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Trang

19-8-2019

Nghị quyết số 13/2019/NQ-HðND quy ñịnh chính sách hỗ trợ
ñối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt ñộng không
chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp ñơn vị hành chính cấp xã
và thực hiện Nghị ñịnh số 34/2019/Nð-CP của Chính phủ.
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Nghị quyết số 14/2019/NQ-HðND quy ñịnh mức thu, chế ñộ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử
văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế.
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
23-8-2019

Quyết ñịnh số 46/2019/Qð-UBND ban hành quy ñịnh mức chi
ñào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Quyết ñịnh số 47/2019/Qð-UBND ban hành quy ñịnh chế ñộ
ñón tiếp khách nước ngoài, chế ñộ chi tổ chức các hội nghị, hội thảo
quốc tế và chế ñộ chi tiếp khách trong nước trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH
19-8-2019

Nghị quyết số 23/NQ-HðND về việc sắp xếp, sáp nhập và ñổi
tên gọi các thôn, tổ dân phố trên ñịa bàn tỉnh.
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Nghị quyết số 24/NQ-HðND về việc thông qua ðề án sắp xếp
các ñơn vị hành chính cấp xã trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
giai ñoạn 2019 - 2021.
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Nghị quyết số 25/NQ-HðND về việc miễn nhiệm chức vụ
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với
ông Lê Sĩ Minh.
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Nghị quyết số 26/NQ-HðND về việc xác nhận kết quả bầu cử
chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
ñối với ông Nguyễn Xuân Sơn.
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 13/2019/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 8 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh chính sách hỗ trợ ñối với cán bộ, công chức, viên chức,
người hoạt ñộng không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp ñơn vị
hành chính cấp xã và thực hiện Nghị ñịnh số 34/2019/Nð-CP của Chính phủ
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 4
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 quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ñơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong
giai ñoạn 2019 - 2021;
Căn cứ Nghị ñịnh số 108/2014/Nð-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ
về tinh giản biên chế; Nghị ñịnh số 113/2018/Nð-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của
Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 108/2014/Nð-CP;
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;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2019/Nð-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ
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;
Xét Tờ trình số 5899/TTr-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc quy ñịnh chế ñộ, chính sách ñối với cán bộ, công chức, viên chức và người
hoạt ñộng không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp ñơn vị hành chính và thực hiện
Nghị ñịnh số 34/2019/Nð-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ; Báo cáo
thẩm tra của Ban pháp chế và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh
tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Quy ñịnh chính sách hỗ trợ ñối với cán bộ, công chức, viên chức,
người hoạt ñộng không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp ñơn vị hành chính
cấp xã và thực hiện Nghị ñịnh số 34/2019/Nð-CP của Chính phủ
1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
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a) Phạm vi ñiều chỉnh: Nghị quyết này quy ñịnh chính sách hỗ trợ ñối với cán bộ,
công chức, viên chức y tế, giáo dục và người hoạt ñộng không chuyên trách cấp xã
dôi dư do sắp xếp ñơn vị hành chính cấp xã và thực hiện Nghị ñịnh số 34/2019/Nð-CP
của Chính phủ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
b) ðối tượng áp dụng: Cán bộ, công chức, viên chức y tế, giáo dục và người hoạt ñộng
không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp các ñơn vị hành chính cấp xã theo
quy ñịnh tại Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dôi dư do thực hiện Nghị ñịnh số 34/2019/Nð-CP
ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ.
2. Chính sách hỗ trợ
a) Cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp các ñơn vị hành chính cấp xã,
ngoài việc ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh của Chính phủ về tuyển dụng,
sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; về chế ñộ thôi việc; về chính sách
tinh giản biên chế và các chính sách khác, ñược hỗ trợ thêm 06 tháng tiền lương và
phụ cấp hiện hưởng.
b) Người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp các ñơn vị
hành chính cấp xã và dôi dư do thực hiện Nghị ñịnh 34/2019/Nð-CP ñược trợ cấp
03 tháng tiền phụ cấp hiện hưởng ñể tìm việc làm và trợ cấp 1,5 tháng tiền phụ cấp
hiện hưởng cho mỗi năm công tác.
c) Nếu thời gian công tác có tháng lẻ thì ñược tính tròn theo nguyên tắc: Dưới 06 tháng
ñược tính bằng 0,5 năm; từ trên 06 tháng ñến 12 tháng thì ñược tính bằng 01 năm.
ðiều 2. Thời gian và kinh phí thực hiện
1. Thời gian: Từ ngày Nghị quyết có hiệu lực ñến ngày 31 tháng 12 năm 2021.
2. Kinh phí thực hiện:
Kinh phí ñể hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt ñộng không
chuyên trách cấp xã dôi dư quy ñịnh tại Nghị quyết này do ngân sách ñịa phương chi trả.
ðiều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ,
quyền hạn ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII,
kỳ họp bất thường lần thứ 4 thông qua ngày 19 tháng 8 năm 2019 và có hiệu lực kể
từ ngày 01 tháng 9 năm 2019./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 14/2019/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 8 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan
di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính
hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét Tờ trình số 5869/TTr-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc ban hành Nghị quyết quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế; Báo cáo
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng
nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan
di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế như sau:
1. Phạm vi ñiều chỉnh: Các ñiểm tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc
quần thể di tích Cố ñô Huế.
2. ðối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham quan, tìm hiểu tại các
khu di sản văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế.
3. ðơn vị thu phí: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố ñô Huế.
4. Mức thu phí:

TT

Cơ cấu ñiểm, tuyến tham quan

I Phí tham quan theo từng ñiểm tham quan
Hoàng Cung Huế (ðại Nội - Bảo tàng Cổ vật
1
Cung ñình Huế)

Mức thu phí (ñồng/người/lượt)
(Áp dụng thống nhất cho khách
quốc tế và khách Việt Nam)
Trẻ em
Người lớn (Từ 7 -12 tuổi hoặc có
chiều cao dưới 1,3m)
200.000

40.000
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TT

Cơ cấu ñiểm, tuyến tham quan

2

Các khu di tích: Lăng vua Minh Mạng, Lăng vua
Tự ðức, Lăng vua Khải ðịnh

Các khu di tích: Lăng vua Gia Long, Lăng vua
3 Thiệu Trị, Lăng vua ðồng Khánh, ðiện Hòn Chén,
Cung An ðịnh, ðàn Nam Giao
II Phí tham quan theo tuyến tham quan

Mức thu phí (ñồng/người/lượt)
(Áp dụng thống nhất cho khách
quốc tế và khách Việt Nam)
Trẻ em
Người lớn (Từ 7 -12 tuổi hoặc có
chiều cao dưới 1,3m)
150.000

30.000

50.000

Miễn phí

1

Tuyến 03 ñiểm: Hoàng Cung Huế - Lăng vua
Minh Mạng - Lăng vua Khải ðịnh

420.000

80.000

2

Tuyến 04 ñiểm: Hoàng Cung Huế - Lăng vua
Minh Mạng - Lăng vua Tự ðức - Lăng vua Khải ðịnh

530.000

100.000

3

Tuyến gộp các ñiểm di tích (tham quan tất cả
các ñiểm di tích)

580.000

110.000

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh cụ thể số ngày sử dụng của loại phí
tham quan theo tuyến gộp 03 ñiểm, 04 ñiểm và tuyến gộp các ñiểm di tích.
Trường hợp phát sinh tuyến tham quan mới, giao Ủy ban nhân dân tỉnh
thống nhất với Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh mức phí cụ thể nhưng
không thấp hơn 80% so với tổng mức thu phí các ñiểm tham quan.
5. Chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí:
a) Cơ quan thu phí ñược ñể lại 35% tổng số tiền phí thu ñược và ñược sử dụng ñể
chi các nội dung: chi hoạt ñộng thường xuyên của bộ máy quản lý; chi các hoạt ñộng
phục vụ du khách tham quan; công tác chăm sóc, chỉnh trang cảnh quan sân vườn,
bảo vệ môi trường; chi xúc tiến du lịch; quảng cáo, quảng bá di sản, thu hút khách
tham quan; công tác bảo tồn bảo tàng, trưng bày triển lãm; công tác phát huy giá trị
nhã nhạc, văn hóa phi vật thể; các hoạt ñộng nghệ thuật phục vụ du khách tham quan;
các hoạt ñộng phục vụ các ngày lễ, tết; tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác
quốc tế; mua sắm, sửa chữa thường xuyên tài sản; chi chuyên môn nghiệp vụ khác của
ñơn vị và chi các hoạt ñộng ñặc thù di tích, chi thực hiện các nhiệm vụ ñột xuất do
Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
Căn cứ nguồn thu phí ñược ñể lại, nhiệm vụ chi do ñơn vị ñề nghị, Ủy ban
nhân dân tỉnh giao dự toán chi thường xuyên và chi nhiệm vụ không thường xuyên cho
ñơn vị thực hiện.
b) Nộp 65% nguồn thu còn lại vào ngân sách nhà nước và ñược quản lý, sử dụng
theo quy ñịnh.

