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  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Trang 

28-8-2019 Quyết ñịnh số 48/2019/Qð-UBND bãi bỏ Quyết ñịnh số 
48/2013/Qð-UBND ngày 27/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

03 

30-8-2019 Quyết ñịnh số 49/2019/Qð-UBND ban hành Quy ñịnh quản lý 
và cung cấp cơ sở dữ liệu về công trình ngầm ñô thị trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

05 

06-9-2019 Quyết ñịnh số 50/2019/Qð-UBND bãi bỏ Quyết ñịnh số 
60/2016/Qð-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh về nuôi cá lồng, bè trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

12 

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

30-8-2019 Quyết ñịnh số 2121/Qð-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tân, 
giữ chức vụ Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo. 

13 

04-9-2019 Quyết ñịnh số 2149/Qð-UBND về việc thành lập Khu bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản ðình ðôi - Cửa Cạn. 
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                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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2019 - 2020 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 48/2019/Qð-UBND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 8 năm 2019 
             

QUYẾT ðỊNH 
Bãi bỏ Quyết ñịnh số 48/2013/Qð-UBND ngày 27/11/2013  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 09/2019/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Quy ñịnh mức ñóng góp và các chế ñộ hỗ trợ ñối với người 
cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 
số 1774/Tr-LðTBXH ngày 05 tháng 8 năm 2019. 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Bãi bỏ Quyết ñịnh số 48/2013/Qð-UBND ngày 27/11/2013 của UBND 
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chế ñộ ñóng góp và miễn giảm, hỗ trợ cho công tác 
tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao ñộng xã hội thuộc 
Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội. 

ðiều 2. Mức ñóng góp và các chế ñộ hỗ trợ ñối với người cai nghiện ma túy 
tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị quyết số 09/2019/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2019 
của HðND tỉnh Quy ñịnh mức ñóng góp và các chế ñộ hỗ trợ ñối với người cai 
nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 9 năm 2019. 
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ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội, 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 và 
thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

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

 

Nguyễn Dung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 49/2019/Qð-UBND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 8 năm 2019 
 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu về công trình ngầm ñô thị 
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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ñô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 72/2012/Nð-CP ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ 
về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 39/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 
về quản lý không gian xây dựng ngầm ñô thị; 

Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BXD ngày 17 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm ñô thị; 

 Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1317/TTr-SXD ngày 10 
tháng 6 năm 2019. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh quản lý và cung cấp cơ sở 
dữ liệu về công trình ngầm ñô thị trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2019.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành 
thuộc tỉnh; Chủ tịch Hội dồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện; các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 

  
 

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

 
Phan Thiên ðịnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 
QUY ðỊNH 

Quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu về công trình ngầm ñô thị  
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 49/2019/Qð-UBND  
ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

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

1. Quy ñịnh này quy ñịnh về Quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu về công trình 
ngầm ñô thị trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Quy ñịnh này áp dụng ñối với các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố Huế (sau ñây gọi tắt là UBND cấp huyện); tổ chức, cá nhân 
trong nước và nước ngoài có liên quan ñến cơ sở dữ liệu công trình ngầm ñô thị trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  

3. Không áp dụng ñối với cơ sở dữ liệu công trình ngầm phục vụ mục ñích an ninh, 
quốc phòng. 

ðiều 2. Giải thích từ ngữ 

Công trình ngầm ñô thị là những công trình ñược xây dựng dưới mặt ñất tại ñô thị 
bao gồm: công trình công cộng ngầm, công trình giao thông ngầm, các công trình ñầu mối 
kỹ thuật ngầm và phần ngầm của các công trình xây dựng trên mặt ñất, công trình 
ñường dây, cáp, ñường ống kỹ thuật ngầm, hào và tuy nen kỹ thuật. 

ðiều 3. Nguyên tắc quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu về công trình ngầm ñô thị 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh (sau ñây gọi tắt là UBND tỉnh) thống nhất quản lý và 
cung cấp cơ sở dữ liệu về công trình ngầm ñô thị, ñầu tư xây dựng chung trong phạm vi 
toàn tỉnh trên cơ sở phân cấp cho UBND cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước, bao gồm: 

a) Quy hoạch không gian xây dựng ngầm ñô thị; 

b) ðầu tư xây dựng công trình ngầm ñô thị; 

c) Quản lý khai thác sử dụng. 

2. UBND cấp huyện; Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý 
khu vực phát triển ñô thị tỉnh có trách nhiệm trực tiếp triển khai quản lý và cung cấp 
cơ sở dữ liệu (trên cơ sở tích hợp với bản ñồ nền GIS của Tỉnh) về công trình ngầm 
ñô thị, ñầu tư xây dựng công trình ngầm ñô thị trong phạm vi ñịa giới hành chính do mình 
quản lý và theo phân cấp công trình. 
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3. Chủ ñầu tư các khu ñô thị mới, khu nhà ở mới và các tuyến ñường phố mới 

xây dựng hoặc cải tạo, mở rộng có trách nhiệm ñầu tư xây dựng các công trình cống, 

bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nen kỹ thuật ñể bố trí, lắp ñặt các ñường dây và ñường ống 

kỹ thuật theo quy hoạch ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

ðiều 4. Việc xây dựng công trình ngầm ñô thị phải tuân thủ các quy ñịnh  

1. Quy hoạch ñô thị, quy chuẩn về xây dựng ngầm, giấy phép xây dựng. 

2. Không ñược xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng hoặc phạm vi sử dụng ñất 

ñược xác ñịnh theo quyết ñịnh giao ñất, thuê ñất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Khi có nhu cầu xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng hoặc phạm vi sử dụng ñất ñã 

ñược xác ñịnh (trừ phần ñấu nối kỹ thuật của hệ thống ñường dây, ñường ống ngầm) 

phải lập hồ sơ gửi Sở Xây dựng xem xét, trình UBND tỉnh thống nhất cho phép. 

