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  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Trang 

19-7-2019 Quyết ñịnh số 38/2019/Qð-UBND sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 29/2018/Qð-UBND 
ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành 
Quy ñịnh quản lý, sử dụng và cho thuê ñất nông nghiệp sử dụng 
vào mục ñích công ích trên ñịa bàn tỉnh. 

03 

19-7-2019 Quyết ñịnh số 39/2019/Qð-UBND ban hành Quy chế quy ñịnh 
về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt ñộng giữa các cơ quan 
quản lý nhà nước trong công tác ñấu tranh phòng, chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thừa Thiên Huế. 

05 

22-7-2019 Quyết ñịnh số 40/2019/Qð-UBND ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
ñịa phương ñối với sản phẩm mè xửng Huế. 

19 

22-7-2019 Quyết ñịnh số 41/2019/Qð-UBND ban hành Quy ñịnh quản lý 
an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công thương 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

29 

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI  

16-7-2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HðND về việc ñẩy mạnh các giải pháp 
thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2019. 

41 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ  

12-7-2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HðND về nhiệm vụ và giải pháp 
thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. 

47 

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI  

15-7-2019 Nghị quyết số 01/NQ-HðND phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện 
năm 2018. 

50 

16-7-2019 Nghị quyết số 02/NQ-HðND về việc giải quyết kiến nghị của cử tri 
tại kỳ họp thứ 7 Hội ñồng nhân dân huyện khóa XI. 

52 

16-7-2019 Nghị quyết số 03/NQ-HðND về chương trình giám sát năm 2020 
của Hội ñồng nhân dân huyện. 

56 

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ  

12-7-2019 Nghị quyết số 38/NQ-HðND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách 
năm 2018. 

60 

12-7-2019 Nghị quyết số 39/NQ-HðND về chương trình giám sát của 
Hội ñồng nhân dân thị xã năm 2020. 

62 

12-7-2019 Nghị quyết số 40/NQ-HðND về việc miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân 
Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
ñối với bà Trần Thị Tuyết. 

64 

12-7-2019 Nghị quyết số 41/NQ-HðND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung 
Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà khóa VI, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với bà Trần Thị Thu ðiệp. 

65 

12-7-2019 Nghị quyết số 42/NQ-HðND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên 
Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
ñối với ông Trương Văn ðới. 

66 

12-7-2019 Nghị quyết số 44/NQ-HðND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung 
Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: 
Bà Nguyễn Thị Huy. 

67 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 38/2019/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 7 năm 2019 
 

QUYẾT ðỊNH 
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo  

Quyết ñịnh số 29/2018/Qð-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2018 của  
Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy ñịnh quản lý, sử dụng và cho  
thuê ñất nông nghiệp sử dụng vào mục ñích công ích trên ñịa bàn tỉnh 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy ñịnh thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 123/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh về thu tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất, 
thuê mặt nước; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh 
số 29/2018/Qð-UBND ngày 14/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy ñịnh 
quản lý, sử dụng và cho thuê ñất nông nghiệp sử dụng vào mục ñích công ích trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, như sau: 
 1. ðiều 8 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau: 

“ðiều 8. Phê duyệt giá khởi ñiểm 
Việc phê duyệt giá khởi ñiểm ñể ñấu giá cho thuê quỹ ñất nông nghiệp sử dụng 

vào mục ñích công ích thực hiện theo Quyết ñịnh số 63/2018/Qð-UBND ngày 09 
tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt giá khởi ñiểm ñể 
ñấu giá cho thuê quỹ ñất nông nghiệp sử dụng vào mục ñích công ích của các xã, 
phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”. 
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2. ðiều 9 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau: 

“ðiều 9. Thành lập Hội ñồng ñấu giá ñất  

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết ñịnh thành lập Hội ñồng ñấu giá ñất ñể cho 
thuê ñất thuộc quỹ ñất nông nghiệp sử dụng vào mục ñích công ích. Thành phần 
Hội ñồng ñấu giá quyền sử dụng ñất gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã làm Chủ tịch Hội ñồng; công chức ñịa chính, tư pháp, tài chính, xây dựng cấp xã 
và các thành viên khác của cấp huyện, ñơn vị cơ sở làm ủy viên Hội ñồng”. 

 3. Khoản 8 ðiều 11 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau: 

“8. Dự kiến giá trị thu ñược và ñề xuất việc sử dụng nguồn thu từ kết quả ñấu giá”. 

4. Bổ sung thêm Khoản 9 vào ðiều 11 như sau: 

“9. Phương thức lựa chọn ñơn vị thực hiện cuộc bán ñấu giá: Việc lựa chọn 
ñơn vị thực hiện ñấu giá ñược tổ chức ñấu thầu rộng rãi hoặc giao ñơn vị cụ thể hoặc 
ñề xuất thành lập Hội ñồng ñấu giá quyền sử dụng ñất trong trường hợp ñặc biệt theo 
quy ñịnh pháp luật”. 

5. Khoản 3 ðiều 13 ñược sửa ñổi như sau: 

“3. Trường hợp thửa ñất ñưa ra ñấu giá mà không có người tham gia hoặc 
trường hợp ñấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì Hội ñồng ñấu giá ñề nghị 
UBND cấp huyện xem xét, ñiều chỉnh mức giá khởi ñiểm phù hợp ñể phê duyệt và 
tổ chức thực hiện việc ñấu giá theo ñúng quy ñịnh này”. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Tài nguyên 
và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, 
ban, ngành cấp tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng 
các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Phan Thiên ðịnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 39/2019/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 7 năm 2019 
 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế quy ñịnh về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt ñộng giữa 
các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác ñấu tranh phòng, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

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

Căn cứ Quyết ñịnh số 19/2016/Qð-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt ñộng giữa các 
cơ quan quản lý nhà nước trong công tác ñấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1244/TTr-SCT 
ngày 10 tháng 7 năm 2019. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế quy ñịnh về trách nhiệm 
và quan hệ phối hợp hoạt ñộng giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác 
ñấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể ngày 01 tháng 8 năm 2019 và thay thế 
Quyết ñịnh số 2460/Qð-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế quy ñịnh về trách nhiệm và quan hệ phối hợp 
hoạt ñộng giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác ñấu tranh phòng, chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành cấp tỉnh; Trưởng Ban chỉ ñạo và các thành viên Ban Chỉ ñạo 389/TTH; Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, ñơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

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

 
Phan Thiên ðịnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

  QUY CHẾ 

Quy ñịnh về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt ñộng giữa  
các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác ñấu tranh phòng, chống  

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thừa Thiên Huế 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 39/2019/Qð-UBND ngày 19/7/2019 

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

1. Phạm vi ñiều chỉnh: 

Quy chế này quy ñịnh trách nhiệm theo lĩnh vực, ñịa bàn và quan hệ phối hợp 
hoạt ñộng giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác ñấu tranh phòng, chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. ðối tượng áp dụng: 

a) Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế 
(gọi chung UBND cấp huyện). 

 b) Ban Chỉ ñạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thừa Thiên Huế 
(Ban Chỉ ñạo 389/TTH). 

ðiều 2. Nguyên tắc xác ñịnh trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt ñộng 

1. Về trách nhiệm 

a) Thủ trưởng các Sở, ban, ngànhcấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ ñược 
giao chịu trách nhiệm chỉ ñạo, tổ chức công tác ñấu tranh phòng, chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực, ngành mình quản lý theo nguyên tắc: 

- Bảo ñảm ñúng quy ñịnh của pháp luật hiện hành về chức năng, nhiệm vụ ñối với 
công tác ñấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; 

- Mỗi ñịa bàn, lĩnh vực do một cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì và tổ chức 
phối hợp trong công tác ñấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả; các cơ quan khác có trách nhiệm phối hợp, tham gia với lực lượng chủ trì 
theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ñược pháp luật quy ñịnh. Trường hợp phát hiện 
hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả trên ñịa bàn 
hoặc lĩnh vực cơ quan khác chủ trì thì cơ quan phát hiện thông báo ngay cho cơ quan 
có trách nhiệm chủ trì xử lý ñể phối hợp hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ theo 
chức năng nhiệm vụ ñược phân công. 
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b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyệnchịu trách nhiệm toàn diện trong việc 
chỉ ñạo và tổ chức công tác ñấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả trên ñịa phương mình trực tiếp quản lý. 

c) Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ ñược giao, các cơ quan quản lý 
nhà nước có trách nhiệm chỉ ñạo các lực lượng chức năng thuộc thẩm quyền chủ ñộng 
tổ chức việc phối hợp hoạt ñộng, trong ñó có phân ñịnh cơ quan chủ trì và cơ quan 
phối hợp ñể ñảm bảo tính thống nhất, ñồng bộ trong chỉ ñạo, ñiều hành hiệu quả 
công tác ñấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo từng 
chuyên ñề, lĩnh vực và ñịa bàn cụ thể, chịu trách nhiệm trong phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ ñược phân công. 

2. Về quan hệ phối hợp 

a) Quan hệ phối hợp phải tuân thủ ñúng pháp luật, ñúng chức năng, nhiệm vụ 
và quyền hạn ñược giao; ñảm bảo hỗ trợ lẫn nhau, tránh sơ hở, chồng chéo trong việc 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ. 

b) Quan hệ phối hợp hoạt ñộng ñược thực hiện theo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả; 
quá trình phối hợp không gây khó khăn, phiền hà hoặc kéo dài thời gian trong kiểm tra, 
xử lý hàng hóa buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; 

c) Việc trao ñổi thông tin tội phạm, ñiều tra, thực hiện các biện pháp công tác 
nghiệp vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phải bảo ñảm 
quy ñịnh về chế ñộ bảo mật. 

Chương II 

TRÁCH NHIỆM TRONG ðẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU,  

 GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, HÀNG GIẢ CỦA BAN CHỈ ðẠO 389/TTH  

VÀ CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

ðiều 3. Trách nhiệm của Ban Chỉ ñạo 389/TTH 

Thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ ñược quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 1384/Qð-UBND 
ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ ñạo chống buôn lậu gian lận 
thương mại và hàng giả tỉnh Thừa Thiên Huế (hoặc các văn bản ñiều chỉnh, thay thế 
liên quan).  

ðiều 4. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh có chức năng thanh tra, 
kiểm tra, kiểm soát, ñấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả 

1. Cục Quản lý thị trường 

a) Là Cơ quan thường trực giúp việc của Ban Chỉ ñạo 389/TTH trong ñiều hành, 
chỉ ñạo hoạt ñộng, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ ñạo 389/TTH. 

b) Chủ trì kiểm tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ thương mại trên thị trường. 
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c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống, xử lý 
các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, 
hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi 
vi phạm pháp luật về chất lượng, ño lường, giá, an toàn thực phẩm và gian lận 
thương mại; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

d) Phối hợp với Công an tỉnh tiến hành dừng phương tiện ñang lưu thông ñể 
khám, bắt giữ, xử lý hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc 
xuất xứ, hàng giả, hàng nhái. 

ñ) Chủ trì và phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý 
ñịa bàn, kết quả kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính và cơ sở 
dữ liệu khác phục vụ hoạt ñộng của lực lượng Quản lý thị trường. 

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan thông tin ñại chúng 
thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật về hoạt ñộng kinh doanh thương mại trên 
ñịa bàn tỉnh. 

2. Công an tỉnh 

a) Chỉ ñạo các ñơn vị trực thuộc phát hiện, bắt giữ, ñiều tra, xác minh làm rõ 
ñường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, 
hàng nhập lậu, thực phẩm không ñảm bảo chất lượng về an toàn vệ sinh thực phẩm, 
thực phẩm không rõ nguồn gốc trên phạm vi toàn tỉnh; phối hợp, hỗ trợ các cơ quan 
chức năng trong việc kiểm tra, xử lý những vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, 
sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, thực phẩm không ñảm bảo chất lượng 
về an toàn vệ sinh thực phẩm, thực phẩm không rõ nguồn gốc theo quy ñịnh của pháp luật; 

b) Tiến hành các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ ñể phòng ngừa, ñiều tra, phát hiện, 
ñấu tranh ngăn chặn với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép 
hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng giả và xử lý 
các hành vi vi phạm theo quy ñịnh của pháp luật; 

c) Phối hợp, chỉ ñạo ñơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, 
dừng, bắt giữ phương tiện vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả, hàng gian lận thương mại 
trên các tuyến ñường bộ, ñường sắt và ñường thủy. 

3. Sở Tài chính 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành 
các quy ñịnh của pháp luật trong lĩnh vực giá; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có 
liên quan trong quá trình ñấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả. 

b) ðề xuất chế ñộ, chính sách hỗ trợ kinh phí bảo ñảm ñiều kiện làm việc, 
thông tin liên lạc, phương tiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát cho các cơ quan chức năng 
phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trình cấp có thẩm quyền 
xem xét, quyết ñịnh. 
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4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

a) ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng 
vũ trang tỉnh (Bộ ñội ñịa phương, Dân quân tự vệ, Dự bị ñộng viên) các văn bản quy phạm 
về công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại ñể từ ñó nâng cao 
nhận thức và hành ñộng, không tham gia hay tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận 
thương mại và buôn bán hàng giả; 

b) Phối hợp, tuyên truyền phát ñộng cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh 
tham gia phòng, chống các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong công tác phòng, 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; 

c) Sẵn sàng lực lượng, phương tiện ñể phối hợp với các ngành chức năng trên 
ñịa bàn, tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả trên ñịa bàn khi có yêu cầu của Ban Chỉ ñạo 389/TTH. 

5. Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh 

a) Chủ trì công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt ñộng xuất nhập cảnh, tuần tra, 
kiểm soát ở khu vực biên giới ñất liền và biên giới trên biển kịp thời phát hiện, ngăn chặn 
và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển hàng hóa, 
tiền tệ trái phép qua biên giới; 

b) Trường hợp có căn cứ xác ñịnh hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua 
biên giới, phương tiện vận tải chở hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới 
ñang di chuyển ra ngoài ñịa bàn quản lý thì tiếp tục truy ñuổi người, phương tiện có 
hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa từ biên giới vào nội ñịa, ñồng thời 
thông báo ngay cho cơ quan Công an, Quản lý thị trường, Hải quan trên ñịa bàn ñể 
phối hợp bắt giữ, xử lý theo quy ñịnh của pháp luật; 

c) Chủ trì tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ñấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả, 
gian lận thương mại trên các vùng biển trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ ñược giao, 
tập trung vào những vùng biển trọng ñiểm, nhiều khả năng xảy ra các hoạt ñộng 
buôn lậu, gian lận thương mại, những vùng biển, luồng, tuyến quốc tế có mật ñộ tàu 
thuyền vận chuyển hàng hóa lớn; kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm theo 
quy ñịnh của pháp luật; 

d) Phối hợp với Hải quan và các lực lượng liên quan tiến hành kiểm tra, kiểm soát 
các hoạt ñộng xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; phát hiện, ngăn chặn kịp thời 
các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ tại 
cửa khẩu, cảng biển và các ñịa bàn kiểm soát hải quan theo quy ñịnh của pháp luật; 

ñ) Tuyên truyền, vận ñộng nhân dân ở khu vực biên giới, các tổ chức, cá nhân 
hoạt ñộng trên biển tích cực tham gia ñấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận 
thương mại, không tiếp tay cho hoạt ñộng buôn lậu, gian lận thương mại vận chuyển 
trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và trên biển. 
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6. Sở Công Thương 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc 
chấp hành các quy ñịnh về quản lý cạnh tranh, chống ñộc quyền, chống cạnh tranh 
không lành mạnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 
áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bán hàng ña cấp, 
thương mại ñiện tử; và hành vi bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam theo 
quy ñịnh của pháp luật. 

7. Sở Y tế 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên qua thanh tra, kiểm tra 
việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, 
sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh ñối với 
phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước uống ñóng chai, nước khoáng 
thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, dụng cụ, 
vật liệu bao gói, chứa ñựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm theo quy ñịnh của pháp luật; 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra quá trình sản xuất, 
xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm theo quy ñịnh của pháp luật. 

8. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực tiêu chuẩn, ño lường và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa; các văn bản liên quan trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn 
kỹ thuật, sở hữu trí tuệ theo lĩnh vực ñược phân công; các hoạt ñộng ñánh giá sự 
phù hợp liên quan ñến giám ñịnh, thử nghiệm hàng hóa phục vụ cho công tác chống 
hàng giả và gian lận thương mại; 

b) Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện 
hoạt ñộng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về  tiêu chuẩn, ño lường và chất lượng 
trong sản xuất ñối với các mặt hàng xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, ñồ chơi trẻ em, 
mũ bảo hiểm, thiết bị ñiện, ñiện tử trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo phân cấp tại 
Quyết ñịnh số 3482/Qð-BKHCN ngày 08/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

c) Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện 
hoạt ñộng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về sở hữu trí tuệ ñối với lĩnh vực liên quan 
theo quy ñịnh của pháp luật và phân cấp hoặc ủy quyền của UBND tỉnh. 

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và 
xử lý các hành vi trái pháp luật về khai thác, vận chuyển và tiêu thụ gỗ, lâm sản, ñộng vật 
và các sản phẩm ñộng vật hoang dã; 

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn 
và xử lý các hành vi trái pháp luật về khai thác, vận chuyển và tiêu thụ thực vật, ñộng vật 
thủy sinh nguy cấp quý hiếm; 
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c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn 
và xử lý các hành vi sản xuất, gia công, sang chai, ñóng gói, nhập khẩu, kinh doanh, 
vận chuyển, quảng cáo và sử dụng các loại nguyên liệu, vật tư phục vụ nông nghiệp 
và vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, thủy sản giả, kém chất lượng, cấm 
sử dụng và ngoài danh mục cho phép, nhập lậu giống vật nuôi, giống cây trồng; 

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra về an toàn 
thực phẩm ñối với nông sản, lâm sản, thủy sản và muối theo quy ñịnh của pháp luật. 

10. Sở Giao thông vận tải 

a) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng kiểm tra, giám sát 
hoạt ñộng vận chuyển hàng hóa buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bằng các 
phương tiện vận tải; 

b) Chỉ ñạo các ñơn vị trực thuộc tạo ñiều kiện cho các cơ quan chức năng trong 
việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu 
trong hoạt ñộng vận tải ñường bộ, ñường sắt, ñường biển, ñường hàng không; chỉ ñạo 
lực lượng bảo vệ tàu hỏa, bảo vệ nhà ga, sân bay, cảng biển, cán bộ, công nhân viên 
trong ngành tham gia phối hợp ñấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại 
và hàng giả; 

c) Phối hợp với các các cơ quan, ban, ngành chức năng trong công tác quản lý, 
kiểm soát phương tiện vận tải tạm nhập, mang biển số nước ngoài sử dụng tại Việt Nam 
nhằm phát hiện kịp thời các phương tiện nhập lậu hoặc lưu hành trái phép. 

11. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra hoạt ñộng 
nhập khẩu ñối với hàng hóa có ảnh hưởng tới môi trường thuộc diện cấm  nhập khẩu 
hoặc hạn chế nhập khẩu, phế liệu làm nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm 
nguyên liệu sản xuất theo quy ñịnh của pháp luật. 

12. Sở Văn hóa và Thể thao 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng trong công tác quản lý, 
kiểm tra, kiểm soát về quyền tác giả, quyền liên quan ñối với tác phẩm văn học, 
nghệ thuật; về bản quyền phần mềm; chống sao chép, mua, bán, chuyển nhượng 
văn hóa phẩm vi phạm quy ñịnh của pháp luật về sở hữu trí tuệ; thanh tra, kiểm tra và 
xử lý các hành vi vi phạm theo quy ñịnh của pháp luật. 

13. Sở Tư pháp 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật, công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả. 

14. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra 
và xử lý các hành vi vi phạm trong việc nhận, gửi, chuyển phát thư, kiện, gói hàng hóa 
qua mạng bưu chính; xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm ñược 
nhập khẩu, xuất bản, in và phát hành trái phép; viễn thông và công nghệ thông tin; 
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b) Chỉ ñạo các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với các cơ quan chức năng 
ở Trung ương và ñịa phương, tổ chức tuyên truyền về công tác ñấu tranh phòng, 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, những tác ñộng xấu ñối với kinh tế 
xã hội của hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả. 

15. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thừa Thiên Huế 

a) Chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về ngoại hối, hoạt ñộng 
kinh doanh vàng trên ñịa bàn tỉnh  

b) Phối hợp với các Sở, ban, ngành chức năng trong công tác kiểm soát việc 
tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật về hoạt ñộng ngoại hối, hoạt ñộng kinh doanh vàng 
của các tổ chức, các nhân trên ñịa bàn tỉnh. 

c) Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc ñấu tranh phòng chống tiền giả; 
tổ chức giám ñịnh tiền giả trong thời gian nhanh nhất, phục vụ kịp thời công tác của 
các cơ quan chức năng. 

16. Ban Dân tộc 

Tổ chức tuyên truyền, vận ñộng nhân dân và ñồng bào dân tộc thiểu số ở vùng 
dân tộc thiểu số, tích cực tham gia ñấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại 
và hàng giả, không tiếp tay vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. 

17. Cục Thuế tỉnh 

Chủ trì thanh tra, kiểm tra thuế và giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật 
về thuế; triển khai ñồng bộ quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách; quản lý 
chặt chẽ và xử lý nghiêm các ñối tượng sử dụng hóa ñơn bất hợp pháp ñể hợp thức hóa 
hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng; 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng khác trong phòng, chống gian lận về thuế; 
xử lý các hành vi vi phạm về thuế theo thẩm quyền. 

18. Cục Hải quan tỉnh 

a) Chủ trì kiểm tra, giám sát, kiểm soát ñối với hàng hóa xuất nhập khẩu, 
phương tiện vận tải xuất nhập cảnh trong phạm vi ñịa bàn hoạt ñộng hải quan; thực hiện 
và tổ chức công tác phối hợp trong ñấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép 
hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan; xử lý 
các hành vi vi phạm theo quy ñịnh của pháp luật. 

b) Ngoài phạm vi ñịa bàn hoạt ñộng hải quan, có trách nhiệm phối hợp với các 
cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các biện pháp ñấu tranh phòng, chống buôn lậu, 
vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật 
hải quan; trao ñổi thông tin hải quan và công tác ñiều tra, bắt giữ, chuyển giao tội phạm. 

c) Trường hợp có căn cứ xác ñịnh hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua 
biên giới, phương tiện vận tải chở hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới 
ñang di chuyển từ ñịa bàn hoạt ñộng hải quan ra ngoài ñịa bàn hoạt ñộng hải quan thì 
cơ quan hải quan tiếp tục truy ñuổi, thông báo cho cơ quan Công an, Bộ ñội biên phòng, 
Cảnh sát biển, Quản lý thị trường trên ñịa bàn ñể phối hợp, ñồng thời áp dụng các 
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biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. Việc dừng, truy ñuổi phương tiện 
vận tải nước ngoài ñang ñi trong vùng biển Việt Nam ñược thực hiện theo quy ñịnh 
của Luật biển Việt Nam. 

19. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh khác 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ ñược giao tổ chức việc quản lý sản xuất, kinh doanh 
theo quy ñịnh của pháp luật, phòng, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, 
sản xuất, kinh doanh hàng giả, nhằm ổn ñịnh thị trường, thúc ñẩy sản xuất phát triển, 
mở rộng giao lưu hàng hóa. 

ðiều 5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế 

1. Chỉ ñạo các phòng, ban chức năng, UBND các phường, xã, thị trấn tăng cường 
công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân 
thực hiện ñúng các quy ñịnh của pháp luật, không tham gia hoặc tiếp tay cho buôn lậu, 
sản xuất kinh doanh hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép khác, góp phần 
thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn ñịnh thị trường. 

2. Xây dựng kế hoạch, chủ ñộng phối hợp với các lực lượng thành viên Ban 
Chỉ ñạo 389/TTH tăng cường ñiều tra, trinh sát, phát hiện và xử lý nghiêm các ñối tượng 
trong các ñường dây, ổ nhóm buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên ñịa bàn 
mình quản lý. 

3. Chỉ ñạo lực lượng sẵn sàng hỗ trợ các lực lượng chức năng trấn áp những 
ñối tượng chống người thi hành công vụ. 

4. Chuẩn bị lực lượng phối hợp với các lực lượng thành viên Ban Chỉ ñạo 
389/TTH tăng cường kiểm tra, kiểm soát khi có yêu cầu. 

Chương III 

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP 

ðiều 6. Nội dung phối hợp 

Căn cứ chỉ ñạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ ñạo 389/TTH ñể theo dõi, bám sát 
tình hình thực tiễn và theo chức năng, nhiệm vụ ñược giao trong công tác ñấu tranh 
phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các Sở và Ủy ban nhân dân 
cấp huyện thực hiện hoặc chỉ ñạo các lực lượng có chức năng phòng, chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả thuộc phạm vi quản lý chủ ñộng xác lập quan hệ 
phối hợp hoạt ñộng trong việc, cụ thể: 

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, phương án công tác trong ñó phân ñịnh rõ 
phạm vi trách nhiệm quản lý và hoạt ñộng, các biện pháp quản lý theo ngành, lĩnh vực, 
ñịa bàn; những vấn ñề có liên quan ñến ngành hoặc ñịa phương khác cần có sự trao ñổi, 
bàn bạc thống nhất với các cơ quan liên quan. Chỉ ñạo các ñơn vị cấp dưới xây dựng 
quy chế phối hợp cấp cơ sở (trên nguyên tắc của Quy chế này) ñể thực hiện có hiệu quả 
chương trình, kế hoạch, phương án của ñịa phương và của ngành mình. 
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2. Phát hiện, thu thập trao ñổi, cung cấp thông tin, tài liệu, gồm: 

a) Thông tin về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 
ngành và trên ñịa bàn, dự báo tình hình thị trường, cung cầu hàng hóa, giá cả; kết quả 
công tác ñấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 
từng giai ñoạn. Trong trường hợp có những vấn ñề ñột xuất, phức tạp thì kịp thời 
báo cáo về Ban Chỉ ñạo 389/TTH (qua Cơ quan Thường trực - Cục Quản lý thị trường) 
ñể thông báo cho các Sở, UBND cấp huyện và các cơ quan chức năng có biện pháp 
xử lý. 

b) Thông tin về những quy ñịnh mới của pháp luật trong hoạt ñộng quản lý 
biên giới, chính sách xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trong nước, chính sách 
khu kinh tế cửa khẩu, phi thuế quan, chính sách cư dân biên giới, chính sách quản lý 
ñối với từng ngành hàng, mặt hàng. 

c) Thông tin về tình hình vi phạm pháp luật, quy luật, thủ ñoạn hoạt ñộng của 
các ñối tượng vi phạm; về các tổ chức, ñường dây, ổ nhóm, các tuyến, ñịa bàn trọng ñiểm 
liên quan ñến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán, 
vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận 
thương mại khác. 

d) Thông tin về quy trình kiểm tra, xử lý mang tính nghiệp vụ của các ngành, 
ñịa phương; thông tin về những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm của từng ngành, 
từng ñịa phương trong công tác ñấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa 
qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và 
các hành vi gian lận thương mại khác. 

ñ) Thông tin về kỹ thuật phòng, chống và các tiến bộ khoa học, kỹ thuật có thể 
áp dụng khi các cơ quan chức năng thi hành nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả. 

e) Thông tin kết quả xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 
cho cơ quan chuyển giao ñến ñơn vị, ngành mình giải quyết theo thẩm quyền. 

g) Các thông tin, tài liệu khác theo ñề nghị của các cơ quan quản lý nhà nước 
có liên quan. 

3. Tổ chức tuần tra, thanh tra, ñiều tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, 
ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm về buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, 
gian lận thương mại, gồm: 

a) Tổ chức lực lượng kiểm tra, phương tiện ñể ngăn chặn; tư vấn, trao ñổi 
nghiệp vụ chuyên môn ñể xử lý vụ việc theo yêu cầu. 

b) Phối hợp trong quá trình ñiều tra theo quy ñịnh của Bộ luật Tố tụng hình sự 
và theo quy ñịnh khác của Nhà nước. 

c) Khi xử lý có sự bàn bạc thống nhất giữa các bên tham gia. 
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d) Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nếu phát hiện tổ chức, cá nhân ñược 
kiểm tra, kiểm soát có những hành vi vi phạm mà không thuộc phạm vi chức năng, 
thẩm quyền xử lý của mình, thì ñơn vị kiểm tra, kiểm soát thông báo và chuyển hồ sơ 
vụ việc cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy ñịnh pháp luật; 

 ñ) Khi cần thiết có thể tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát liên ngành ñể 
phối hợp kiểm tra. Cơ quan chủ trì, phối hợp kiểm tra liên ngành chịu trách nhiệm chính 
trong việc tổ chức kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo thẩm quyền và quy ñịnh của 
pháp luật. Các cơ quan tham gia hỗ trợ lực lượng chuyên môn, phương tiện trong 
quá trình kiểm tra và xử lý các vụ việc có tính chất phức tạp. 