CÔNG BÁO/Số 38/Ngày 29-8-2019

07

ðiều 2. Chính sách miễn, giảm phí tham quan:
1. Giảm phí tham quan:
a) Trên cơ sở mức thu quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 1, giao Ủy ban nhân dân tỉnh
căn cứ vào tình hình thực tế, lựa chọn một số ñiểm, tuyến tham quan ñể quyết ñịnh
mức giảm cụ thể trong khoảng thời gian phù hợp ñối với khách trong nước nhằm kích cầu
du lịch, mức giảm tối ña không quá 35% so với mức thu ñã ñược quy ñịnh.
b) Ngoài mức giảm phí cho khách trong nước quy ñịnh tại ñiểm a khoản 1
ðiều này ñược giảm thêm 50% phí tham quan ñối với các trường hợp sau:
Người ñược hưởng chính sách ưu ñãi hưởng thụ văn hóa theo quy ñịnh tại ðiều 2
Quyết ñịnh số 170/2003/Qð-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ
về “chính sách ưu ñãi hưởng thụ văn hóa”;
Người khuyết tật nặng theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 11 Nghị ñịnh số
28/2012/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số ñiều của Luật Người khuyết tật;
Người cao tuổi theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 5 Nghị ñịnh số 06/2011/Nð-CP ngày
14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều
của Luật Người cao tuổi;
Người dân ñịa phương Thừa Thiên Huế;
Sinh viên các trường ñại học, cao ñẳng, trung học chuyên nghiệp trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế do nhà trường tổ chức tham quan ngoại khóa hàng năm;
Các ñoàn khảo sát, báo chí truyền thông ñến tác nghiệp, quảng bá di sản Huế và
du lịch ñịa phương có ñăng ký với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố ñô Huế.
2. Miễn phí tham quan:
ðối với Tết Nguyên ñán: Miễn phí 03 ngày (Từ ngày 01 ñến 03 Âm lịch);
ñối với ngày Lễ: Miễn phí vào ngày giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3) và ngày
Quốc khánh (02/9). Áp dụng cho mọi ñối tượng là công dân Việt Nam;
Người khuyết tật ñặc biệt nặng theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 11 Nghị ñịnh số
28/2012/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số ñiều của Luật Người khuyết tật;
Trẻ em dưới 7 tuổi;
Học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc tỉnh
Thừa Thiên Huế tổ chức tham quan ngoại khóa hàng năm;
Các trường hợp cá biệt, ñặc thù, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,
quyết ñịnh.
ðiều 3. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
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2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 23/2017/NQ-HðND ngày 14 tháng 7
năm 2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và
sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế
và Nghị quyết số 16/2018/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh sửa ñổi, bổ sung khoản 6 ðiều 1 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HðND
ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu,
nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể
di tích Cố ñô Huế.
ðiều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh,
Tổ ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo
nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII,
kỳ họp bất thường lần thứ 4 thông qua ngày 19 tháng 8 năm 2019./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 46/2019/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Ban hành quy ñịnh mức chi ñào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ ñào tạo,
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính
hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác
ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2019/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của
Hội ñồng nhân dân tỉnh ban hành quy ñịnh mức chi ñào tạo, bồi dưỡng và chính sách
hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2127/TTr-STC ngày 15
tháng 8 năm 2019.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh mức chi ñào tạo, bồi dưỡng
và chính sách hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh
Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019
và thay thế Quyết ñịnh số 06/2013/Qð-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban
nhân dân tỉnh quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,
viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính,
Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan,
ñơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Mức chi ñào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 46/2019/Qð-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
1. Quy ñịnh mức chi ñào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức, viên chức trong nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Mức chi ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài thực hiện
theo khoản 3 ðiều 5 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của
Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí
dành cho công tác ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
1. Cán bộ trong các cơ quan nhà nước.
2. Công chức, công chức thực hiện chế ñộ tập sự làm việc trong các cơ quan
của ðảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh; ở huyện,
thị xã, thành phố (sau ñây gọi là cấp huyện); công chức xã, phường, thị trấn (sau ñây
gọi là cấp xã); công chức trong bộ máy lãnh ñạo, quản lý ñơn vị sự nghiệp công lập.
3. Những người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, tổ dân phố
trên ñịa bàn tỉnh.
4. Cán bộ thuộc chỉ tiêu biên chế nhà nước ñang công tác chuyên trách tại các
Hội có tính chất ñặc thù ñược quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 2141/Qð-UBND ngày 17
tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh Hội có tính chất ñặc thù.
5. Viên chức trong ñơn vị sự nghiệp công lập.
Các ñối tượng quy ñịnh tại khoản 1, 2, 3 và 4 ðiều này ñược gọi chung là cán bộ,
công chức; các ñối tượng quy ñịnh tại khoản 5 ðiều này gọi chung là viên chức.
ðiều 3. Nguyên tắc ñào tạo, bồi dưỡng
1. ðào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh ñạo, quản lý; vị trí việc làm
gắn với công tác sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, phù hợp với kế hoạch
ñào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, của
cơ quan, ñơn vị và nhu cầu ñào tạo, bồi dưỡng phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ,
công vụ ñược giao.
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2. ðào tạo nguồn có trình ñộ sau ñại học nhằm xây dựng ñội ngũ cán bộ quản lý,
chuyên gia ñầu ngành trên các lĩnh vực, ñáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh trong thời kỳ mới.
ðiều 4. ðiều kiện ñào tạo, bồi dưỡng
1. Cán bộ, công chức, viên chức ñược cử ñi ñào tạo sau ñại học phải ñáp ứng
các yêu cầu theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 101/2017/Nð-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017
của Chính phủ về ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số
01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện
một số ñiều của Nghị ñịnh số 101/2017/Nð-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ.
2. Căn cứ vào kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng, cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh
cử cán bộ, công chức, viên chức ñi ñào tạo, bồi dưỡng theo quy ñịnh hiện hành.
Chương II
QUY ðỊNH CỤ THỂ
ðiều 5. Mức chi ñào tạo cán bộ, công chức, viên chức
1. Chi phí dịch vụ ñào tạo và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở
ñào tạo: Theo hóa ñơn của cơ sở ñào tạo nơi ñược cử ñi ñào tạo hoặc theo hợp ñồng
cụ thể do cấp có thẩm quyền ký kết.
2. Chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc: Căn cứ vào chứng từ,
hóa ñơn hợp pháp, thủ trưởng cơ quan, ñơn vị quyết ñịnh mức chi hỗ trợ cho các lớp
ñược quy ñịnh hỗ trợ tại ðiều 7 Quy ñịnh này.
3. Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian ñi học tập trung; chi hỗ trợ chi phí
ñi lại từ cơ quan ñến nơi học tập; chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ, công chức,
viên chức trong những ngày ñi tập trung học tại cơ sở ñào tạo (trong trường hợp cơ sở
ñào tạo và ñơn vị tổ chức ñào tạo xác nhận không bố trí ñược chỗ nghỉ) cho các lớp ñược
quy ñịnh hỗ trợ tại ðiều 7 Quy ñịnh này.
Căn cứ ñịa ñiểm tổ chức lớp học và dự toán ñược giao, các cơ quan, ñơn vị cử
cán bộ, công chức, viên chức ñi học sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và
nguồn kinh phí khác của mình ñể hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức ñược cử ñi
ñào tạo:
a) Trường hợp ñi học ngoài tỉnh:
- Hỗ trợ tiền ăn: 35.000 ñồng/người/buổi.
- Thanh toán tiền tàu, xe ñối với các lớp ñào tạo dài hạn mỗi năm 2 kỳ nghỉ hè
và nghỉ Tết Âm lịch; ñối với các lớp ñào tạo ngắn hạn ñược thanh toán tiền tàu, xe
lượt ñi và lượt về cho mỗi ñợt học; hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ: Mức chi theo Quyết ñịnh
số 28/2018/Qð-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh
chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi hội nghị ñối với các cơ quan, ñơn vị thuộc phạm vi
quản lý trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau ñây gọi là Quyết ñịnh số 28/2018/Qð-UBND
của Ủy ban nhân dân tỉnh).
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b) Trường hợp học trong tỉnh:
- Hỗ trợ tiền ăn: 25.000 ñồng/người/buổi ñối với cán bộ, công chức, viên chức
học tại các lớp ñào tạo, bồi dưỡng do các cơ sở ñào tạo của huyện, thị xã, thành phố Huế
và của tỉnh tổ chức.
- Thanh toán tiền tàu, xe lượt ñi và lượt về cho mỗi ñợt học: Mức chi theo
Quyết ñịnh số 28/2018/Qð-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.
c) Hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ: ðược thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ nếu khoảng cách
từ nơi cư trú ñến cơ sở ñào tạo từ 30 km trở lên và cơ sở ñào tạo không bố trí ñược
chỗ nghỉ. Trong trường hợp này, cán bộ, công chức, viên chức phải có giấy xác nhận
của cơ sở ñào tạo và ñược hỗ trợ thêm tiền thuê chỗ nghỉ 70.000 ñồng/người/ngày.
ðiều 6. Mức chi bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
1. Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên:
Tùy theo ñối tượng, trình ñộ học viên, căn cứ yêu cầu chất lượng khóa bồi dưỡng,
thủ trưởng cơ quan, ñơn vị ñược giao chủ trì tổ chức các khoá bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức quyết ñịnh mức chi thù lao cho giảng viên, trợ giảng (nếu có),
báo cáo viên trong nước (bao gồm cả thù lao soạn giáo án bài giảng) trên cơ sở thỏa thuận
theo hình thức hợp ñồng công việc phù hợp với chất lượng, trình ñộ của giảng viên,
báo cáo viên trong phạm vi dự toán ñược giao. Mức chi thù lao cho một buổi giảng
ñược tính bằng 4 tiết học ñược quy ñịnh như sau:
a) Giảng viên, báo cáo viên là Ủy viên Trung ương ðảng; Bộ trưởng, Bí thư
Tỉnh uỷ và các chức danh tương ñương: 2.000.000 ñồng/người/buổi;
b) Giảng viên, báo cáo viên là Thứ trưởng, Chủ tịch Hội ñồng nhân dân và Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh
tương ñương; giáo sư; chuyên gia cao cấp; tiến sỹ khoa học: 1.600.000 ñồng/người/buổi;
c) Giảng viên, báo cáo viên là cấp Phó Chủ tịch Hội ñồng nhân dân và Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Vụ trưởng và Phó vụ trưởng thuộc Bộ;
Viện trưởng và phó Viện trưởng thuộc Bộ; Cục trưởng, Phó Cục trưởng và các chức danh
tương ñương; phó giáo sư; tiến sỹ; giảng viên chính: 1.200.000 ñồng/người/buổi;
d) Giảng viên, báo cáo viên còn lại là cán bộ, công chức, viên chức công tác
tại các cơ quan, ñơn vị ở trung ương và cấp tỉnh (ngoài 3 ñối tượng nêu trên):
1.000.000 ñồng/người/buổi;
ñ) Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các
ñơn vị từ cấp huyện và tương ñương trở xuống: 600.000 ñồng/người/buổi;
e) Trợ giảng: Bằng 50% mức thù lao giảng viên, báo cáo viên.
2. Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên:
Tùy theo ñịa ñiểm, thời gian tổ chức lớp học, các cơ quan, ñơn vị ñược giao
chủ trì tổ chức các khóa ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quyết ñịnh
chi phụ cấp tiền ăn cho giảng viên phù hợp với mức chi phụ cấp lưu trú ñược quy ñịnh
tại Quyết ñịnh số 28/2018/Qð-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.
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3. Chi phí thanh toán tiền phương tiện ñi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên:
Trường hợp cơ quan, ñơn vị không bố trí ñược phương tiện, không có ñiều kiện
bố trí chỗ nghỉ cho giảng viên mà phải ñi thuê thì ñược áp dụng mức chi quy ñịnh tại
Quyết ñịnh số 28/2018/Qð-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. Chi dịch thuật: Áp dụng theo quy ñịnh hiện hành của pháp luật.
5. Chi nước uống phục vụ lớp học: Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị ñược giao chủ trì
tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quyết ñịnh mức chi phù hợp
với mức chi nước uống tổ chức các cuộc hội nghị theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số
28/2018/Qð-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh và bảo ñảm trong phạm vi dự toán
ñược giao.
6. Chi ra ñề thi, coi thi, chấm thi:
Mức chi ra ñề thi, coi thi, chấm thi theo quy ñịnh pháp luật hiện hành.
Riêng ñối với các giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy trong các
cơ sở ñào tạo, bồi dưỡng, thực hiện quy ñổi thời gian ra giờ chuẩn theo quy ñịnh tại
Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn
một số ñiều của Nghị ñịnh số 101/2017/Nð-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ
về ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
7. Chi khen thưởng cho học viên ñạt loại giỏi, loại xuất sắc:
Căn cứ dự toán ñược giao, số lượng học viên ñạt loại giỏi, loại xuất sắc của
từng lớp, cơ sở ñào tạo ñược quyết ñịnh chi khen thưởng cho học viên ñạt loại giỏi,
loại xuất sắc theo mức 200.000 ñồng/học viên.
8. Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian ñi học tập trung; chi hỗ trợ chi phí
ñi lại từ cơ quan ñến nơi học tập; chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ, công chức,