3. Bảo ñảm an toàn cho cộng ñồng, cho bản thân công trình và các công trình 

lân cận; không làm ảnh hưởng ñến việc sử dụng, khai thác, vận hành của các công trình 

lân cận cũng như các công trình ñã có hoặc ñã xác ñịnh trong quy hoạch ñô thị. 

Chương II 

QUẢN LÝ VÀ CUNG CẤP CƠ SỞ DỮ LIỆU 

VỀ CÔNG TRÌNH NGẦM ðÔ THỊ 

ðiều 5. Trách nhiệm của Sở Xây dựng 

1. Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng 

công trình ngầm ñô thị, quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu về công trình ngầm ñô thị 

trong phạm vi toàn tỉnh. 

2. Lập kế hoạch và tổng hợp kế hoạch hàng năm về thu thập, ñiều tra khảo sát 

dữ liệu công trình ngầm (bao gồm cả các dự án ñang triển khai thi công xây dựng có 

thời gian thi công trên 03 năm) của các ñô thị trên ñịa bàn tỉnh do UBND cấp huyện; 

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý khu vực phát triển ñô thị tỉnh 

báo cáo; ñể xây dựng cơ sở dữ liệu công trình ngầm trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức 

thực hiện; ñồng thời, rà soát, bổ sung cập nhật dữ liệu theo ñịnh kỳ. 

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh về quản lý và cung cấp cơ sở 

dữ liệu về công trình ngầm ñô thị. 

4. Tổ chức lưu trữ hồ sơ cơ sở dữ liệu công trình ngầm ñô thị trên ñịa bàn toàn tỉnh. 

Chia sẻ cơ sở dữ liệu cho các ñơn vị có nhu cầu. 
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5. Tổ chức xây dựng phần mềm quản lý các cơ sở dữ liệu công trình ngầm ñã 

ñược số hóa do các ñơn vị cung cấp trên cơ sở nền hệ thống thông tin ñịa lý GIS của Tỉnh.  

6. Tổng hợp ñề xuất của UBND cấp huyện; Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; 

Ban Quản lý khu vực phát triển ñô thị tỉnh, báo cáo UBND tỉnh thống nhất bố trí kinh phí, 

ñảm bảo các ñơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu về công trình 

ngầm ñô thị theo phân cấp. 

7. Tổng hợp, báo cáo tình hình lập và quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm của 

các ñô thị trên ñịa bàn về Bộ Xây dựng theo ñịnh kỳ. 

ðiều 6. Trách nhiệm của Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 

1. Lập kế hoạch hàng năm về thu thập, ñiều tra khảo sát dữ liệu công trình ngầm 

trên ñịa bàn Khu kinh tế và các Khu công nghiệp ñể quản lý xây dựng cơ sở dữ liệu; 

báo cáo Sở Xây dựng tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện; 

ñồng thời rà soát, bổ sung cập nhật dữ liệu theo ñịnh kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm. 

2. Quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm trên ñịa bàn Khu kinh tế và các 

Khu công nghiệp; cung cấp dữ liệu công trình ngầm cho các tổ chức hoặc cá nhân có 

nhu cầu theo quy ñịnh của pháp luật. 

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu về 

công trình ngầm trong Khu kinh tế, khu công nghiệp trên ñịa bàn quản lý. 

4. Tổ chức lưu trữ hồ sơ cơ sở dữ liệu công trình ngầm trong Khu kinh tế và các 

Khu công nghiệp trên ñịa bàn quản lý theo quy ñịnh của pháp luật về lưu trữ. 

5. Báo cáo tình hình lập và quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm về Sở Xây dựng 

theo ñịnh kỳ hàng năm và ñột xuất khi có yêu cầu. 

ðiều 7. Trách nhiệm của Ban Quản lý khu vực phát triển ñô thị tỉnh 

1. Lập kế hoạch hàng năm về thu thập, ñiều tra khảo sát dữ liệu công trình ngầm 

trên ñịa bàn Khu ñô thị mới An Vân Dương ñể quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu; 

báo cáo Sở Xây dựng tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt phê duyệt và tổ chức 

thực hiện; ñồng thời rà soát, bổ sung cập nhật dữ liệu theo ñịnh kỳ trước ngày 15 

tháng 12 hằng năm. 

2. Quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm trên ñịa bàn Khu ñô thị mới An Vân Dương; 

cung cấp dữ liệu công trình ngầm cho các tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu theo quy ñịnh 

của pháp luật. 
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3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh về quản lý và cung cấp cơ sở 

dữ liệu về công trình ngầm trên ñịa bàn Khu ñô thị mới An Vân Dương. 

4. Tổ chức lưu trữ hồ sơ cơ sở dữ liệu công trình ngầm trong Khu ñô thị mới 

An Vân Dương, ñịa bàn quản lý theo quy ñịnh của pháp luật về lưu trữ. 

5. Báo cáo tình hình lập và quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm về Sở Xây dựng 

theo ñịnh kỳ hàng năm và ñột xuất khi có yêu cầu. 

