểm dân cư thôn 3, 4

Xã Lộc Sơn,
huyện Phú Lộc

Xã Quảng Thành

Xã Quảng Công

1,00

0,97

2,34

2,29

0,50

1,70

0,00

0,00

0,50

- Quyết ñịnh số 2371/Qð-UBND
ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt
báo cáo kinh tế - kỹ thuật ñầu tư xây
dựng công trình Hệ thống kênh cấp 2
trạm bơm Thâm ðiền, huyện Quảng ðiền;
- Thông báo số 3966/TB-SKHðT
ngày 28/12/2018 của Sở Kế hoạch và
ðầu tư về việc thông báo kế hoạch
vốn ñầu tư XDCB năm 2019.

1,65

Quyết ñịnh số 2976/Qð-UBND ngày
31/10/2018 của UBND huyện Quảng
ðiền về việc phê duyệt chủ trương
ñầu tư Dự án: Phát triển quỹ ñất xã
Quảng Công năm 2019.
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20/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng
công trình Kênh tưới Bắc Sơn, xã Lộc Sơn.
Thông báo số 3795/TB-SKHðT ngày
29/12/2017 của Sở Kế hoạch và ðầu tư
về việc thông báo kế hoạch vốn ñầu tư
xây dựng cơ bản năm 2018.
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3

ðường giao thông từ Tỉnh lộ 4 ñi
ñập Cửa Lác

ðịa ñiểm

Xã Quảng Thái

HUYỆN PHONG ðIỀN

0,14

0,14

69,20

5,29

1

Công trình Mở rộng ñường Tỉnh 6
qua thị trấn Phong ðiền - Phong Thu
(giai ñoạn 2)

Thị trấn Phong
ðiền; xã Phong
Thu

0,25

0,05

2

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

Xã Phong Chương

60,00

1,51

Căn cứ pháp lý

- Quyết ñịnh số 2153/Qð-UBND
ngày 27/9/2017 của UBND huyện
Quảng ðiền về việc phê duyệt dự án
ñầu tư xây dựng công trình ñường
giao thông từ Tỉnh lộ 4 ñi ñập Cửa Lác,
xã Quảng Thái, huyện Quảng ðiền.
0,00

0,00
- Quyết ñịnh số 5260/Qð-UBND
ngày 19/10/2018 của UBND huyện
Phong ðiền về việc phê duyệt chủ
trương ñầu tư xây dựng công trình
Mở rộng ñường Tỉnh 6 qua thị trấn
Phong ðiền - Phong Thu (giai ñoạn 2).
- Quyết ñịnh số 122/Qð-BCT ngày
12/01/2018 của Bộ Công Thương về
việc phê duyệt ñiều chỉnh, bổ sung
Quy hoạch phát triển ñiện lực tỉnh
Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2016-2025
có xét ñến năm 2035 - Quy hoạch
phát triển hệ thống ñiện 110kV
(bổ sung Nhà máy ñiện mặt trời
Phong ðiền II, công suất 50 MWp và
phương án ñấu nối vào hệ thống ñiện quốc
gia);

- Quyết ñịnh số 334/Qð-UBND ngày
05/02/2018 của UBND tỉnh Quyết ñịnh
chủ trương ñầu tư Dự án Nhà máy
ñiện mặt trời Phong ðiền II.
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Tên công trình, dự án

Trong ñó diện tích xin
chuyển mục ñích sử dụng (ha)
ðất
ðất rừng
ðất rừng
trồng
ñặc
phòng hộ
lúa
dụng
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STT

Quy
mô
diện
tích
(ha)

STT

Tên công trình, dự án

ðịa ñiểm

Quy
mô
diện
tích
(ha)

Trong ñó diện tích xin
chuyển mục ñích sử dụng (ha)
ðất
ðất rừng
ðất rừng
trồng
ñặc
phòng hộ
lúa
dụng

Chỉnh trang khu dân cư các thôn
Bắc Triều Vịnh, Cao Ban-Truông
Cầu-La Vần, An Lỗ và Sơn Tùng

Xã Phong Hiền

5,95

2,93

4

ðiểm sản xuất tập trung xã Phong
Hiền

Xã Phong Hiền

3,00

0,80

2,22

1,55

VIII

1

Công trình liên huyện

Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép
CTR13 thuộc khu A, ñô thị mới
An Vân Dương

Phường An ðông,
thành phố Huế và
xã Thủy Thanh,
thị xã Hương Thủy

2,22

1,55

Quyết ñịnh số 374/Qð-UBND ngày
25/01/2019 của UBND huyện Phong
ðiền về việc phê duyệt phương án
ñấu giá quyền sử dụng ñất ở phân lô
cấp huyện năm 2019; các Quyết ñịnh
số 151/Qð-UBND, 152/Qð-UBND,
153/Qð-UBND, 158/Qð-UBND của
UBND xã Phong Hiền về việc phê
duyệt chủ trương ñầu tư dự án Chỉnh
trang khu dân cư các thôn Bắc Triều
Vịnh, Cao Ban-Truông Cầu-La Vần,
An Lỗ và Sơn Tùng, xã Phong Hiền
Quyết ñịnh số 127/Qð-UBND ngày
05/9/2018 của UBND xã Phong Hiền
về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư
dự án ðiểm sản xuấttập trung xã
Phong Hiền
0,00

0,00
Quyết ñịnh số 994/Qð-UBND ngày
20/4/2019 của UBND tỉnh về việc
phê duyệt chủ trương ñầu tư xây dựng
Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép
CTR13 thuộc khu A, ñô thị mới An
Vân Dương.
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Căn cứ pháp lý
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 20/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 7 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
ðiều chỉnh, bổ sung một số danh mục công trình thuộc kế hoạch ñầu tư và
thông qua kế hoạch sử dụng vốn dự phòng trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020
các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương
ñầu tư các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai ñoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Nghị ñịnh 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về
kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hằng năm;
Căn cứ Nghị ñịnh số 161/2016/Nð-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ
về cơ chế ñặc thù trong quản lý ñầu tư xây dựng ñối với một số dự án thuộc các
chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2018/Nð-CP của Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều
Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch
ñầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị ñịnh số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12
năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công và
Nghị ñịnh số 161/2016/Nð-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế
ñặc thù trong quản lý ñầu tư xây dựng ñối với một số dự án thuộc các Chương trình
mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016 - 2020;
Xét Tờ trình số 4421/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ñiều chỉnh, bổ sung một số danh mục công trình thuộc kế hoạch
ñầu tư và thông qua kế hoạch sử dụng vốn dự phòng trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020
các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của
Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. ðiều chỉnh, bổ sung một số danh mục công trình thuộc kế hoạch ñầu tư
trung hạn các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2016 -2020
(Chi tiết tại phụ lục 1 ñính kèm).
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ðiều 2. Thông qua kế hoạch sử dụng vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế (Chi tiết
tại phụ lục 2, 3, 4, 5, 6 ñính kèm).
ðiều 3. Phân bổ 23,9 tỷ ñồng từ nguồn vốn 10% dự phòng trung hạn giai ñoạn
2016 - 2020 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế
năm 2019 ñã ñược Bộ Kế hoạch và ðầu tư thông báo vốn tại Quyết ñịnh số
2106/Qð-BKHðT ngày 31 tháng 12 năm 2018 về việc giao chi tiết dự toán chi
ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 (Chi tiết
tại phụ lục 7 ñính kèm).
ðiều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội ñồng nhân dân,
Tổ ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết
theo nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII,
Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2019./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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Phụ lục 1
ðiều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020
các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế (vốn ñầu tư phát triển)
(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2019
của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế)
ðơn vị tính: Triệu ñồng
Kế hoạch trung hạn 2016-2020
ñiều chỉnh

TT

A

ðịa
ñiểm
xây
dựng

Trong ñó
Quy mô
ñầu tư

Thời gian
thực hiện

Tổng
mức
ñầu tư

Ngân
sách
TW hỗ
trợ

Vốn ñối ứng
của tỉnh,
huyện, xã và
các nguồn
huy ñộng hợp
pháp khác

TỔNG CỘNG

7.035

6.005

1.030

Chương trình MTQG xây dựng nông
thôn mới

2.500

2.000

500

2.500

2.000

500

Danh mục dự án

0,9 km ñường
cấp phối (nền
ñường 4m, mặt
ñường 3m);
công trình trên
tuyến

1

ðường sản xuất thôn 6, xã Thượng Quảng

B

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

4.535

4.005

530

B1

Chương trình 30a

2.000

1.700

300

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ ñầu tư cơ sở hạ
tầng các huyện nghèo, các xã ñặc biệt
khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và
hải ñảo