viên chức trong những ngày ñi tập trung học tại cơ sở bồi dưỡng (trong trường hợp
cơ sở bồi dưỡng và ñơn vị tổ chức bồi dưỡng xác nhận không bố trí ñược chỗ nghỉ):
Căn cứ ñịa ñiểm tổ chức lớp học và dự toán ñược giao, các cơ quan, ñơn vị cử
cán bộ, công chức, viên chức ñi học sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và
nguồn kinh phí khác của mình ñể hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức ñược cử ñi
bồi dưỡng: Mức chi thực hiện theo khoản 3 ðiều 5 Quy ñịnh này.
9. Các khoản chi phí phục vụ trực tiếp lớp học:
a) Chi thuê hội trường, phòng học; thuê thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy
(ñèn chiếu, máy vi tính, thiết bị khác...);
b) Chi mua, in ấn giáo trình, tài liệu trực tiếp phục vụ lớp học (không bao gồm
tài liệu tham khảo); chi in và cấp chứng chỉ;
c) Chi tiền thuốc y tế thông thường cho học viên.
Các khoản chi phí thực tế nêu tại ñiểm a, b và c khoản này khi thanh toán phải
có ñầy ñủ chứng từ, hóa ñơn theo quy ñịnh. ðối với các khoản chi thuê phòng học,
thuê thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy phải có hợp ñồng, hóa ñơn theo quy ñịnh;
trong trường hợp mượn cơ sở vật chất của các cơ quan, ñơn vị khác tổ chức lớp
ñào tạo, bồi dưỡng nhưng vẫn phải thanh toán các khoản chi phí ñiện, nước, vệ sinh,
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an ninh, phục vụ, thì chứng từ thanh toán là bản hợp ñồng và thanh lý hợp ñồng công việc
giữa hai bên kèm theo phiếu thu của cơ quan, ñơn vị cho mượn cơ sở vật chất;
bên cho mượn cơ sở vật chất hạch toán khoản thu này ñể giảm chi kinh phí hoạt ñộng
của ñơn vị.
10. Chi phí tổ chức cho học viên ñi khảo sát, thực tế:
a) Chi trả tiền phương tiện ñưa, ñón học viên ñi khảo sát, thực tế: Theo hợp ñồng,
chứng từ chi thực tế.
b) Hỗ trợ một phần tiền ăn, tiền nghỉ cho học viên trong những ngày ñi thực tế:
Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, cơ sở ñào tạo, bồi dưỡng quyết ñịnh mức hỗ trợ
phù hợp với mức chi công tác phí quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 28/2018/Qð-UBND
của Ủy ban nhân dân tỉnh và phải bảo ñảm trong phạm vi dự toán kinh phí ñào tạo,
bồi dưỡng ñược giao.
11. Chi biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng mới; chi cho việc chỉnh sửa,
bổ sung cập nhật chương trình, tài liệu bồi dưỡng:
Thực hiện theo Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2018 của
Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình ñào tạo, biên soạn
giáo trình môn học ñối với giáo dục ñại học, giáo dục nghề nghiệp.
12. Chi hoạt ñộng quản lý trực tiếp các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
của các cơ sở ñào tạo, bồi dưỡng hoặc các cơ quan, ñơn vị ñược giao nhiệm vụ mở lớp
ñào tạo, bồi dưỡng:
Cơ sở ñào tạo, bồi dưỡng hoặc cơ quan tổ chức lớp ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức ñược phép trích tối ña không quá 10% trên tổng kinh phí của
mỗi lớp học và ñược tính trong phạm vi nguồn kinh phí ñào tạo, bồi dưỡng ñược
phân bổ ñể chi phí cho các nội dung: Chi hoạt ñộng quản lý trực tiếp các lớp bồi dưỡng
cán bộ công chức, viên chức; chi công tác phí cho cán bộ quản lý lớp của cơ sở ñào tạo
(nếu có); chi làm thêm giờ của cán bộ quản lý lớp (nếu có) và các khoản chi khác ñể
phục vụ quản lý, ñiều hành lớp học (nếu có).
Kinh phí phục vụ quản lý lớp học không chi hết, cơ sở ñào tạo, bồi dưỡng, cơ quan
tổ chức lớp bồi dưỡng ñược chủ ñộng sử dụng cho các nội dung khác có liên quan
phục vụ nhiệm vụ ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức. Cơ sở ñào tạo, bồi dưỡng,
cơ quan tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ công chức có trách nhiệm quy ñịnh trong quy chế
chi tiêu nội bộ về ñịnh mức chi, quản lý và sử dụng khoản kinh phí quản lý lớp học,
ñảm bảo phù hợp với quy ñịnh hiện hành của nhà nước.
13. Chi các hoạt ñộng phục vụ trực tiếp công tác quản lý ñào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức, viên chức:
a) Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị; chi ñi công tác ñể kiểm tra,
ñánh giá kết quả ñào tạo, bồi dưỡng: Thực hiện theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số
28/2018/Qð-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.
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b) Chi ñiều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng: Áp dụng mức chi
quy ñịnh tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính
quy ñịnh lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc ñiều tra
thống kê, tổng ñiều tra thống kê quốc gia.
c) Chi văn phòng phẩm, các khoản chi khác liên quan trực tiếp ñến công tác
quản lý ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: Căn cứ chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ
theo quy ñịnh hiện hành.
ðiều 7. Một số chính sách hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng trên ñịa bàn tỉnh
Cán bộ, công chức, viên chức ñược cử ñi ñào tạo, bồi dưỡng ngoài quyền lợi
ñược hưởng tại ðiều 37 Nghị ñịnh số 101/2017/Nð-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017
của Chính phủ về ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ñược hỗ trợ thêm
các chi phí trong thời gian tham gia các lớp ñào tạo, bồi dưỡng như sau:
1. ðối với cán bộ, công chức, viên chức học các lớp ñào tạo trung cấp lý luận
chính trị; bồi dưỡng lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; bồi dưỡng
kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; bồi dưỡng kiến thức quản lý chuyên ngành,
chuyên môn nghiệp vụ; bồi dưỡng ñạo ñức công vụ, ñạo ñức nghề nghiệp, kiến thức
hội nhập quốc tế; bồi dưỡng tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ, ñược hỗ trợ:
a) Tiền học phí (ñối với các lớp trường thu học phí) và tiền tài liệu học tập bắt buộc:
Thanh toán 100% theo chứng từ hợp lệ.
b) Hỗ trợ tiền ăn, tiền tàu, xe, tiền thuê chỗ nghỉ theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 5
và khoản 8 ðiều 6 Quy ñịnh này.
2. ðối với cán bộ, công chức, viên chức học các lớp cao cấp lý luận chính trị,
cử nhân chính trị và ñại học chuyên ngành công tác xây dựng ðảng tại Học viện
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kể cả hệ tập trung và tại chức ñược hỗ trợ:
a) Tiền học phí (ñối với các lớp trường thu học phí) và tiền tài liệu học tập
bắt buộc: Thanh toán 100% theo chứng từ hợp lệ.
b) Trợ cấp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện trợ cấp
ñối với cán bộ, công chức, viên chức ñi học tại các trường chính trị ñối với hệ tập trung
học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (nếu có).
c) Hỗ trợ tiền ăn, trợ tiền tàu, xe, tiền thuê chỗ nghỉ như quy ñịnh tại khoản 3
ðiều 5 quy ñịnh này.
3. ðối với cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số hoặc công tác tại
các xã miền núi, biên giới, hải ñảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có
ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn ñược cử ñi học ñại học chuyên ngành
phù hợp với yêu cầu công tác, bao gồm cả ñào tạo chuẩn hóa và bằng ñại học thứ 2
ñược hỗ trợ tiền học phí: Thanh toán 50% theo chứng từ hợp lệ.
4. ðối với cán bộ, công chức, viên chức học các lớp ñào tạo sau ñại học theo quy
hoạch của tỉnh, ñược hỗ trợ:
a) Tiền học phí: Thanh toán 100% theo chứng từ hợp lệ.
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b) Chi phí khoán cho một khóa ñào tạo gồm: Lệ phí thi tuyển, lệ phí thi tốt nghiệp,
tiền tài liệu, giáo trình và các khoản chi phí khác như sau:
- Thạc sĩ:
7.000.000 ñồng/người.
- Tiến sĩ:
15.000.000 ñồng/người.
- Chuyên khoa cấp 1 ngành y dược:
6.000.000 ñồng/người.
- Chuyên khoa cấp 2 ngành y dược:
12.000.000 ñồng/người.
c) Khi nhận bằng ñược trợ cấp ñặc biệt như sau:
- Thạc sĩ:
20.000.000 ñồng/người.
- Tiến sĩ:
60.000.000 ñồng/người.
- Chuyên khoa cấp 1 ngành y dược:
15.000.000 ñồng/người.
- Chuyên khoa cấp 2 ngành y dược:
40.000.000 ñồng/người.
5. ðối với cán bộ, công chức, viên chức học các lớp ñào tạo sau ñại học theo
quy hoạch của ngành ñược hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 7
Quy ñịnh này.
6. ðối với học viên học các lớp ñào tạo sau ñại học theo quy hoạch của các
huyện, thị xã và thành phố Huế:
Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế thống nhất với
Thường trực Hội ñồng nhân dân cùng cấp, căn cứ vào nhu cầu ñào tạo, khả năng cân ñối
ngân sách ñể quyết ñịnh mức hỗ trợ cụ thể nhưng không vượt quá mức chi quy ñịnh
tại khoản 4 ðiều 7 Quy ñịnh này.
7. ðối với cán bộ, công chức, viên chức là nữ hoặc là người dân tộc thiểu số:
Ngoài chế ñộ nêu trên, cán bộ, công chức, viên chức là nữ hoặc là người dân tộc
thiểu số ñược cử ñi học các lớp quy ñịnh tại khoản 1 và khoản 2 ðiều 7 Quy ñịnh này
ñược trợ cấp thêm 300.000 ñồng/người/tháng.
ðiều 8. Nguồn kinh phí ñào tạo, bồi dưỡng
1. Kinh phí ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ñược ñảm bảo từ nguồn
ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; kinh phí của cơ quan quản lý,
sử dụng cán bộ, công chức; ñóng góp của cán bộ, công chức; tài trợ của tổ chức, cá nhân
trong và ngoài nước theo quy ñịnh của pháp luật.
2. Kinh phí ñào tạo, bồi dưỡng viên chức ñược ñảm bảo từ nguồn tài chính của
ñơn vị sự nghiệp công lập, ñóng góp của viên chức và các nguồn khác theo quy ñịnh
của pháp luật.
3. Kinh phí ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc chỉ tiêu biên chế nhà nước ñang
công tác chuyên trách tại các Hội có tính chất ñặc thù ñược ñảm bảo từ nguồn kinh phí
hoạt ñộng của Hội, ñóng góp của cán bộ, các nguồn khác theo quy ñịnh của pháp luật
và hỗ trợ một phần từ ngân sách.
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4. ðối với kinh phí hỗ trợ ñào tạo sau ñại học do kinh phí phát sinh tương ñối lớn
ngân sách tỉnh cấp bổ sung trực tiếp cho các cơ quan, ñơn vị thuộc tỉnh có học viên
ñi học trên cơ sở nhu cầu thực tế phát sinh theo hình thức sau:
a) ðối với các lớp ñào tạo sau ñại học theo quy hoạch của tỉnh: ngân sách tỉnh
cấp bổ sung trực tiếp cho các cơ quan, ñơn vị có cán bộ, công chức, viên chức ñược
cử ñi học khoản chi phí khoán cho một khóa ñào tạo và khoản trợ cấp ñặc biệt. Các
chi phí khác trong dự toán ngân sách hằng năm của các cơ quan, ñơn vị ñược cấp có
thẩm quyền phê duyệt.
b) ðối với các lớp ñào tạo sau ñại học theo quy hoạch của các Sở, ban, ngành
thuộc tỉnh: Ngân sách tỉnh cấp bổ sung trực tiếp cho các cơ quan, ñơn vị có cán bộ,
công chức, viên chức ñược cử ñi học khoản trợ cấp ñặc biệt sau ñại học. Các chi phí khác
trong dự toán ngân sách hằng năm của các cơ quan, ñơn vị ñược cấp có thẩm quyền
phê duyệt.
ðiều 9. Quy ñịnh sử dụng kinh phí ñào tạo, bồi dưỡng
1. Việc sử dụng kinh phí ñào tạo phải ñảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, ñúng quy ñịnh
của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Việc thanh toán tiền học phí, lệ phí thi tuyển, tiền tài liệu,…(trừ trường hợp
khoán chi phí) căn cứ trên cơ sở chứng từ hợp pháp, hợp lệ; chi phí ñi lại thanh toán
theo chế ñộ công tác phí hiện hành; tiền ăn theo số buổi học thực tế, tiền ở theo số
ngày học thực tế ñược cơ sở ñào tạo thông báo.
3. Các cơ quan, ñơn vị cử học viên ñi học không chi hỗ trợ các khoản chi phí ñi
lại và tiền thuê chỗ nghỉ nếu ñã ñược các cơ sở ñào tạo, bồi dưỡng hoặc các cơ quan,
ñơn vị ñược giao nhiệm vụ mở lớp ñào tạo bồi dưỡng chi trả theo quy ñịnh.
4. ðối với các khoản trợ cấp cho học viên hàng tháng, nếu học từ 15 ngày trở
lên thì ñược tính 1 tháng, nếu học dưới 15 ngày thì ñược tính nửa (½ tháng). Các lớp
bồi dưỡng ngắn hạn dưới 15 ngày, học viên không ñược hưởng khoản trợ cấp hàng tháng.
ðiều 10. ðền bù chi phí ñào tạo
Thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 101/2017/Nð-CP ngày 01 tháng 9
năm 2017 của Chính phủ về ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các
văn bản hướng dẫn thực hiện.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 11. Tổ chức thực hiện
1. ðối tượng, các khoản thuộc nội dung chi ñào tạo, bồi dưỡng và chính sách
hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng phát sinh trước ngày 01 tháng 10 năm 2019 thì mức chi,
chính sách hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng áp dụng theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số
06/2013/Qð-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc
quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. ðối tượng, các khoản thuộc nội dung chi ñào tạo, bồi dưỡng
và chính sách hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng phát sinh kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019
thì áp dụng theo Quy ñịnh này.
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2. Khi các văn bản quy ñịnh về chế ñộ, ñịnh mức chi dẫn chiếu ñể áp dụng tại
Quyết ñịnh này ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản mới thì ñược
áp dụng theo các văn bản sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế.
3. Những nội dung khác không quy ñịnh tại Quyết ñịnh này thì thực hiện theo
quy ñịnh tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính
hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác
ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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Số: 47/2019/Qð-UBND
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Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Ban hành quy ñịnh chế ñộ ñón tiếp khách nước ngoài, chế ñộ chi tổ chức
các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế ñộ chi tiếp khách trong nước
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính
quy ñịnh chế ñộ ñón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế ñộ chi tổ chức
hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế ñộ tiếp khách trong nước;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2019/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh chế ñộ ñón tiếp khách nước ngoài, chế ñộ chi tổ chức