ðiều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố Huế, thị xã, các huyện 

1. Lập kế hoạch hàng năm về thu thập, ñiều tra khảo sát dữ liệu công trình ngầm 

trên ñịa bàn quản lý (trừ ñịa bàn ñã giao Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp và 

Ban Quản lý khu vực phát triển ñô thị quản lý) ñể xây dựng cơ sở dữ liệu; báo cáo 

Sở Xây dựng tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện; ñồng thời 

rà soát, bổ sung cập nhật dữ liệu theo ñịnh kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm. 

2. Quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm ñô thị trên ñịa bàn (trừ ñịa bàn ñã giao 

Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp và Ban Quản lý khu vực phát triển ñô thị quản lý); 

cung cấp dữ liệu công trình ngầm cho các tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu theo 

quy ñịnh của pháp luật. 

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh về quản lý và cung cấp cơ sở 

dữ liệu về công trình ngầm trên ñịa bàn mình quản lý (trừ ñịa bàn ñã giao Ban Quản lý 

khu kinh tế, công nghiệp và Ban Quản lý khu vực phát triển ñô thị quản lý). 

4. Tổ chức lưu trữ hồ sơ cơ sở dữ liệu công trình ngầm ñô thị trên ñịa bàn  (trừ 

ñịa bàn ñã giao Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp và Ban Quản lý khu vực phát triển 

ñô thị quản lý) theo quy ñịnh của pháp luật về lưu trữ. 

5. Báo cáo tình hình lập và quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm về Sở Xây dựng 

theo ñịnh kỳ hàng năm và ñột xuất khi có yêu cầu. 

ðiều 9. Trách nhiệm của chủ sở hữu (hoặc ñại diện chủ sở hữu) công trình ngầm 

1. Lưu trữ các hồ sơ, tài liệu về công trình ngầm ñang sở hữu theo quy ñịnh. 

2. Cung cấp 01 bộ dữ liệu công trình ngầm ñang sở hữu (file các bản vẽ ñã ñược 

số hóa trên nền GIS Huế) cho cơ quan quản lý về cơ sở dữ liệu công trình ngầm theo 

phân cấp quản lý là UBND cấp huyện hoặc Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp 

hoặc Ban Quản lý khu vực phát triển ñô thị quản lý (quy ñịnh tại ðiều 6, ðiều 7, 

ðiều 8); trong vòng 90 ngày kể từ ngày công trình ñược ñưa vào sử dụng. ðối với 

công trình ngầm ñã hoàn thành trước khi Quy ñịnh này có hiệu lực, chủ sở hữu có 
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trách nhiệm cung cấp các dữ liệu cho cơ quan quản lý về cơ sở dữ liệu công trình 

ngầm trong thời hạn 150 ngày kể từ ngày Quy ñịnh này có hiệu lực thi hành. Bộ dữ liệu 

công trình ngầm phải cung cấp bao gồm: 

a) Các bản vẽ hoàn công xây dựng của từng công trình (bản vẽ và dữ liệu ñã 

ñược số hóa): Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt dọc, mặt cắt ngang, hệ thống ñấu nối kỹ thuật 

thể hiện ñược vị trí, mặt bằng, chiều sâu công trình; kèm file các bản vẽ ñã ñược số hóa 

trên nền GIS Huế (theo quy ñịnh tại ðiều 11 của Quyết ñịnh số 1422/Qð-UBND 

ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh về ban hành Quy ñịnh thu thập, cập nhật, quản lý, 

tích hợp, khai thác và sử dụng dữ liệu dùng chung trên ñịa bàn tỉnh và các quy ñịnh 

khác có liên quan). 

b) Các dữ liệu có liên quan về quản lý xây dựng ngầm ñô thị (các văn bản): 

Thông tin về cấp và loại công trình ngầm, quy mô và tính chất công trình, thời gian 

hoàn thành công trình và tình trạng sử dụng; Thông tin về tên, ñịa chỉ và số ñiện thoại 

liên hệ của chủ sở hữu công trình ngầm; Thông tin về tên, ñịa chỉ và ñiện thoại liên hệ 

các ñơn vị quản lý, vận hành và ñơn vị sử dụng các công trình ngầm. 

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các dữ liệu do mình 

cung cấp. 

4. Trường hợp chủ sở hữu công trình ngầm không cung cấp dữ liệu cho cơ quan 

quản lý thì chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hậu quả, thiệt hại do 

việc không cung cấp dữ liệu gây ra. 

ðiều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, ñơn vị có liên quan  

Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình các Sở, ban, ngành cấp tỉnh có 

trách nhiệm thực hiện, phối hợp thực hiện các phần việc có liên quan trong công tác 

quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm ñô thị trên ñịa bàn tỉnh 

theo quy ñịnh. 

Chương III 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

ðiều 11. Xử lý vi phạm  

Các ñơn vị, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài vi phạm nội dung của 

Quy ñịnh này và các quy ñịnh của pháp luật khác có liên quan, tùy theo mức ñộ, tính chất 

vi phạm, sẽ bị xử lý theo các quy ñịnh hiện hành. 
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ðiều 12. Tổ chức thực hiện 

Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; UBND các huyện; thị xã, thành phố Huế và các 
tổ chức, cá nhân có liên quan ñến cơ sở dữ liệu công trình ngầm tổ chức thực hiện 
Quy ñịnh này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, ñề nghị 
phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng ñể tổng hợp, kịp thời giải quyết và báo cáo 
UBND tỉnh quyết ñịnh./. 