2.000

1.700

300

Huyện Phú Vang

2.000

1.700

300

1

ðường bê tông từ nhà ông Tín ñến nhà ông
Thanh thôn Nghĩa Lập

N.ðông

2020

P.Vang

530m

2020

1.200

1.000

200

ðường bê tông từ trường mầm non xuống
P.Vang
khu nuôi trồng thủy sản thôn Xuân Thiên Thượng

530m

2020

800

700

100

Chương trình 135

2.535

2.305

230

Tiểu dự án 1: Hỗ trợ ñầu tư cơ sở hạ
tầng cho các xã ñặc biệt khó khăn, xã
biên giới, xã an toàn khu; các thôn bản
ñặc biệt khó khăn

2.535

2.305

230

I

Các xã ñặc biệt khó khăn

2.020

1.875

145

1

Mở rộng trường mầm non xã Hồng Hạ

2.020

1.875

145

II

Các thôn ñặc biệt khó khăn

515

430

85

515

430

85

2
B2

ðường sản xuất Cân Tôm - A Rưm, thôn
Cân Tôm xã Hồng Hạ

2017-2019

A.Lưới

A.Lưới

400m

2019

Phụ lục 2
Kế hoạch phân bổ nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016 - 2020 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Kế hoạch trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020
Dự kiến tổng mức ñầu tư
Kế hoạch năm 2019
Ngân sách Nhà nước

Ngân sách Nhà nước
Trong ñó

NSTW

TỔNG CỘNG

255.620

57.490

73.571

1

Thực hiện ðề án hỗ trợ thôn, bản, ấp
thuộc các xã ñặc biệt khó khăn khu vực
biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang
ven biển và hải ñảo ñược phê duyệt
tại Quyết ñịnh số 1385/Qð-TTg ngày
21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ

27.340

22.000

5.340

2

Thực hiện Dự án mô hình thí ñiểm về
bảo vệ môi trường theo Quyết ñịnh số
712/Qð-TTg ngày 26/5/2017 của
Thủ tướng Chính phủ

8.015

7.000

1.015

3

Thực hiện ðề án hỗ trợ phát triển hợp
tác xã nông nghiệp theo các Quyết ñịnh
số 461/Qð-TTg ngày 27/4/2018 và
Quyết ñịnh số 2261/Qð-TTg ngày
15/12/2014 của TTCP

43.709

28.490

1.816

4

Phần ñối ứng ngân sách tỉnh

176.556

65.400

Vốn
ñối
ứng
của
hợp tác
xã

13.403

Trong ñó

Tổng
số

NSTW

NS ñịa
phương
(huyện, xã),
nhân dân
ñóng góp và
các nguồn
huy ñộng
hợp pháp
khác

32.310

23.900

3.914

13.685

11.000

0

4.090

13.403

14.535

Vốn
ñối
ứng
của
hợp
tác xã

Vốn
ñối
ứng
của
hợp
tác xã

Tổng
số

NSTW

NS ñịa
phương
(huyện, xã),
nhân dân
ñóng góp
và các
nguồn huy
ñộng hợp
pháp khác

4.496

46.712

33.550

4.257

8.906

2.685

0

13.615

10.960

2.655

0

Phụ
lục
3

3.500

590

0

3.925

3.500

425

0

Phụ
lục
4

9.400

639

4.496

29.172

19.090

1.177

8.906

Phụ
lục
5

Ghi
chú

CÔNG BÁO/Số 33+34/Ngày 22-7-2019

Tổng
số

Danh mục dự án

Ngân sách Nhà nước

Trong ñó

NS ñịa
phương
(tỉnh, huyện,
xã), nhân
dân ñóng
góp và các
nguồn huy
ñộng hợp
pháp khác

TT

Kế hoạch năm 2020

Phụ
lục
6

79

80

Phụ lục 3
Kế hoạch hỗ trợ ñầu tư hỗ trợ thôn, bản thuộc các xã ðBKK khu vực biên giới, vùng núi huyện A Lưới
theo Quyết ñịnh số 1385/Qð-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ từ nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016 - 2020
thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

Danh mục dự án

ðịa
ñiểm
xây
dựng

Quy mô ñầu tư

Thời
gian thực
hiện

Quyết ñịnh
chủ trương
ñầu tư

TỔNG CỘNG
1

2
3
4

5

Công trình nước sinh hoạt xã Hồng Vân
(từ A Lung ñến UBND xã Hồng Vân, thôn
Ka Cú 2)
Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt thôn
A Roàng 2, xã A Roàng (từ ñập chứa ñến
hộ dân)
Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt thôn
Ka Lô, xã A Roàng (từ ñập chứa ñến hộ dân)
Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt thôn
TaAyTa, xã Hồng Trung (từ khe Trôn ñến
thôn ðụt)
ðập và kênh mương thủy lợi thôn Chi
Lanh - A Ro (từ ruộng ñập Thanh Niên
ñến ruộng ông ðinh)

Tổng
số

NS ñịa
phương
(huyện, xã), Ghi
chú
nhân dân
NSTW ñóng góp và
các nguồn
huy ñộng
hợp pháp
khác

27.340

22.000

5.340

A.Lưới

Xây dựng mới
ñường ống dài 1.000
m

2019-2020

1.375

1.100

275

A.Lưới

Nâng cấp, sửa chữa
ñường ống dài 1.000 m

2019-2020

285

230

55

A.Lưới

Nâng cấp, sửa chữa
ñường ống dài 1.000 m

2019-2020

285

230

55

A.Lưới

Nâng cấp, sửa chữa
ñường ống dài 200 m

2019-2020

340

270

70

A.Lưới

Xây dựng mới ñập
và 500m kênh
mương

2019-2020

620

500

120

Quyết ñịnh số
1454/Qð-UBND
ngày 17/6/2019

CÔNG BÁO/Số 33+34/Ngày 22-7-2019

Kế hoạch trung hạn
giai ñoạn 2016 - 2020
Trong ñó

Kế hoạch trung hạn
giai ñoạn 2016 - 2020
Trong ñó

TT

7

8

9
10
11
12
13
14

ðường vào khu sản xuất (thôn Loa-TaVai),
xã ðông Sơn (chung cả 3 thôn)
ðường vào khu sản xuất (thôn A ðâng)
phục vụ 3 thôn xã Hồng Thái (từ A La ñến
A Tom) (chung cả 3 thôn)
ðường vào khu sản xuất phục vụ 2 thôn,
Trù Bỉ và Kê 1, xã Hồng Thủy (từ Hồ Văn
Dơi ñến rẫy Nguyễn Hải Sơn)
ðường nội ñồng thôn A Chi-Hương Sơn,
xã A Roàng (từ A Vô Á ñến bể nước khe
Ba Nge)
ðường trục thôn Giồng, xã Hương Nguyên
(từ Hồ Văn Măng ñến Nguyễn Văn Quân)

Nâng cấp sửa chữa nước sinh hoạt thôn A Ka,
xã A Roàng (từ ñập chứa ñến hộ dân)
Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi thôn
A Roàng 2 xã A Roàng
Xây dựng ñập và kênh mương thôn A Tin,
xã A ðớt (từ ruộng ông Rỡ ñến ruộng ông Nái)
Xây dựng ñập và kênh mương thôn A ðớt,
xã A ðớt (từ kênh mương củ ñến ruộng
ông ðùi)

A.Lưới
A.Lưới

Quy mô ñầu tư

Xây dựng mới tuyến
ñường dài 3.000 m
Xây dựng mới tuyến
ñường cấp phối dài
750 m

Thời
gian thực
hiện

Quyết ñịnh
chủ trương
ñầu tư

Tổng
số

NS ñịa
phương
(huyện, xã), Ghi
chú
nhân dân
NSTW ñóng góp và
các nguồn
huy ñộng
hợp pháp
khác