các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế ñộ chi tiếp khách trong nước trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2054/TTr-STC ngày 09
tháng 8 năm 2019.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh chế ñộ ñón tiếp khách
nước ngoài, chế ñộ chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế ñộ chi tiếp khách
trong nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 và
thay thế Quyết ñịnh số 39/2010/Qð-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh chế ñộ chi ñón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu
tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết ñịnh số 23/2013/Qð-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2013
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa ñổi, bổ sung một số nội dung tại ðiều 3 và
ðiều 5 Quyết ñịnh số 39/2010/Qð-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh chế ñộ chi ñón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức
các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính,
Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan,
ñơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
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QUY ðỊNH
Chế ñộ ñón tiếp khách nước ngoài, chế ñộ chi tổ chức các hội nghị,
hội thảo quốc tế và chế ñộ chi tiếp khách trong nước
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 47/2019/Qð-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Quy ñịnh chế ñộ ñón tiếp khách nước ngoài, chế ñộ chi tổ chức các hội nghị,
hội thảo quốc tế và chế ñộ chi tiếp khách trong nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
1. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
2. Cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập.
3. Các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.
ðiều 3. Nguồn kinh phí thực hiện chế ñộ tiếp khách nước ngoài, chế ñộ
tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế ñộ tiếp khách trong nước
1. Ngân sách nhà nước.
2. Nguồn thu từ hoạt ñộng sự nghiệp của ñơn vị sự nghiệp công lập.
3. Các khoản ñóng góp, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân
trong và ngoài nước.
4. Nguồn thu phí ñược ñể lại theo quy ñịnh của pháp luật phí, lệ phí và ñược cấp
có thẩm quyền phê duyệt.
ðiều 4. Quy ñịnh chung về chế ñộ tiếp khách nước ngoài, chế ñộ hội nghị,
hội thảo quốc tế và chế ñộ tiếp khách trong nước
1. Quy ñịnh chung về chế ñộ tiếp khách nước ngoài, chế ñộ hội nghị, hội thảo
quốc tế:
a) Cơ quan, ñơn vị ñón tiếp các ñoàn khách nước ngoài, tổ chức hội nghị quốc tế,
tổ chức hội nghị giao ban biên giới thường kỳ cần sử dụng hội trường, phòng họp,
phương tiện ñi lại, cơ sở vật chất và nhân lực sẵn có ñể phục vụ khách; trường hợp
thiếu hoặc không ñáp ứng ñược yêu cầu ñược thuê dịch vụ bên ngoài theo phê duyệt
của thủ trưởng cơ quan, ñơn vị;
b) Mức chi ñón tiếp khách quốc tế ñược quy ñịnh theo cấp hạng khách quốc tế
ñược quy ñịnh tại Chỉ thị số 297-CT ngày 26 tháng 11 năm 1986 của Hội ñồng Bộ trưởng
(nay là Chính phủ) về việc chi tiêu ñón tiếp khách nước ngoài, Nghị ñịnh số
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145/2013/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh về tổ chức
ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, ñón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi ñua;
nghi lễ ñối ngoại, tiếp khách nước ngoài; hướng dẫn tại Phụ lục về cấp hạng khách
quốc tế kèm theo Quy ñịnh này và các quy ñịnh pháp luật có liên quan.
2. Quy ñịnh chung về tiếp khách trong nước:
a) Các cơ quan, ñơn vị phải thực hành tiết kiệm trong việc tiếp khách trong nước;
việc tổ chức tiếp khách không phô trương hình thức, thành phần tham dự chỉ là
những người trực tiếp liên quan;
b) Không sử dụng ngân sách ñể mua quà tặng ñối với các ñoàn khách trong nước
ñến làm việc. Mọi khoản chi tiêu tiếp khách phải ñúng chế ñộ, tiêu chuẩn, ñối tượng
theo quy ñịnh; phải công khai, minh bạch và phải ñược quy ñịnh trong quy chế chi tiêu
nội bộ của cơ quan, ñơn vị. Người ñứng ñầu cơ quan, ñơn vị tổ chức tiếp khách phải
trực tiếp chịu trách nhiệm nếu ñể xảy ra việc chi tiêu sai quy ñịnh.
3. Các mức chi tại Quy ñịnh này là mức chi ñã bao gồm các khoản thuế, phí dịch vụ
(nếu có) theo quy ñịnh của pháp luật.
Chương II
CHẾ ðỘ TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC
TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ðiều 5. ðối với các ñoàn khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế
do tỉnh chi toàn bộ chi phí trong nước
1. ðối với khách hạng ñặc biệt, hạng A và hạng B: Các khoản chi tiếp ñón
liên quan ñối với các ñối tượng khách này thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư số
71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính quy ñịnh chế ñộ
ñón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế ñộ chi tổ chức hội nghị,
hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế ñộ tiếp khách trong nước.
2. ðối với khách hạng C:
a) Tiêu chuẩn xe ô tô ñưa, ñón khách:
Trưởng ñoàn bố trí một xe riêng; riêng trường hợp phó ñoàn là cấp thứ trưởng
và cấp tương ñương bố trí 02 người/xe; các ñoàn viên trong ñoàn ñi xe nhiều chỗ ngồi.
Giá thuê xe ñược thanh toán căn cứ vào hợp ñồng thuê xe và hóa ñơn hợp pháp,
hợp lệ theo quy ñịnh của pháp luật.
b) Tiêu chuẩn về thuê chỗ ở:
- Trưởng ñoàn: 2.300.000 ñồng/người/ngày.
- ðoàn viên: 1.500.000 ñồng/người/ngày.
Giá thuê chỗ ở ñã bao gồm cả bữa ăn sáng; trường hợp thuê chỗ ở không bao gồm
tiền ăn sáng trong giá thuê thì cơ quan, ñơn vị tiếp khách chi tiền ăn sáng tối ña
bằng 10% mức ăn của một người trong 01 ngày ñối với từng hạng khách. Tổng mức
tiền thuê chỗ ở trong trường hợp không bao gồm tiền ăn sáng và mức chi tiền ăn sáng
cho khách không vượt quá mức chi thuê chỗ ở quy ñịnh nêu trên.
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Chứng từ thanh toán căn cứ vào hợp ñồng và hóa ñơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ
theo quy ñịnh của pháp luật.
c) Tiêu chuẩn ăn hằng ngày (bao gồm 2 bữa trưa và tối):
Mức chi ăn hằng ngày ñã bao gồm tiền ñồ uống (khuyến khích sử dụng ñồ uống
sản xuất tại Việt Nam): 600.000 ñồng/ngày/người.
Trong trường hợp cần thiết phải có cán bộ của cơ quan, ñơn vị ñón tiếp ñi ăn cùng
ñoàn thì ñược tiêu chuẩn ăn như ñối với ñoàn viên của ñoàn khách nước ngoài.
Chứng từ thanh toán căn cứ vào hóa ñơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo
quy ñịnh của pháp luật.
d) Tổ chức chiêu ñãi:
Mỗi ñoàn khách ñược tổ chức chiêu ñãi một lần; mức chi chiêu ñãi khách tối ña
không vượt quá mức tiền ăn một ngày của khách theo quy ñịnh tại ñiểm c khoản 2
ðiều 5 Quy ñịnh này; mức chi chiêu ñãi ñã bao gồm tiền ñồ uống (khuyến khích
sử dụng ñồ uống sản xuất tại Việt Nam).
ðại biểu và phiên dịch phía Việt Nam tham gia tiếp khách ñược áp dụng
mức chi chiêu ñãi như thành viên của ñoàn; danh sách ñại biểu phía Việt Nam căn cứ
theo chương trình, kế hoạch ñón ñoàn ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Chứng từ thanh toán căn cứ vào hợp ñồng, hóa ñơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ
theo quy ñịnh của pháp luật.
Trong ngày tổ chức tiệc chiêu ñãi thì bữa trưa (hoặc tối) còn lại (nếu có) ñược
thực hiện theo tiêu chuẩn bằng 50% tiêu chuẩn ăn hằng ngày theo quy ñịnh tại ñiểm c
khoản 2 ðiều 5 Quy ñịnh này.
ñ) Tiêu chuẩn tiếp xã giao và các buổi làm việc: 40.000 ñồng/người/01 buổi làm việc
(nửa ngày).
ðại biểu và phiên dịch phía Việt Nam tham gia tiếp khách ñược áp dụng tiêu chuẩn
tiếp xã giao như thành viên của ñoàn; danh sách ñại biểu phía Việt Nam do ñơn vị
ñược giao chủ trì ñón tiếp phê duyệt.
Chứng từ thanh toán chi tiếp xã giao và các buổi làm việc căn cứ vào hóa ñơn,
chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy ñịnh của pháp luật.
e) Chi dịch thuật:
Thực hiện theo ðiều 11 Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018
của Bộ Tài chính quy ñịnh chế ñộ ñón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại
Việt Nam, chế ñộ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế ñộ
tiếp khách trong nước.
g) Chi văn hóa, văn nghệ:
Căn cứ tính chất công việc, yêu cầu ñối ngoại của từng ñoàn khách nước ngoài
vào làm việc tại Việt Nam, thủ trưởng cơ quan, ñơn vị chịu trách nhiệm ñón ñoàn
quyết ñịnh chi văn hóa, văn nghệ trên tinh thần tiết kiệm, không phô trương hình thức:
Tùy từng trường hợp cụ thể, thủ trưởng cơ quan, ñơn vị ñược giao nhiệm vụ ñón tiếp
phê duyệt trong kế hoạch ñón ñoàn, nhưng tối ña mỗi ñoàn chỉ ñược mời xem biểu diễn
nghệ thuật một lần theo giá vé tại rạp hoặc theo hợp ñồng biểu diễn.
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h) Chế ñộ, tiêu chuẩn chi khi ñưa ñoàn khách nước ngoài ñi công tác ñịa phương
và cơ sở:
- Trường hợp cần thiết phải ñưa khách ñi thăm, làm việc tại các ñịa phương hoặc
cơ sở theo chương trình, kế hoạch ñã ñược cấp có thẩm quyền quyết ñịnh thì tiêu chuẩn
ñón tiếp như sau:
Cơ quan, ñơn vị chủ trì ñón tiếp khách chịu trách nhiệm chi toàn bộ chi phí
ñưa ñón khách từ nơi ở chính tới ñịa phương, cơ sở và chi phí ăn, nghỉ cho khách
trong những ngày khách làm việc tại ñịa phương, cơ sở theo các mức chi quy ñịnh tại
ñiểm a, ñiểm b và ñiểm c khoản 2 ðiều 5 Quy ñịnh này; chi dịch nói theo quy ñịnh tại
ñiểm e khoản 2 ðiều 5 Quy ñịnh này (nếu có);
- Cơ quan, ñơn vị ở ñịa phương hoặc cơ sở nơi khách ñến thăm và làm việc chi
tiếp khách xã giao và các buổi làm việc theo quy ñịnh tại ñiểm ñ khoản 2 ðiều 5
Quy ñịnh này; chi dịch nói theo quy ñịnh tại ñiểm e khoản 2 ðiều 5 Quy ñịnh này
(nếu có).
- Chế ñộ ñối với cán bộ phía Việt Nam ñược cử tham gia ñoàn tháp tùng khách
ñi thăm và làm việc ở ñịa phương:
Cán bộ phía Việt Nam ñược thực hiện chế ñộ công tác phí theo quy ñịnh tại
Quyết ñịnh số 28/2018/Qð-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
quy ñịnh chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi hội nghị ñối với các cơ quan, ñơn vị thuộc
phạm vi quản lý trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau ñây gọi là Quyết ñịnh số
28/2018/Qð-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh).
Trường hợp ñối ngoại phải ở cùng khách sạn với ñoàn khách quốc tế, thì cán bộ
Việt Nam ñược thuê phòng nghỉ theo tiêu chuẩn 2 người/phòng theo giá thực tế của
loại phòng tiêu chuẩn (Standard) tại khách sạn nơi ñoàn khách quốc tế ở. Trường hợp
ñoàn có lẻ người khác giới thì người lẻ ñược thuê 01 người/phòng theo giá thực tế
của loại phòng tiêu chuẩn (Standard) tại khách sạn nơi ñoàn khách quốc tế ở.
i) Chi ñưa khách ñi tham quan:
- Căn cứ tính chất công việc, yêu cầu ñối ngoại của từng ñoàn khách, thủ trưởng
cơ quan, ñơn vị chịu trách nhiệm ñón ñoàn quyết ñịnh trong kế hoạch ñón ñoàn ñược
cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc ñưa khách ñi tham quan trên tinh thần tiết kiệm,
không phô trương hình thức.
- Mức chi ñưa ñón khách từ nơi ở chính ñến ñiểm tham quan, chi ăn, nghỉ cho
khách trong những ngày ñi tham quan theo các mức chi quy ñịnh tại ñiểm a, ñiểm b
và ñiểm c khoản 2 ðiều 5 quy ñịnh này và ñược áp dụng cho cả cán bộ phía Việt Nam
tham gia ñưa ñoàn ñi tham quan. Số lượng cán bộ Việt Nam tham gia ñoàn do thủ trưởng
cơ quan, ñơn vị chủ trì ñón ñoàn phê duyệt.
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k) Trách nhiệm chi tiếp khách trong trường hợp ñoàn vào làm việc với nhiều
cơ quan, ñơn vị:
- Trường hợp ñoàn vào làm việc với nhiều cơ quan, ñơn vị theo chương trình,
kế hoạch ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt thì cơ quan, ñơn vị chủ trì trong việc
ñón ñoàn chịu trách nhiệm về chi phí ñón, tiễn, tiền ăn, tiền thuê chỗ ở, ñi lại của
ñoàn theo mức chi quy ñịnh tại ñiểm a, ñiểm b, ñiểm c và ñiểm d khoản 2 ðiều 5
Quy ñịnh này.
- Các cơ quan, ñơn vị có kế hoạch, chương trình làm việc với ñoàn sẽ chịu trách nhiệm
chi phí tiếp ñoàn trong thời gian ñoàn làm việc với cơ quan, ñơn vị mình theo
kế hoạch ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; mức chi tiếp khách áp dụng theo quy ñịnh
tại ñiểm ñ và ñiểm e khoản 2 ðiều 5 Quy ñịnh này.
3. ðối với khách quốc tế khác:
a) Tiêu chuẩn về thuê chỗ ở: 700.000 ñồng/người/ngày.
Giá thuê chỗ ở ñã bao gồm cả bữa ăn sáng; trường hợp thuê chỗ ở không bao gồm
tiền ăn sáng trong giá thuê thì cơ quan, ñơn vị tiếp khách chi tiền ăn sáng tối ña
bằng 10% mức ăn của một người trong 01 ngày ñối với từng hạng khách. Tổng mức tiền
thuê chỗ ở trong trường hợp không bao gồm tiền ăn sáng và mức chi tiền ăn sáng cho
khách không vượt quá mức chi thuê chỗ ở quy ñịnh nêu trên.
b) Tiêu chuẩn ăn hằng ngày (bao gồm 2 bữa trưa, tối):
- Mức chi ăn hằng ngày ñã bao gồm tiền ñồ uống (khuyến khích sử dụng ñồ uống
sản xuất tại Việt Nam): 400.000 ñồng/ngày/người.
Trong trường hợp cần thiết phải có cán bộ của cơ quan, ñơn vị ñón tiếp ñi ăn
cùng ñoàn thì ñược tiêu chuẩn ăn như ñối với ñoàn viên của ñoàn khách nước ngoài.
c) Tiêu chuẩn tiếp xã giao và các buổi làm việc: 40.000 ñồng/người/01 buổi làm việc
(nửa ngày).
ðại biểu và phiên dịch phía Việt Nam tham gia tiếp khách ñược áp dụng tiêu chuẩn
tiếp xã giao như thành viên của ñoàn; danh sách ñại biểu phía Việt Nam do ñơn vị
ñược giao chủ trì ñón tiếp phê duyệt.
ðiều 6. ðối với các ñoàn khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế
do tỉnh chi một phần chi phí trong nước
1. ðối với các ñoàn khách nước ngoài hạng C vào làm việc tại tỉnh do khách
tự túc ăn, ở; tỉnh chi các khoản ñón tiếp ñối ngoại khác:
a) Cơ quan, ñơn vị chủ trì ñón tiếp ñoàn ñược chi ñón tiếp ñoàn như sau:
Chi ñón tiếp tại sân bay, chi phương tiện ñi lại trong thời gian ñoàn làm việc tại
Việt Nam, chi tiếp xã giao các buổi làm việc; chi dịch thuật, chi văn hóa, văn nghệ và
tặng phẩm. Trong trường hợp vì quan hệ ñối ngoại xét thấy cần thiết thì thủ trưởng
cơ quan, ñơn vị ñược giao nhiệm vụ ñón tiếp quyết ñịnh chi chiêu ñãi hoặc chi mời
cơm thân mật và phải ñược duyệt trong ñề án, kế hoạch ñón ñoàn.
b) Tiêu chuẩn chi ñón tiếp và mức chi theo từng hạng khách thực hiện theo quy ñịnh