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

 

Phan Thiên ðịnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

   
    Số: 50/2019/Qð-UBND                          

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 9 năm 2019 

 

QUYẾT ðỊNH  
 Bãi bỏ Quyết ñịnh số 60/2016/Qð-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016  

của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh về nuôi cá lồng, bè  
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

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

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

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

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 1508/TTr-SNNPTNT ngày 28 tháng 8 năm 2019. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bãi bỏ Quyết ñịnh số 60/2016/Qð-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 
của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh về nuôi cá lồng, bè trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế.  

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2019.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các cơ quan, ban, 
ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

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

 
Nguyễn Văn Phương 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

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

      Số: 2121/Qð-UBND                  Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 8 năm 2019 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tân, 
giữ chức vụ Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Quyết ñịnh số 27/2003/Qð-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm 
cán bộ, công chức lãnh ñạo;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 52/2015/Qð-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, 
công chức tỉnh Thừa Thiên Huế; 

 Căn cứ Thông báo số 456-TB/TU ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm cán bộ; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,   

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Tân, Phó Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo, 
giữ chức vụ Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo. 

Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019 ñến ngày 31 tháng 8 
năm 2024. 

Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.  

ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, thủ trưởng 
các cơ quan có liên quan và ông Nguyễn Tân chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

CHỦ TỊCH 
 

Phan Ngọc Thọ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 2149/Qð-UBND 

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

      
Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 9 năm 2019 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ðình ðôi - Cửa Cạn 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi 
thủy sản; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1568/Qð-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Khu bảo vệ thủy sản ðình ðôi - Cửa Cạn, 
huyện Phú Lộc;  

 Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 1521/TTr-SNNPTNT ngày 28 tháng 8 năm 2019,  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ðình ðôi - Cửa Cạn với 
những nội dung chính như sau: 

1. Tên gọi: Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ðình ðôi - Cửa Cạn.  
2. ðịa ñiểm: Xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
3. Quy mô và diện tích: Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ðình ðôi - Cửa Cạn 

có diện tích toàn bộ mặt nước tự nhiên trong ñầm phá thuộc ñịa giới hành chính xã 
Vinh Hưng, huyện Phú Lộc gồm 2 vùng: 

- Vùng lõi bảo vệ có diện tích 14 hecta (Trước ñây là Khu bảo vệ thủy sản 
ðình ðôi - Cửa Cạn ñã ñược thành lập theo Quyết ñịnh số 1568/Qð-UBND ngày 
01/8/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế). Ranh giới ñược xác ñịnh bởi các 
ñoạn thẳng nối các ñiểm có tọa ñộ như sau: 

 TT Ký hiệu ñiểm Kinh ñộ Vĩ ñộ 

1 A 107º50´45" 16º21´30" 

2 B 107º50´43" 16º21´29" 

3 C 107º50´49" 16º21´09" 

4 D 107º50´57" 16º21´09" 

5 E 107º51´00" 16º21´11" 
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- Vùng khai thác, sử dụng chung có diện tích 326ha (trước ñây là vùng ñã ñược 
UBND huyện Phú Lộc giao quyền khai thác thủy sản vùng ñầm phá cho Chi hội nghề cá 
Trung Hưng, xã Vinh Hưng theo Quyết ñịnh số 4196/Qð-UBND ngày 13/11/2012, 
trừ ñi 14ha vùng lõi bảo vệ). Ranh giới vùng nước theo ñịa giới hành chính xã 
Vinh Hưng trừ vùng lõi bảo vệ. 

4. Mục tiêu: Xây dựng Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ñể tăng cường công tác 
bảo vệ nơi cư trú, tập trung sinh sản, bãi giống, bãi ñẻ thủy sản và tổ chức khai thác,  
sử dụng chung bền vững nguồn lợi thủy sản. 

5. Nội dung trong vùng lõi bảo vệ: 

a) Nghiêm cấm hoàn toàn các hoạt ñộng kinh tế làm ảnh hưởng ñến nguồn lợi 
thủy sản tự nhiên và môi trường thủy sinh, bao gồm: 

- Khai thác thủy sản (ñộng vật và thực vật thủy sinh). 

- Nuôi trồng thủy sản (ñộng vật và thực vật thủy sinh).  

- Xây dựng các công trình sản xuất (bao gồm cả công trình nhà ở). 

- Chăn thả gia súc, gia cầm vào vùng lõi bảo vệ. 

b) Các hoạt ñộng có ñiều kiện: 

- Hoạt ñộng khai thác thủy sản ñể nghiên cứu khoa học và hoạt ñộng tiêu diệt 
thủy sản ñịch họa trong vùng lõi bảo vệ phải ñược sự chấp thuận của Chi cục Thủy sản 
theo quy ñịnh của pháp luật.  

- Hoạt ñộng giao thông thủy ñược phép qua lại vô hại nhưng không ñược dừng 
tàu thuyền trong vùng lõi bảo vệ. 

- Hoạt ñộng du lịch sinh thái ñược phép khi có sự giám sát của cộng ñồng ngư dân 
ñịa phương. 

6. Hoạt ñộng trong vùng khai thác, sử dụng chung:  

- ðiều tra, nghiên cứu khoa học về loài thủy sản và môi trường sống của loài 
thủy sản. 

- Khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, du lịch giải trí gắn với hoạt ñộng 
thủy sản theo quy ñịnh của pháp luật. 

- Tuần tra, kiểm soát việc thực thi pháp luật. 