2019-2020

990

840

150

2019-2020

1.500

1.200

300

A.Lưới

Xây dựng mới tuyến
ñường cấp phối dài
1.500 m

2019-2020

1.370

1.100

270

A.Lưới

Xây dựng mới tuyến
ñường cấp phối dài
250 m

2019-2020

630

510

120

A.Lưới

Xây dựng mới tuyến
ñường dài 300 m

2019-2020

650

520

130

A.Lưới

Xây dựng mới ñường
ống dài 2.750 m

2019-2020

725

580

145

A.Lưới

Nâng cấp, sửa chữa
tuyến ống dài 200 m

2019-2020

500

400

100

A.Lưới

Công trình ñập và
kênh mương, 1500m

2019-2020

690

550

140

A.Lưới

Xây dựng mới ñập
và 300m kênh
mương

2019-2020

765

610

155

Quyết ñịnh số
1454/Qð-UBND
ngày 17/6/2019

CÔNG BÁO/Số 33+34/Ngày 22-7-2019

6

Danh mục dự án

ðịa
ñiểm
xây
dựng

81

82

Kế hoạch trung hạn
giai ñoạn 2016 - 2020
Trong ñó

TT

Danh mục dự án

15

ðường vào khu sản xuất (thôn A La) phục vụ 3 thôn,
xã Hồng Thái (từ A La ñến A Tom) (chung cả
3 thôn)

A.Lưới

Xây dựng mới tuyến
ñường cấp phối dài
750 m

2019-2020

1.500

1.200

300

16

ðường sản xuất khu nội vùng khu vực Pa ây
xã Hồng Thủy (phục vụ 2 thôn)

A.Lưới

Xây dựng mới tuyến
ñường cấp phối dài
750 m

2019-2020

1.500

1.200

300

17

Công trình nước sinh hoạt xã Hồng Vân (từ A Lung
ñến UBND xã Hồng Vân, thôn Ka Cú 1)

A.Lưới

Xây dựng mới ñường
ống dài 1.000 m

2019-2020

1.250

1.000

250

18

Hàng rào trường Mầm non CS 2 ñúc trụ kéo
thép Thôn Mu nú - Ta Rá xã Hương Nguyên

A.Lưới

Xây dựng mới hàng
rào dài 60m, ñúc trụ
kéo thép B40

2019-2020

275

260

15

19

Kênh mương hóa thủy lợi thôn A Roàng 1, xã
A Roàng (từ ñường quốc phòng ñến nhà A Viết Thơ)

A.Lưới

Xây dựng mới 350m
kênh mương

2019-2020

290

230

60

20

ðập và kênh mương thủy lợi thôn Parit-KaVin,
xã A ðớt (từ ruộng ông Giang ñến ruộng ông Tri)

A.Lưới

Xây dựng mới ñập
và 1.000m kênh
mương

2019-2020

630

510

120

21

Kênh mương thủy lợi thôn Chi ðu-Nghĩa, xã
Hương Nguyên (từ khe Kim Quy ñến ruộng
Phạm Văn Bía)

A.Lưới

Xây dựng mới 3.000 m
kênh mương

2019-2020

375

300

75

22

ðường trục thôn Lê Triêng-A Niêng 1, xã
Hồng Trung (từ Quỳnh Nghi ñến Hồ Văn Hồng)

A.Lưới

Xây dựng mới tuyến
ñường dài 500 m

2019-2020

1.500

1.200

300

23

ðường trục thôn Mu Nú-Ta Rá, xã Hương Nguyên
(từ nhà ông Lê Văn Hình ñến Lê Thị Mơ)

A.Lưới

Xây dựng mới tuyến
ñường dài 100 m

2019-2020

325

260

65

Quy mô ñầu tư

Thời
gian thực
hiện

Quyết ñịnh
chủ trương
ñầu tư

Quyết ñịnh số
1454/Qð-UBND
ngày 17/6/2019

Tổng
số

CÔNG BÁO/Số 33+34/Ngày 22-7-2019

NS ñịa
phương
(huyện, xã), Ghi
chú
nhân dân
NSTW ñóng góp và
các nguồn
huy ñộng
hợp pháp
khác

ðịa
ñiểm
xây
dựng

Kế hoạch trung hạn
giai ñoạn 2016 - 2020
Trong ñó

TT

Danh mục dự án

24

Công trình nước sinh hoạt xã Hồng Vân (từ
A Lung ñến UBND xã Hồng Vân, thôn Kê)

A.Lưới

Xây dựng mới ñường
ống dài 1.000 m

2019-2020

1.250

1.000

250

25

ðường nội ñồng thôn Ka Rôn-A Ho, xã A Roàng
(từ Kăn ðê ñến ñồi cu Thông)

A.Lưới

Xây dựng mới tuyến
ñường cấp phối dài
1.000 m

2019-2020

630

510

120

26

ðường vào khu sản xuất (thôn Ka Va) xã
ðông Sơn (chung cả 3 thôn)

A.Lưới

Xây dựng mới tuyến
ñường cấp phối dài
3.000 m

2019-2020

1.000

800

200

27

ðường dân sinh thôn Ka Lô, xã A Roàng (từ
Hồ Văn Nhan ñến Hồ Vưn Nét)

A.Lưới

Xây dựng mới tuyến
ñường dài 300 m

2019-2020

500

400

100

28

ðường trục thôn, xã A Roàng (từ nhà thộ
ñến Kăn táp)

A.Lưới

Xây dựng mới tuyến
ñường dài 300 m

2019-2020

500

400

100

29

ðường dân sinh thôn Chi Hòa, xã A ðớt (từ
nhà ông Tiếp ñến nhà ông Bên)

A.Lưới

Xây dựng mới tuyến
ñường dài 400 m

2019-2020

630

510

120

30

ðường trục thôn La Tưng, xã A ðớt (từ
nhà ông Ai ñến nhà ông Bắc)

A.Lưới

Xây dựng mới tuyến
ñường dài 400 m

2019-2020

630

510

120

31

ðường trục thôn ðụt-Lê Triêng 2 xã Hồng
Trung (từ Phạm Thái Viết ñến Hồ Văn Biên)

A.Lưới

Xây dựng mới tuyến
ñường dài 400 m

2019-2020

650

520

130

32

ðường dân sinh thôn Mu Nú-Ta Rá, xã
Hương Nguyên (Từ nhà Nguyên ðình Chung
ñến Nguyên ðinh Biên)

A.Lưới

Xây dựng mới tuyến
ñường dài 200 m

2019-2020

400

320

80

Quy mô ñầu tư

Thời
gian thực
hiện

Quyết ñịnh
chủ trương
ñầu tư

Quyết ñịnh số
1454/Qð-UBND
ngày 17/6/2019

Tổng
số

CÔNG BÁO/Số 33+34/Ngày 22-7-2019

NS ñịa
phương
(huyện, xã), Ghi
chú
nhân dân
NSTW ñóng góp và
các nguồn
huy ñộng
hợp pháp
khác

ðịa
ñiểm
xây
dựng

83

84

Kế hoạch trung hạn
giai ñoạn 2016 - 2020
Trong ñó

Danh mục dự án

33

ðường sản xuất thôn Kê 2-Là Ngà, xã
Hồng Thủy (từ nhà ông Hưu ñến suối Li Leng)

A.Lưới

Xây dựng mới tuyến
ñường cấp phối dài
1.500 m

2019-2020

A.Lưới

Nâng cấp, sửa chữa
công trình thủy lợi

2019-2020

A.Lưới

Xây dựng mới tuyến
ñường dài 400 m

2019-2020

34
35

Nâng cấp thủy lợi A Tâu, thôn A min C9,
xã A Roàng
ðường trục thôn A Rí, xã Hương Nguyên
(từ nhà ông Trần Văn Thai ñến Nguyễn
Văn Túc)

Quy mô ñầu tư

Thời
gian thực
hiện

Quyết ñịnh
chủ trương
ñầu tư

Quyết ñịnh số
1454/Qð-UBND
ngày 17/6/2019

Tổng
số

NS ñịa
phương
(huyện, xã), Ghi
chú
nhân dân
NSTW ñóng góp và
các nguồn
huy ñộng
hợp pháp
khác