4. ðề xuất sửa ñổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật khi phát sinh những 
vấn ñề mới trong công tác ñấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa 
qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và 
các hành vi gian lận thương mại khác ñể cấp có thẩm quyền sửa ñổi, bổ sung bảo ñảm 
yêu cầu quản lý nhà nước. 

5. ðào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng lực lượng theo yêu cầu công tác; tổ chức 
giao lưu, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

6. Phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền: 

a) Tuyên truyền, phát ñộng quần chúng nhân dân tham gia ñấu tranh chống các 
hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả; 

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ chấp hành các quy ñịnh của pháp luật liên quan ñến hoạt ñộng 
sản xuất kinh doanh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

7. Phối hợp với các doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành hàng, Hội Tiêu chuẩn và 
Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan ñến 
hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, của 
người tiêu dùng. 

ðiều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, ñơn vị phối hợp 

1. Thực hiện ñầy ñủ, ñúng mục ñích, yêu cầu, nội dung, nguyên tắc các chương trình, 
kế hoạch, phương án phối hợp ñã tham gia ký kết với các ñơn vị phối hợp. 

2. Thực hiện chế ñộ thông tin, báo cáo thường xuyên hoặc ñột xuất với cơ quan 
chủ trì theo quy ñịnh chung về tình hình thị trường, công tác ñấu tranh phòng chống 
buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của ñơn vị mình. 

3. Tham gia phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cấp 
theo yêu cầu của ñơn vị chủ trì thì ñơn vị ñược yêu cầu phối hợp phải hỗ trợ, tạo ñiều kiện, 
tăng cường lực lượng, phương tiện kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ việc buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả. 
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4. Tham dự các cuộc họp về công tác ñấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và 
gian lận thương mại theo yêu cầu. 

5. Tham gia xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có 
liên quan ñến trách nhiệm của ñơn vị mình ñảm bảo khách quan, ñúng quy ñịnh của 
pháp luật. 

ðiều 8. Trách nhiệm trong chỉ ñạo công tác phối hợp 

1. Trách nhiệm của Ban Chỉ ñạo 389/TTH 

Chỉ ñạo, tổ chức, ñiều hành hoạt ñộng trong việc phối hợp công tác ñấu tranh 
phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên ñịa bàn tỉnh theo nhiệm vụ 
quy ñịnh tại ðiều 3 Quy chế này. 

2. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh có chức năng thanh tra, kiểm tra, 
kiểm soát, ñấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

a) Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, 
phương án phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, 
kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ñối với lĩnh vực, 
ñịa bàn ñược phân công. 

 b) Theo dõi, kiểm tra, ñôn ñốc các cơ quan chức năng thuộc Sở, ngành mình 
phối hợp thực hiện nhiệm vụ ñấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại 
và hàng giả; chỉ ñạo giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan ñến nhiều ngành thuộc 
lĩnh vực ngành mình phụ trách. 

c) Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước ở liên quan cung cấp thông tin báo cáo 
ñầy ñủ và kịp thời tình hình có liên quan ñến công tác ñấu tranh phòng, chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực ngành mình phụ trách, tổng hợp tình hình, 
ñánh giá kết quả hoạt ñộng ñể báo cáo Ban Chỉ ñạo 389/TTH và UBND tỉnh. 

d) Kiến nghị UBND tỉnh và Ban chỉ ñạo 389/TTH về các chủ trương và biện pháp 
cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác ñấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả trong lĩnh vực ngành mình phụ trách. 

ñ) Phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cấp ñược yêu cầu 
các cơ quan có liên quan tăng cường lực lượng, phương tiện ñể kịp thời ngăn chặn, 
bắt giữ các vụ việc buôn lậu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, 
hàng giả và gian lận thương mại trên ñịa bàn, lĩnh vực ñược phân công phụ trách. 

3. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế 

a) Chỉ ñạo, tổ chức, ñiều hành hoạt ñộng phối hợp công tác ñấu tranh phòng, 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại ñịa phương mình. 

b) Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch, 
phương án kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 
tại ñịa phương mình. 

c) Theo dõi, kiểm tra, ñôn ñốc các lực lượng liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, 
phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ có liên quan; giải quyết các vụ việc phức tạp 
liên quan ñến nhiều ngành thuộc ñịa phương mình. 
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d) Tổng hợp tình hình, ñánh giá kết quả hoạt ñộng công tác ñấu tranh phòng, 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại ñịa phương, báo cáo ñầy ñủ, 
kịp thời lên Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ ñạo 389/TTH. 

ñ) Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ ñạo 389/TTH và các sở, ban, 
ngành liên quan về các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác ñấu tranh 
phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp với tình hình thực tế 
của ñịa phương mình. 

e) Chỉ ñạo phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết. 

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tổ chức 
vận ñộng nhân dân cam kết không tham gia, không tiếp tay cho hành vi buôn bán, 
vận chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại. 

h) Chỉ ñạo chính quyền các xã có ñường biên giới, cửa khẩu có biện pháp 
quản lý chặt chẽ ñối với các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt ñộng kinh doanh trên 
ñịa bàn khu vực biên giới; Xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án. kiểm tra, 
kiểm soát tại các ñường mòn, lối mở nơi thường xảy ra các hoạt ñộng buôn lậu. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 9. Sơ kết, tổng kết; báo cáo và khen thưởng, kỷ luật 

1. Công tác sơ kết, tổng kết ñánh giá kết quả và chế ñộ báo cáo 

a) ðịnh kỳ 6 tháng, 01 năm các cơ quan, ban ngành liên quan tiến hành sơ kết, 
tổng kết công tác phối hợp theo Quy chế này và gửi báo cáo công tác ñấu tranh, 
phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về Cơ quan Thường trực 
Ban Chỉ ñạo 389/TTH ñể tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ ñạo 389/TTH và UBND tỉnh. 

b) Hình thức sơ kết, tổng kết 

- Ban Chỉ ñạo 389/TTH chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phối hợp hoạt ñộng 
do Ban Chỉ ñạo 389/TTH trực tiếp chỉ ñạo; 

- Các cơ quan, ban ngành tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phối hợp theo các 
quy chế phối hợp ñã tham gia ký kết. 

2. Khen thưởng, kỷ luật 

a) Khen thưởng: 

Tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp, thực thi nhiệm vụ phòng, 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ñược khen thưởng theo quy ñịnh 
của pháp luật. 

b) Kỷ luật: 

- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế 
nếu ñể xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kéo dài hoặc 
nghiêm trọng thuộc lĩnh vực, ñịa bàn quản lý thì phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh 
và Trưởng Ban Chỉ ñạo 389/TTH. 

- Tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế này bị xử lý kỷ luật theo quy ñịnh của pháp luật. 



18 CÔNG BÁO/Số 35/Ngày 29-7-2019

 
 

ðiều 10. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ Quy chế này, các Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan, Chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, 
chương trình công tác cụ thể hàng năm, trong ñó có nội dung quan hệ phối hợp ñể 
tổ chức chỉ ñạo thực hiện công tác ñấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại 
và hàng giả thuộc lĩnh vực ngành, ñơn vị mình phụ trách. 

2. Khi pháp luật hiện hành có quy ñịnh khác với Quy chế này về trách nhiệm 
phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các ban, ngành thì phải 
thực hiện theo ñúng quy ñịnh của pháp luật ñó. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về 
Ban Chỉ ñạo 389/TTH (qua Cơ quan Thường trực) ñể tổng hợp trình UBND tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh./. 
 

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

 
Phan Thiên ðịnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 
Số: 40/2019/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 7 năm 2019 

 

QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương ñối với sản phẩm mè xửng Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 127/2007/Nð-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 78/2018/Nð-CP ngày 16 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 127/2007/Nð-CP ngày 01 tháng 8 
năm 2007 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Tiêu chuẩn 
và Quy chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng, thẩm ñịnh và ban hành quy chuẩn 
kỹ thuật và Thông tư số 30/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy ñịnh của Thông tư số 
23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc 
Hướng dẫn xây dựng, thẩm ñịnh và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Công Thương.  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương ñối với 
sản phẩm mè xửng Huế. 

Ký hiệu: QCðP 02:2019/TT-H. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2019, thay thế Quyết ñịnh số 
106/2017/Qð-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành “Quy chuẩn 
kỹ thuật ñịa phương ñối với sản phẩm mè xửng Huế”. Các sản phẩm mè xửng ñã 
công bố phù hợp quy ñịnh an toàn thực phẩm ñược giữ nguyên giá trị hiệu lực công bố 
kể từ ngày Sở Y tế xác nhận công bố phù hợp quy ñịnh an toàn thực phẩm. 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Công Thương, 
Y tế, Khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng các ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 
 

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

 
Phan Thiên ðịnh 
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Lời nói ñầu 

QCðP 02:2019/TT-H Quy chuẩn ñịa phương - mè xửng Huế do Sở Công Thương 
biên soạn, Sở Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành theo Quyết ñịnh số 40 /2019/Qð-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2019 thay thế 
Quyết ñịnh số 106/2017/Qð-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2017. 
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QCKT 02:2019/TT-H 

 

  QUY CHUẨN KỸ THUẬT ðỊA PHƯƠNG  

SẢN PHẨM MÈ XỬNG HUẾ 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy chuẩn này quy ñịnh các chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm và các yêu 
cầu quản lý ñối với sản phẩm mè xửng Huế. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Quy chuẩn này ñược áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất và  kinh doanh 
các sản phẩm mè xửng Huế trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Mè xửng: là một loại kẹo ñược sản xuất từ các nguyên liệu: ñường, lạc 
(ñậu phộng), mạch nha, vani, mè trắng, bột lọc, bột gạo và có thể có bánh tráng mỏng. 

2. Mè xửng dẻo: là một loại mè xửng có bề mặt ñược phủ một lớp mè màu trắng 
dày ñặc. 

3. Mè xửng giòn: là một loại mè xửng có 2 lớp bánh trắng mỏng kẹp 2 bên và 
mỏng hơn mè xửng dẻo. 

Chương II 

 QUY ðỊNH VỀ KỸ THUẬT 

ðiều 4. Yêu cầu chung ñối với nguyên liệu, phụ gia  

Các nguyên liệu và phụ gia dùng ñể sản xuất các sản phẩm mè xửng Huế phải 
ñảm bảo an toàn thực phẩm theo quy ñịnh, cụ thể: 

1. Nguyên liệu: ðáp ứng quy ñịnh của Quyết ñịnh số 46/2007/Qð-BYT ngày 19 
tháng 12 năm 2007 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy ñịnh giới hạn tối ña ô nhiễm 
sinh học và hóa học trong thực phẩm, Thông tư số 02/2011/TT-BYT ngày 13 tháng 01 
năm 2011 của Bộ Y tế ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ñối với giới hạn 
ô nhiễm hóa học trong thực phẩm và Thông tư số 05/2012/TT-BYT ngày 01 tháng 3 
năm 2012 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia ñối với ô nhiễm vi sinh vật 
trong thực phẩm. 
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2. Phụ gia thực phẩm: ðáp ứng quy ñịnh của Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 
30/11/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm và Thông tư số 
08/2015/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa ñổi, bổ sung 
một số quy ñịnh của Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm 

ðiều 5. Chỉ tiêu cảm quan 

Stt 
Tên chỉ 

tiêu 

Yêu cầu cảm quan Phương 
pháp thử Mè xửng dẻo Mè xửng giòn 

1 Màu sắc 

- Bên ngoài: màu 
trắng ngà của lớp mè  

- Bên trong: có màu 
vàng rơm 

- Bên ngoài: màu trắng của 
bánh tráng (không bị cháy)  

- Bên trong: có màu vàng rơm 
 

2 Trạng thái Mềm, dẻo 
- Bên ngoài: giòn 

- Bên trong: mềm, dẻo  
TCVN 

4068:1985 3 Mùi Mùi thơm ñặc trưng 
của sản phẩm 

Mùi thơm ñặc trưng của sản 
phẩm 

4 Vị Vị ngọt dịu  Vị ngọt dịu 

ðiều 6. Các chỉ tiêu chất lượng 

Stt Tên chỉ tiêu ðơn vị 
tính 

Mức quy ñịnh 

Phương pháp thử Mè xửng 
dẻo 

Mè xửng 
giòn 

1 ðộ ẩm % 6-9 8-10 TCVN 4069:2009 

2 
Hàm lượng ñường khử 
(tính theo glucoza) 

% 26 - 40 30 - 40 TCVN 4075:2009 

3 
Hàm lượng ñường tổng số 
(tính theo sacaroza) 

% ≥ 40 ≥ 35 TCVN 4074:2009 

4 

Hàm lượng tro không tan 
trong dung dịch Axit 
Clohydric 10% 

% ≤ 0,1 TCVN 4071:2009 
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ðiều 7. Giới hạn tối ña ñối với ñộc tố vi nấm 

Stt Tên chỉ tiêu 
ðơn vị 

tính  
Giới hạn tối ña      

cho phép 
Phương pháp thử 

1 Aflatoxin B1 µg/kg 2 AOAC 991.31(2012) 

2 Aflatoxin tổng  µg/kg 4 AOAC 991.31(2012) 

ðiều 8. Giới hạn tối ña ñối với vi sinh vật 

1. Nội dung: 

Stt Tên chỉ tiêu 
ðơn vị 

tính 
Giới hạn tối ña    

cho phép 
Phương pháp thử 

1 Tổng số vi sinh vật hiếu khí CFU/g 104 TCVN 4884-1:2015 

2 Tổng số bào tử nấm mốc CFU/g 102 TCVN 8275-2:2010 

3 Coliform CFU/g 10 TCVN 6848:2007 

4 Staphylococcus aureus CFU/g 10 TCVN 4830-1:2005 

5 Bacilus cereus CFU/g 10 TCVN 4992:2005 

6 Escherichia coli MPN/g 3 TCVN 7924-3:2008 

 2. ðối với phương pháp thử: Có thể sử dụng các phương pháp thử khác có ñộ 
chính xác tương ñương. 