ðiều 2. Trách nhiệm và nhiệm vụ của các cơ quan, ñơn vị, tổ chức: 

1. Giao Chi hội nghề cá Trung Hưng, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc trực tiếp 
quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ðình ðôi - Cửa Cạn; chịu trách nhiệm bảo vệ, 
ngăn chặn các hành vi trái pháp luật gây hại vùng lõi bảo vệ và phối hợp với các cơ 
quan chức năng liên quan ñể xử lý; xây dựng quy chế quản lý, kế hoạch quản lý vùng 
khai thác - sử dụng chung, trình Ủy ban nhân dân xã Vinh Hưng phê chuẩn trước khi 
ban hành. Việc khai thác, nuôi trồng trong vùng khai thác, sử dụng chung không trái 
với các quy phạm pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của ñịa phương. 
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ðịnh kỳ trước ngày 10/11 hàng năm, Chi hội nghề cá Trung Hưng có trách nhiệm 
báo cáo về công tác quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoặc ñột xuất khi có 
yêu cầu của Chi cục Thủy sản. 

2. Giao Chi cục Thủy sản ñiều phối quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản 
ðình ðôi - Cửa Cạn; kiểm tra, giám sát hoạt ñộng của Chi hội nghề cá Trung Hưng 
dựa trên nguồn lực chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và các 
nguồn lực hợp pháp khác.  

3. Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, Ủy ban nhân dân xã Vinh Hưng có 
trách nhiệm quản lý theo thẩm quyền chung về vùng lãnh thổ. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lộc phối hợp với 
Chi cục Thủy sản quản lý theo thẩm quyền chuyên môn. 

 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết ñịnh 
số 1568/Qð-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
về việc thành lập Khu bảo vệ thủy sản ðình ðôi - Cửa Cạn. 

 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các sở: Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chi 
cục trưởng Chi cục Thủy sản; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc; Trưởng phòng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lộc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 
Vinh Hưng; Chủ tịch Chi hội nghề cá Trung Hưng và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.             

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Phương 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

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

Số: 16/CT-UBND     Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 8 năm 2019 

CHỈ THỊ 
Về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020  

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ðể triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 2268/CT-BGDðT ngày 08 
tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo về nhiệm vụ và giải pháp 
năm học 2019 - 2020 của ngành giáo dục phù hợp với tình hình thực tế của ñịa phương, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

I. SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO   

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã và thành phố Huế tổ chức quán triệt và chỉ ñạo các ñơn vị giáo dục và ñào tạo 
trên ñịa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2268/CT-BGDðT ngày 08 tháng 8 
năm 2019 của Bộ Giáo dục và ðào tạo; Kết luận số 55/KL-UBND ngày 09 tháng 3 
năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và ðào tạo 
và Thông báo số 264/TB-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 về Kết luận của Chủ tịch 
UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và ðào tạo, trong ñó 
tập trung vào các nội dung:  

1. Tiếp tục rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp, cơ sở giáo dục 
trên ñịa bàn toàn tỉnh một cách hợp lý và ñảm bảo nguyên tắc “tạo thuận lợi cho 
người dân, ñảm bảo quyền lợi học tập của học sinh, phù hợp với quy hoạch kinh tế - xã hội 
của tỉnh, ñáp ứng ñược các yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục theo quy ñịnh 
của Bộ Giáo dục và ðào tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục”. Thực hiện 
tốt công tác dự báo quy mô phát triển giáo dục theo từng cấp, bậc học ñể tiếp tục 
tham mưu dành quỹ ñất cho giáo dục. Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển các 
lớp, nhóm lớp trẻ, mẫu giáo ñộc lập tư thục và trường mầm non ở các ñịa bàn có 
khu công nghiệp. 

2. Tăng cường công tác xây dựng và nâng cao chất lượng ñội ngũ giáo viên và 
cán bộ quản lý các cấp ñảm bảo chuẩn hóa, ñủ số lượng, ñồng bộ về cơ cấu theo vị trí 
việc làm 

- ðẩy mạnh công tác quy hoạch ñội ngũ cán bộ quản lý và bồi dưỡng chuẩn hóa 
các ñiều kiện ñể kịp thời bổ sung cho ngành; triển khai công tác bồi dưỡng ñội ngũ 
giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, trong ñó ưu tiên cho giáo viên 
tiểu học ñể chuẩn bị cho công tác thay sách lớp 1 vào năm học 2020 - 2021; rà soát 
ñội ngũ giáo viên toàn ngành ñể có các giải pháp sắp xếp, bố trí hợp lý, ñồng thời 
phối hợp tốt với các trường sư phạm trên ñịa bàn ñể ñặt hàng ñào tạo giáo viên bổ sung 
kịp thời, không ñể xẩy ra tình trạng thừa, thiếu giáo viên và bảo ñảm nguyên tắc 
“ở ñâu có học sinh thì ở ñó phải có giáo viên”. 
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- ðẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDðT ngày 07 tháng 5 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và 
nâng cao ñạo ñức nhà giáo; tăng cường chỉ ñạo, kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh 
về ñạo ñức nhà giáo. Kiên quyết xử lý nghiêm giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục 
vi phạm ñạo ñức nhà giáo; thực hiện một cách ñầy ñủ các chế ñộ, chính sách cho 
ñội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng và bảo ñảm thực chất 
trong công tác ñánh giá giáo viên; thực hiện tốt công tác thi ñua, khen thưởng nhằm 
nâng cao ñời sống, tạo ñộng lực cho ñội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề. 