tại ñiểm a, ñiểm d, ñiểm ñ, ñiểm e và ñiểm g khoản 2 ðiều 5 Quy ñịnh này.
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2. Trường hợp cần thiết phải ñưa khách ñi thăm, làm việc tại các ñịa phương
hoặc cơ sở theo chương trình, kế hoạch ñã ñược cấp có thẩm quyền quyết ñịnh thì
thực hiện chi ñón tiếp theo quy ñịnh tại ñiểm h khoản 2 ðiều 5 Quy ñịnh này (trừ các
khoản khách tự túc ăn, ở).
3. Trường hợp ñoàn làm việc với nhiều cơ quan, ñơn vị theo chương trình,
kế hoạch ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thực hiện chi ñón tiếp theo
quy ñịnh tại ñiểm k khoản 2 ðiều 5 Quy ñịnh này.
ðiều 7. Chế ñộ tiếp các ñại sứ, trưởng ñại diện các tổ chức quốc tế khi kết thúc
nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam
Cơ quan, ñơn vị ñược tổ chức mời cơm thân mật khi chia tay ñại sứ, trưởng
ñại diện các tổ chức quốc tế khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, mức chi:
1.000.000 ñồng/người, bao gồm cả ñại diện phía Việt Nam, mức chi này bao gồm cả
tiền ñồ uống (khuyến khích sử dụng ñồ uống sản xuất tại Việt Nam); tặng phẩm cho
ñại sứ, trưởng ñại diện các tổ chức quốc tế: 900.000 ñồng/người/suất tặng phẩm.
ðiều 8. ðối với các ñoàn khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam do
khách tự túc mọi chi phí
Cơ quan, ñơn vị có ñoàn ñến làm việc chỉ ñược chi ñể tiếp xã giao các buổi ñoàn
ñến làm việc theo quy ñịnh tại ñiểm ñ khoản 2 ðiều 5 Quy ñịnh này.
ðiều 9. ðối với các các ñoàn nghệ thuật nước ngoài tham gia biểu diễn
nghệ thuật tại kỳ Festival Huế
1. Tiêu chuẩn thuê chỗ ở: Mức tối ña 600.000 ñồng/người/ngày.
2. Tiêu chuẩn ăn hằng ngày: Mức tối ña 400.000 ñồng/người/ngày.
3. Chi mời cơm thân mật: Mức tối ña 400.000 ñồng/suất.
4. Chi tặng phẩm: Mức tối ña 300.000 ñồng/người.
Chương III
CHẾ ðỘ CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ TỔ CHỨC
TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ðiều 10. Hội nghị quốc tế tổ chức tại tỉnh do phía tỉnh ñài thọ toàn bộ chi phí
1. ðối với khách mời là ñại biểu quốc tế do tỉnh ñài thọ ñược áp dụng nội dung
và mức chi quy ñịnh tại ðiều 5 Quy ñịnh này.
2. Chi giải khát giữa giờ (áp dụng cho cả ñại biểu và phiên dịch phía Việt Nam):
Thực hiện theo quy ñịnh tại ñiểm ñ khoản 2 ðiều 5 Quy ñịnh này.
3. Chế ñộ ñối với cán bộ phía Việt Nam tham gia ñón, tiếp khách quốc tế, phục vụ
các hội nghị quốc tế:
a) Chi thuê phòng nghỉ:
- Thực hiện theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 28/2018/Qð-UBND của Ủy ban
nhân dân tỉnh và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, ñơn vị chủ trì tổ chức hội nghị.
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- Trường hợp ñối ngoại phải ở tại khách sạn nơi tổ chức ñón tiếp khách quốc tế
và tổ chức hội nghị quốc tế, cán bộ phía Việt Nam ñược thuê phòng nghỉ theo
tiêu chuẩn 2 người/phòng theo giá thực tế của loại phòng tiêu chuẩn (Standard).
Trường hợp ñoàn có lẻ người khác giới thì người lẻ ñược thuê 1 người/phòng theo giá
thực tế của loại phòng tiêu chuẩn (Standard) tại khách sạn nơi tổ chức ñón tiếp khách
quốc tế và tổ chức hội nghị quốc tế.
b) Chi phí ñi lại, phụ cấp lưu trú thực hiện theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số
28/2018/Qð-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan,
ñơn vị chủ trì tổ chức hội nghị.
c) Chi làm thêm giờ (nếu có): Thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư liên tịch số
08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.
ðiều 11. Hội nghị quốc tế tổ chức tại tỉnh do phía tỉnh và phía nước ngoài
phối hợp tổ chức
1. ðối với các hội nghị này, khi xây dựng dự toán cần làm rõ những nội dung
thuộc trách nhiệm của phía nước ngoài chi, những nội dung thuộc trách nhiệm của
phía Việt Nam chi ñể tránh chi trùng.
2. ðối với những nội dung chi thuộc trách nhiệm của phía Việt Nam thì căn cứ
vào chế ñộ chi tiêu hiện hành và các mức chi ñược quy ñịnh tại ðiều 10 quy ñịnh này
ñể thực hiện.
ðiều 12. ðối với hội nghị quốc tế tổ chức tại tỉnh do phía nước ngoài ñài thọ
toàn bộ chi phí
Cơ quan, ñơn vị nơi phối hợp với các tổ chức quốc tế ñể tổ chức hội nghị, không
ñược sử dụng kinh phí của cơ quan, ñơn vị ñể thanh toán chi phí của các hội nghị
quốc tế này.
ðiều 13. Chế ñộ ñối với cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam tham gia
ñoàn ñàm phán về công tác biên giới lãnh thổ; ñàm phán gia nhập các tổ chức
quốc tế; ñàm phán ký kết các Hiệp ñịnh song phương, ña phương
1. ðối với ñoàn ñàm phán tổ chức ở trong nước:
a) Tiêu chuẩn phòng nghỉ:
- Thực hiện theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 28/2018/Qð-UBND của Ủy ban
nhân dân tỉnh.
- Trường hợp cần thiết phải ở khách sạn nơi tổ chức ñàm phán thì ñược thuê
phòng nghỉ theo tiêu chuẩn 2 người/phòng theo giá thực tế của loại phòng tiêu chuẩn
(Standard) tại khách sạn nơi tổ chức ñàm phán. Trường hợp ñoàn có lẻ người khác
giới thì người lẻ ñược thuê 01 người/phòng theo giá thực tế của loại phòng tiêu chuẩn
(Standard) tại khách sạn nơi tổ chức tổ chức ñàm phán.
b) Chi tiền bồi dưỡng: Tuỳ theo tính chất công việc khẩn trương, phức tạp của
mỗi ñoàn ñàm phán, thủ trưởng cơ quan, ñơn vị chủ trì ñàm phán quyết ñịnh chi
bồi dưỡng 200.000 ñồng/người/buổi cho các thành viên và các cán bộ tham gia phục vụ
ñoàn ñàm phán trong những ngày tham gia phiên họp chuẩn bị và các phiên ñàm phán
chính thức và tự sắp xếp trong phạm vi dự toán ñược cấp có thẩm quyền giao.
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c) Chế ñộ phụ cấp lưu trú, chế ñộ ñi lại và các chi phí khác phục vụ ñoàn ñàm phán:
Thực hiện theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 28/2018/Qð-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh
và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, ñơn vị chủ trì tổ chức ñàm phán.
2. ðối với ñoàn ñàm phán tổ chức ở nước ngoài:
a) Tùy theo tính chất công việc khẩn trương, phức tạp của mỗi ñoàn ñàm phán,
thủ trưởng cơ quan, ñơn vị chủ trì ñàm phán quyết ñịnh chi bồi dưỡng cho các thành viên
trực tiếp tham gia ñoàn ñàm phán trong những ngày tham gia phiên họp chuẩn bị tổ chức
ở trong nước mức 150.000 ñồng/người/buổi và tự sắp xếp trong phạm vi dự toán
ñược cấp có thẩm quyền giao.
b) Các chế ñộ khác ñối với ñoàn cán bộ Việt Nam tham gia ñàm phán ở nước ngoài
thực hiện theo quy ñịnh hiện hành về chế ñộ công tác phí cho cán bộ, công chức
nhà nước ñi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo ñảm kinh phí.
Chương IV
CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC
ðiều 14. Chi giải khát
Chi giải khát, mức chi: 25.000 ñồng/buổi (nửa ngày)/người.
ðiều 15. Chi mời cơm
1. Chi mời cơm: Các cơ quan, ñơn vị không tổ chức chi chiêu ñãi ñối với khách
trong nước ñến làm việc tại cơ quan, ñơn vị mình; trường hợp xét thấy cần thiết thì
chỉ tổ chức mời cơm khách theo mức chi tiếp khách tối ña không quá 250.000ñồng/1 suất.
2. Các ñoàn khách trong nước thuộc ñối tượng mời cơm, gồm:
a) Lãnh ñạo ðảng, Nhà nước, Quốc hội;
b) Lãnh ñạo các Bộ, ngành, ñoàn thể Trung ương; các Ban của ðảng, các Ủy ban
của Quốc hội;
c) Lãnh ñạo các tỉnh, thành phố trong nước;
d) Lãnh ñạo cấp Vụ của các Bộ, ngành Trung ương và tương ñương;
ñ) Lãnh ñạo Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh;
e) ðoàn lão thành cách mạng; ñoàn Bà mẹ Việt Nam anh hùng; ñoàn cơ sở là
bà con người dân tộc ít người; ñoàn già làng, trưởng bản.
3. ðối với các ñơn vị sự nghiệp công lập tự bảo ñảm chi thường xuyên; ñơn vị
sự nghiệp công lập tự bảo ñảm chi thường xuyên và chi ñầu tư: ðối tượng khách
ñược mời cơm do thủ trưởng ñơn vị xem xét quyết ñịnh và phải ñược quy ñịnh trong
quy chế chi tiêu nội bộ của ñơn vị, ñảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với ñặc ñiểm
hoạt ñộng của ñơn vị.
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ðiều 16. Chi phiên dịch tiếng dân tộc trong trường hợp tiếp khách dân tộc
thiểu số
Trong trường hợp phải ñi thuê phiên dịch (dịch nói) từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc
thiểu số và ngược lại, mức thuê phiên dịch áp dụng bằng mức thuê người dẫn ñường
kiêm phiên dịch tiếng dân tộc quy ñịnh tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30
tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy ñịnh lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán
kinh phí thực hiện các cuộc ñiều tra thống kê, tổng ñiều tra thống kê quốc gia.
ðiều 17. Chi tiếp các ñoàn nghệ thuật trong nước tham gia biểu diễn nghệ thuật
tại kỳ Festival Huế
1. Tiêu chuẩn thuê chỗ ở: Mức tối ña 450.000 ñồng/người/ngày.
2. Tiêu chuẩn ăn hằng ngày: Mức tối ña 250.000 ñồng/người/ngày.
3. Chi mời cơm thân mật: Mức tối ña 250.000 ñồng/suất.
4. Chi tặng phẩm: Mức tối ña 300.000 ñồng/người.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 18. Lập dự toán, phân bổ và quyết toán
1. Căn cứ quy ñịnh tại Quyết ñịnh này, các cơ quan, ñơn vị chủ ñộng cân ñối
chi tiêu, ñảm bảo tiết kiệm, hiệu quả trong phạm vi ngân sách ñược giao và các
nguồn hợp pháp khác.
2. Việc lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí chế ñộ ñón tiếp khách nước ngoài,
chế ñộ chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế ñộ chi tiếp khách trong nước
ñến làm việc tại các cơ quan, ñơn vị thực hiện theo quy ñịnh của Luật Ngân sách
nhà nước và các văn bản hướng dẫn.
ðiều 19. Tổ chức thực hiện
1. Các doanh nghiệp nhà nước, các ñơn vị khác ñược vận dụng quy ñịnh này ñể
thực hiện chi tiếp khách nước ngoài, hội nghị quốc tế, tiếp khách trong nước phù hợp
với ñặc ñiểm tình hình ñơn vị.
2. Khi các văn bản quy ñịnh về chế ñộ, ñịnh mức chi dẫn chiếu ñể áp dụng tại
Quyết ñịnh này ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng
theo các văn bản sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế.
3. Chế ñộ bồi dưỡng ñối với các thành viên tham gia ñoàn ñàm phán, phục vụ
ñoàn ñàm phán là cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng tại các cơ quan,
ñơn vị quy ñịnh tại Quyết ñịnh này ñược thực hiện ñến hết năm 2020; từ năm 2021
trở ñi thực hiện theo quy ñịnh chung về chế ñộ tiền lương hiện hành./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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PHỤ LỤC
VỀ CẤP HẠNG KHÁCH QUỐC TẾ
(Kèm theo Quyết ñịnh số 47/2019/Qð-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
1. ðoàn khách ñặc biệt:
Trưởng ñoàn gồm các vị: Nguyên thủ Quốc gia; Phó Nguyên thủ Quốc gia;
Người ñứng ñầu Chính phủ ñồng thời là Người ñứng ñầu ðảng cầm quyền có quan hệ
chính thức với ðảng Cộng sản Việt Nam mang danh nghĩa ðoàn ñại biểu ðảng - Nhà nước
hoặc ðoàn ñại biểu ðảng - Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Thượng Nghị viện;
Chủ tịch Hạ Nghị viện; Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới; Chủ tịch Tổ chức
liên Nghị viện các nước ðông Nam Á.
2. ðoàn khách hạng A:
Trưởng ñoàn gồm các vị: Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội và
những chức vụ tương ñương như: Phó Chủ tịch Thượng Nghị viện; Phó Chủ tịch
Hạ Nghị viện; Phó Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới; Phó Chủ tịch Liên minh
Nghị viện (Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu...); Phó Chủ tịch Nghị viện khu vực
(Phó Chủ tịch Tổ chức liên Nghị viện các nước ðông Nam Á...). Chủ tịch và Phó
Chủ tịch Liên hiệp thanh niên và sinh viên thế giới; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Liên hiệp
phụ nữ thế giới; Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Hòa bình thế giới; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và
Tổng thư ký Liên hiệp công ñoàn thế giới; Chủ tịch và Phó chủ tịch Liên ñoàn
Cựu chiến binh...; Người kế vị Vua hoặc người kế vị Nữ Hoàng; Tổng thư ký
Liên hợp quốc; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Chủ tịch hoặc Tổng thư ký các tổ chức liên
Chính phủ (EU, EC, ASEAN, APEC...)”; Chủ tịch hoặc Tổng thư ký các tổ chức
tài chính quốc tế (WB, IMF, ADB, MIB, MBES...); Chủ tịch ủy ban hỗn hợp.
3. ðoàn khách hạng B:
Trưởng ñoàn gồm các vị: Bộ trưởng; thứ trưởng và những chức vụ tương ñương
như: Chủ tịch Tổng Công ñoàn; Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên;
Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ; Chủ tịch và tổng thư ký Ủy ban Olympic
thế giới; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các nước,...
Khách là Phó tổng thư ký các tổ chức liên Chính phủ; cấp Phó Chủ tịch các tổ chức
tài chính quốc tế (WB, IMF, ADB, MIB, MBES,...).
4. ðoàn khách hạng C:
Trưởng ñoàn gồm tất cả các khách từ cấp Vụ, Cục trở xuống và những chức vụ
tương ñương; phi công, hoa tiêu, các ñoàn nghệ thuật và thể dục thể thao.
Khách là Phó Chủ tịch các tổ chức; Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic thế giới,
Phó Chủ tịch và Tổng thư ký Hội ñồng thể thao Châu Á.
Riêng các ñoàn nghệ thuật, thể dục thể thao ăn theo tiêu chuẩn loại B; hoa tiêu
và phi công ăn theo tiêu chuẩn loại A.
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5. Khách mời quốc tế khác:
Học viên quốc tế tham dự các khoá học, tập huấn ngắn hạn do Việt Nam tổ chức;
các khách mời quốc tế khác không thuộc các ñối tượng quy ñịnh tại khoản 1, 2, 3 và 4
Phụ lục này.
ðối với học viên quốc tế do Việt Nam mời theo quy ñịnh tại Hiệp ñịnh song phương
giữa hai nước thì thực hiện theo Hiệp ñịnh.
6. Trường hợp khách là Lãnh ñạo các tỉnh, thành phố, vùng, miền lãnh thổ
nước ngoài cùng cấp có mối quan hệ hữu nghị hợp tác với tỉnh Thừa Thiên Huế;
khách là các cá nhân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài do tỉnh mời ñể vận ñộng viện trợ
ñối với các dự án triển khai tại tỉnh thì ñược xếp là khách hạng C. Riêng ñối với
ñoàn khách mà Trưởng ñoàn là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh của các tỉnh nước ngoài
có mối quan hệ hữu nghị hợp tác ñặc biệt với tỉnh Thừa Thiên Huế ñến thăm và
làm việc theo lời mời của Lãnh ñạo tỉnh thì ñược xếp là khách hạng B; trường hợp
ñặc biệt do Chủ tịch Ủy nhân dân tỉnh quyết ñịnh./.