Chương III 

 QUY ðỊNH VỀ QUẢN LÝ 

ðiều 9. Công bố hợp quy 

1. Các sản phẩm mè xửng ñược sản xuất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
phải tự công bố hợp quy phù hợp với các quy ñịnh kỹ thuật tại Quy chuẩn này trước khi 
lưu thông trên thị trường theo quy ñịnh. Các sản phẩm mè xửng sản xuất ở ñịa phương 
khác nhưng kinh doanh trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thì không yêu cầu tự công bố 
hợp quy với Quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương này. 

2. Phương thức, trình tự, thủ tục tự công bố hợp quy ñược thực hiện theo Nghị ñịnh 
số 15/2018/Nð-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số ñiều 
của Luật An toàn Thực phẩm. 
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ðiều 10. Kiểm tra, giám sát, xử lý ñối với các sản phẩm mè xửng Huế 

1. Các sản phẩm mè xửng ñược sản xuất, lưu thông trên thị trường phải chịu sự 

kiểm tra về chất lượng, an toàn theo quy ñịnh của pháp luật về chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa và an toàn thực phẩm. 

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra, 

giám sát ñối với các sản phẩm mè xửng Huế lưu thông trên thị trường. Trong trường hợp 

phát hiện các hành vi vi phạm với các quy ñịnh trong Quy chuẩn thì tiến hành xử lý 

theo các quy ñịnh pháp luật hiện hành liên quan ñến chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

và ñảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. 

ðiều 11. Bao gói và ghi nhãn 

1. Bao gói: vật liệu bao gói trực tiếp ñối với sản phẩm mè xửng Huế phải ñảm bảo 

an toàn thực phẩm theo quy ñịnh của Bộ Y tế. 

2. Ghi nhãn: việc ghi nhãn các sản phẩm mè xửng Huế phải thực hiện theo ñúng 

quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 43/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 

về nhãn hàng hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành và Nghị ñịnh số 15/2018/Nð-CP 

ngày 02/02/2018 của Chính phủ hướng dẫn thị hành một số ñiều của Luật An toàn 

Thực phẩm. 

Chương IV 

 TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

ðiều 12. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất các sản phẩm mè xửng 

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

1. Tự công bố hợp quy phù hợp với các quy ñịnh kỹ thuật tại Quy chuẩn này, 

gửi 01 bộ tự công bố hợp quy về Sở Y tế và bảo ñảm chất lượng, an toàn theo ñúng 

nội dung ñã tự công bố. 

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất chỉ ñược ñưa ra sản phẩm mè xửng sau khi ñã tự 

công bố hợp quy với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và bảo ñảm chất lượng, 

vệ sinh an toàn, ghi nhãn phù hợp với các quy ñịnh của pháp luật. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có 

liên quan hướng dẫn triển khai và tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn này. 
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ðiều 2. Căn cứ vào yêu cầu quản lý, khi cần thiết, Sở Công Thương có trách nhiệm 
phối hợp với cơ quan liên quan kiến nghị UBND tỉnh sửa ñổi, bổ sung Quy chuẩn này. 

ðiều 3. Trong trường hợp các tiêu chuẩn và quy ñịnh pháp luật ñược viện dẫn 
trong Quy chuẩn này có sự thay ñổi, bổ sung hoặc ñược thay thế thì áp dụng theo quy ñịnh 
theo văn bản mới./. 

  
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Phan Thiên ðịnh 
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PHỤ LỤC: DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP THỬ CÁC CHỈ TIÊU  
CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM ðỐI VỚI MÈ XỬNG HUẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 40/2019/Qð-UBND  
ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

I. Lấy mẫu 

TCVN 4067:1985 Kẹo - Phương pháp lấy mẫu 

II. Phương pháp thử chỉ tiêu cảm quan 

TCVN 4068:1985 Kẹo - Phương pháp xác ñịnh khối lượng tịnh, kích thước, 
các chỉ tiêu cảm quan và khối lượng nhân của sản phẩm  

III. Phương pháp thử các chỉ tiêu chất lượng  

1. TCVN 4069:2009 Kẹo - Xác ñịnh ñộ ẩm 

2. TCVN 4075:2009 Kẹo - Xác ñịnh hàm lượng ñường khử 

3. TCVN 4074:2009 Kẹo - Xác ñịnh hàm lượng ñường tổng số 

4. TCVN 4071:2009 Kẹo - Xác ñịnh tro không tan trong axit clohydric 

IV. Phương pháp thử ñộc tố vi nấm 

AOAC 991.31 (2012) Phát hiện các Aflatoxin (B1, B2, G1, G2) trong bắp, ñậu, 
bơ ñậu bằng cột ái lực. 

V. Phương pháp thử chỉ tiêu vi sinh vật 

1. TCVN 4884-1:2015 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Phương pháp 
ñịnh lượng - Phần 1: ðếm khuẩn lạc ở 30oC bằng ñỗ ñĩa. 

2. TCVN 8275-2:2010 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương 
pháp ñịnh lượng nấm men và nấm mốc - Phần 2: Kỹ thuật ñếm khuẩn lạc trong các 
sản phẩm có hoạt ñộ nước nhỏ hơn hoặc bằng 0,95 

3. TCVN 6848:2007 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương 
pháp ñịnh lượng Coliform - Kỹ thuật ñếm khuẩn lạc. 

4. TCVN 4992:2005 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - 
Phương pháp ñịnh lượng Bacillus Cereus giả ñịnh trên ñĩa thạch - Kỹ thuật ñếm 
khuẩn lạc ở 30oC. 

5. TCVN 4830-1:2005 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - 
Phương pháp ñịnh lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase 
(Staphylococcus aureus và các loài khác) trên ñĩa thạch, Phần 1: Kỹ thuật sử dụng 
môi trường Baird-Parker. 

6. TCVN 7924-3:2008 Vi sinh vật trong thực phẩm và - β thức ăn chăn nuôi - Phương 
pháp ñịnh lượng Escherichia coli dương tính glucuronidaza, Phần 3: Kỹ thuật ñếm số 
có xác suất lớn nhất sử dụng 5-bromo-4- -d-glucuronidβclo-3-indolyl- d-glucuronid β. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 41/2019/Qð-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 7 năm 2019 

 
QUYẾT ðỊNH  

Ban hành Quy ñịnh quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý  
của ngành công thương trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

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

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 15/2018/Nð-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 quy ñịnh về 
quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này là Quy ñịnh quản lý an toàn thực phẩm 
thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công thương trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019; thay thế 
Quyết ñịnh số 13/2017/Qð-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh về việc 
Ban hành Quy ñịnh quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành 
công thương trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Công Thương, 
Nội vụ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

 
 

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

 
Phan Thiên ðịnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 
QUY ðỊNH 

Quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành  
công thương trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 41/2019/Qð-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2019        
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh này quy ñịnh về hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy xác nhận kiến 
thức về an toàn thực phẩm ñối với tổ chức, cá nhân (sau ñây gọi tắt là cơ sở) sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Những nội dung không ñề cập tại Quy ñịnh này ñược thực hiện theo Luật An toàn 
thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của 
ngành Công Thương (là các cơ sở sản xuất, kinh doanh các nhóm sản phẩm thực phẩm: 
rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và 
tinh bột và các thực phẩm khác theo quy ñịnh của Chính phủ), bao gồm các nhóm 
ñối tượng sau: 

a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ñược cơ quan ñăng ký kinh doanh 
cấp tỉnh cấp giấy ñăng ký doanh nghiệp hoặc ñược cơ quan có thẩm quyền cấp 
Giấy chứng nhận ñầu tư. 

b) Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ ñược cơ quan cấp huyện cấp giấy chứng nhận 
ñăng ký kinh doanh. 

c) Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ không có giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh. 

d)  Các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn 
thực phẩm:  

 - Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có ñịa ñiểm cố ñịnh;  

 - Sản xuất ban ñầu nhỏ lẻ; 

 - Sơ chế nhỏ lẻ;  

 - Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;  
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 - Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;  

 - Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa ñựng thực phẩm. 

2. Sở Công Thương; UBND các huyện, thành phố, thị xã (sau ñây viết tắt là 
UBND cấp huyện); Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện 
(sau ñây viết tắt là Phòng Kinh tế hạ tầng). 

Chương II 
CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 

ðiều 3. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

1. Sở Công Thương tổ chức kiểm tra, cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn 
thực phẩm (gọi tắt là Giấy xác nhận) cho chủ cơ sở và người lao ñộng trực tiếp 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc các ñối tượng nêu tại ðiểm a, Khoản 1, ðiều 2 
Quy ñịnh này. 

2. Phòng Kinh tế hạ tầng cấp huyện (hoặc phòng có chức năng tương ñương) 
tổ chức kiểm tra, cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và 
người lao ñộng trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc các ñối tượng nêu tại 
ðiểm b, c, d Khoản 1, ðiều 2 Quy ñịnh này. 

ðiều 4. Hồ sơ ñề nghị cấp Giấy xác nhận 

Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 10 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-
BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn và Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý 
nhà nước về an toàn thực phẩm 

ðiều 5. Quy trình ñánh giá, cấp Giấy xác nhận 

1. Các tổ chức, cá nhân ñề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 
gửi 01 bộ hồ sơ (trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện) về Trung tâm hành chính công 
cấp tỉnh (ñối tượng nêu tại ðiểm a Khoản 1 ðiều 2), Trung tâm hành chính công 
cấp huyện (ñối tượng nêu tại ðiểm b, c, d Khoản 1 ðiều 2). 

2. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 
cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận lập kế hoạch ñể tổ chức kiểm tra, xác nhận 
kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian, ñịa ñiểm tiến hành kiểm tra, 
xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân. 

3. Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức kiểm tra, ñánh giá kiến thức 
về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận 
kiến thức về an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân ñạt yêu cầu theo Mẫu 03a, 
03b, 03c kèm theo Quy ñịnh này (ñã trả lời ñúng trên 80% câu hỏi ở mỗi phần câu hỏi 
kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành trong bài kiểm tra kiến thức về 
an toàn thực phẩm). 
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4. Danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo ñáp án trả lời ñược thực hiện 
theo Quyết ñịnh số 6409/Qð-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công Thương về việc 
ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo ñáp án trả lời và chỉ ñịnh 
cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về 
an toàn thực phẩm ñối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. 

5. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm có hiệu lực 03 (ba) năm kể từ 
ngày ký. 

ðiều 6. Phí cấp Giấy xác nhận 

Các cơ sở ñề nghị cấp Giấy xác nhận có trách nhiệm nộp phí, lệ phí theo quy ñịnh 
tại Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy ñịnh mức thu, 
chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Trong trường hợp có văn bản mới sửa ñổi, bổ sung, thay thế Thông tư trên thì ñược 
áp dụng theo văn bản hiện hành. 

Chương III 

KIỂM TRA, GIÁM SÁT ðẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM 

ðiều 7. Kiểm tra ñịnh kỳ 

1. Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm 
ñối với từng cơ sở sản xuất, kinh doanh, Sở Công Thương, Phòng Kinh tế hạ tầng 
thuộc UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra hằng năm ñối với các ñối tượng 
quy ñịnh theo thẩm quyền cấp giấy xác nhận. 

2. Tần suất kiểm tra: không quá 01 (một) lần/năm ñối với mỗi cơ sở. 

3. Cơ quan kiểm tra phải thông báo kế hoạch kiểm tra cho cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày kiểm tra. 

ðiều 8. Kiểm tra ñột xuất 

1. Cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra ñột xuất khi có một trong các trường hợp sau: 

a) Sản phẩm lưu thông trên thị trường không bảo ñảm chất lượng, vi phạm an toàn 
thực phẩm hoặc không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật 
tương ứng. 

b) Cảnh báo của các tổ chức trong nước và quốc tế, các cơ quan có thẩm quyền 
về chất lượng, an toàn thực phẩm. 

c) Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm có thẩm quyền. 

2. Cơ quan kiểm tra không cần phải thông báo trước việc kiểm tra cho cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 
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Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 9. Sở Công Thương 

1. Chỉ ñạo triển khai thực hiện và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quy ñịnh này. 

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, 
hướng dẫn các quy ñịnh pháp luật về an toàn thực phẩm cho các ñối tượng thuộc 
trách nhiệm quản lý của ngành công thương. 

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực an toàn 
thực phẩm ngành công thương thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện. 

4. ðịnh kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình công tác 
quản lý nhà nước lĩnh vực an toàn thực phẩm ngành công thương bao gồm cả các 
ñối tượng quy ñịnh tại ðiều 2 Quy ñịnh này báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh 
theo quy ñịnh. 

ðiều 10. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Chỉ ñạo các Phòng Kinh tế hạ tầng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 
an toàn thực phẩm ngành công thương theo phân cấp tại Quy ñịnh này; cập nhật, bổ sung 
bộ thủ tục hành chính và ban hành quy trình giải quyết hồ sơ một cửa ñối với các 
thủ tục hành chính ñược phâp cấp. 

2. Phối hợp với Sở Công Thương trong việc quản lý nhà nước lĩnh vực an toàn 
thực phẩm ngành công thương trên ñịa bàn quản lý. 

3. Lập dự toán kinh phí thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 
ngành công thương theo phân cấp cùng với dự toán kinh phí thường xuyên hàng năm 
của UBND cấp huyện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4. ðịnh kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình công tác 
quản lý nhà nước lĩnh vực an toàn thực phẩm ngành công thương thuộc ñối tượng 
quy ñịnh tại ðiều 2 Quy ñịnh này gửi về Sở Công Thương ñể tổng hợp, báo cáo 
UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo quy ñịnh. 

5. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về 
an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương 
trên ñịa bàn quản lý. 

ðiều 11. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

1. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh của Pháp luật về an toàn 
thực phẩm ñối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không thuộc 
ñối tượng cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm. 
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2. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về 
an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương 
trên ñịa bàn. 

3. ðịnh kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc khi có yêu cầu, tổng hợp, thống kê các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không thuộc ñối tượng cấp Giấy chứng nhận 
cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm gửi về UBND cấp huyện. 

ðiều 12. Trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

Tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của Pháp luật về ñiều kiện 
ñảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh và các quy ñịnh tại 
Quyết ñịnh này. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc ñề nghị các 
sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân 
liên quan có ý kiến phản ánh về Sở Công Thương ñể tổng hợp, trình UBND tỉnh 
xem xét, sửa ñổi cho phù hợp./. 