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông; tiếp thu và 
triển khai có hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; ñẩy mạnh 
ñịnh hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; tăng cường giáo dục 
ñạo ñức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên, bảo ñảm 
an toàn trường học; nâng cao hiệu quả giáo dục dân tộc 

a) Giáo dục mầm non 

 ðẩy mạnh việc thực hiện Quyết ñịnh số 866/Qð-UBND ngày 04/4/2019 của 
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai ñoạn 
2019 - 2025; tăng cường các ñiều kiện bảo ñảm an toàn cho trẻ, không ñể xảy ra tình trạng 
bạo hành trẻ; thực hiện ñầy ñủ chế ñộ dinh dưỡng, bảo ñảm an toàn thực phẩm; quản lý 
chặt chẽ chất lượng bữa ăn ở cơ sở giáo dục mầm non; triển khai thực hiện Chương trình 
Sữa học ñường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ (mầm non 
và tiểu học); tiếp tục phát huy hiệu quả chuyên ñề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ 
làm trung tâm”, tổ chức hoạt ñộng giáo dục dựa vào cộng ñồng, tăng cường tổ chức 
các hoạt ñộng trải nghiệm cho trẻ tùy theo ñiều kiện của từng ñịa phương, nhà trường 
và nhu cầu của trẻ ñể thực hiện, trong ñó phát huy hiệu quả việc ñưa làn ñiệu dân ca, 
ca Huế vào chương trình một cách phù hợp; các trường mầm non ñẩy mạnh việc 
phối hợp, hướng dẫn cha mẹ chăm sóc giáo dục trẻ.   

b) Giáo dục phổ thông 

- Chuẩn bị tốt ñội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán, nhất là giáo viên lớp 1 
ñể tham gia tập huấn ở trung ương và tổ chức tập huấn tại ñịa phương về sử dụng sách 
giáo khoa lớp 1; hoàn thành các ñiều kiện chuẩn bị triển khai chương trình lớp 1 theo 
chương trình giáo dục phổ thông mới; tiến hành biên soạn, thẩm ñịnh và tổ chức thực hiện 
nội dung giáo dục ñịa phương trong chương trình giáo dục phổ thông, ñồng thời thực hiện 
có hiệu quả nội dung giáo dục về lịch sử và văn hóa Huế trong các cấp, bậc học; căn cứ 
Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và ðào tạo ñể tham mưu việc lựa chọn sách 
giáo khoa phù hợp với thực tiễn giáo dục tỉnh nhà và thực hiện một cách công khai, 
minh bạch.  

- Thực hiện một cách quyết liệt và có hiệu quả Quyết ñịnh số 1882/Qð-UBND 
ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Kế hoạch giáo dục 
hướng nghiệp và ñịnh hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai ñoạn 
2018 - 2025, trong ñó chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục hướng nghiệp và 
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phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Triển khai hiệu quả các giải pháp của ðề án 
hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho học sinh 
ngay từ cấp học phổ thông. 

- Tăng cường hiệu quả công tác giáo dục ñạo ñức, lối sống, kỹ năng sống cho 
học sinh; chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; có các 
giải pháp ñể bảo ñảm an toàn cho học sinh trong qua trình ñưa ñón, thăm quan, dã ngoại; 
triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học, các giải pháp phòng, chống bạo lực 
học ñường; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia ñình - xã hội trong giáo dục 
ñạo ñức, lối sống cho học sinh. Thực hiện 5 ñiều Bác Hồ dạy gắn với các hoạt ñộng 
giáo dục ñảm bảo thiết thực, hiệu quả. Phối hợp tốt với Tỉnh ñoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế ñể phát huy vai trò, 
hiệu quả của các tổ chức này trong việc giáo dục, rèn luyện học sinh; xây dựng 
môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; ñưa phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” 
và “ Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” trở thành hoạt ñộng 
thường xuyên trong nhà trường.  

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục thể chất, y tế trường học; 
ñẩy mạnh phong trào học bơi và phòng, chống ñuối nước cho học sinh, sinh viên; 
tăng cường tổ chức các hoạt ñộng thể thao ngoại khóa, tổ chức các câu lạc bộ ñể thu hút 
học sinh, sinh viên  luyện tập thể thao; ñảm bảo các ñiều kiện vệ sinh và an toàn thực phẩm 
trong trường học. 

- Giáo dục thường xuyên: Tăng cường ñổi mới quản lý nhà nước ñối với các 
trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện, thị xã, thành phố 
trong công tác tổ chức hoạt ñộng dạy - học; thực hiện chương trình xóa mù chữ, 
chương trình giáo dục thường xuyên phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới. 
Hướng dẫn và triển khai có hiệu quả Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 
của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng ñối với công tác khuyến học, 
khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; ñẩy mạnh việc học tập của người lớn. 

c) Giáo dục dân tộc: Tiếp tục ñổi mới và tăng cường công tác quản lý giáo dục 
dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc nội trú và các 
trường phổ thông ở vùng núi có ñông học sinh dân tộc thiểu số.  