1.500

1.200

300

630

510

120

650

520

130

CÔNG BÁO/Số 33+34/Ngày 22-7-2019

TT

ðịa
ñiểm
xây
dựng

Phụ lục 4
Dự án thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng huyện Quảng ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc dự án
về bảo vệ môi trường theo Quyết ñịnh số 712/Qð-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ từ nguồn vốn dự phòng
trung hạn 2016 - 2020 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế)
ðơn vị tính: Triệu ñồng

TT

Quy mô ñầu tư

Thời gian
thực hiện

Quyết ñịnh
chủ trương
ñầu tư

TỔNG CỘNG

1

Dự án thu gom, xử lý bao gói
thuốc bảo vệ thực vật sau sử
Q.ðiền
dụng huyện Quảng ðiền, tỉnh
Thừa Thiên Huế

8.015
Xây dựng mới
775 bể chứa
bằng composite
và cải tạo 320
bể chứa bằng
BTCT hiện có

2019-2020

Báo cáo số
139/BC-UBND
ngày 08/6/2019

8.015

Ghi chú

7.000

1.015

7.000

UBND tỉnh
báo cáo TT
HðND tỉnh
1.015
trước khi giao
kế hoạch
vốn
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ðịa
ñiểm
xây
dựng

Kế hoạch trung hạn giai ñoạn
2016 - 2020
Trong ñó
NS ñịa
phương
(huyện, xã),
Tổng
nhân dân
số
NSTW ñóng góp và
các nguồn
huy ñộng
hợp pháp
khác

85

86

Phụ lục 5
Kế hoạch hỗ trợ ñầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho hợp tác xã nông nghiệp từ nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016-2020
thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Kế hoạch trung hạn giai ñoạn 2016-2020
Ngân sách Nhà nước
Trong ñó
Danh mục dự án

Quy mô
ñầu tư

Thời gian
thực hiện

Quyết ñịnh
chủ trương
ñầu tư

Tổng số
(1)

Tổng số
NSTW

TỔNG CỘNG

1

Hệ thống cấp nước phục
vụ sản xuất tập trung xã
ðiền Hòa (hạng mục: Hệ
thống kênh tưới tiêu ñồng
ruộng)

2

3

4

43.710

P.ðiền

3 km

Hệ thống ñê bao nội ñồng
chống lũ tiễu mãn xã
Phong Hiền (nạo vét hói
Cao Ban, hói Bàu Niên
và Khe Trẹc)

P.ðiền

3 km ñê
ngăn lũ cho
100 ha lúa

Kênh tưới Phú Nông, xã
Phong Chương

P.ðiền

0,5 km

P.ðiền

1 HT phục
vụ tưới tiêu
110 ha lúa

Hệ thống thủy lợi xã
Phong Bình

2019-2020

4.000

2019-2020

30.306

3.040

28.490

3.000

NS ñịa
phương
(huyện, xã),
nhân dân
ñóng góp và
các nguồn
huy ñộng hợp
pháp khác
1.816

40

Vốn
ñối
ứng
của
hợp
tác xã

2019-2020

960

HTX
ðiền
Hòa

675

450

450

0

225

2 HTX:
Cao Ban,
Sơn
Tùng

395

300

300

0

95

HTX
Phú Lộc

175

02 HTX:
Phò
Trạch,
Vân
Trình

725

550

550

0

Ghi chú

13.403

Quyết ñịnh số
1224/Qð-UBND
ngày 20/5/2019
2019-2020

ðối
tượng
ñược hỗ
trợ

Vốn ngân sách
nhà nước hỗ trợ
80% TMðT
(không bao gồm
dự phòng phí và
ñền bù GPMB)
Vốn ngân sách
nhà nước hỗ trợ
70% TMðT
(không bao gồm
dự phòng phí và
ñền bù GPMB)
Vốn ngân sách
nhà nước hỗ trợ
80% TMðT
(không bao gồm
dự phòng phí và
ñền bù GPMB)
Vốn ngân sách
nhà nước hỗ trợ
80% TMðT
(không bao gồm
dự phòng phí và
ñền bù GPMB)
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TT

ðịa
ñiểm
xây
dựng

Kế hoạch trung hạn giai ñoạn 2016-2020
Ngân sách Nhà nước
Trong ñó
TT

Danh mục dự án

ðịa
ñiểm
xây
dựng

Quy mô
ñầu tư

Thời gian
thực hiện

Quyết ñịnh
chủ trương
ñầu tư

Tổng số
(1)

Tổng số
NSTW

Q.ðiền

2 km

2019-2020

6

Kiên cố hóa kênh mương
các tuyến: Bầu Lồ, Bầu Lợp,
Quần Bài, xã Quảng Thọ

Q.ðiền

1,06 km

2019-2020

7

Kiên cố hóa kênh mương
tuyến xứ ñồng Thuế Nước,
xã Quảng Phú

Q.ðiền

1 km

2019-2020

8

9

Dự án hỗ trợ ñầu tư kiên cố
hóa kênh mương nội ñồng xã
Thủy Thanh (hạng mục: xây
mới, nâng cấp 6 tuyến kênh
H.Thủy
mương nội ñồng là Ba Lê 1,
Ba Lê 2, lò gạch Nương Tranh,
Trạm bơm ðập 7, ñập 9 Liệt sỹ,
Nhất Dương)
Dự án hỗ trợ ñầu tư kiên
cố hóa kênh mương nội
ñồng tuyến kênh Cùng,
xã Thủy Phù

H.Thủy

Xây mới,
nâng cấp
0,9km kênh
phục vụ tưới
khoảng 155 ha
lúa 02 vụ

Quyết ñịnh số
1228/Qð-UBND
ngày 20/5/2019

1.400

30

720

HTX
NN
ðông
Vinh

1.200

798

750

48

402

HTX
NN
Quảng
Thọ 1,
Quảng
Thọ 2

1.100

732

700

32

369

HTXNN
Phú Hoà

1.706

2019-2020

1.430

ðối
tượng
ñược hỗ
trợ

1.134

990

144

572

1.344

894

785

109

450

Vốn ngân sách
nhà nước hỗ trợ
70% TMðT
(không bao gồm
dự phòng phí và
ñền bù GPMB)
Vốn ngân sách
nhà nước hỗ trợ
70% TMðT
(không bao gồm
dự phòng phí và
ñền bù GPMB)
Vốn ngân sách
nhà nước hỗ trợ
70% TMðT
(không bao gồm
dự phòng phí và
ñền bù GPMB)

HTX
NN Vân
Thê

Vốn ngân sách
nhà nước hỗ trợ
70% TMðT
(không bao gồm
dự phòng phí và
ñền bù GPMB)

HTX
NN Phù
Bài

Vốn ngân sách
nhà nước hỗ trợ
70% TMðT
(không bao gồm
dự phòng phí và
ñền bù GPMB)

Quyết ñịnh số
1235/Qð-UBND
ngày 21/5/2019

2019-2020

Ghi chú

87

Nâng cấp
250m
kênh, gia cố
ñá hộc phục
vụ 80ha lúa
2 vụ

2.150

Vốn
ñối
ứng
của
hợp
tác xã
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5

Kiên cố hóa kênh mương
tuyến Cây Si-Hàng Bội,
xã Quảng Vinh

NS ñịa
phương
(huyện, xã),
nhân dân
ñóng góp và
các nguồn
huy ñộng hợp
pháp khác

88

Kế hoạch trung hạn giai ñoạn 2016-2020
Ngân sách Nhà nước
Trong ñó
TT

Danh mục dự án

ðịa
ñiểm
xây
dựng

Quy mô
ñầu tư

Thời gian
thực hiện

Quyết ñịnh
chủ trương
ñầu tư

Tổng số
(1)

Tổng số
NSTW

11

H.Thủy

Xây mới 700m
kênh phục vụ
tưới cho 30ha
lúa 2 vụ.

2019-2020

1.360

904

795

109

Vốn
ñối
ứng
của
hợp
tác xã

ðối
tượng
ñược hỗ
trợ

Ghi chú

456

HTX
Thủy
Phù

Vốn ngân sách nhà
nước hỗ trợ 70%
TMðT (không bao
gồm dự phòng phí
và ñền bù GPMB)

Quyết ñịnh số
1235/Qð-UBND
ngày 21/5/2019

H.Thủy

Xây mới 300m
kênh, cầu máng
35m phục vụ
tưới cho 60ha
lúa 2 vụ.