  
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Phan Thiên ðịnh 
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PHỤ LỤC 

Danh mục các biểu mẫu 

(Kèm theo Quy ñịnh Quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý  
của ngành công thương trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñược ban hành kèm theo  

Quyết ñịnh số  41/2019/Qð-UBND ngày 22 Tháng 7 năm 2019  
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
 

1. Mẫu 01: ðơn ñề nghị Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

2. Mẫu 02: Danh sách ñề nghị xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm 

3. Mẫu 03a: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

4. Mẫu 03b: Danh sách ñược xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

5. Mẫu 03c: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 
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Mẫu 01 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

ðƠN ðỀ NGHỊ 

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

Kính gửi: ..... (cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP) 

Tên tổ chức/cá nhân: ..................................................................................... 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (nếu có) ; hoặc CMND ñối với cá nhân 
số........................, cấp ngày...........tháng..........năm........., nơi cấp.............. 

ðịa chỉ:................................................, Số ñiện thoại................................ 

Số Fax.................................E-mail............................................................. 

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy ñịnh kiến thức về an toàn thực phẩm do Bộ Công Thương 
ban hành, chúng tôi/Tôi ñã hiểu rõ các quy ñịnh và nội dung của tài liệu. Nay ñề nghị 
quý cơ quan tổ chức ñánh giá, xác nhận kiến thức cho chúng tôi/Tôi theo nội dung 
của tài liệu của Bộ Công Thương ban hành. 

(Danh sách (1) gửi kèm theo - Mẫu số 03). 

  

  ðịa danh, ngày.......tháng........năm........ 

ðại diện Tổ chức/cá nhân 

Ký ghi rõ họ, tên, ñóng dấu (nếu có) 
* Ghi chú: 

- (1): Áp dụng cho các tập thể, không áp dụng cho cá nhân 
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Mẫu 02 

DANH SÁCH ðỀ NGHỊ 
XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM 

(Kèm theo ðơn ñề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của..................) 

TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND 
Ngày, tháng, 

năm cấp 
Nơi cấp 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

  

  ðịa danh, ngày.........tháng......năm........ 

ðại diện Tổ chức ñề nghị xác nhận 

Ký ghi rõ họ, tên, ñóng dấu (nếu có) 
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Mẫu 03a: dành cho các tổ chức 

TÊN CƠ QUAN  
XÁC NHẬN 

 

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

 
GIẤY XÁC NHẬN  

KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 

Số: ............. /20... /XNKT- ký hiệu viết tắt của cơ quan xác nhận 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 
năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương; 
Quyết ñịnh số...../2019/Qð-UBND ngày ... tháng ... năm 2019 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế và nội dung, tài liệu kiến thức về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương. 

..........(tên cơ quan xác nhận) xác nhận các Ông/bà thuộc tổ chức: 

Tên tổ chức: ................................................................................., 

ðịa chỉ: ....................................................................................................... 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số ......, cấp ngày..../....../......, nơi cấp: ............... 

ðiện thoại: ........................................................Fax:..................................... 

(có tên trong danh sách kèm theo Giấy này) 

Có kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm theo quy ñịnh hiện hành. 

Giấy này có giá trị hết ngày..... tháng .... năm ........ 

  

  ............, ngày......tháng.......năm……… 

THỦ TRƯỞNG 
CƠ QUAN XÁC NHẬN 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 03b 

DANH SÁCH 
ðƯỢC XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 

(Kèm theo Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm số: .............. /20....... 
/XNKT- ký hiệu viết tắt của cơ quan xác nhận) 

TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND 
Ngày/tháng/ 
năm cấp CM 

Nơi cấp 
CMTND 
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Mẫu 03c: dành cho các cá nhân 

TÊN CƠ QUAN  
XÁC NHẬN 

 

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

 
  

GIẤY XÁC NHẬN 
KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 

Số: ............. /20... /XNKT - ký hiệu viết tắt của cơ quan xác nhận 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 
năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương; 
Quyết ñịnh số ..../2019/Qð-UBND ngày ... tháng ... năm 2019 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế và nội dung, tài liệu kiến thức về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương. 

..........(tên cơ quan xác nhận) xác nhận: 

Ông/ bà: ................................................................................., 

ðịa chỉ: ................................................................................................................ 

Giấy CMTND số ................, cấp ngày......./......./......., nơi cấp: .................... 

ðiện thoại: ........................................................ 

Có kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm theo quy ñịnh hiện hành. 

Giấy này có giá trị hết ngày..... tháng .... năm ........ 

  

  ............, ngày......tháng.......năm……… 

THỦ TRƯỞNG 
CƠ QUAN XÁC NHẬN 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN A LƯỚI 

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

   

Số: 01/2019/NQ-HðND   A Lưới, ngày 16 tháng 7 năm 2019 
                 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc ñẩy mạnh các giải pháp thực hiện  

hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI 
KHÓA XI, 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; 
 Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình và kết quả 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm và các giải pháp ñẩy mạnh 
thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; báo cáo thẩm tra 
của các Ban Hội ñồng nhân dân huyện và ý kiến của các ñại biểu. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Hội ñồng nhân dân huyện tán thành ñánh giá tình hình và kết quả thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm và các giải pháp ñẩy mạnh thực hiện 
hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 ñã nêu trong báo cáo của 
Ủy ban nhân dân huyện, Hội ñồng nhân dân huyện lưu ý thêm những vấn ñề sau: 

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm 2019 
Năm 2019 là năm thứ tư của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020; 

năm có rất nhiều sự kiện lớn, các ngày lễ trọng ñại tổ chức tại huyện; tập trung 
thực hiện một số công việc chuẩn bị cho ðại hội ðảng các cấp; hưởng ứng chủ ñề 
“năm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt ñộng của 
hệ thống chính trị” của tỉnh. Tiếp tục thực hiện nghị quyết ðại hội ðảng các cấp, ñòi hỏi 
quyết tâm nỗ lực rất lớn của toàn ðảng, toàn quân và toàn dân vượt qua khó khăn, tập trung 
nguồn lực ñể tạo bức phá trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 
Kế thừa và phát huy những thành tựu kinh tế - xã hội ñạt ñược của những năm qua, 
khắc phục hạn chế, khuyết ñiểm, phát ñộng phong trào thi ñua lao ñộng sản xuất, 
công tác ngay từ những ngày ñầu, tháng ñầu phấn ñấu thực hiện hoàn thành kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019, bên cạnh 
những thuận lợi cơ bản, chúng ta cũng gặp không ít khó khăn: tình hình thế giới, 
khu vực và trong nước diễn biến phức tạp, nguồn lực cho ñầu tư phát triển còn hạn chế, 
sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhập 
vào ñịa bàn, giá một số mặt hàng thiết yếu còn cao, chịu tác ñộng bất lợi của biến ñổi 
khí hậu, nắng nóng kéo dài gây ra hạn hán… ñã ảnh hưởng rất lớn ñến sản xuất và 
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ñời sống của Nhân dân; bộ máy chưa ñược kiện toàn kịp thời gây khó khăn cho việc 
lãnh ñạo, ñiều hành thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống 
chính trị, sự ñồng thuận của Nhân dân nên chúng ta vẫn thu ñược nhiều thắng lợi, 
tổ chức thành công nhiều sự kiện trọng ñại của quê hương ñất nước, nhiều hoạt ñộng 
văn hóa, thể thao du lịch diễn ra sôi nổi tạo nền tảng tinh thần xã hội vững chắc, sản xuất 
nông nghiệp ñạt ñược nhiều kết quả quan trọng, ñời sống của Nhân dân tiếp tục ñược 
cải thiện, hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn ñược xây dựng khá ñồng bộ tạo ñiều kiện 
cho phát triển kinh tế, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; ngân sách giao 
huyện thu ñạt 56,1%; tổng vốn ñầu tư toàn xã hội vượt kế hoạch cả năm. Tổ chức 
thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019 bảo ñảm an toàn, ñúng ý ñịnh 
diễn tập; hưởng ứng tích cực và có hiệu quả cuộc vận ñộng “toàn dân ñoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, ñô thị văn minh”, phong trào “ngày chủ nhật xanh” diễn ra 
sôi nổi, rộng khắp; hoạt ñộng du lịch có nhiều khởi sắc; tình hình an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội ổn ñịnh; chủ quyền an ninh biên giới quốc gia ñược giữ vững... 

Bên cạnh những kết quả ñạt ñược, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 
huyện nhà vẫn còn bộc lộ những hạn chế ñó là: kinh tế phát triển chưa bền vững, 
nhiều chỉ tiêu ñạt ñược còn thấp; ñời sống Nhân dân vẫn còn gặp khó khăn; một số 
ñịa phương chưa thật sự quan tâm và thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, 
phong trào “ngày chủ nhật xanh”; công tác quản lý nhà nước về ñất ñai, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng ñất còn bất cập, bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế; 
tình trạng phá rừng và khai thác lâm khoáng sản trái phép còn xảy ra. Công tác quản lý 
quy hoạch và ñô thị còn yếu; triển khai một số ñề án hiệu quả thấp, giải ngân nguồn vốn 
ñầu tư còn chậm. Công tác khám, chữa bệnh chưa tốt; nạn tảo hôn vẫn còn xảy ra; 
tình trạng sinh con thứ 3 trở lên còn cao. Ý thức tự lực, tự cường trong Nhân dân 
chuyển biến chậm. Kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; tổ chức thực hiện và 
thi hành chính sách, pháp luật còn nhiều hạn chế; thanh tra, kiểm tra, giám sát hiệu quả 
chưa cao. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp; 
trật tự an toàn xã hội trên một số lĩnh vực, ñịa bàn còn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn ñịnh, 
tai nạn giao thông tăng ñột biến. 

2. Nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản 6 tháng cuối năm 2019 
ðể hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, góp phần quyết ñịnh 

thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020; ngoài các 
nhiệm vụ và giải pháp ñã nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, Hội ñồng 
nhân dân huyện ñề nghị quan tâm thêm các nhiệm vụ và giải pháp sau: 

a) Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch ñã ñề ra; rà soát các nhiệm vụ còn lại 
(lưu ý các chỉ tiêu khó ñạt, còn ñạt thấp) ñể những tháng cuối năm tập trung chỉ ñạo 
quyết liệt, khắc phục những hạn chế, khuyết ñiểm, phấn ñấu thực hiện thắng lợi các 
chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 

Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp ñến năm 2020; tăng cường chỉ ñạo sản xuất 
vụ hè thu 2019, chủ ñộng các phương án ứng phó với nguy cơ hạn hán kéo dài tác ñộng 
ñến sản xuất nông nghiệp, ñẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
chăm sóc cây trồng, vật nuôi, cơ giới hóa sản xuất, thâm canh tăng năng suất cây trồng, 
vật nuôi, hỗ trợ thiết thực cho phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. Quản lý, bảo vệ tốt 
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ñàn gia súc, gia cầm hiện có; tích cực phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, không ñể 
dịch lây lan ra diện rộng, có kế hoạch phát triển vật nuôi thay thế ñàn lợn ñể bảo ñảm 
phát triển ñàn gia súc ổn ñịnh. Tích cực vận ñộng Nhân dân ñổi mới tư duy trong 
tiêu dùng, thực hành tiết kiệm, thay ñổi tập quán và phương thức canh tác, nâng cao 
năng suất lao ñộng. Có biện pháp, giải pháp chỉ ñạo thu hoạch nhanh, gọn vụ Hè - Thu; 
chuẩn bị tốt các ñiều kiện phục vụ sản xuất vụ ðông - Xuân 2019 - 2020; chủ ñộng 
các phương án phòng cháy chữa cháy rừng, thường xuyên cập nhật thông tin dự 
báo thời tiết ñể chủ ñộng phòng tránh lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt 
hại do thiên tai, hỏa hoạn gây ra. Khẩn trương chỉ ñạo xây dựng kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách huyện năm 2020 bảo ñảm chất lượng. 
Chuẩn bị chu ñáo cho việc tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2 ñể quyết ñịnh việc sáp 
nhập một số xã trên ñịa bàn theo kế hoạch của tỉnh; tổ chức kỳ họp thứ 9 Hội 
ñồng nhân dân huyện vào nửa cuối tháng 12 năm 2019 ñể quyết ñịnh những vấn ñề 
quan trọng của ñịa phương theo thẩm quyền. 

b) ðẩy mạnh thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn ñể hoàn thành vượt mức chỉ tiêu 
kế hoạch ñược giao; có giải pháp bồi dưỡng nguồn thu, ñưa chợ Bốt ðỏ vào khai thác, 
tạo ñiều kiện cho bà con tiểu thương ổn ñịnh mua bán kinh doanh, chống thất thu, 
giảm nợ ñọng thuế, thu hồi nợ... quan tâm thu hút ñầu tư, tạo ñiều kiện thuận lợi ñể 
thúc ñẩy phát triển kinh tế; thành lập các Hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt ñộng có hiệu quả; 
thúc ñẩy kinh tế tư nhân phát triển làm ñộng lực của nền kinh tế, tạo nguồn thu mới. 
Tăng cường quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, 
trốn thuế. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách, triệt ñể tiết kiệm chi; phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao chất lượng và hiệu quả các dự án ñầu tư; 
tập trung vốn cho các dự án phát triển hạ tầng trọng ñiểm; ñẩy nhanh tiến ñộ thi công 
các dự án, nhất là các công trình trọng ñiểm, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 
trọng ñiểm về kinh tế - xã hội, ñặc biệt là chợ A Lưới; ñẩy nhanh tiến ñộ giải ngân 
các nguồn vốn ñầu tư. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới; ñiều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới; tổ chức 
công bố quyết ñịnh công nhận xã A Ngo ñạt chuẩn nông thôn mới.  

Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, khoáng sản; 
triển khai thực hiện kiểm kê ñất ñai, lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 2019 theo 
kế hoạch. ðẩy mạnh công tác bảo vệ và phát triển rừng, nhất là rừng phòng hộ, thành lập 
03 Hợp tác xã phát triển lâm nghiệp bền vững, phát triển trồng rừng gỗ lớn; thực hiện 
nghiêm chủ trương ñóng cửa rừng tự nhiên; quan tâm bảo vệ môi trường, chủ ñộng 
ứng phó với biến ñổi khí hậu.  

c) Chỉ ñạo kiện toàn bộ máy theo các nghị quyết của Ban chấp hành trung ương 
ðảng khóa XII; tổ chức thực hiện tốt 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 do lịch sử ñể lại; nghị ñịnh số 34/2019/Qð-TTg ngày 24 
tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh về cán bộ, 
công chức cấp xã và người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 
ñề án ñiều ñộng công an chính quy ñảm nhiệm các chức danh công an xã trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các 
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ñơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã ... chấn chỉnh lề lối làm việc, thực hiện 
nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, phân công nhiệm vụ cụ thể, nâng cao năng lực 
tham mưu, chủ ñộng trong công tác, tăng cường bám sát và chỉ ñạo cơ sở; ñẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính từ huyện ñến các xã, thị trấn ñáp ứng nhu cầu ngày càng 
tốt hơn cho Nhân dân. Thực hiện ñầy ñủ chế ñộ thông tin, báo cáo, làm tốt công tác 
thi ñua khen thưởng, tìm ra những nhân tố mới, những ñiển hình tiên tiến ñể nhân rộng. 