32

CÔNG BÁO/Số 38/Ngày 29-8-2019

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 23/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 8 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc sắp xếp, sáp nhập và ñổi tên gọi
các thôn, tổ dân phố trên ñịa bàn tỉnh
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt ñộng của thôn, tổ dân phố và Thông tư số
14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
hướng dẫn về tổ chức và hoạt ñộng của thôn, tổ dân phố;
Xét Tờ trình số 5900/TTr-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị sắp xếp, sáp nhập và ñổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên
ñịa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành và thông qua phương án sắp xếp, sáp nhập và ñổi tên gọi
các thôn, tổ dân phố trên ñịa bàn các xã, phường thuộc huyện Phú Lộc, thị xã Hương
Trà và thành phố Huế.
Tên gọi, quy mô số hộ gia ñình của các thôn, tổ dân phố sau khi sắp xếp, sáp nhập
và ñổi tên gọi ñược thể hiện ở phụ lục kèm theo.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
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2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo
nhiệm vụ, quyền hạn ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII,
kỳ họp bất thường lần thứ 4 thông qua ngày 19 tháng 8 năm 2019./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục
TÊN GỌI, QUY MÔ SỐ HỘ GIA ðÌNH CỦA CÁC THÔN, TỔ DÂN PHỐ
SAU KHI SẮP XẾP, SÁP NHẬP VÀ ðỔI TÊN GỌI TRÊN ðỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HðND ngày 19/8/2019
của Hội ñồng nhân dân tỉnh)
I. Thành phố Huế
1. Phường An Cựu:
Hiện nay, phường An Cựu có 21 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập và ñổi tên gọi
còn 13 tổ dân phố, cụ thể:
- Sáp nhập 171 hộ của tổ dân phố 1 và 212 hộ của tổ dân phố 2 thành tổ dân phố 1
(mới), với 383 hộ.
- Sáp nhập 212 hộ của tổ dân phố 3, 140 hộ của tổ dân phố 4 và 6 hộ của tổ
dân phố 5 thành tổ dân phố 2 (mới), với 358 hộ.
- Sáp nhập 294 hộ của tổ dân phố 5 và 60 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 3
(mới), với 354 hộ.
- Sáp nhập 210 hộ của tổ dân phố 6 và 109 hộ của tổ dân phố 9 thành tổ dân phố 4
(mới), với 319 hộ.
- Sáp nhập 182 hộ của tổ dân phố 7 và 290 hộ của tổ dân phố 8 thành tổ dân phố 5
(mới), với 472 hộ.
- Sáp nhập 229 hộ của tổ dân phố 11, 56 hộ của tổ dân phố 10 và 30 hộ của tổ
dân phố 9 thành tổ dân phố 6 (mới), với 315 hộ.
- Sáp nhập 170 hộ của tổ dân phố 12, 115 hộ của tổ dân phố 21 và 39 hộ của
tổ dân phố 11 thành tổ dân phố 7 (mới), với 324 hộ.
- Sáp nhập 304 hộ của tổ dân phố 13 và 76 hộ của tổ dân phố 10 thành tổ dân phố 8
(mới), với 380 hộ.
- Sáp nhập 158 hộ của tổ dân phố 14 và 235 hộ của tổ dân phố 15 thành tổ
dân phố 9 (mới), với 393 hộ.
- Sáp nhập 242 hộ của tổ dân phố 17 và 95 hộ của tổ dân phố 16 thành tổ dân phố 10
(mới), với 337 hộ.
- Tách 305 hộ của tổ dân phố 19 thành tổ dân phố 11 (mới), với 305 hộ.
- Sáp nhập 229 hộ của tổ dân phố 18 và 118 hộ của tổ dân phố 19 thành tổ
dân phố 12 (mới), với 347 hộ.
- Sáp nhập 311 hộ của tổ dân phố 20 và 103 hộ của tổ dân phố 16 thành tổ
dân phố 13 (mới), với 414 hộ.
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2. Phường Thuận Thành:
Hiện nay, phường Thuận Thành có 11 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập và
ñổi tên gọi còn 9 tổ dân phố, cụ thể:
- Sáp nhập 323 hộ của tổ dân phố 5 và 98 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 5
(mới), với 421 hộ.
- Sáp nhập 305 hộ của tổ dân phố 7 và 161 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 6
(mới), với 466 hộ.
- Sáp nhập 226 hộ của tổ dân phố 8 và 259 hộ của tổ dân phố 9 thành tổ dân phố 7
(mới), với 485 hộ.
- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của các tổ dân phố 1, tổ dân phố 2, tổ
dân phố 3, tổ dân phố 4.
- Giữ nguyên hiện trạng, chỉ ñổi tên gọi: Tổ dân phố 10 thành tổ dân phố 8 (mới)
với 355 hộ; tổ dân phố 11 thành tổ dân phố 9 (mới) với 372 hộ.
3. Phường Phường ðúc:
Hiện nay, phường Phường ðúc có 10 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập và ñổi
tên gọi còn 09 tổ dân phố, cụ thể:
- Sáp nhập 310 hộ của tổ dân phố 4 và 27 hộ của tổ dân phố 5 thành tổ dân phố 1
(mới), với 337 hộ.
- Sáp nhập 248 hộ của tổ dân phố 3 và 71 hộ của tổ dân phố 1 thành tổ dân phố 2
(mới), với 319 hộ.
- Sáp nhập 292 hộ của tổ dân phố 2 và 10 hộ của tổ dân phố 3 thành tổ dân phố 3
(mới), với 302 hộ.
- Sáp nhập 203 hộ của tổ dân phố 1 và 114 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 4
(mới), với 317 hộ.
- Sáp nhập 215 hộ của tổ dân phố 5 và 137 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 5
(mới), với 352 hộ.
- Sáp nhập 285 hộ của tổ dân phố 8 và 31 hộ của tổ dân phố 9 thành tổ dân phố 7
(mới), với 316 hộ.
- Tách 328 hộ của tổ dân phố 9 thành tổ dân phố 8 (mới), với 328 hộ.
- Giữ nguyên hiện trạng, chỉ ñổi tên gọi: Tổ dân phố 7 thành tổ dân phố 6 (mới)
với 302 hộ; tổ dân phố 10 thành tổ dân phố 9 (mới) với 303 hộ.
4. Phường Phú Hậu:
Hiện nay, phường Phú Hậu có 12 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập và ñổi tên
gọi còn 08 tổ dân phố, cụ thể:
- Sáp nhập 231 hộ của tổ dân phố 1 và 253 hộ của tổ dân phố 2 thành tổ dân phố 1
(mới), với 484 hộ.
- Sáp nhập 250 hộ của tổ dân phố 3, 172 hộ của tổ dân phố 4 và 20 hộ của tổ
dân phố 1 thành tổ dân phố 2 (mới), với 442 hộ.
- Sáp nhập 348 hộ của tổ dân phố 7, 30 hộ của tổ dân phố 4 và 33 hộ của tổ
dân phố 6 thành tổ dân phố 3 (mới), với 411 hộ.