2019-2020

1.590

1.057

930

127

533

HTX
NN
Thủy
Vân

P.ðiền

0,2 km ñê,
cống ngăn
lũ cho 75ha
lúa

2019-2020

850

645

400

245

205

HTX
ðại Phú

P.ðiền

Sửa chữa
1,5 km kênh
+ 1 TB tiêu
50 ha lúa

455

02 HTX:
Trạch
Phổ, Mỹ
Xuyên

2019-2020

600

400

400

0

200

HTX
Hiền
Lương

12

Hệ thống ñê nội ñồng Hói Nậy,
Hói Tôm, xã Phong Chương
(cống kết hợp giao thông ñê
hói Nậy, hói Tôm)

13

Trạm bơm tưới tiêu xã
Phong Hòa

14

Trạm bơm Cầu Còm và
kênh Hiền Lương, xã
Phong Hiền

P.ðiền

Sửa chữa
0,5 km kênh
+ 1 nhà TB
tưới 50 ha
lúa

15

Trạm bơm Xóm Bồ, xã
Phong An

P.ðiền

Sửa chữa
0,5 km kênh
+ 1 TB tưới
55 ha lúa

2019-2020

750

500

500

0

250

HTX Bồ
ðiền

16

Hệ thống thủy lợi xã
Phong Sơn (Trạm bơm
Bù Mạ)

P.ðiền

1 TB tưới
50 ha lúa và
lạc

2019-2020

750

500

500

0

250

HTX
Nam
Sơn

2019-2020

1.355

900

900

0

Vốn ngân sách nhà
nước hỗ trợ 70%
TMðT (không bao
gồm dự phòng phí
và ñền bù GPMB)
Vốn ngân sách nhà
nước hỗ trợ 80%
TMðT (không bao
gồm dự phòng phí
và ñền bù GPMB)
Vốn ngân sách nhà
nước hỗ trợ 70%
TMðT (không bao
gồm dự phòng phí
và ñền bù GPMB)
Vốn ngân sách nhà
nước hỗ trợ 70%
TMðT (không bao
gồm dự phòng phí
và ñền bù GPMB)
Vốn ngân sách nhà
nước hỗ trợ 70%
TMðT (không bao
gồm dự phòng phí
và ñền bù GPMB)
Vốn ngân sách nhà
nước hỗ trợ 70%
TMðT (không bao
gồm dự phòng phí
và ñền bù GPMB)
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10

Dự án hỗ trợ ñầu tư kiên
cố hóa kênh mương nội
ñồng tuyến kênh tưới
vùng Thường ðào, xã
Thủy Phù
Dự án hỗ trợ ñầu tư kiên
cố hóa kênh mương nội
ñồng tuyến kênh tưới
trạm bơm tưới Dạ Lê

NS ñịa
phương
(huyện, xã),
nhân dân
ñóng góp và
các nguồn
huy ñộng hợp
pháp khác

Kế hoạch trung hạn giai ñoạn 2016-2020
Ngân sách Nhà nước
Trong ñó
TT

Danh mục dự án

ðịa
ñiểm
xây
dựng

Quy mô
ñầu tư

Thời gian
thực hiện

Quyết ñịnh
chủ trương
ñầu tư

Tổng số
(1)

Tổng số
NSTW

18

Kiên cố hóa kênh mương
Trạm bơm Trường Mười,
Bợt ðen, Mỹ Xá 2, xã
Quảng An

20

Nâng cấp, sửa chữa tuyên
ñê Kênh Mới (bờ tả) kết
hợp giao thông nội ñồng,
xã Quảng Thái

21

Hỗ trợ ñầu tư hệ thống ñê
bao ñồng ruộng: Nâng
cấp ñê ðập Sông, xã
Vinh Hà

22

Hỗ trợ ñầu tư kiên cố hóa
kênh mương nội ñồng:
Kiên cố hóa kênh mương
nội ñồng phục vụ vùng
trồng lúa

Q.ðiền

2 km

1,3 km

2019-2020

2.150

2019-2020

1.400

1.430

1.064

1.400

1.050

30

14

ðối
tượng
ñược hỗ
trợ

Ghi chú

720

HTX
NN
ðông
Phước

Vốn ngân sách
nhà nước hỗ trợ
70% TMðT
(không bao gồm
dự phòng phí và
ñền bù GPMB)

336

HTXNN
ðông
Phú

564

HTX
NN Kim
Thành,
Phú
Thanh

Quyết ñịnh số
1228/Qð-UBND
ngày 20/5/2019
Q.ðiền

Q.ðiền

P.Vang

P.Lộc

2,2 km

0,4 km

Nâng cấp
0,8 km ñê
ngăn lũ tiểu
mãn cho
120 ha lúa
1,4 km
kênh và các
cửa lấy
nước phục
vụ 67 ha lúa
2 vụ

2019-2020

2.350

2019-2020

1.950

2019-2020

Quyết ñịnh số
1229/Qð-UBND
ngày 20/5/2019

2019-2020

Quyết ñịnh số
1236/Qð-UBND
ngày 21/5/2019

2.360

1.700

1.786

1.482

1.700

1.130

1.750

1.440

1.700

1.100

36

42

0

30

Vốn ngân sách nhà
nước hỗ trợ 80%
TMðT (không bao
gồm dự phòng phí
và ñền bù GPMB)
Vốn ngân sách nhà
nước hỗ trợ 80%
TMðT (không bao
gồm dự phòng phí
và ñền bù GPMB)

468

HTXNN
Thống
nhất

Vốn ngân sách
nhà nước hỗ trợ
80% TMðT
(không bao gồm
dự phòng phí và
ñền bù GPMB)

660

HTXNN
Vinh Hà

Vốn ngân sách nhà
nước hỗ trợ 80%
TMðT (không bao
gồm dự phòng phí
và ñền bù GPMB)

570

HTX
NN
Thủy An

Vốn ngân sách nhà
nước hỗ trợ 70%
TMðT (không bao
gồm dự phòng phí
và ñền bù GPMB)

89

19

Kiên cố hóa kênh mương
các tuyến: ðạt Nhất, ðạt
Ba Trên, Năm Mẫu, Quai
Vạt, Lỗ Chẹp-Trường 5,
xã Quảng Thành

Q.ðiền

Vốn
ñối
ứng
của
hợp
tác xã
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17

Kiên cố hoá kênh mương
Trạm bơm ðông Phước 1,
xã Quảng Phước

NS ñịa
phương
(huyện, xã),
nhân dân
ñóng góp và
các nguồn
huy ñộng hợp
pháp khác

90

Kế hoạch trung hạn giai ñoạn 2016-2020
Ngân sách Nhà nước
Trong ñó
TT

Danh mục dự án

ðịa
ñiểm
xây
dựng

Quy mô
ñầu tư

Thời gian
thực hiện

Quyết ñịnh
chủ trương
ñầu tư

Tổng số
(1)

Tổng số
NSTW

24

25

26

Dự án trạm bơm Thống Nhất,
kênh mương ñầu mối, HTX
ðông Toàn.