 Tập trung giải quyết kịp thời, có trách nhiệm các ý kiến, kiến nghị của cử tri, 
các khiếu nại, tố cáo của công dân, xử lý tốt những vấn ñề còn tồn ñọng. Tổ chức tốt 
việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong cán bộ và Nhân dân, phổ biến 
các Luật mới có hiệu lực thi hành ñể pháp luật thực sự ñi vào cuộc sống phục vụ cho 
mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Phối hợp tổ chức thực hiện 
tốt các công việc chuẩn bị ðại hội ðảng các cấp; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, 
ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy 
dân chủ, chăm lo ñời sống Nhân dân. 

Nâng cao chất lượng công tác của các cơ quan bảo vệ pháp luật, khắc phục các 
bất cập trong hoạt ñộng ñiều tra, khởi tố, truy tố; ñổi mới hoạt ñộng tố tụng, xét xử 
các vụ án; ñẩy mạnh công tác thi hành án; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh 
ñáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

d) Tổ chức các hoạt ñộng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, ñất nước 
trong 6 tháng cuối năm: ñặc biệt là kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ, thăm hỏi, 
ñộng viên các gia ñình chính sách, người có công với cách mạng; thực hiện ñạo lý 
“uống nước nhớ nguồn”, ñền ơn ñáp nghĩa; kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh; 50 năm ñồng bào dân tộc thiểu số huyện A Lưới mang họ Bác Hồ; 
kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân ñội nhân dân Việt Nam; làm tốt công tác 
tuyên truyền, ñộng viên, phát ñộng các phong trào thi ñua yêu nước trong toàn thể 
cán bộ và Nhân dân ñể tạo bứt phá, chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2019. Tiếp tục 
thực hiện cuộc vận ñộng “Toàn dân ñoàn kết xây dựng nông thôn mới, ñô thị văn minh”, 
phấn ñấu mỗi xã có một thôn nông thôn mới kiểu mẫu, mỗi thôn một vườn mẫu theo 
hướng mỗi xã một sản phẩm; hưởng ứng tích cực phong trào “ngày Chủ nhật xanh”; 
tổ chức các hoạt ñộng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất 
Việt Nam (18/11). Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
bền vững; các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; chỉ ñạo giảm tỷ lệ hộ nghèo 
theo kế hoạch. Gắn ñào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, lao ñộng nông thôn 
với nhu cầu thị trường, với doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc 
ñóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo ñảm an toàn cho 
người lao ñộng. 

ñ) Nâng cao chất lượng phong trào “toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa”, 
chỉ ñạo xây dựng cơ quan văn hóa, làng, tổ dân phố văn hóa, gia ñình văn hóa theo 
kế hoạch. Quan tâm phát triển các loại hình du lịch, sản phẩm và hàng hóa lưu niệm 
mang bản sắc truyền thống ñể phục vụ du khách, chấn chỉnh những sai phạm trong 
hoạt ñộng du lịch. Phát triển thể dục thể thao quần chúng, bồi dưỡng tài năng trẻ; chăm sóc 
và bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên, công tác gia ñình, bình ñẳng giới; phát huy vai trò 
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người cao tuổi. Khai thác hiệu quả hoạt ñộng của ðài Truyền thanh - Truyền hình huyện; 
hệ thống truyền thanh các xã ñể làm tốt công tác tuyên truyền, phục vụ cho việc lãnh 
ñạo, chỉ ñạo của chính quyền ñịa phương. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo.   

e) Tiếp tục ñổi mới căn bản toàn diện giáo dục và ñào tạo; chỉ ñạo các trường 
làm tốt công tác tuyển sinh, huy ñộng học sinh ra lớp ñạt chỉ tiêu kế hoạch, tổ chức 
khai giảng năm học mới 2019 - 2020; xây dựng và hoàn thành hồ sơ công nhận 
trường ñạt chuẩn quốc gia năm 2019; nâng tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày ñối với các 
cấp học, triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Giữ vững kết quả 
ñạt chuẩn và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập 
giáo dục tiểu học ñúng ñộ tuổi và phổ cập Trung học cơ sở; tổ chức sắp xếp lại các cơ sở 
giáo dục trên ñịa bàn theo kế hoạch. 
 g) Cải thiện ñiều kiện chăm sóc sức khỏe ban ñầu cho Nhân dân, nâng cao 
chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; cải thiện thái ñộ ứng xử với người bệnh 
và y ñức của người thầy thuốc; quan tâm y tế dự phòng, không ñể dịch bệnh xảy ra, 
chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn 
thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng. 
Thực hiện có hiệu quả Luật Bảo hiểm y tế, cải cách thủ tục hành chính trong khám 
chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Tiếp tục 
thực hiện chính sách Dân số và phát triển, quyết tâm ngăn chặn, ñẩy lùi nạn tảo hôn; 
giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; củng cố các mô hình ñăng ký xây dựng cụm dân cư 
không có người sinh con thứ 3 trở lên; thực hiện các giải pháp phát triển dân số bền vững.   

h) Củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và 
thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Xây dựng lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, 
dự bị ñộng viên vững mạnh toàn diện. Tăng cường giáo dục quốc phòng toàn dân, 
xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Chủ ñộng các phương án phòng chống ñịch 
xâm nhập, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra, không ñể 
bị ñộng, bất ngờ. Phát huy vai trò của công an chính quy tại các xã; ngăn chặn kịp thời 
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, bảo ñảm giữ vững an ninh chính trị 
và trật tự an toàn xã hội. Triển khai có hiệu quả các chương trình quốc gia về phòng 
chống tội phạm, tệ nạn ma túy… kiên quyết ñấu tranh, triệt phá các loại tội phạm, 
kiểm soát ñịa bàn không ñể xảy ra các hoạt ñộng truyền ñạo trái phép; lôi kéo, tụ tập 
ñông người gây mất trật tự xã hội. Kết hợp tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với 
phát triển kinh tế - xã hội; bảo ñảm trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông.  

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
Giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ ñạo các ngành, 

các cấp cụ thể hoá các chỉ tiêu kế hoạch còn lại của năm 2019 và các giải pháp ñể 
hoàn thành cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019. 

 Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, các Tổ ñại biểu 
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam huyện và các thành viên phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, vận ñộng 
và cùng với Nhân dân tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết, tăng cường giám sát 
việc thực hiện nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ. 
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Hội ñồng nhân dân huyện kêu gọi các cấp, các ngành, các ñoàn thể, các cơ quan 
hữu quan và toàn thể Nhân dân huyện nhà làm tốt hơn nữa trách nhiệm của mình, 
hưởng ứng tích cực phong trào thi ñua yêu nước, hăng hái trong lao ñộng sản xuất, 
công tác, chung sức chung lòng, phấn ñấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2019. 

 Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, kỳ họp 
thứ 8 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 
tháng 7 năm 2019./. 
       
   
 

CHỦ TỊCH 
 

Hồ ðàm Giang                               
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ    
 
 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ                               ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 01/2019/NQ-HðND                             Hương Trà, ngày 12 tháng 7 năm 2019 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 

kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ 
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 08                        

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ñược Quốc hội thông qua ngày 19 
tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ñược Quốc hội thông qua 
ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Xét Tờ trình số 1622/TTr-UBND, ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân 
thị xã về nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo thẩm tra của các Ban 
Hội ñồng nhân dân thị xã và ý kiến thảo luận của các ñại biểu. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Tán thành ñánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm 
và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019, ñồng thời nhấn mạnh: 

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm 2019 

Trong 6 tháng ñầu năm 2019, kinh tế tiếp tục duy trì tốc ñộ tăng trưởng khá, 
tốc ñộ tăng giá trị sản xuất ước ñạt 15,8%; thu ngân sách ước 134,2 tỷ ñồng, ñạt 46,57% 
chỉ tiêu phấn ñấu cả năm. Văn hóa - xã hội phát triển khá toàn diện, chất lượng giáo dục 
và ñào tạo ñược nâng lên, chủ ñộng trong xây dựng trường ñạt chuẩn Quốc gia. 
Tiếp tục giữ vững 16/16 xã-phường ñạt chuẩn Quốc gia về y tế; thực hiện tốt các 
chính sách an sinh xã hội, công tác ñào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao ñộng 
ñược quan tâm. Quốc phòng - An ninh ñược củng cố và tăng cường, ñảm bảo ổn ñịnh 
an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Tuy vậy, vẫn còn những khó khăn, hạn chế: Các lĩnh vực dịch vụ, nhất là hình thành 
các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm chủ lực của thị xã còn hạn chế. Công tác lập 
quy hoạch chi tiết các khu dịch vụ du lịch, rà soát bổ sung quy hoạch xây dựng hạ 
tầng thương mại ñể thu hút ñầu tư triển khai chậm; Các dự án ñầu tư du lịch - dịch vụ 
trọng ñiểm trên ñịa bàn như khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Hương Hồ, khu du lịch 
nghỉ dưỡng, sinh thái biển tại Hải Dương, khu dân cư ñô thị Tứ Hạ - Hương Văn... 
tiến ñộ triển khai chậm so kế hoạch; Diện tích xây dựng nhà máy sản xuất cụm 
công nghiệp Tứ Hạ còn khoảng 12ha nhưng hạ tầng thiết yếu như hệ thống giao thông 
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và xử lý nước thải chưa ñược ñầu tư ñồng bộ nên chưa ñáp ứng ñược nhu cầu ñể thu hút 
các nhà ñầu tư. Nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên ñịa bàn thị xã chưa 
mạnh dạn ñầu tư thay ñổi công nghệ ñể nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của 
sản phẩm; Việc tổ chức thực hiện liên kết trong hợp tác sản xuất nông nghiệp hữu cơ 
với các doanh nghiệp chưa ñạt yêu cầu ñề ra; Tiến ñộ triển khai các dự án ñầu tư 
xây dựng cơ bản còn chậm, ñặc biệt là các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia; 
Thu ngân sách nhà nước một số khoản thu còn chậm, ñặc biệt là thu tiền sử dụng ñất 
thường bị dồn nén vào các tháng cuối năm; Thu gom rác thải nhiều ñiểm trong dân cư 
nông thôn và ñô thị chưa ñược cải thiện; ðào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn theo 
Quyết ñịnh 1956/Qð-TTg chậm so kế hoạch ñề ra. 

2. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 
a) Thúc ñẩy sản xuất kinh doanh phát triển: Tiếp tục cải thiện môi trường sản xuất, 

kinh doanh. Tiếp tục bổ sung danh mục dự án kêu gọi ñầu tư phù hợp với quy hoạch; 
tổ chức hội thảo quảng bá xúc tiến ñầu tư. Phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao 
giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Chủ ñộng 
phòng, chống dịch trên ñàn gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả lợn Châu Phi.  

b) Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước: tập trung chỉ ñạo 
các biện pháp tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là 
thu tiền sử dụng ñất, thu ngoài quốc doanh. Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng 
tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên gắn với ñảm bảo vệ sinh và cảnh quan 
môi trường. Quản lý chặt chẽ các khoản chi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

c) Tăng cường các nguồn lực cho ñầu tư phát triển: Triển khai thực hiện tốt 
Kế hoạch ñầu tư công trung hạn năm 2019, tiếp tục tập trung ñầu tư cho các công trình, 
dự án chuyển tiếp ñể hoàn thành, ñưa vào sử dụng phát huy hiệu quả. Tiến hành 
ñánh giá kết quả thực hiện kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020, 
triển khai xây dựng kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021 - 2025 ñảm bảo 
quy trình và thời gian quy ñịnh.  ðẩy mạnh xã hội hóa ñầu tư phát triển ñô thị; hỗ trợ 
kích cầu và huy ñộng nhân dân ñóng góp xây dựng giao thông nông thôn, giao thông 
nội ñồng, bê tông ngõ, xóm ở các phường, xã.  

d) ðẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất 
và ñời sống: Khuyến khích nhân dân mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất 
phù hợp với ñiều kiện và khả năng, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp ñầu tư. 
Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; 
bảo vệ môi trường. Triển khai kế hoạch phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, chủ ñộng 
ứng phó với biến ñổi khí hậu. 

 e) Tiếp tục thực hiện hiệu quả các lĩnh vực văn hóa, xã hội, chăm lo ñời sống 
người dân: ðẩy mạnh tuyên truyền phong trào xây dựng nếp sống văn minh ñô thị và 
xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt kế hoạch năm học 2019 - 2020; phấn ñấu ñến 
cuối năm có thêm 2 - 3 trường ñạt chuẩn quốc gia. Tăng cường phòng chống dịch bệnh, 
kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Nâng cao hiệu quả công tác 
thông tin truyền thông giáo dục sức khỏe; tiếp tục thực hiện tốt lộ trình BHYT toàn dân. 
Tiếp tục chăm lo ñời sống nhân dân, ñảm bảo an sinh xã hội. 
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 f) Tăng cường các hoạt ñộng nội chính: chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; 
ñề cao vai trò, trách nhiệm của người ñứng ñầu, gắn với nâng cao ý thức trách nhiệm 
công vụ của cán bộ, công chức; xử lý nghiêm những hành vi gây phiền hà, sách nhiễu. 
ðẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Ứng dụng rộng rãi tin học trong 
quản lý nhà nước. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp. 
Triển khai có hiệu quả năm dân vận chính quyền 2019. 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc 
trong tình hình mới” và nâng cao chất lượng cuộc vận ñộng xây dựng cơ sở xã, 
phường và cụm tuyến an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến ñấu, kế hoạch phòng chống 
cháy nổ, cháy rừng, bão lụt, thiên tai. Thực hiện thành công diễn tập chiến ñấu phòng thủ 
cấp xã và diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2019.  

Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt ñộng của Ban Chỉ ñạo phòng chống tội phạm, 
tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp; thực hiện tốt 
công tác phối hợp ñảm bảo an ninh trật tự, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn 
trên ñịa bàn. ðẩy mạnh thực hiện công tác ñảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

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

ðiều 3. Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân thị xã Hương Trà khóa VI, 
kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 12/7/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2019./. 
 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Duy Tuyến 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI  
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN A LƯỚI 

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

   

Số: 01/NQ-HðND      A Lưới, ngày 15 tháng 7 năm 2019 
                

NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2018 

 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI 

KHÓA XI, 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 của Luật Ngân sách nhà nước; 

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân huyện báo cáo quyết toán ngân sách huyện 
năm 2018; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội Hội ñồng nhân dân huyện và 
ý kiến thảo luận của các ñại biểu, 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2018 với một số 
chỉ tiêu chính sau: 

           1. Tổng thu ngân sách nhà nước:                    778.800.183.675 ñồng 

 Trong ñó: 

 a) Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh hưởng:    75.239.008.397 ñồng 

b) Ngân sách huyện, xã hưởng:       703.561.175.278 ñồng                           

 (gồm cả thu bổ sung của ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới và kết dư 
ngân sách năm trước). 

 2. Tổng thu ngân sách huyện:         535.654.681.707 ñồng 

Trong ñó: 

a) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:        467.503.292.000 ñồng 

b) Thu chuyển nguồn năm trước:                            45.708.697.560 ñồng  

 c) Thu kết dư ngân sách năm trước:                         3.505.504.635 ñồng 

 d) Thu tại ñịa bàn huyện hưởng:          18.937.187.512 ñồng    
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 3. Tổng thu ngân sách xã, thị trấn:        167.906.493.571 ñồng 
Trong ñó: 
a) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:        156.073.744.835 ñồng 

 b) Thu kết dư ngân sách năm trước:                         6.738.772.330 ñồng 
 c) Thu tại ñịa bàn xã hưởng:             5.093.976.406 ñồng                             

3. Tổng chi ngân sách:                        699.357.584.910 ñồng                            
 (gồm cả chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới). 
 a) Chi ngân sách cấp huyện:                                 531.771.700.097 ñồng                             
 Trong ñó trả nợ ngân sách cấp tỉnh      800.000.000 ñồng 

b) Chi ngân sách cấp xã, thị trấn:                  167.585.884.813 ñồng 
 Trong ñó trả ngân sách cấp huyện:                 60.886.000 ñồng                             
 4. Kết dư ngân sách:                                  4.203.590.368 ñồng                                                   
  a) Kết dư ngân sách cấp huyện:                                3.882.981.610 ñồng                           
   b) Kết dư ngân sách xã, thị trấn:                              320.608.758 ñồng                           

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
Thống nhất chuyển toàn bộ kết dư ngân sách huyện năm 2018 vào thu ngân sách 

huyện năm 2019 ñể chi theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước.  
Thường trực Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm chỉ ñạo 

việc xử lý kết dư ngân sách huyện, xã, thị trấn theo ñúng quy ñịnh của Luật Ngân sách 
nhà nước. 

ðiều 3. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, 
các Tổ ñại biểu và các ðại biểu Hội ñồng nhân dân huyện phối hợp với Ban Thường trực 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các thành viên tăng cường giám sát, 
kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ ñược pháp luật 
quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, kỳ họp thứ 8 
thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội ñồng 
nhân dân huyện biểu quyết thông qua./. 
 

CHỦ TỊCH 
 

Hồ ðàm Giang 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN A LƯỚI 

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

   

      Số: 02/NQ-HðND  A Lưới, ngày 16 tháng 7 năm 2019 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri  

tại kỳ họp thứ 7 Hội ñồng nhân dân huyện khóa XI 
 
  

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI 
KHÓA XI, 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; 

Sau khi xem xét báo cáo của Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện về kết quả 
giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 Hội ñồng nhân dân huyện 
khóa XI và ý kiến thảo luận của ñại biểu, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Hội ñồng nhân dân huyện tán thành báo cáo của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân huyện về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại 
kỳ họp thứ 7; ghi nhận kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị cử tri của Ủy ban 
nhân dân huyện tại kỳ họp thứ 7 Hội ñồng nhân dân huyện khóa XI và nhấn mạnh 
một số nội dung sau: 

Công tác chỉ ñạo, tổng hợp, giải quyết, giám sát việc giải quyết các ý kiến, 
kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 Hội ñồng nhân dân huyện khóa XI ñược Thường trực 
Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các 
Ban Hội ñồng nhân dân huyện, các Tổ ñại biểu và các ðại biểu Hội ñồng nhân dân huyện 
thực hiện nghiêm túc, bảo ñảm theo luật ñịnh; sau kỳ họp, Ủy ban nhân dân huyện ñã 
kịp thời ban hành các văn bản giao nhiệm vụ, chỉ ñạo các phòng, ban, các cơ quan, 
ñơn vị, các xã, thị trấn nghiên cứu giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri ñã ñược 
tiếp thu, trả lời tại kỳ họp.  

Việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri ñã ñi thẳng vào vấn ñề, nghiêm túc 
với tinh thần cầu thị… trên cơ sở ñó, tích cực chủ ñộng xem xét giải quyết hoặc ñề xuất 
các phương án và biện pháp giải quyết. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết 
của nhiều cơ quan, ñơn vị, Ủy ban nhân dân huyện chỉ ñạo các phòng, ban, ñơn vị 
phối hợp giải quyết, cơ bản ñáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân 
trên ñịa bàn huyện. 
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Bên cạnh những kết quả ñạt ñược nêu trên, việc giải quyết, trả lời kiến nghị 
của cử tri còn có những hạn chế, khuyết ñiểm như sau: 

 Một số kiến nghị kéo dài từ các kỳ họp trước ñến nay cử tri tiếp tục phản ánh 
vẫn chưa ñược giải quyết dứt ñiểm hoặc ñã ñược giải quyết nhưng chưa triệt ñể, chưa có 
kết quả cụ thể nên chưa nhận ñược sự ñồng tình của cử tri. Việc giải quyết, trả lời ý kiến, 
kiến nghị của cử tri có việc chưa dứt ñiểm, chưa xác ñịnh ñược thời hạn, lộ trình và 
biện pháp giải quyết cụ thể. 

Một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, 
ñơn vị nhưng việc chỉ ñạo, phối hợp giải quyết còn chậm hoặc ñùn ñẩy trách nhiệm 
giữa các cơ quan, ñơn vị như: việc cấp giấy chứng nhận quyền sủ dụng ñất cho Nhân 
dân… một số nội dung trả lời chưa sát với kiến nghị hoặc chưa giải trình, cung cấp 
ñầy ñủ thông tin ñể cử tri hiểu, chia sẻ nên chưa nhận ñược sự ñồng tình của cử tri, 
vì vậy cử tri tiếp tục phản ánh tại các kỳ họp sau. 

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của UBND huyện có một số nội dung, 
vấn ñề chưa thuyết phục, trách nhiệm chưa cao; ñặc biệt những nội dung trả lời của 
UBND huyện là “ñã gửi văn bản”, “ñã chỉ ñạo”…  

 Trách nhiệm của một số cơ quan, ñơn vị, ñịa phương trong việc giải quyết, trả lời 
ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa cao. Việc xem xét trả lời, giải quyết ñược thực hiện 
trong một thời gian tương ñối ngắn (giữa hai kỳ họp HðND), nên chất lượng giải quyết 
còn những hạn chế nhất ñịnh, nhất là các cơ quan nhận nhiều kiến nghị và ý kiến cử tri 
liên quan ñến nhiều cơ quan, ñơn vị phối hợp giải quyết. 

ðiều 2. Việc tiếp tục giải quyết kiến nghị của cử tri 

 1. ðối với các kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp HðND huyện khóa XI chưa ñược 
giải quyết dứt ñiểm, ñề nghị UBND huyện và các cơ quan, ñơn vị liên quan theo 
chức năng nhiệm vụ tiếp tục giải quyết gồm: 

 a) ðề nghị Công ty cổ phần Thủy ñiện Trường Phú hỗ trợ bồi thường do sạt lở 
ngoài mốc giải phóng mặt bằng khi thi công tuyến ñường vào ñập A Lin B3; ñề nghị 
Công ty Cổ phần Thủy ñiện Miền Trung hỗ trợ kinh phí ñể Nhân dân khu tái ñịnh cư 
khắc phục sửa chữa nhà ở; hỗ trợ sản xuất cho Nhân dân khu tái ñịnh cư Thủy ñiện A Lưới; 
ñẩy nhanh tiến ñộ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất trên ñịa bàn; sửa chữa và 
nâng cấp công trình nước tự chảy cho thôn Ka Lô (A Roàng) và một số thôn khác 
trên ñịa bàn hiện nay ñang thiếu nước sinh hoạt; ñầu tư xây dựng công trình nước 
sinh hoạt cho Nhân dân Hồng Vân; bồi thường, hỗ trợ cho Nhân dân bị ảnh hưởng 
khi quy hoạch xây dựng cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp A Co (Hồng Thượng). 
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b) Các ý kiến ñược tiếp thu, ghi nhận nhưng chưa có kết quả cụ thể, như: ño ñạc 

diện tích ñất tại tiểu khu 288, khu vực ñồi A Túc ñể xã hoàn thành phương án bàn giao 

cho Nhân dân; kiến nghị tỉnh thu hồi ñất rừng sản xuất của các tổ chức bàn giao lại 

cho các ñịa phương giao cho các hộ dân sản xuất. Giải quyết (ño ñạc, cấp lại) giấy 

chứng nhận quyền sử dụng ñất ñối với diện tích ñất rừng 661; sửa chữa ñường tránh 

từ thị trấn qua ñịa bàn xã A Ngo. Khắc phục hệ thống nước sinh hoạt cho Nhân dân 

khu Tái ñịnh cư Thủy ñiện A Lin; ñề nghị Công ty Cổ phần Thủy ñiện Trường Phú 

hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng của việc thi công ñào hầm thủy ñiện A Lin B1 

dẫn ñến các khe suối nhỏ khô hạn, Nhân dân thiếu nước ñể sản xuất (Hồng Vân); 

khắc phục hệ thống kênh mương thôn Quảng Lộc (Sơn Thủy) bị bồi lấp; di dời hoặc 

có phương án hỗ trợ tái ñịnh cư tại chỗ cho 11 hộ dân thôn Quảng Ngạn, Vinh Lợi 

(xã Sơn Thủy); ñề nghị nâng cấp, sửa chữa một số tuyến ñường xuống cấp tại xã 

Hương Lâm, A ðớt; xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm ñất rừng sản xuất theo 

Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND của UBND tỉnh. 

 2. Khi phân loại nội dung kiến nghị của cử tri chuyển ñến các cơ quan chức năng 

trả lời phải quan tâm ñến những vấn ñề cử tri bức xúc, cử tri ñã kiến nghị nhiều lần 

nhưng chưa ñược giải quyết dứt diểm. Tăng cường công tác kiểm tra, ñôn ñốc thực 

hiện ñể bảo ñảm kế hoạch giải quyết ñề ra, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết, 

trả lời. Việc phân loại ý kiến cử tri phải cụ thể, rõ ràng, xác ñịnh cơ quan chủ trì, 

cơ quan phối hợp thực hiện và thời gian dự kiến hoàn thành ñể cử tri biết, theo dõi, 

giám sát... 

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, thông tin về kết quả giải quyết, 

trả lời kiến nghị của cử tri; công khai trên các phương tiện thông tin ñại chúng ñể 

cử tri theo dõi, giám sát. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

Giao Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục giải quyết các kiến nghị cử tri tại khoản 1 

ðiều 2 của nghị quyết. 

Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, các Tổ 

ðại biểu và các ðại biểu Hội ñồng nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp 

chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các thành viên thường xuyên 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết.  
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Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khoá XI, kỳ họp thứ 8 

thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội ñồng 

nhân dân huyện biểu quyết thông qua./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
Hồ ðàm Giang 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN A LƯỚI 

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

   

Số: 03/NQ-HðND               A Lưới, ngày 16 tháng 7 năm 2019 

  
 

NGHỊ QUYẾT 

Về chương trình giám sát năm 2020 của Hội ñồng nhân dân huyện 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI 
KHÓA XI, 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; 
 Sau khi xem xét tờ trình số 02/TTr-HðND ngày 20 tháng 6 năm 2019 của 
Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện về dự kiến chương trình giám sát năm 2020 
của Hội ñồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các ñại biểu, 

QUYẾT NGHỊ: 

 ðiều 1. Hội ñồng nhân dân huyện tán thành và thông qua Tờ trình của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân huyện về dự kiến chương trình giám sát năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân huyện với các nội dung chủ yếu sau: 
 1. Hoạt ñộng giám sát của Hội ñồng nhân dân tại các kỳ họp 
 Tại các kỳ họp thường lệ trong năm 2020 (kỳ họp 10 và kỳ họp thứ 11), thực hiện 
theo quy ñịnh của Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương, Luật hoạt ñộng giám sát 
của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân, hoạt ñộng giám sát của Hội ñồng nhân dân huyện 
tập trung vào những nội dung sau: 
 a) Tại kỳ họp thứ 10 Hội ñồng nhân dân huyện 

Hội ñồng nhân dân huyện sẽ xem xét báo cáo công tác 6 tháng ñầu năm 2020 
của Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, 
Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện; 

Báo cáo của Ủy ban nhân dân về kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm 2020; báo cáo 
của Ủy ban nhân dân về thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng ñầu năm 2020; 
quyết toán ngân sách nhà nước của ñịa phương năm 2019; báo cáo của Ủy ban nhân dân 
về công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo của Ủy ban nhân dân về thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo của Ủy ban nhân dân về công tác phòng, chống 
tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo của Ủy ban nhân dân về việc giải quyết khiếu nại, 
tố cáo và kiến nghị của cử tri; 

Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy ñịnh 
của pháp luật; 
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 Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên khác 
của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, 
Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 

Xem xét quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân huyện, nghị quyết của Hội ñồng 
nhân dân các xã, thị trấn có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm 
pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội ñồng nhân dân huyện. 
 Xem xét báo cáo kết quả giám sát năm 2020 của Hội ñồng nhân dân huyện do 
Thường trực HðND huyện tổng hợp báo cáo. 
 Xem xét các báo cáo giám sát chuyên ñề do Thường trực HðND, các Ban của 
HðND huyện thực hiện. 
 b) Tại kỳ họp thứ 11 Hội ñồng nhân dân huyện 

Hội ñồng nhân dân huyện sẽ xem xét báo cáo công tác năm 2020 của 
Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, 
Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện; 

Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về kinh tế - xã hội năm 2020; báo cáo của 
Ủy ban nhân dân về thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách và 
dự kiến phân bổ ngân sách huyện năm 2021; báo cáo của Ủy ban nhân dân về 
công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo của Ủy ban nhân dân về thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí; báo cáo của Ủy ban nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm và 
vi phạm pháp luật; báo cáo của Ủy ban nhân dân về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
và kiến nghị của cử tri; 

Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy ñịnh 
của pháp luật; 
 Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên khác 
của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, 
Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 

Xem xét quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân huyện, nghị quyết của Hội ñồng 
nhân dân các xã, thị trấn có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp 
luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội ñồng nhân dân huyện. 
 Xem xét các báo cáo giám sát chuyên ñề do Thường trực HðND, các Ban của 
HðND huyện thực hiện. 