4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, ñặc biệt là tiếng Anh ở các cấp, bậc học 
và trình ñộ ñào tạo 

- Tiến hành tổ chức tổng kết kinh nghiệm và ñưa ra những ñề xuất trong việc 
triển khai cho trẻ mẫu giáo làm quen với ngoại ngữ (tiếng Anh) tại các trường mầm non 
ñã ñược chọn thực hiện thí ñiểm trong thời gian qua ñể mở rộng thêm một số trường mới; 
tổ chức khảo sát nhu cầu người học (gia ñình học sinh) và ñiều kiện cơ sở vật chất 
các trường tiểu học ñể mở rộng dạy tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, lớp 2. 
ðẩy mạnh triển khai có hiệu quả Kế hoạch 107/KH-UBND ngày 31/5/2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai ðề án dạy và học ngoại ngữ giai ñoạn 
2018 - 2025, trong ñó tập trung nâng cao tỷ lệ học sinh phổ thông học chương trình 
môn tiếng Anh hệ 10 năm. 
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- Phối hợp với các cơ sở ñào tạo ñể tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 
ñội ngũ giáo viên ngoại ngữ ở các trường phổ thông ñáp ứng yêu cầu và tiến ñộ triển khai 
chương trình giáo dục phổ thông mới và dạy các môn học khác; ñặc biệt, ñối với 
trường THPT chuyên Quốc Học ngoài việc tăng tỷ lệ giáo viên dạy các môn khoa học 
tự nhiên bằng ngoại ngữ (tiếng Anh), khuyến khích giáo viên các môn còn lại sử dụng 
một cách phù hợp. 

- Tiếp tục thực hiện ñổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, ñánh giá 
năng lực ngoại ngữ của học sinh theo chuẩn ñầu ra và trong quá trình giáo dục và ñào tạo; 
tăng cường rà soát, chỉ ñạo công tác tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia 
bảo ñảm minh bạch, khách quan, chính xác; tăng cường các ñiều kiện dạy và học 
ngoại ngữ theo hướng ứng dụng triệt ñể công nghệ thông tin; tham gia tích cực việc 
ñào tạo, bồi dưỡng và học tập ngoại ngữ (giáo viên và học sinh) theo hình thức trực tuyến; 
phát ñộng phong trào “Giáo viên và học sinh cùng học tiếng Anh” trong toàn ngành. 

5. ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch hành ñộng số 70/KH-UBND ngày 30 tháng 3 
năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện Nghị quyết 
17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ 
ñiện tử giai ñoạn 2019 - 2020, ñịnh hướng ñến 2025 và thực có hiệu quả Hệ sinh thái 
giáo dục thông minh theo Quyết ñịnh số 1779/Qð-UBND ngày 10/8/2018 của 
UBND tỉnh về việc ban hành ðề án "Phát triển dịch vụ ñô thị thông minh trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 ñịnh hướng ñến năm 2025" với nhiệm vụ tập trung 
tinh thần, trí tuệ, nhân lực và các ñiều kiện tài chính ñể thực hiện có hiệu quả nhằm 
tạo ra sự ñồng bộ, tiên tiến và hiện ñại trong ứng dụng công nghệ thông tin ñáp ứng 
yêu cầu quản lý giáo dục, yêu cầu giảng dạy, học tập và yêu cầu của người dân, 
doanh nghiệp trong việc thụ hưởng các dịch vụ giáo dục theo hướng thông minh, tiện ích 
và hiệu quả. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kiểm tra, ñánh giá 
và quản lý giáo dục, quản trị nhà trường; triển khai thực hiện có hiệu quả ðề án thí ñiểm 
"Phòng học thông minh" và "Lớp học thông minh" tại các ñơn vị ñã ñược lựa chọn; 
từng bước triển khai giải pháp tuyển sinh trực tuyến lớp ñầu cấp học và sử dụng hồ sơ 
ñiện tử (sổ ñiểm, học bạ, sổ liên lạc); bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ 
thông tin cho ñội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo.  

- Thực hiện hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và phổ thông, 
triển khai thực hiện các phần mềm quản lý và hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục 
do Bộ Giáo dục và ðào tạo triển khai, ñồng thời sử dụng có hiệu quả các phần mềm 
dùng chung của UBND tỉnh trong hệ thống xác thực tập trung (SSO).  
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6. ðẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm ñối với các cơ sở 
giáo dục 

Tiếp tục thực hiện việc phân cấp và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm ñối với 
cơ sở giáo dục theo quy ñịnh. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực giáo dục và ñào tạo; lựa chọn một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông 
có ñiều kiện phù hợp ñể thực hiện thí ñiểm tự chủ khi có chủ trương của Chính phủ. 

7. Hội nhập quốc tế trong giáo dục và ñào tạo 

- Tạo ñiều kiện cho các trường mầm non, phổ thông giao lưu, hợp tác với các 
trường học của tất cả các nước (trong ñó ưu tiên các nước ASEAN) ñể tạo cơ hội cho 
học sinh, sinh viên và giáo viên hòa ñồng, học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng. 

- Tăng cường và tạo ñiều kiện ñể thu hút các cơ sở giáo dục nước ngoài có uy tín 
hoặc ñược cấp có thẩm quyền công nhận vào tỉnh nhà dưới hình thức thành lập các cơ sở 
giáo dục có vốn ñầu tư nước ngoài hoặc liên danh, liên kết với các cơ sở giáo dục của 
Việt Nam theo quy ñịnh của pháp luật. 

- Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra các chương trình liên kết giáo dục ở 
các cấp học và trình ñộ ñào tạo; các cơ sở giáo dục có vốn ñầu tư từ nước ngoài và 
các hoạt ñộng tư vấn du học; việc cấp, phát văn bằng theo ñúng thẩm quyền ñược 
phân công. 