Dự án kiên cố hóa kênh
mương tuyến Bình Nguyên - Nê,
tuyến ruộng Thưởng, HTX
Tây Toàn

Dự án kiên cố hóa kênh
mương tuyến Mộc Bài Thượng Lộ ðồng Giữa,
HTX Thuận Hòa

Dự án hỗ trợ ñầu tư nâng
cấp tuyến ñê bao nội ñồng
HTX Thanh Phước

H.Trà

H.Trà

Xây dựng
mới, nâng
cấp 500m
kênh phục
vụ khoảng
30ha lúa

H.Trà

Xây dựng
mới, nâng
cấp 1 km
kênh phục
vụ khoảng
30ha lúa

H.Trà

Nâng cấp
2,7km ñê
phân vùng
chống úng
cho khoảng
84ha lúa

2019-2020

1.280

2019-2020

720

850

480

800

400

50

80

Vốn
ñối
ứng
của
hợp
tác xã

ðối
tượng
ñược hỗ
trợ

Ghi chú

HTX
ðông
Toàn

Vốn ngân sách
nhà nước hỗ trợ
70% TMðT
(không bao gồm
dự phòng phí và
ñền bù GPMB)

HTX
Tây
Toàn

Vốn ngân sách
nhà nước hỗ trợ
70% TMðT
(không bao gồm
dự phòng phí và
ñền bù GPMB)

420

HTX
Thuận
Hòa

Vốn ngân sách
nhà nước hỗ trợ
70% TMðT
(không bao gồm
dự phòng phí và
ñền bù GPMB)

670

HTX
Thanh
Phước

430

240

Quyết ñịnh số
1263/Qð-UBND
ngày 24/5/2019
2019-2020

1.250

830

800

30

Vốn ngân sách nhà

2019-2020

2.000

1.330

1.200

130

nước hỗ trợ 70%
TMðT (không bao
gồm dự phòng phí
và ñền bù GPMB)
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23

Xây dựng
mới TB tưới
và 200m
kênh ñầu
mối phục vụ
70ha lúa

NS ñịa
phương
(huyện, xã),
nhân dân
ñóng góp và
các nguồn
huy ñộng hợp
pháp khác

Kế hoạch trung hạn giai ñoạn 2016-2020
Ngân sách Nhà nước
Trong ñó
TT

Danh mục dự án

ðịa
ñiểm
xây
dựng

Quy mô
ñầu tư

Thời gian
thực hiện

Quyết ñịnh
chủ trương
ñầu tư

Tổng số
(1)

Tổng số
NSTW

28

Dự án hỗ trợ ñầu tư nâng
cấp tuyến ñê cống Bàu
chủ nhỏ

29

Dự án hỗ trợ ñầu tư nâng
cấp tuyến ñê bao nội ñồng
Thầy Thuốc

30

Dự án hỗ trợ ñầu tư
nâng cấp tuyến ñê bao
Nhái Lan Xả Bầu

31

Dự án hỗ trợ ñầu tư nâng
cấp tuyến ðê Công Giữa
ra trạm bơm Mếu

32

Dự án hỗ trợ ñầu tư nâng cấp
tuyến ñê vùng Ô Bàu Dưới

H.Thủy

Nâng cấp
650m ñê, 03
cống qua
ñường bảo vệ
30ha lúa 2 vụ

H.Thủy

Nâng cấp
20m ñê; sửa
chữa cống

H.Thủy

H.Thủy

H.Thủy

H.Thủy

Nâng cấp
700m ñê ngăn
lũ tiểu mãn
bảo vệ 100ha
lúa
Nâng cấp
1km ñê, gia
cố 500m hói
ngăn lũ tiểu
mãn bảo vệ
200ha lúa
Gia cố mái
bằng lát ñan
300m, mở
rộng cống lấy
nước ngăn lũ
tiểu mãn bảo
vệ 50ha lúa
Gia cố mặt ñê
1,3km, mở rộng
cống lấy nước
ngăn lũ tiểu mãn
bảo vệ 90ha lúa

2019-2020

565

376

320

56

Vốn
ñối
ứng
của
hợp
tác xã

189

ðối
tượng
ñược hỗ
trợ

Ghi chú

HTX NN
Vân Thê

Vốn ngân sách nhà
nước hỗ trợ 70%
TMðT (không bao
gồm dự phòng phí
và ñền bù GPMB)
Vốn ngân sách nhà
nước hỗ trợ 70%
TMðT (không bao
gồm dự phòng phí
và ñền bù GPMB)
Vốn ngân sách nhà
nước hỗ trợ 70%
TMðT (không bao
gồm dự phòng phí
và ñền bù GPMB)

2019-2020

180

120

105

15

60

HTX NN
Vân Thê

2019-2020

280

186

165

21

94

HTX NN
Thủy
Thanh

469

HTX NN
Thủy
Thanh

Vốn ngân sách nhà
nước hỗ trợ 70%
TMðT (không bao
gồm dự phòng phí
và ñền bù GPMB)

384

HTX NN
Phú Bài

Vốn ngân sách nhà
nước hỗ trợ 70%
TMðT (không bao
gồm dự phòng phí
và ñền bù GPMB)

814

HTX NN
Thủy Tân

Vốn ngân sách nhà
nước hỗ trợ 70%
TMðT (không bao
gồm dự phòng phí
và ñền bù GPMB)

2019-2020

Quyết ñịnh số
1235/Qð-UBND
ngày 21/5/2019

2019-2020

2019-2020

1.145

2.430

931

761

1.616

820

670

1.420

111

91

196

91

Ghi chú: (1) Tổng mức ñầu tư dự kiến bao gồm tạm tính 5% chi phí dự phòng

1.400
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27

Dự án hỗ trợ ñầu tư nâng
cấp tuyến ñê bao ruộng
ðóng

NS ñịa
phương
(huyện, xã),
nhân dân
ñóng góp và
các nguồn
huy ñộng hợp
pháp khác

92

Phụ lục 6
Kế hoạch vốn ñối ứng phần ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai ñoạn 2016 - 2020
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh quản lý (vốn ñầu tư theo tiêu chí, Nguồn thu sử dụng ñất,…)
(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế)
ðơn vị tính: Triệu ñồng

STT

Danh mục dự án

Thời gian
KC-HT

Quyết ñịnh chủ trương
ñầu tư/dự án ñầu tư
Số Qð,
ngày/tháng/năm

Tổng mức
ñầu tư

Kế hoạch
giai ñoạn
2016-2020

Chủ ñầu tư

TỔNG CỘNG

176.556

65.400

I

Kế hoạch giao theo Quyết ñịnh số 3081/Qð-UBND
ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

126.196

33.000

1

Hạ tầng khu tái ñịnh cư thủy diện xã Hương Vinh, thị xã
Hương Trà

H.Trà

2019-2020

Qð số 2313
ngày 17/10/2018

6.080

5.500

2

Sửa chữa ñập ngăn mặn giữ ngọt Thảo Long

P.Vang

2020-2023

Qð số 88
ngày 28/7/2016

68.000

5.000

3

ðường liên xã Phong Chương - Phong Bình

P.ðiền

2019-2021

31.958

10.000

4

ðường dân sinh thôn Chiết Bi, xã Phú Thượng, Phú Vang

P.Vang

2019

500

500

5

Trường THCS Vinh Thanh

P.Vang

2019-2020

5.500

4.000

6

Trường Mầm non ðại Thành

P.Lộc

2016-2020

Qð số 2061
ngày 17/9/2018

4.272

3.500

Ban QLDA ðTXD khu
vực huyện Phú Lộc

7

Trụ sở HðND và UBND xã Lộc Tiến

P.Lộc

2019-2021

Qð số 2118
ngày 15/10/2015

9.886

4.500

Ban QLDA ðTXD khu
vực huyện Phú Lộc

II

Kế hoạch giao theo Quyết ñịnh số 3359/Qð-UBND
ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

50.360

32.400

1

Nâng cấp sửa chữa ñập Cây Mưng, xã Phong Xuân

P.ðiền

2014-2015

Qð số 2229
ngày 29/10/2013

4.466

2.600

2

Cầu Lương Mai, Tỉnh lộ 4, huyện Phong ðiền

P.ðiền

2016-2020

Qð số 1777
ngày 22/9/2010

5.717

5.000

Qð số 1712
ngày 01/9/2015
Qð số 2245
ngày 11/10/2018
Qð số 2357
ngày 20/10/2018

Ban QLDA ðTXD khu
vực thị xã Hương Trà
Ban QLDA ðTXD công
trình NN và PTNT tỉnh
Thừa Thiên Huế
Ban QLDA ðTXD khu
vực huyện Phong ðiền
Ban QLDA ðTXD khu
vực huyện Phú Vang
Ban QLDA ðTXD khu
vực huyện Phú Vang

Ban QLDA ðTXD khu
vực huyện Phong ðiền
Ban QLDA ðTXD công
trình giao thông tỉnh
Thừa Thiên Huế