36

CÔNG BÁO/Số 38/Ngày 29-8-2019

- Sáp nhập 268 hộ của tổ dân phố 8, 49 hộ của tổ dân phố 3 và 18 hộ của tổ
dân phố 9 thành tổ dân phố 4 (mới), với 335 hộ.
- Sáp nhập 254 hộ của tổ dân phố 9 và 50 hộ của tổ dân phố 11 thành tổ dân phố 5
(mới), với 304 hộ.
- Sáp nhập 269 hộ của tổ dân phố 5 và 210 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 6
(mới), với 479 hộ.
- Sáp nhập 288 hộ của tổ dân phố 10 và 208 hộ của tổ dân phố 11 thành tổ
dân phố 7 (mới), với 496 hộ.
- Giữ nguyên hiện trạng, chỉ ñổi tên gọi tổ dân phố 12 thành tổ dân phố 8 (mới)
với 303 hộ.
5. Phường Phú Cát:
Hiện nay, phường Phú Cát có 10 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập và ñổi tên
gọi còn 07 tổ dân phố, cụ thể:
- Sáp nhập 235 hộ của tổ dân phố 1 và 94 hộ của tổ dân phố 2 thành tổ dân phố 1
(mới), với 329 hộ.
- Sáp nhập 153 hộ của tổ dân phố 2 và 151 hộ của tổ dân phố 3 thành tổ dân phố 2
(mới), với 304 hộ.
- Sáp nhập 80 hộ của tổ dân phố 3 và 220 hộ của tổ dân phố 4 thành tổ dân phố 3
(mới), với 300 hộ.
- Sáp nhập 71 hộ của tổ dân phố 5 và 238 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 4
(mới), với 309 hộ.
- Sáp nhập 131 hộ của tổ dân phố 5, 160 hộ của tổ dân phố 8 và 20 hộ của tổ
dân phố 6 thành tổ dân phố 5 (mới), với 311 hộ.
- Sáp nhập 199 hộ của tổ dân phố 7, 35 hộ của tổ dân phố 8, 62 hộ của tổ dân phố 9
và 8 hộ của tổ dân phố 10 thành tổ dân phố 6 (mới), với 304 hộ.
- Sáp nhập 132 hộ của tổ dân phố 9 và 168 hộ của tổ dân phố 10 thành tổ dân phố 7
(mới), với 300 hộ.
6. Phường Xuân Phú:
Hiện nay, phường Xuân Phú có 19 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập và ñổi
tên gọi còn 11 tổ dân phố, cụ thể:
- Sáp nhập 132 hộ của tổ dân phố 1, 137 hộ của tổ dân phố 2 và 102 hộ của tổ
dân phố 3 thành tổ dân phố 1 (mới), với 371 hộ.
- Sáp nhập 73 hộ của tổ dân phố 3, 103 hộ của tổ dân phố 5, 130 hộ của tổ
dân phố 6 và 62 hộ của tổ dân phố 7 thành tổ dân phố 2 (mới), với 368 hộ.
- Sáp nhập 05 hộ của tổ dân phố 6, 78 hộ của tổ dân phố 7, 165 hộ của tổ dân phố 8,
111 hộ của tổ dân phố 9 và 3 hộ của tổ dân phố 10 thành tổ dân phố 3 (mới), với 362 hộ.
- Sáp nhập 171 hộ của tổ dân phố 10 và 225 hộ của tổ dân phố 11 thành tổ
dân phố 4 (mới), với 396 hộ.
- Sáp nhập 52 hộ của tổ dân phố 9, 39 hộ của tổ dân phố 10 và 249 hộ của tổ
dân phố 12 thành tổ dân phố 5 (mới), với 340 hộ.
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- Sáp nhập 190 hộ của tổ dân phố 17 và 138 hộ của tổ dân phố 19 thành tổ
dân phố 6 (mới), với 328 hộ.
- Sáp nhập 157 hộ của tổ dân phố 13 và 143 hộ của tổ dân phố 13A thành tổ
dân phố 7 (mới), với 300 hộ.
- Sáp nhập 30 hộ của tổ dân phố 13 và 340 hộ của tổ dân phố 14 thành tổ dân phố 8
(mới), với 370 hộ.
- Tách 504 hộ của tổ dân phố 14 thành tổ dân phố 9 (mới), với 504 hộ.
- Sáp nhập 243 hộ của tổ dân phố 15 và 62 hộ của tổ dân phố 15A thành tổ
dân phố 10 (mới), với 305 hộ.
- Sáp nhập 138 hộ của tổ dân phố 15A và 211 hộ của tổ dân phố 16 thành tổ
dân phố 11 (mới), với 349 hộ.
7. Phường Phú Hội:
Hiện nay, phường Phú Hội có 15 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập và ñổi tên
gọi còn 08 tổ dân phố, cụ thể:
- Sáp nhập 281 hộ của tổ dân phố 1 và 248 hộ của tổ dân phố 2 thành tổ dân phố 1
(mới), với 529 hộ.
- Sáp nhập 36 hộ của tổ dân phố 3 và 269 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 2
(mới), với 305 hộ.
- Sáp nhập 166 hộ của tổ dân phố 3 và 242 hộ của tổ dân phố 5 thành tổ dân phố 3
(mới), với 408 hộ.
- Sáp nhập 281 hộ của tổ dân phố 7 và 180 hộ của tổ dân phố 8 thành tổ dân phố 4
(mới), với 461 hộ.
- Sáp nhập 203 hộ của tổ dân phố 9 và 116 hộ của tổ dân phố 10 thành tổ dân phố 5
(mới), với 319 hộ.
- Sáp nhập 91 hộ của tổ dân phố 13, 75 hộ của tổ dân phố 11 và 134 hộ của tổ
dân phố 12 thành tổ dân phố 6 (mới), với 300 hộ.
- Sáp nhập 53 hộ của tổ dân phố 13, 46 hộ của tổ dân phố 15 và 212 hộ của tổ
dân phố 14 thành tổ dân phố 7 (mới), với 311 hộ.
- Sáp nhập 154 hộ của tổ dân phố 15 và 154 hộ của tổ dân phố 16 thành tổ
dân phố 8 (mới), với 308 hộ.
8. Phường Phú Nhuận:
Hiện nay, phường Phú Nhuận có 12 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập còn 08 tổ
dân phố, cụ thể:
- Sáp nhập 171 hộ của tổ dân phố 1 và 140 hộ của tổ dân phố 2 thành tổ dân phố 1
(mới), với 311 hộ.
- Sáp nhập 76 hộ của tổ dân phố 2 và 234 hộ của tổ dân phố 3 thành tổ dân phố 2
(mới), với 310 hộ.
- Sáp nhập 267 hộ của tổ dân phố 4 và 91 hộ của tổ dân phố 5 thành tổ dân phố 3
(mới), với 358 hộ.
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- Sáp nhập 100 hộ của tổ dân phố 5 và 256 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 4
(mới), với 356 hộ.
- Sáp nhập 251 hộ của tổ dân phố 7 và 67 hộ của tổ dân phố 8 thành tổ dân phố 5
(mới), với 318 hộ.
- Sáp nhập 148 hộ của tổ dân phố 8 và 172 hộ của tổ dân phố 9 thành tổ dân phố 6
(mới), với 320 hộ.
- Sáp nhập 223 hộ của tổ dân phố 10 và 190 hộ của tổ dân phố 11 thành tổ
dân phố 7 (mới), với 413 hộ.
- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của tổ dân phố 12 (tổ dân phố ðống ða)
với 343 hộ.
9. Phường Phú Hòa:
Hiện nay, phường Phú Hòa có 08 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập và ñổi tên
gọi còn 05 tổ dân phố, cụ thể:
- Sáp nhập 175 hộ của tổ dân phố 1 và 178 hộ của tổ dân phố 2 thành tổ dân phố 1
(mới), với 353 hộ.
- Sáp nhập 100 hộ của tổ dân phố 3, 182 hộ của tổ dân phố 4 và 25 hộ của tổ
dân phố 5 thành tổ dân phố 2 (mới), với 307 hộ.
- Sáp nhập 166 hộ của tổ dân phố 3 và 195 hộ của tổ dân phố 5 thành tổ dân phố 3
(mới), với 361 hộ.
- Sáp nhập 75 hộ của tổ dân phố 5 và 230 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 4
(mới), với 305 hộ.
- Sáp nhập 181 hộ của tổ dân phố 7 và 202 hộ của tổ dân phố 8 thành tổ dân phố 5
(mới), với 383 hộ.
10. Phường Phú Bình:
Hiện nay, phường Phú Bình có 10 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập còn 05 tổ
dân phố, cụ thể:
- Sáp nhập 198 hộ của tổ dân phố 1, 187 hộ của tổ dân phố 2 và 11 hộ của tổ
dân phố 3 thành tổ dân phố 1 (mới), với 396 hộ.
- Sáp nhập 186 hộ của tổ dân phố 3 và 276 hộ của tổ dân phố 4 thành tổ dân phố 2
(mới), với 462 hộ.
- Sáp nhập 189 hộ của tổ dân phố 5 và 198 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 3
(mới), với 387 hộ.
- Sáp nhập 235 hộ của tổ dân phố 7, 248 hộ của tổ dân phố 8 và 26 hộ của tổ
dân phố 9 thành tổ dân phố 4 (mới), với 509 hộ.
- Sáp nhập 271 hộ của tổ dân phố 9 và 239 hộ của tổ dân phố 10 thành tổ dân phố 5
(mới), có 510 hộ.
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11. Phường Thuận Lộc:
Hiện nay, phường Thuận Lộc có 19 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập còn 09
tổ dân phố, cụ thể như sau:
- Sáp nhập 182 hộ của tổ dân phố 1 và 172 hộ của tổ dân phố 2 thành tổ dân phố 1
(mới), với 354 hộ.
- Sáp nhập 76 hộ của tổ dân phố 3 và 311 hộ của tổ dân phố 4 thành tổ dân phố 2
(mới), với 387 hộ.
- Sáp nhập 295 hộ của tổ dân phố 5 và 94 hộ của tổ dân phố 3 thành tổ dân phố 3
(mới), với 389 hộ.
- Sáp nhập 207 hộ của tổ dân phố 6 và 177 hộ của tổ dân phố 7 thành tổ dân phố 4
(mới), với 384 hộ.
- Sáp nhập 185 hộ của tổ dân phố 8 và 184 hộ của tổ dân phố 9 thành tổ dân phố 5
(mới), với 369 hộ.
- Sáp nhập 225 hộ của tổ dân phố 10 và 182 hộ của tổ dân phố 11 thành tổ
dân phố 6 (mới), với 407 hộ.
- Sáp nhập 218 hộ của tổ dân phố 12 và 168 hộ của tổ dân phố 13 thành tổ
dân phố 7 (mới), với 386 hộ.
- Sáp nhập 192 hộ của tổ dân phố 14, 180 hộ của tổ dân phố 15, 179 hộ của tổ
dân phố 16 và 134 hộ của tổ dân phố 17 thành tổ dân phố 8 (mới), với 685 hộ.
- Sáp nhập 244 hộ của tổ dân phố 18 và 201 hộ của tổ dân phố 19 thành tổ
dân phố 9 (mới), với 445 hộ.
12. Phường Tây Lộc:
Hiện nay, phường Tây Lộc có 26 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập còn 15 tổ
dân phố, cụ thể như sau:
- Sáp nhập 256 hộ của tổ dân phố 9 và 48 hộ của tổ dân phố 8 thành tổ dân phố 1
(mới), với 304 hộ.
- Sáp nhập 122 hộ của tổ dân phố 22 và 189 hộ của tổ dân phố 23 thành tổ
dân phố 2 (mới), với 311 hộ.
- Sáp nhập 147 hộ của tổ dân phố 21 và 157 hộ của tổ dân phố 20 thành tổ
dân phố 3 (mới), với 304 hộ.
- Sáp nhập 180 hộ của tổ dân phố 24, 56 hộ của tổ dân phố 25 và 01 hộ của tổ
dân phố 5 thành tổ dân phố 4 (mới), với 237 hộ.
- Sáp nhập 189 hộ của tổ dân phố 19, 86 hộ của tổ dân phố 14, 82 hộ của tổ
dân phố 15 và 18 hộ của tổ dân phố 20 thành tổ dân phố 5 (mới), với 375 hộ.
- Sáp nhập 251 hộ của tổ dân phố 7 và 76 hộ của tổ dân phố 8 thành tổ dân phố 6
(mới), với 327 hộ.
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- Sáp nhập 117 hộ của tổ dân phố 10, 172 hộ của tổ dân phố 11 và 34 hộ của tổ
dân phố 12 thành tổ dân phố 7 (mới), với 323 hộ.
- Sáp nhập 200 hộ của tổ dân phố 5 và 176 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 8
(mới), với 376 hộ.
- Sáp nhập 202 hộ của tổ dân phố 16, 73 hộ của tổ dân phố 14 và 88 hộ của tổ
dân phố 15 thành tổ dân phố 9 (mới), với 363 hộ.
- Sáp nhập 181 hộ của tổ dân phố 3 và 138 hộ của tổ dân phố 25 thành tổ dân phố 10
(mới), với 319 hộ.
- Sáp nhập 105 hộ của tổ dân phố 12 và 195 hộ của tổ dân phố 18 thành tổ
dân phố 11 (mới), với 300 hộ.
- Sáp nhập 118 hộ của tổ dân phố 2, 169 hộ của tổ dân phố 4 và 83 hộ của tổ
dân phố 26 thành tổ dân phố 12 (mới), với 370 hộ.
- Sáp nhập 101 hộ của tổ dân phố 12 và 199 hộ của tổ dân phố 13 thành tổ
dân phố 13 (mới), với 300 hộ.
- Sáp nhập 227 hộ của tổ dân phố 1 và 121 hộ của tổ dân phố 26 thành tổ dân phố 14
(mới), với 348 hộ.
- Sáp nhập 163 hộ của tổ dân phố 17, 62 hộ của tổ dân phố 13 và 77 hộ của tổ
dân phố 18 thành tổ dân phố 15 (mới), với 302 hộ.
13. Phường An Tây:
Hiện nay, phường An Tây có 10 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập còn 09 tổ
dân phố, cụ thể như sau:
- Sáp nhập 88 hộ của tổ dân phố 5 và 266 hộ của tổ dân phố 4 thành tổ dân phố 4
(mới), với 354 hộ.
- Sáp nhập 89 hộ của tổ dân phố 5 và 241 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 6
(mới), với 330 hộ.
- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của các tổ dân phố 1, tổ dân phố 2, tổ
dân phố 3, tổ dân phố 7, tổ dân phố 8, tổ dân phố 9, tổ dân phố 10.
14. Phường Vỹ Dạ:
Hiện nay, phường Vỹ Dạ có 19 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập còn 13 tổ
dân phố, cụ thể như sau:
- Sáp nhập 248 hộ của tổ dân phố 1 và 158 hộ của tổ dân phố 2 thành tổ dân phố 1
(mới), với 406 hộ.
- Sáp nhập 199 hộ của tổ dân phố 3, 122 hộ của tổ dân phố 2 và 82 hộ của tổ
dân phố 13A thành tổ dân phố 2 (mới), với 403 hộ.
- Sáp nhập 281 hộ của tổ dân phố 6 và 42 hộ của tổ dân phố 9 thành tổ dân phố 4
(mới), với 323 hộ.
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- Sáp nhập 326 hộ của tổ dân phố 7 và 188 hộ của tổ dân phố 9 thành tổ dân phố 5
(mới), với 514 hộ.
- Sáp nhập 282 hộ của tổ dân phố 12 và 132 hộ của tổ dân phố 11 thành tổ
dân phố 6 (mới), với 414 hộ.
- Sáp nhập 245 hộ của tổ dân phố 13B và 100 hộ của tổ dân phố 13A thành tổ
dân phố 7 (mới), với 345 hộ.
- Sáp nhập 252 hộ của tổ dân phố 15B và 126 hộ của tổ dân phố 11 thành tổ
dân phố 10 (mới), với 378 hộ.
- Sáp nhập 174 hộ của tổ dân phố 16 và 186 hộ của tổ dân phố 17 thành tổ
dân phố 11 (mới), với 360 hộ.
- Sáp nhập 247 hộ của tổ dân phố 18 và 62 hộ của tổ dân phố 19 thành tổ dân phố 12
(mới), với 309 hộ.
- Sáp nhập 148 hộ của tổ dân phố 20 và 238 hộ của tổ dân phố 19 thành tổ
dân phố 13 (mới), với 386 hộ.
- Giữ nguyên hiện trạng, chỉ ñổi tên gọi tổ dân phố 4 thành tổ dân phố 3 (mới),
với 336 hộ; tổ dân phố 14 thành tổ dân phố 8 (mới), với 313 hộ; tổ dân phố 15A
thành tổ dân phố 9 (mới), với 362 hộ.
15. Phường Hương Long:
Hiện nay, phường Hương Long có 11 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập còn
08 tổ dân phố, cụ thể:
- Sáp nhập 271 hộ của tổ dân phố 1 và 158 hộ của tổ dân phố 2 thành tổ dân phố 1
(mới), với 429 hộ.
- Sáp nhập 242 hộ của tổ dân phố 3 và 95 hộ của tổ dân phố 2 thành tổ dân phố 2
(mới), với 337 hộ.
- Sáp nhập 322 hộ của tổ dân phố 4 và 105 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 3
(mới), với 427 hộ.
- Sáp nhập 235 hộ của tổ dân phố 5 và 233 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 4
(mới), với 468 hộ.
- Sáp nhập 291 hộ của tổ dân phố 9 và 176 hộ của tổ dân phố 10 thành tổ dân phố 7
(mới), với 467 hộ.
- Sáp nhập 302 hộ của tổ dân phố 11 và 50 hộ của tổ dân phố 10 thành tổ dân phố 8
(mới), với 352 hộ.
- Giữ nguyên hiện trạng, chỉ ñổi tên gọi: Tổ dân phố 7 thành tổ dân phố 5 (mới)
với 304 hộ; tổ dân phố 8 thành tổ dân phố 6 (mới) với 463 hộ.
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16. Phường Phú Thuận:
Hiện nay, phường Phú Thuận có 07 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập còn 05
tổ dân phố, cụ thể:
- Sáp nhập 310 hộ của tổ dân phố 1 và 67 hộ của tổ dân phố 2 thành tổ dân phố 1
(mới), với 377 hộ.
- Sáp nhập 120 hộ của tổ dân phố 2 và 234 hộ của tổ dân phố 3 thành tổ dân phố 2
(mới), với 354 hộ.
- Sáp nhập 88 hộ của tổ dân phố 3 và 263 hộ của tổ dân phố 4 thành tổ dân phố 3
(mới), với 351 hộ.
- Sáp nhập 240 hộ của tổ dân phố 5 và 97 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 4
(mới), với 337 hộ.
- Sáp nhập 107 hộ của tổ dân phố 6 và 259 hộ của tổ dân phố 7 thành tổ dân phố 5
(mới), với 366 hộ.
17. Phường An ðông:
Hiện nay, phường An ðông có 21 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập còn 16 tổ
dân phố, cụ thể:
- Sáp nhập 173 hộ của tổ dân phố 1 và 143 hộ của tổ dân phố 2 thành tổ dân phố
1-2 (mới), với 316 hộ.
- Sáp nhập 227 hộ của tổ dân phố 6 và 49 hộ của tổ dân phố 7 thành tổ dân phố 6
(mới), với 276 hộ.
- Sáp nhập 198 hộ của tổ dân phố 8 và 100 hộ của tổ dân phố 7 thành tổ dân phố
7-8 (mới), với 298 hộ.
- Sáp nhập 208 hộ của tổ dân phố 9, 68 hộ của tổ dân phố 8 và 83 hộ của tổ dân
phố 10 thành tổ dân phố 9 (mới), với 359 hộ.
- Sáp nhập 188 hộ của tổ dân phố 11 và 169 hộ của tổ dân phố 10 thành tổ
dân phố 10-11 (mới), với 357 hộ.
- Sáp nhập 181 hộ của tổ dân phố 16 và 80 hộ của tổ dân phố 17 thành tổ dân phố 16
(mới), với 261 hộ.
- Sáp nhập 162 hộ của tổ dân phố 18, 87 hộ của tổ dân phố 17 và 14 hộ của tổ
dân phố 20 thành tổ dân phố 17-18 (mới), với 263 hộ.
- Tách 295 hộ của tổ dân phố 19 thành tổ dân phố 19 (mới), với 295 hộ.
- Sáp nhập 145 hộ của tổ dân phố 20, 153 hộ của tổ dân phố 21 và 18 hộ của tổ
dân phố 22 thành tổ dân phố 20-21 (mới), với 316 hộ.
- Sáp nhập 152 hộ của tổ dân phố 22 và 97 hộ của tổ dân phố 19 thành tổ dân phố 22
(mới), với 249 hộ.
- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của các tổ dân phố Nhì ðông, tổ
dân phố 5, tổ dân phố 12, tổ dân phố 13, tổ dân phố 14, tổ dân phố 15.
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18. Phường Hương Sơ:
Hiện nay, phường Hương Sơ có 14 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập còn 09
tổ dân phố, cụ thể:
- Sáp nhập 203 hộ của tổ dân phố 2 và 211 hộ của tổ dân phố 1 thành tổ dân phố 1
(mới), với 414 hộ.
- Sáp nhập 210 hộ của tổ dân phố 3 và 239 hộ của tổ dân phố 4 thành tổ dân phố 4
(mới), với 449 hộ.
- Sáp nhập 192 hộ của tổ dân phố 10 và 156 hộ của tổ dân phố 9 thành tổ dân phố 9
(mới), với 348 hộ.
- Sáp nhập 182 hộ của tổ dân phố 13 và 178 hộ của tổ dân phố 12 thành tổ
dân phố 12 (mới), với 360 hộ.
- Sáp nhập 65 hộ của tổ dân phố 6 và 212 hộ của tổ dân phố 5 thành tổ dân phố 5
(mới), với 277 hộ.
- Sáp nhập 98 hộ của tổ dân phố 6 và 161 hộ của tổ dân phố 7 thành tổ dân phố 7