8. Tăng cường cơ sở vật chất bảo ñảm chất lượng các họat ñộng giáo dục và 
ñào tạo  

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế 
ñể tham mưu chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện chương trình, sách giáo khoa 
giáo dục phổ thông mới, ñặc biệt là lớp 1 năm học 2020 - 2021; triển khai có hiệu quả 
Kế hoạch thực hiện ðề án bảo ñảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non 
và giáo dục phổ thông giai ñoạn 2017 - 2025 trên ñịa bàn tỉnh. 

- Bổ sung xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, các phòng chức năng, 
bếp ăn, nhà vệ sinh, công trình nước sạch và mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học 
còn thiếu, trong ñó ưu tiên cho vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và vùng biên giới, 
hải ñảo. 

- Giải quyết dứt ñiểm tình trạng nhà vệ sinh và công trình nước sạch không 
ñảm bảo vệ sinh trong các cơ sở giáo dục; không ñưa vào sử dụng các công trình trường, 
lớp học, nhà vệ sinh chưa ñảm bảo an toàn theo quy ñịnh. 

- Rà soát các tiêu chí về cơ sở vật chất, thiết bị của các trường ñược công nhận 
ñạt chuẩn quốc gia bảo ñảm ñúng quy ñịnh. Xây dựng và thực hiện kế hoạch bổ sung, 
duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết bị ñối với các tiêu chí trường chuẩn quốc gia 
ñã quá hạn, bị xuống cấp. Tiến hành xây dựng mô hình trường học kiểu mẫu ở các 
cấp, bậc học. 
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II. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Chỉ ñạo các cơ quan thông tấn báo chí ñẩy mạnh công tác tuyên truyền các 
chủ trương, chính sách của ðảng và Nhà nước về giáo dục và ñào tạo; bám sát thực tế 
ở cơ sở ñể kịp thời phản ánh, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong quản lý 
giáo dục, trong dạy học và trong học tập của học sinh, sinh viên; vận ñộng, kêu gọi 
các tổ chức, cá nhân tiếp tục tham gia hỗ trợ, ñộng viên, tạo ñiều kiện ñể ngành giáo dục 
thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội của tỉnh ñã ñề ra. 

III. CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH  

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ ñược giao, phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo 
tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 ñúng yêu cầu ñề ra; quan tâm 
ñúng mức công tác ñầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học và trang thiết bị 
dạy học, giải quyết các vấn ñề liên quan ñến biên chế, chế ñộ chính sách, kinh phí và 
các vấn ñề khác liên quan ñến các hoạt ñộng của ngành Giáo dục.  

IV. ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ HUẾ 

1. Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và ðào tạo chỉ ñạo các cơ sở giáo dục, 
các ñơn vị trường học trên ñịa bàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. 

2. Chỉ ñạo các phòng, ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường, 
thị trấn hỗ trợ, tạo ñiều kiện thuận lợi cho ngành giáo dục và ñào tạo thực hiện tốt 
nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. 

3. Chỉ ñạo Phòng Giáo dục và ðào tạo hướng dẫn cho các ñơn vị trường học 
trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; tiếp tục quan tâm thực hiện 
công tác kiểm tra ñể chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực và xử lý 
nghiêm các sai phạm trong các ñơn vị giáo dục. 

4. Tiếp tục chỉ ñạo thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, quy hoạch mạng lưới 
trường, lớp trên ñịa bàn một cách hợp lý và phù hợp với quy hoạch chung toàn tỉnh; 
tranh thủ các nguồn vốn hợp pháp ñể tăng cường ñầu tư cơ sở vật chất và các ñiều kiện 
ñể nâng tỷ lệ trường ñạt chuẩn quốc gia và trường học 2 buổi ngày ở các cấp, bậc  học, 
ñặc biệt là cấp tiểu học ñể chuẩn bị cho thay sách lớp 1 vào năm học 2020 - 2021; 
tiếp tục thực hiện có hiệu quả Công văn số 3674/UBND-GD ngày 04/7/2014 của 
UBND tỉnh về việc quy ñịnh số học sinh/lớp; quan tâm xây dựng ñội ngũ nhà giáo 
ñảm bảo chuẩn hóa và tỷ lệ giáo viên/lớp theo quy ñịnh của bộ, ngành Trung ương. 
Chỉ ñạo, kiểm tra chặt chẽ triệt ñể chống lạm thu trong các cơ sở giáo dục và ñào tạo 
thuộc quyền quản lý; thực hiện các chế ñộ, chính sách cho ñội ngũ nhà giáo và người 
lao ñộng ñầy ñủ, ñúng quy ñịnh ñể góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.  
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V. CÁC TRƯỜNG CAO ðẲNG, TRUNG CẤP CÓ ðÀO TẠO SƯ PHẠM 

1. Tổ chức triển khai quán triệt ñến tận cán bộ, giáo viên và người lao ñộng 
trong ñơn vị nội dung Chỉ thị số 2268/CT-BGDðT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
ðào tạo về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục và 
căn cứ nội dung Chỉ thị này ñể xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 
của ñơn vị theo ñúng yêu cầu và nhiệm vụ ñược giao. 

2. Tiếp tục thực hiện ñổi mới chương trình ñào tạo, phương pháp ñào tạo và 
ñánh giá kết quả học tập của người học. 

Yêu cầu Thủ trưởng các ñơn vị, ñịa phương, các trường học triển khai thực hiện 
nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và ðào tạo ñể tổng hợp, báo cáo 
Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và ðào tạo./. 

 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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