Ghi
chú

CÔNG BÁO/Số 33+34/Ngày 22-7-2019

ðịa
ñiểm
xây
dựng

STT

Danh mục dự án

ðịa
ñiểm
xây
dựng

Thời gian
KC-HT

Nâng cấp, sữa chữa ñê ngăn mặn Quảng An-Quảng Thành

Q.ðiền

2015-2016

4

Hệ thống kênh cấp 2 trạm bơm Thâm ðiền

Q.ðiền

2016-2020

5

Trạm bơm và hệ thống kênh An Lộc, xã Lộc Tiến

P.Lộc

2016-2020

6

Nâng cấp sửa chữa ñập Kênh, xã Lộc Trì

P.Lộc

2016-2020

7

Tu bổ ñê ñiều thường xuyên

tỉnh

2016-2020

Số Qð,
ngày/tháng/năm
Qð số 1586
ngày 4/8/2014
Qð số 1951
ngày 2/10/2014;
2371 ngày
29/10/2015
Qð số 2244
ngày 31/10/2011
Qð số 2246
ngày 31/10/2011
Qð số 2364
ngày 29/10/2015

Tổng mức
ñầu tư

Kế hoạch
giai ñoạn
2016-2020

Chủ ñầu tư

6.994

3.800

Ban QLDA ðTXD khu
vực huyện Quảng ðiền

5.842

5.000

Ban QLDA ðTXD khu
vực huyện Quảng ðiền

6.500

5.500

6.379

5.500

14.462

5.000

Ban QLDA ðTXD khu
vực huyện Phú Lộc
Ban QLDA ðTXD khu
vực huyện Phú Lộc
Chi cục ñê ñiều và
phòng chống lụt bão

Ghi
chú
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3

Quyết ñịnh chủ trương
ñầu tư/dự án ñầu tư

93

94

Phụ lục 7
Kế hoạch phân bổ vốn năm 2019 nguồn vốn 10% dự phòng trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế
(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Trong ñó: Năm 2019

32.310

23.900

3.914

13.685

11.000

2.685

Tổng
mức
ñầu tư
dự
kiến

TỔNG CỘNG

I

1

2

3

4

Thực hiện ðề án hỗ trợ thôn, bản,
ấp thuộc các xã ñặc biệt khó khăn
khu vực biên giới, vùng núi, vùng
bãi ngang ven biển và hải ñảo ñược
phê duyệt tại Quyết ñịnh số
1385/Qð-TTg ngày 21/10/2018 của
Thủ tướng Chính phủ
Công trình nước sinh hoạt xã Hồng Vân
(từ A Lung ñến UBND xã Hồng Vân,
thôn Ka cú 2)
Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt
thôn A Roàng 2, xã A Roàng (từ ñập
chứa ñến hộ dân)
Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt
thôn Ka Lô, xã A Roàng (từ ñập chứa
ñến hộ dân)
Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt
thôn TaAyTa, xã Hồng Trung (từ khe
Trôn ñến thôn ðụt)

A.Lưới

Xây dựng mới ñường
ống dài 1.000 m

2019-2020

1.375

1.100

275

A.Lưới

Nâng cấp, sửa chữa
ñường ống dài 1.000 m

2019-2020

285

230

55

A.Lưới

Nâng cấp, sửa chữa
ñường ống dài 1.000 m

285

230

55

A.Lưới

Nâng cấp, sửa chữa
ñường ống dài 200 m

340

270

70

Quyết ñịnh số
1454/Qð-UBND
ngày
2019-2020
17/6/2019

2019-2020

Vốn
ñối
ứng
của
hợp
tác
xã
4.496
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NSTW

NS ñịa
phương
(huyện, xã),
nhân dân
ñóng góp và
các nguồn
huy ñộng
hợp pháp
khác

Trong ñó: Năm 2019

Tổng
mức
ñầu tư
dự
kiến

NSTW

NS ñịa
phương
(huyện, xã),
nhân dân
ñóng góp và
các nguồn
huy ñộng
hợp pháp
khác

ðập và kênh mương thủy lợi thôn Chi
Lanh-A Ro (từ ruộng ñập Thanh Niên
ñến ruộng ông ðinh)

A.Lưới

Xây dựng mới ñập và
500m kênh mương

2019-2020

620

500

120

6

ðường vào khu sản xuất (thôn
Loa-TaVai), xã ðông Sơn (chung cả
3 thôn)

A.Lưới

Xây dựng mới tuyến
ñường dài 3.000 m

2019-2020

990

840

150

7

ðường vào khu sản xuất (thôn A ðâng)
phục vụ 3 thôn xã Hồng Thái (từ A La
ñến A Tom) (chung cả 3 thôn)

A.Lưới

Xây dựng mới tuyến
2019-2020
ñường cấp phối dài 750 m

1.500

1.200

300

8

ðường vào khu sản xuất phục vụ 2
thôn, Trù Bỉ và Kê 1, xã Hồng Thủy
(từ Hồ Văn Dơi ñến rẫy Nguyễn Hải Sơn)

A.Lưới

2019-2020

1.370

1.100

270

Xây dựng mới tuyến
2019-2020
ñường cấp phối dài 250 m

630

510

120

9

10

11

ðường nội ñồng thôn A Chi-Hương
Sơn, xã A Roàng (từ A Vô Á ñến bể
nước khe Ba Nge)
ðường trục thôn Giồng, xã Hương
Nguyên (từ Hồ Văn Măng ñến
Nguyễn Văn Quân)
Nâng cấp sửa chữa nước sinh hoạt
thôn A Ka, xã A Roàng (từ ñập chứa
ñến hộ dân)

A.Lưới

Xây dựng mới tuyến
ñường cấp phối dài
1.500 m

A.Lưới

Xây dựng mới tuyến
ñường dài 300 m

2019-2020

650

520

130

A.Lưới

Xây dựng mới ñường
ống dài 2.750 m

2019-2020

725

580

145

Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi
thôn A Roàng 2 xã A Roàng

A.Lưới

Nâng cấp, sửa chữa
tuyến ống dài 200 m

2019-2020

500

400

100

13

Xây dựng ñập và kênh mương thôn A Tin,
xã A ðớt (từ ruộng ông Rỡ ñến ruộng
ông Nái)

A.Lưới

Công trình ñập và kênh
mương, 1500m

2019-2020

690

550

140

95

12
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5

Vốn
ñối
ứng
của
hợp
tác
xã

96

Trong ñó: Năm 2019

Tổng
mức
ñầu tư
dự
kiến

Xây dựng ñập và kênh mương thôn
A ðớt, xã A ðớt (từ kênh mương củ
ñến ruộng ông ðùi)

A.Lưới

15

ðường vào khu sản xuất (thôn A La)
phục vụ 3 thôn, xã Hồng Thái (từ
A La ñến A Tom) (chung cả 3 thôn)

16

ðường sản xuất khu nội vùng khu vực
Pa ây xã Hồng Thủy (phục vụ 2 thôn)

II

Thực hiện Dự án mô hình thí ñiểm
về bảo vệ môi trường theo Quyết ñịnh
số 712/Qð-TTg ngày 26/5/2017 của
Thủ tướng Chính phủ

1

Dự án thu gom, xử lý bao gói thuốc
bảo vệ thực vật sau sử dụng huyện
Quảng ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Xây dựng mới ñập và
300m kênh mương

2019-2020

765

610

155

A.Lưới

Xây dựng mới tuyến
2019-2020
ñường cấp phối dài 750 m

1.500

1.200

300

A.Lưới

Xây dựng mới tuyến
2019-2020
ñường cấp phối dài 750 m

1.460

1.160

300

4.090

3.500

590

Q.ðiền

Xây dựng mới 775 bể
chứa bằng composite
và cải tạo 320 bể chứa
bằng BTCT hiện có

2019-2020

Báo cáo số
139/BCUBND
ngày
08/6/2019

4.090

3.500

590

Vốn
ñối
ứng
của
hợp
tác
xã

0

UBND
tỉnh
báo
cáo TT
HðND
tỉnh
trước
khi
giao kế
hoạch
vốn
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14

NSTW

NS ñịa
phương
(huyện, xã),
nhân dân
ñóng góp và
các nguồn
huy ñộng
hợp pháp
khác

Trong ñó: Năm 2019

NSTW

NS ñịa
phương
(huyện, xã),
nhân dân
ñóng góp và
các nguồn
huy ñộng
hợp pháp
khác

14.535

9.400

639

4.496

2.290

1.750

40

500

Tổng
mức
ñầu tư
dự
kiến

1

Hệ thống cấp nước phục vụ sản xuất
tập trung xã ðiền Hòa (hạng mục: Hệ
thống kênh tưới tiêu ñồng ruộng)