(mới), với 259 hộ.
- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của các tổ dân phố 8, tổ dân phố 11, tổ
dân phố 16.
19. Phường Phú Hiệp:
Hiện nay, phường Phú Hiệp có 12 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập và ñổi
tên gọi, còn 11 tổ dân phố, cụ thể:
- Tách 390 hộ của tổ dân phố 8 thành tổ dân phố 8 (mới), với 390 hộ.
- Sáp nhập 234 hộ của tổ dân phố 9 và 69 hộ của tổ dân phố 8 thành tổ dân phố 9
(mới), với 303 hộ.
- Sáp nhập 204 hộ của tổ dân phố 10 và 131 hộ của tổ dân phố 11 thành tổ
dân phố 10 (mới), với 335 hộ.
- Sáp nhập 223 hộ của tổ dân phố 12 và 113 hộ của tổ dân phố 11 thành tổ
dân phố 11 (mới), với 336 hộ.
- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của các tổ dân phố 1, tổ dân phố 2, tổ
dân phố 3, tổ dân phố 4, tổ dân phố 5, tổ dân phố 6, tổ dân phố 7.
20. Phường Kim Long:
Hiện nay, phường Kim Long có 13 tổ dân phố, tiến hành sắp xếp lại một số hộ
gia ñình trên ñịa bàn các tổ dân phố ñể thuận tiện quản lý, cụ thể:
- Tách 326 hộ của tổ dân phố 3 thành tổ dân phố 3 (mới), với 326 hộ.
- Sáp nhập 276 hộ của tổ dân phố 4 và 48 hộ của tổ dân phố 3 thành tổ dân phố 4
(mới), với 324 hộ.
- Tách 335 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 6 (mới), với 335 hộ.
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- Sáp nhập 277 hộ của tổ dân phố 7 và 24 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 7
(mới), với 301 hộ.
- Tách 306 hộ của tổ dân phố 8 thành tổ dân phố 8 (mới), với 306 hộ.
- Sáp nhập 269 hộ của tổ dân phố 9 và 32 hộ của tổ dân phố 8 thành tổ dân phố 9
(mới), với 301 hộ.
- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của các tổ dân phố 1, tổ dân phố 2,
tổ dân phố 5, tổ dân phố 10, tổ dân phố 11, tổ dân phố 12, tổ dân phố 13.
II. Thị xã Hương Trà
1. Phường Tứ Hạ:
Hiện nay, phường Tứ Hạ có 09 tổ dân số, sau khi sắp xếp, sáp nhập và ñổi tên gọi
còn 08 tổ dân phố, cụ thể:
- Sáp nhập 62 hộ của tổ dân phố 6 vào tổ dân phố 5, ñể thành lập tổ dân phố 5
(mới), với 257 hộ.
- Sáp nhập 66 hộ của tổ dân phố 6 vào tổ dân phố 7 ñể thành lập tổ dân phố 7
(mới), với 445 hộ.
- Sáp nhập 80 hộ của tổ dân phố 6 vào tổ dân phố 8 ñể thành lập tổ dân phố 8 mới,
với 363 hộ.
- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của các Tổ dân phố 1 (với 197 hộ),
tổ dân phố 2 (với 296 hộ), tổ dân phố 3 (với 215 hộ), tổ dân phố 4 (với 267 hộ) và
tổ dân phố 9 (với 373 hộ).
2. Phường Hương Văn:
Hiện nay, phường Hương Văn có 09 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập và ñổi
tên gọi còn 08 tổ dân phố, cụ thể:
- Sáp nhập một phần diện tích (70,15ha, không có dân cư) của tổ dân phố
Giáp Thượng 1 và tổ dân phố Giáp Thượng 3 vào tổ dân phố Giáp Nhất (cũ), ñể
thành lập tổ dân phố Giáp Nhất (mới), với 339 hộ.
- Sáp nhập 07 hộ (diện tích 24,5 ha) của tổ dân phố Giáp Thượng 1 vào tổ dân phố
Bàu ðưng ñể thành lập tổ dân phố Bàu ðưng (mới), với 186 hộ.
- Sáp nhập 106 hộ của tổ dân phố Giáp Thượng 1 vào tổ dân phố Giáp Thượng 3
ñể thành lập tổ dân phố Giáp Thượng 1 (mới), với 373 hộ.
- Sáp nhập 70 hộ (diện tích 18,4 ha) của tổ dân phố Giáp Thượng 1 và tổ dân phố
Giáp Thượng 2 ñể thành lập tổ dân phố Giáp Thượng 2 (mới), với 308 hộ.
- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của các tổ dân phố Giáp Nhì (với 181 hộ),
tổ dân phố Giáp Ba (với 240 hộ), tổ dân phố Giáp Tư (với 222 hộ) và tổ dân phố
Giáp Trung (với 325 hộ).
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3. Phường Hương Xuân:
Hiện nay, phường Hương Xuân có 09 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập và
ñổi tên gọi còn 08 tổ dân phố, cụ thể:
- Sáp nhập tổ dân phố Thanh Khê và tổ dân phố Thượng Thôn ñể thành lập tổ dân phố
mới Thượng Khê, với 217 hộ.
- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của các tổ dân phố Liễu Nam (với 214 hộ),
tổ dân phố Trung Thôn (với 241 hộ), tổ dân phố Xuân Tháp (với 215 hộ), tổ dân phố
Thanh Tiên (với 317 hộ), tổ dân phố Thanh Lương 2 (với 378 hộ), tổ dân phố
Thanh Lương 3 (với 276 hộ) và tổ dân phố Thanh Lương 4 (với 312 hộ).
4. Phường Hương Chữ:
Hiện nay, phường Hương Chữ có 11 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập và ñổi
tên gọi còn 08 tổ dân phố, cụ thể:
- Sáp nhập 72 hộ của tổ dân phố 3 vào tổ dân phố 2 ñể thành lập tổ dân phố
La Chữ Thượng, với 306 hộ.
- Sáp nhập 243 hộ của tổ dân phố 3 và 184 hộ của tổ dân phố 4 ñể thành lập tổ
dân phố La Chữ Trung, với 427 hộ.
- Sáp nhập 43 hộ của tổ dân phố 4 vào tổ dân phố 5 ñể thành lập tổ dân phố
La Chữ ðông, với 246 hộ.
- Sáp nhập tổ dân phố 7 và tổ dân phố 8 ñể thành lập tổ dân phố Phụ Ổ 1, với 419 hộ.
- Sáp nhập tổ dân phố 10 và tổ dân phố 11 ñể thành lập tổ dân An ðô, với 375 hộ.
- Giữ nguyên hiện trạng về và chỉ ñổi tên gọi: Tổ dân phố 1 thành tổ dân phố Quê Chữ
(với 250 hộ), tổ dân phố 6 thành tổ dân phố La Chữ Nam (với 231 hộ) và tổ dân phố 9
thành tổ dân phố Phụ Ổ 2 (với 217 hộ).
5. Phường Hương Hồ:
Hiện nay, phường Hương Hồ có 12 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập và ñổi
tên gọi còn 09 tổ dân phố, cụ thể:
- Sáp nhập 108 hộ của tổ dân phố 2 vào tổ dân phố 1 ñể thành lập tổ dân phố An Bình,
với 282 hộ.
- Sáp nhập 95 hộ của tổ dân phố 2 và 165 hộ của tổ dân phố 3 ñể thành lập tổ
dân phố Long Hồ Hạ 1, với 260 hộ.
- Sáp nhập 145 hộ của tổ dân phố 3 và 113 hộ của tổ dân phố 4 ñể thành lập tổ
dân phố Long Hồ Hạ 2, với 258 hộ.
- Sáp nhập tổ dân phố 5 và tổ dân phố 6 ñể thành lập tổ dân Nham Biều - Lựu Bảo,
với 318 hộ.
- Sáp nhập 49 hộ của tổ dân phố 4 vào tổ dân phố 7 ñể thành lập tổ dân phố Xước Dũ,
với 307 hộ.
- Sáp nhập tổ dân phố 11 và tổ dân phố 12 ñể thành lập tổ dân phố Chầm, với 338 hộ.
- Giữ nguyên hiện trạng, chỉ ñổi tên gọi: Tổ dân phố 8 thành tổ dân phố
Long Hồ Thượng 1 (với 304 hộ), tổ dân phố 9 thành tổ dân phố Long Hồ Thượng 2
(với 220 hộ) và tổ dân phố 10 thành tổ dân phố Ngọc Hồ (với 116 hộ).
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6. Xã Hương Toàn:
Hiện nay, xã Hương Toàn có 12 thôn, sau khi sắp xếp, sáp nhập và ñổi tên gọi
còn 11 thôn, cụ thể:
- Sáp nhập thôn Nam Thanh và thôn Vân Cù ñể thành lập thôn Vân Cù - Nam Thanh,
với 498 hộ.
- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của thôn Dương Sơn (với 255 hộ),
thôn Cổ Lão (với 253 hộ), thôn Liễu Cốc Hạ (với 258 hộ), thôn Giáp Thượng
(với 225 hộ), thôn Giáp Tây (với 143 hộ), thôn Triều Sơn Trung (với 352 hộ), thôn
Giáp Trung (với 262 hộ), thôn Giáp ðông (với 319 hộ), thôn Giáp Kiền (với 193 hộ)
và thôn An Thuận (với 265 hộ).
7. Xã Hương Vinh:
Hiện nay, xã Hương Vinh có 9 thôn, ñội, sau khi sắp xếp, sáp nhập và ñổi tên gọi
còn 08 thôn, cụ thể:
- Sáp nhập ðội 12B và thôn Minh Thanh ñể thành lập thôn Minh Thanh (mới),
với 268 hộ.
- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của các thôn Thế Lại Thượng (với 594 hộ),
thôn Bao Vinh (với 492 hộ), thôn ðịa Linh (với 406 hộ), thôn La Khê (với 315 hộ),
thôn Triều Sơn Nam (với 420 hộ), thôn Triều Sơn ðông (với 504 hộ) và thôn Thủy Phú
(với 199 hộ).
8. Xã Hương Thọ:
Hiện nay, xã Hương thọ có 10 thôn, sau khi sắp xếp, sáp nhập và ñổi tên gọi còn
08 thôn, cụ thể:
- Sáp nhập thôn Hải Cát 1 và thôn Hải Cát 2 ñể thành lập thôn Hải Cát, với 271 hộ.
- Sáp nhập thôn Sơn Thọ và thôn Kim Ngọc ñể thành lập thôn Kim Ngọc (mới),
với 161 hộ.
- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của các thôn La Khê Bãi (với 127 hộ),
thôn Liên Bằng (với 153 hộ), thôn Hòa An (với 135 hộ), thôn Thạch Hàn (với 105 hộ),
thôn La Khê Trẹm (với 190 hộ) và thôn ðịnh Môn (với 170 hộ).
9. Xã Hương Bình:
Hiện nay, xã Hương Bình có 07 thôn, sau khi sắp xếp, sáp nhập và ñổi tên gọi còn
05 thôn, cụ thể:
- Sáp nhập thôn Bình Toàn và thôn Hương Sơn ñể thành lập thôn Bình Sơn, với
178 hộ.
- Sáp nhập thôn Hương Quang và thôn Hương Lộc ñể thành lập thôn Quang Lộc,
với 227 hộ.
- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của các thôn Hải Tân (với 143 hộ),
thôn Bình Dương (với 139 hộ) và thôn Tân Phong (với 128 hộ).
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10. Xã Bình ðiền:
Hiện nay, xã Bình ðiền có 09 thôn, sau khi sắp xếp, sáp nhập và ñổi tên gọi còn
05 thôn, cụ thể:
- Sáp nhập thôn ðiền Lợi và thôn Phú ðiền ñể thành lập thôn Phú Lợi, với 201 hộ.
- Sáp nhập thôn Thuận ðiền và thôn Bình Lợi ñể thành lập thôn Thuận Lợi, với
278 hộ.
- Sáp nhập thôn Vinh An và thôn Vinh ðiền ñể thành lập thôn An Vinh, với 180 hộ.
- Sáp nhập thôn Bình Thuận và thôn Bình Lộc ñể thành lập thôn Thuận Lộc,
với 246 hộ.
- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của thôn ðông Hòa (với 203 hộ).
11. Xã Bình Thành:
Hiện nay, xã Bình Thành có 11 thôn, sau khi sắp xếp, sáp nhập và ñổi tên gọi còn
07 thôn, cụ thể:
- Sáp nhập thôn Thọ Bình và thôn Bình Tân ñể thành lập thôn Tân Thọ, với 213 hộ.
- Sáp nhập thôn Hiệp Lại và thôn Tam Hiệp ñể thành lập thôn Tam Hiệp (mới),
với 197 hộ.
- Sáp nhập thôn Hòa Cát và thôn Hòa Thành ñể thành lập thôn Hòa Hợp, với 185 hộ.
- Sáp nhập thôn Hòa Bình và thôn Bình Dương ñể thành lập thôn Hòa Dương,
với 203 hộ.
- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của các thôn Phú Tuyên (với 141 hộ),
thôn Hiệp Hòa (với 122 hộ) và thôn Bồ Hòn (với 67 hộ).
III. Huyện Phú Lộc
1. Xã Vinh Hải:
Hiện nay xã Vinh Hải có 04 thôn, sau khi sắp xếp, sáp nhập và ñổi tên gọi còn 03 thôn,
cụ thể:
- Sáp nhập thôn 1 và thôn 2 ñể thành lập thôn Mỹ Cảnh, với 270 hộ.
- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của thôn 3 (với 159 hộ) và thôn 4
(với 132 hộ).
2. Xã Vinh Giang:
Hiện nay xã Vinh Giang có 04 thôn, sau khi sắp xếp, sáp nhập và ñổi tên gọi còn
03 thôn, cụ thể:
- Sáp nhập thôn ðơn Chế và thôn Nghi Giang ñể thành lập thôn Giang Chế,
với 600 hộ.
- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của thôn Nghi Xuân (với 220 hộ) và
thôn Nam Trường (với 267 hộ).
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 24/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 8 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua ðề án sắp xếp các ñơn vị hành chính
cấp xã trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2019 - 2021
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của ñơn vị hành chính và phân loại ñơn vị
hành chính;
Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ñơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
trong giai ñoạn 2019 - 2021;
Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ
ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các ñơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong
giai ñoạn 2019 - 2021;
Xét Tờ trình số 5897/TTr-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc sắp xếp các ñơn vị hành chính cấp xã trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn
2019 - 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến
thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1: Thông qua ðề án sắp xếp các ñơn vị hành chính cấp xã trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2019 - 2021, cụ thể như sau:
1. Nhập toàn bộ ñịa giới hành chính xã Hồng Tiến và xã Bình ðiền thành xã mới
có tên gọi là xã Bình Tiến.
Xã Bình Tiến có diện tích tự nhiên 140,02 km2, dân số 5.951 người; có 10 thôn
(thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn ðông Hòa, thôn Phú Lợi, thôn Thuận Lợi,
thôn An Vinh, thôn Thuận Lộc).
2. Nhập toàn bộ ñịa giới hành chính xã Vinh Hải và xã Vinh Giang thành xã mới
có tên gọi xã Giang Hải.
Xã Giang Hải có diện tích tự nhiên là 24,43 km2, dân số là 6.740 người; có 06 thôn
(thôn 3, thôn 4, thôn Mỹ Cảnh, thôn Giang Chế, thôn Nghi Xuân, thôn Nam Trường).
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3. Nhập toàn bộ ñịa giới hành chính xã A ðớt và Hương Lâm thành xã mới có
tên gọi xã Lâm ðớt.
Xã Lâm ðớt có diện tích tự nhiên là 67,86 km2, dân số là 4.611 người; có 11 thôn
(PaRis KaVin, Chi Lanh A Roh, A Tin, La Tưng, Chí Hòa, A ðớt, Cưr Xo, Ka Nôn 1,
Ba Lạch, Liên Hiệp, Ka Nôn 2).
4. Nhập toàn bộ ñịa giới hành chính xã Hồng Quảng và xã Nhâm thành xã mới
có tên gọi xã Quảng Nhâm.
Xã Quảng Nhâm có diện tích tự nhiên là 43,24 km2, dân số là 4.527 người; có
08 thôn (A Lưới, Pi Ây 1, Pi Ây 2, Pất ðuh, KLeng A Bung, Âr Kêu Nhâm, A Hươr Pa E,
Âr Bả Nhâm).
5. Nhập toàn bộ ñịa giới hành chính xã Bắc Sơn và xã Hồng Trung thành xã mới
có tên gọi xã Trung Sơn.
Xã Trung Sơn có diện tích tự nhiên là 77,74 km2, dân số là 3.295 người; có
05 thôn (A ðeeng Par Lieng 1, A ðeeng Par Lieng 2; Ta Ay Ta, A Niêng Lê Triêng 1,
ðụt Lê Triêng 2).
6. Nhập toàn bộ ñịa giới hành chính xã Hương Giang và xã Hương Hòa thành
xã mới có tên gọi xã Hương Xuân.
Xã Hương Xuân có diện tích ñất tự nhiên là 18,85 km2, dân số là 4.059 người;
có 08 thôn (Tây Linh, Thuận Lộc, Phú Nhuận, Phú Thuận, Thôn 8, Thôn 9, Thôn 10
và Thôn 11).
7. Nhập toàn bộ ñịa giới hành chính xã Vinh Phú và xã Vinh Thái thành xã mới
có tên gọi xã Phú Gia.
Xã Phú Gia có diện tích tự nhiên là 27,07 km2, dân số là 9.113 người; có 12 thôn
(Mộc Trụ, Trừng Hà, Tân Phú, Nghĩa Lập, Diêm Tụ, Mong A, Mong B, Mong C,
Hà Trữ Thượng, Hà Trữ B, Kênh Tắc, Thanh Lam Bồ).
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền
xem xét, quyết ñịnh.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn
ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII,
kỳ họp bất thường lần thứ 4 thông qua ngày 19 tháng 8 năm 2019./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên
Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu,
từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;
Xét Tờ trình số 5895/TTr-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh,
nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh và
kết quả biểu quyết công khai miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ
2016 - 2021 ngày 19 tháng 8 năm 2019,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
ñối với ông Lê Sĩ Minh, nguyên Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông.
ðiều 2. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
khóa VII, kỳ họp bất thường lần thứ 4 thông qua ngày 19 tháng 8 năm 2019./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 26/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 8 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu,
từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;
Xét Tờ trình số 5896/TTr-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giới thiệu người ra ứng cử chức vụ Ủy viên Ủy ban
nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng
nhân dân tỉnh và kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh,
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày 19 tháng 8 năm 2019,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ
2016 - 2021 ñối với ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông.
(Có danh sách trích ngang kèm theo)
ðiều 2. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thực hiện chức năng,
nhiệm vụ và quyền hạn theo quy ñịnh của pháp luật.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII,
kỳ họp bất thường lần thứ 4 thông qua ngày 19 tháng 8 năm 2019./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN
ðịa chỉ: 16 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;
ðiện thoại liên hệ: 0234.3834537; Fax: 0234.3834537
Email: congbao@thuathienhue.gov.vn;
Website: http://congbao.thuathienhue.gov.vn;
In tại: Công ty CP In và Dịch vụ giáo dục Huế.