2. Những nội dung giám sát của Thường trực, các Ban của HðND, các 
Tổ ñại biểu và ðại biểu HðND huyện theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 
ñược pháp luật quy ñịnh 
 a) Thường trực HðND huyện 

Xem xét quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân huyện và nghị quyết của Hội ñồng 
nhân dân các xã, thị trấn có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật 
của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội ñồng nhân dân huyện. 

Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên khác 
của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, 
Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện trong thời gian giữa hai kỳ họp 
Hội ñồng nhân dân. 
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Tổ chức hoạt ñộng giải trình tại phiên họp Thường trực Hội ñồng nhân dân. 
Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 
Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. 
Giám sát chuyên ñề về kết quả thực hiện Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm 

y tế; chương trình trọng ñiểm phát triển giáo dục và ñào tạo, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực. 

b) Các hoạt ñộng giám sát của các Ban của Hội ñồng nhân dân  
Thẩm tra các báo cáo do Hội ñồng nhân dân, Thường trực Hội ñồng nhân dân 

phân công. 
Giám sát quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân huyện, nghị quyết của Hội ñồng 

nhân dân các xã, thị trấn. 
Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. 
Giám sát chuyên ñề: 

 - Ban Kinh tế - Xã hội: chuyên ñề về xây dựng xã ñạt chuẩn quốc gia về y tế; 
kết quả thực hiện chương trình phát triển du lịch trên ñịa bàn huyện giai ñoạn 2016 - 2020. 
 - Ban Pháp chế: chuyên ñề về công tác phòng, chống ma túy trên ñịa bàn huyện 
giai ñoạn 2018 - 2020; kết quả giải quyết ñơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 
 - Ban Dân tộc: chuyên ñề kết quả thực hiện chương trình xóa mù chữ, phổ cập 
giáo dục tiểu học ñúng ñộ tuổi, phổ cập trung học cơ sở giai ñoạn 2016 - 2020; cơ chế, 
chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững 
và hỗ trợ ñồng bào dân tộc thiểu số giai ñoạn 2015 - 2020 theo Nghị ñịnh số 75/Nð-CP 
ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ. 

c) Hoạt ñộng giám sát của ñại biểu Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân  

- ðại biểu Hội ñồng nhân dân giám sát thông qua các hoạt ñộng sau ñây: 
Chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên khác của Ủy ban nhân dân, 

Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Ủy ban nhân dân huyện; 

Giám sát quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân huyện và nghị quyết của Hội ñồng 
nhân dân các xã, thị trấn; 

  Giám sát việc thi hành pháp luật ở ñịa phương;  
Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. 
- Tổ ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện giám sát việc tuân theo Hiến pháp, luật, 

văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội ñồng 
nhân dân huyện tại ñịa phương hoặc về các vấn ñề do Hội ñồng nhân dân hoặc Thường trực 
Hội ñồng nhân dân phân công. 
 Ngoài ra, Hội ñồng nhân dân, Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của 
Hội ñồng nhân dân, các Tổ ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện có thể 
thực hiện giám sát một số lĩnh vực công tác, chuyên ñề theo ý kiến, kiến nghị của 
cử tri hoặc thông qua dư luận, thông tin ñại chúng hoặc theo yêu cầu của Hội ñồng 
nhân dân huyện. 
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 ðiều 2. Hội ñồng nhân dân huyện giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các 
Ban của Hội ñồng nhân dân, các Tổ ðại biểu và các ðại biểu Hội ñồng nhân dân huyện 
theo chức năng, nhiệm vụ ñược pháp luật quy ñịnh triển khai thực hiện chương trình 
giám sát năm 2020 ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện thông qua, thực hiện báo cáo 
kết quả giám sát tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 (kỳ họp thứ 10) của Hội ñồng 
nhân dân huyện. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, kỳ họp thứ 8 
thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội ñồng 
nhân dân huyện biểu quyết thông qua./. 
        

CHỦ TỊCH 
 

Hồ ðàm Giang 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ 
 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ                                  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số: 38/NQ-HðND                                     Hương Trà, ngày 12 tháng 7 năm 2019 

 

NGHỊ QUYẾT 
 Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2018 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ 

KHÓA VI - KỲ HỌP THỨ 08 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ñược Quốc hội thông qua ngày 19 
tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân ñược Quốc hội 
thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ñược Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 6 
năm 2015; 

Sau khi nghe báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước thị xã Hương Trà năm 2018 
của Ủy ban nhân dân thị xã; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội ñồng nhân dân 
thị xã và ý kiến phát biểu của các ñại biểu, 

QUYẾT NGHỊ: 

 ðiều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước thị xã Hương Trà 
năm 2018 như sau: 

1. Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn thị xã Hương Trà là: 
721.848.872.283 ñồng, trong ñó 

Phân chia từng cấp ngân sách như sau: 

1.1. Ngân sách thị xã:        537.114.319.047 ñồng. 

Bao gồm: 

- Các khoản thu NS thị xã hưởng 100%:             13.822.477.318 ñồng. 

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %:        78.744.454.945 ñồng. 

- Thu kết dư năm trước chuyển sang:           6.344.047.784 ñồng. 

- Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang:  55.692.590.000 ñồng. 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:       381.244.103.000 ñồng. 

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên:                      1.266.646.000 ñồng. 
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1.2. Ngân sách phường, xã:        184.734.553.236 ñồng. 

Bao gồm: 

- Các khoản thu NS phường, xã hưởng 100%:      8.846.200.705 ñồng. 

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %:        26.035.608.357 ñồng. 

- Thu kết dư năm trước chuyển sang:         38.305.038.519 ñồng. 

- Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang:  14.531.340.655 ñồng. 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:          97.016.365.000 ñồng. 

2. Tổng quyết toán chi ngân sách nhà nước thị xã Hương Trà là 667.278.730.123 ñồng 

Trong ñó:  

- Chi ngân sách thị xã:         528.107.727.026 ñồng. 

- Chi ngân sách phường, xã:         139.171.003.097 ñồng. 

3. Phần cân ñối ngân sách nhà nước chuyển sang năm sau là 54.570.142.160 ñồng 

Trong ñó: 

- Ngân sách thị xã:             9.006.592.021 ñồng. 

- Ngân sách xã-phường:                    45.563.550.139 ñồng. 

 ðiều 2. Giao cho Thường trực HðND, hai Ban và các ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân thị xã phối hợp cùng Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã 
tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược 
pháp luật quy ñịnh. 

 ðiều 3. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân thị xã Hương Trà khóa VI, 
kỳ họp thứ  08 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 
 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Duy Tuyến 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ                                     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số: 39/NQ-HðND                                      Hương Trà, ngày 12 tháng 7 năm 2019 

     

NGHỊ QUYẾT 
Về chương trình giám sát của Hội ñồng nhân dân thị xã năm 2020 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ 
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 08 

  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ñược Quốc hội thông qua 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. 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ñược Quốc hội thông qua 
ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

 Xét Tờ trình số 156/TTr.TT.HðND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân về dự kiến Chương trình giám sát của Hội ñồng nhân dân thị xã 
năm 2020 và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân thị xã tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất nội dung chương trình giám sát của Hội ñồng nhân dân thị xã 
như sau: 

1. Giám sát tại các kỳ họp HðND 

1.1. Hội ñồng nhân dân thị xã 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 thông qua hoạt ñộng 
thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân thị xã.  

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 thị xã, nghị quyết của Hội ñồng 
nhân dân các xã, phường khi có dấu hiệu trái với các qui ñịnh của pháp luật. 

2. Giám sát chuyên ñề 
- Giám sát việc thực hiện các nội dung cam kết tại phiên chất vấn và trả lời 

chất vấn tại các kỳ họp thứ 3, 4, 5 6, 7 của HðND thị xã. 
- Giám sát tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai ñoạn 2016 - 2020.  
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- Giám sát về công tác ñảm bảo trật tự an toàn giao thông trên ñịa bàn thị xã 
giai ñoạn 2017 - 2019. 

- Giám sát việc chấp hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện các 
kết luận thanh tra về tình hình ñất ñai và tài chính ngân sách ñối với các phòng ban 
chuyên môn thị xã và xã-phường giai ñoạn 2016 - 2019.  

- Giám sát việc ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2016 - 2021 
của UBND các xã, phường; việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, 
quý, năm. 

ðiều 2.  Tổ chức thực hiện 

1. Thường trực Hội ñồng nhân dân thị xã căn cứ chương trình giám sát này 
xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; các Ban của Hội ñồng nhân dân thị xã căn cứ 
chương trình giám sát, kế hoạch triển khai của Thường trực Hội ñồng nhân dân thị xã 
xây dựng chương trình giám sát của Ban; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã tiến hành hoạt ñộng giám sát, báo cáo kết quả theo 
luật ñịnh.  

2. Hội ñồng nhân dân thị xã giao Thường trực Hội ñồng nhân dân thị xã chỉ ñạo, 
ñiều hòa, phối hợp tổ chức thực hiện hoạt ñộng giám sát theo Nghị quyết này. 

3. Ủy ban nhân dân thị xã, các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp 
chặt chẽ, báo cáo và cung cấp ñầy ñủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu 
cần thiết có liên quan ñể công tác giám sát của Hội ñồng nhân dân ñạt chất lượng, 
hiệu quả. 

ðiều 3. Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân thị xã Hương Trà khóa VI, 
kỳ họp thứ 06 thông qua ngày 06/7/2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành ./. 

    
CHỦ TỊCH 

 
Trần Duy Tuyến 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ                              ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số: 40/NQ-HðND               Hương Trà, ngày  12  tháng 7 năm 2019 
  

  

NGHỊ QUYẾT 
Về việc miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà 

 khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ 
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 08 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ñược Quốc hội thông qua ngày 19 
tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ñược Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 
năm 2014; 

Xét ñề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà tại Tờ trình số 
224/2019/TTr-TA ngày 19 tháng 6 năm 2019 về việc ñề nghị miễn nhiệm chức danh 
Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã, khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Căn cứ kết quả biểu quyết của ñại biểu Hội ñồng nhân dân dự kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Miễn nhiệm chức danh Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thị xã 
khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với bà có tên sau: 

- Bà Trần Thị Tuyết, lý do nghỉ hưu theo chế ñộ; 

ðiều 2. Thường trực Hội ñồng nhân dân, Tòa án nhân dân thị xã, Hội thẩm 
nhân dân thị xã và bà có tên tại ðiều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân thị xã khóa VI, kỳ họp thứ 08 thông qua 
ngày 12 tháng 7 năm 2019 ./. 
 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Duy Tuyến 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ                                    ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số: 41/NQ-HðND                      Hương Trà, ngày 12 tháng 7 năm 2019 
  

  
NGHỊ QUYẾT 

Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân 
thị xã Hương Trà khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ 

KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 08 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ñược Quốc hội thông qua ngày 19 
tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ñược Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 
năm 2014; 

Xét ñề nghị của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thị xã Hương Trà 
tại Tờ trình số 11/TTr-UBMT ngày 09 tháng 7 năm 2019 về việc ñề nghị bầu bổ sung 
chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã, khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Căn cứ kết quả bầu bổ sung tại biên bản bầu cử Hội thẩm nhân dân Tòa án 
nhân dân thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Hội thẩm nhân dân Tòa án 
nhân dân thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với bà có tên sau: 

- Bà Trần Thị Thu ðiệp - Thị ủy viên - Chủ tịch Hội liên Hiệp phụ nữ thị xã. 

(Có biên bản bầu cử kèm theo) 

ðiều 2. Thường trực Hội ñồng nhân dân, Tòa án nhân dân thị xã, Hội thẩm 
nhân dân thị xã và bà có tên tại ðiều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân thị xã khóa VI, kỳ họp thứ 08 thông qua 
ngày 12 tháng 7 năm 2019 ./. 

 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Duy Tuyến 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ                                   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số: 42/NQ-HðND                      Hương Trà, ngày 12 tháng 7 năm 2019 
  

  

NGHỊ QUYẾT 
Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà 

 khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ 
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 08 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ñược Quốc hội thông qua ngày 19 
tháng 6 năm 2015; 

Xét ñề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã tại Tờ trình số 1677/TTr-UBND, 
ngày 03 tháng 7 năm 2019 về việc ñề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban 
nhân dân thị xã, khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Căn cứ kết quả biểu quyết của ñại biểu Hội ñồng nhân dân dự kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã khóa VI, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với các ông có tên sau: 

- Ông Trương Văn ðới, lý do nghỉ hưu theo chế ñộ. 

ðiều 2. Thường trực Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã, các cơ quan ban, 
ngành liên quan và các ông có tên tại ðiều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân thị xã khóa VI, kỳ họp thứ 08 thông qua 
ngày 12 tháng 7 năm 2019 ./. 
 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Duy Tuyến 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ                                 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số: 44/NQ-HðND                               Hương Trà, ngày 12 tháng 7 năm 2019 

 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên  

Ủy ban nhân dân thị xã, khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ 
KHÓA VI, KỲ HỌP  THỨ 08 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ñược Quốc hội thông qua ngày 19 
tháng 6 năm 2015; 

Xét ñề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã tại Tờ trình số 1753/TTr-UBND, 
ngày 09 tháng 7 năm 2019 về việc ñề nghị bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban 
nhân dân thị xã, khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Căn cứ kết quả bầu cử tại Biên bản bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, 
khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

  

ðiều 1. Xác nhận kết quả bầu bổ sung  Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, khóa VI, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau: 

        - Bà Nguyễn Thị Huy - Trưởng phòng Giáo dục và ðào tạo thị xã; 

(Có biên bản bầu cử kèm theo) 

ðiều 2. Thường trực Hội ñồng nhân dân thị xã, các Ban Hội ñồng nhân dân thị xã, 
các vị ñại biểu Hội ñồng nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã, các cơ quan, ñơn vị 
liên quan và bà có tên tại ðiều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân thị xã khóa VI, kỳ họp thứ 08 thông qua 
vào ngày 12 tháng 7 năm 2019./. 

 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Duy Tuyến 
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