2

Hệ thống ñê bao nội ñồng chống lũ
tiểu mãn xã Phong Hiền (nạo vét hói
Cao Ban, hói Bàu Niên và Khe Trẹc)

P.ðiền

3 km ñê ngăn lũ cho
100 ha lúa

2019-2020

3

Kênh tưới Phú Nông, xã Phong Chương

P.ðiền

0,5 km

4

Hệ thống thủy lợi xã Phong Bình

P.ðiền

1 HT phục vụ tưới tiêu
110 ha lúa

P.ðiền

3 km

2019-2020

Quyết ñịnh số
1224/Qð-UBND
ngày
20/5/2019

675

450

0

2019-2020

395

300

0

2019-2020

725

550

0

HTX
ðiền
Hòa

2 HTX:
Cao
225 Ban,
Sơn
Tùng
HTX
95
Phú
Lộc
02
HTX:
Phò
175
Trạch,
Vân
Trình
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III

Thực hiện ðề án hỗ trợ phát triển
hợp tác xã nông nghiệp theo các
Quyết ñịnh số 461/Qð-TTg ngày
27/4/2018 và Quyết ñịnh số
2261/Qð-TTg ngày 15/12/2014 của
TTCP

Vốn
ñối
ứng
của
hợp
tác
xã

97

98

Trong ñó: Năm 2019

Tổng
mức
ñầu tư
dự
kiến

6

Kiên cố hóa kênh mương các tuyến:
Bầu Lồ, Bầu Lợp, Quần Bài, xã
Quảng Thọ

7

Kiên cố hóa kênh mương tuyến xứ
ñồng Thuế Nước, xã Quảng Phú

8

Dự án hỗ trợ ñầu tư kiên cố hóa kênh
mương nội ñồng xã Thủy Thanh (hạng
mục: xây mới, nâng cấp 6 tuyến kênh
mương nội ñồng là Ba Lê 1, Ba Lê 2,
lò gạch Nương Tranh, Trạm bơm ðập 7,
ñập 9 Liệt sỹ, Nhất Dương)

9

Dự án hỗ trợ ñầu tư kiên cố hóa kênh
mương nội ñồng tuyến kênh Cùng, xã
Thủy Phù

Q.ðiền

Q.ðiền

2 km

1,06 km

Q.ðiền

1 km

H.Thủy

Xây mới, nâng cấp
0,9km kênh phục vụ
tưới khoảng 155 ha lúa
02 vụ

H.Thủy

Nâng cấp 250m
kênh, gia cố ñá hộc
phục vụ 80ha lúa 2 vụ

2019-2020

2.150

Quyết ñịnh số
1228/Qð-UBND
2019-2020
ngày
20/5/2019

2019-2020

1.200

1.100

2019-2020

1.706

1.400

750

700

990

Vốn
ñối
ứng
của
hợp
tác
xã

30

720

48

HTX
NN
Quảng
402
Thọ 1,
Quảng
Thọ 2

32

369

HTX
NN
Phú
Hoà

572

HTX
NN
Vân
Thê

450

HTX
NN
Phù
Bài

144

Quyết ñịnh số
1235/Qð-UBND
ngày
21/5/2019
2019-2020

1.344

785

HTX
NN
ðông
Vinh

109
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Kiên cố hóa kênh mương tuyến
Cây Si-Hàng Bội, xã Quảng Vinh

NSTW

NS ñịa
phương
(huyện, xã),
nhân dân
ñóng góp và
các nguồn
huy ñộng
hợp pháp
khác

Trong ñó: Năm 2019

Tổng
mức
ñầu tư
dự
kiến

Dự án hỗ trợ ñầu tư kiên cố hóa kênh
mương nội ñồng tuyến kênh tưới vùng
Thường ðào, xã Thủy Phù

11

Dự án hỗ trợ ñầu tư kiên cố hóa kênh
mương nội ñồng tuyến kênh tưới trạm
bơm tưới Dạ Lê

H.Thủy

Xây mới 700m kênh
phục vụ tưới cho 30ha
lúa 2 vụ.

H.Thủy

Xây mới 300m kênh,
cầu máng 35m phục vụ
tưới cho 60ha lúa 2 vụ.

2019-2020

2019-2020

Quyết ñịnh số
1235/Qð-UBND
ngày
21/5/2019

1.360

1.590

795

109

930

127

Vốn
ñối
ứng
của
hợp
tác
xã

456

HTX
Thủy
Phù

533

HTX
NN
Thủy
Vân
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NSTW

NS ñịa
phương
(huyện, xã),
nhân dân
ñóng góp và
các nguồn
huy ñộng
hợp pháp
khác

99

100

CÔNG BÁO/Số 33+34/Ngày 22-7-2019

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 21/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn
giai ñoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách tỉnh quản lý
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ
về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm;
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2018/Nð-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015
của Chính phủ về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị ñịnh số
136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành
một số ñiều của Luật ðầu tư công và Nghị ñịnh số 161/2016/Nð-CP ngày 02 tháng
12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế ñặc thù trong quản lý ñầu tư xây dựng ñối với
một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016 - 2020;
Xét Tờ trình số 4420/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn
2016 - 2020 cho hai dự án GCF và FMCR nguồn ngân sách tỉnh quản lý; Báo cáo
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng
nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. ðiều chỉnh, bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020
cho hai dự án Tăng cường khả năng chống chịu với những tác ñộng biến ñổi khí hậu
cho cộng ñồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam (viết tắt là dự án GCF) và hiện ñại hóa
ngành lâm nghiệp và tăng cường chống chịu vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế
(viết tắt là dự án FMCR) từ nguồn ngân sách tỉnh quản lý (chi tiết tại phụ lục
ñính kèm).
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

CÔNG BÁO/Số 33+34/Ngày 22-7-2019

101

2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ,
quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII,
kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2019./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

1

Tăng cường khả năng
chống chịu với những
tác ñộng của biến ñổi
GCF
khí hậu cho các cộng ñồng
dễ bị tổn thương ven biển
Việt Nam

2

Hiện ñại hóa ngành
Lâm nghiệp và tăng
cường tính chống chịu
vùng ven biển

WB

2017-2021

2018-2023

Không
hoàn lại

935/Qð-UBND
ngày 03 tháng 5
năm 2018;
2963/Qð-UBND
ngày 20 tháng 12
năm 2018

32.992

8.332

24.660

Vay

1968/Qð-UBND
ngày 20 tháng 12
năm 2018

443.569

98.693

344.876

4.976

8.332

12.000

2.000
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PHỤ LỤC:
DANH MỤC DỰ ÁN ðỀ NGHỊ ðIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ðẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ðOẠN 2016 - 2020
Nguồn vốn: ngân sách tỉnh quản lý
(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
ðVT: tỷ ñồng
Kế
TỔNG VỐN DỰ ÁN
Kế
hoạch
ðề
(Theo Quyết ñịnh phê duyệt)
hoạch
ñầu tư
xuất
Nhà
ñầu tư
công
Thời gian
Loại
kế
TT
Danh mục dự án
tài
công
trung
Bð-KT
ODA
hoạch
Vốn
trợ
trung
hạn sau
Số Quyết ñịnh
năm
ñối
Tổng
Vốn NN hạn ñã khi ñiều 2019
(ngày/tháng/năm)
ứng
giao
chỉnh,
(VNð)
bổ sung
TỔNG CỘNG
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 22/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 7 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc cho thôi làm nhiệm vụ ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh
Khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Xét Tờ trình số 104/TTr-TT.HðND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Thường trực
Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc ñề nghị cho thôi làm nhiệm vụ ñại biểu Hội ñồng
nhân dân tỉnh Khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và kết quả biểu quyết công khai việc
cho thôi làm nhiệm vụ ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh Khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại
kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Chấp nhận cho thôi làm nhiệm vụ ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh Khóa VII,
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông Lê Quốc Hùng, ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh
thuộc Tổ ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh số 08 vì lý do chuyển công tác khác.
ðiều 2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc tỉnh, Tổ ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh số 08 thông báo ñến cử tri huyện
Nam ðông và ông Lê Quốc Hùng ñể biết, thực hiện.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Khóa VII, Kỳ họp thứ 8 thông qua
ngày 08 tháng 7 năm 2019./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

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.

