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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 
Số: 51/2019/Qð-UBND    Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 9 năm 2019 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh thẩm quyền phê duyệt dự toán và quyết toán các khoản 
thu, chi từ hoạt ñộng quản lý dự án của các chủ ñầu tư, ban quản lý dự án  

sử dụng vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý 
 

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 Nghị ñịnh số 32/2015/Nð-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ 
về quản lý chi phí ñầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 
về quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 42/2017/Nð-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 
năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 16/2016/Nð-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ 
về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu ñãi 
của các nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 16/2015/Nð-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 
Chính phủ quy ñịnh cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 141/2016/Nð-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của 
Chính phủ quy ñịnh cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực 
sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp kinh tế khác; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 130/2005/Nð-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của 
Chính phủ quy ñịnh chế ñộ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý 
hành chính ñối với cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 117/2013/Nð-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của 
Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 130/2005/Nð-CP ngày 17 
tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy ñịnh chế ñộ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 
sử dụng kinh phí quản lý hành chính ñối với cơ quan nhà nước; 
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Căn cứ Thông tư  số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính 
Quy ñịnh về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt ñộng quản lý dự án của các 
chủ ñầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 1 năm 2019 về sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư  số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 
của Bộ Tài chính Quy ñịnh về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt ñộng quản lý 
dự án của các chủ ñầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 927/TTr-STC ngày 18 
tháng 4 năm 2019 và Tờ trình số 2273/TTr-STC ngày 28 tháng 8 năm 2019. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo quyết ñịnh này Quy ñịnh thẩm quyền phê duyệt 
dự toán và quyết toán các khoản thu, chi từ hoạt ñộng quản lý dự án của các chủ 
ñầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Thừa Thiên Huế 
quản lý. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 
và thay thế Quyết ñịnh số 2157/Qð-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh việc lập dự toán, phê duyệt dự toán quản lý sử dụng 
các khoản thu từ hoạt ñộng quản lý dự án và quyết toán thu, chi quản lý dự án 
của các chủ ñầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở, ban, 
ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố; Giám ñốc Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế; Giám ñốc các Ban Quản lý 
dự án ñầu tư, Chủ ñầu tư các dự án và Thủ trưởng các ñơn vị 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              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH  THỪA THIÊN HUẾ                         ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ðỊNH  
Thẩm quyền phê duyệt dự toán và quyết toán các khoản thu, chi từ 

 hoạt ñộng quản lý dự án của các Chủ ñầu tư, Ban quản lý dự án  
sử dụng vốn ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 51/2019/Qð-UBND 
 ngày 09 tháng 9 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. Phạm vi ñiều chỉnh: Quy ñịnh này quy ñịnh thẩm quyền phê duyệt dự toán, 
quyết toán các khoản thu, chi từ hoạt ñộng quản lý dự án của các chủ ñầu tư, 
ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án (BQLDA) (bao gồm cả các dự án 
sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu ñãi của các nhà tài trợ 
nước ngoài ñược cân ñối vào ngân sách nhà nước) do các cơ quan có thẩm quyền 
thuộc tỉnh thành lập sử dụng vốn ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý. 

2. ðối tượng áp dụng: Các chủ ñầu tư, BQLDA, các tổ chức, cá nhân có liên quan 
ñến việc quản lý, sử dụng, thanh tra, kiếm tra, kiểm toán, kiểm soát thanh toán 
ñối với các khoản thu từ hoạt ñộng quản lý dự án của các chủ ñầu tư, BQLDA sử dụng 
vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển 
chính thức (ODA) và vốn vay ưu ñãi của các nhà tài trợ nước ngoài ñược cân ñối 
vào ngân sách nhà nước).  

3. ðối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 
và vốn vay ưu ñãi của các nhà tài trợ nước ngoài ñược cân ñối vào ngân sách nhà nước 
trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các ñơn vị ñược phân cấp quản lý, ñược 
áp dụng theo quy ñịnh của ñiều ước quốc tế về ODA hoặc thỏa thuận với nhà tài trợ. 
Trường hợp ñiều ước quốc tế về ODA hoặc thỏa thuận với nhà tài trợ không có 
quy ñịnh cụ thể thì việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán, quyết toán thu, 
chi từ hoạt ñộng quản lý dự án ñược thực hiện theo quy ñịnh này. 

4. Quy ñịnh này không áp dụng ñối với doanh nghiệp tư vấn khi hợp ñồng 
tư vấn quản lý dự án ký với chủ ñầu tư, BQLDA khác; các BQLDA chuyên ngành, 
BQLDA khu vực do người ñại diện có thẩm quyền của tập ñoàn kinh tế, tổng công ty 
nhà nước quyết ñịnh thành lập theo quy ñịnh tại Khoản 7 ðiều 1 Nghị ñịnh số 
42/2017/Nð-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 
Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án ñầu tư 
xây dựng ñược thực hiện theo cơ chế doanh nghiệp. 
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ðiều 2. Nội dung các khoản thu, chi từ hoạt ñộng quản lý dự án 
1. Nội dung các khoản thu từ hoạt ñộng quản lý dự án ñược thực hiện theo 

quy ñịnh tại ðiều 2 Thông tư  số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 
Quy ñịnh về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt ñộng quản lý dự án của các 
chủ ñầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (gọi tắt là Thông tư số 
72/2017/TT-BTC) và Khoản 1, ðiều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 
năm 2019 Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17 
tháng 7 năm 2017 Quy ñịnh về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt ñộng 
quản lý dự án của các chủ ñầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước 
(gọi tắt là Thông tư số 06/2019/TT-BTC) của Bộ Tài chính; 

2. Nội dung các khoản chi từ hoạt ñộng quản lý dự án ñược thực hiện. 
a) ðối với chủ ñầu tư và BQLDA nhóm I: Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 11 

Thông tư số 72/2017/TT-BTC và Khoản 5, ðiều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTC. 
b) ðối với BQLDA nhóm II: Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 17 Thông tư số 

72/2017/TT-BTC và Khoản 10, ðiều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTC. 
ðiều 3. Phân nhóm Ban quản lý dự án 

Việc phân nhóm BQLDA ñầu tư do Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, 
Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh 
thành lập và do chủ ñầu tư quyết ñịnh thành lập ñược thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 4 
Thông tư số 72/2017/TT-BTC. 

Chương II 

THẨM QUYỀN THẨM ðỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN 
CÁC KHOẢN THU, CHI TỪ HOẠT ðỘNG QUẢN LÝ DỰ ÁN  

ðiều 4. Ủy quyền Giám ñốc Sở Tài chính  

1. Phê duyệt dự toán các khoản thu, chi từ hoạt ñộng quản lý dự án hàng năm 
cho các ban quản lý các dự án ñầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước do 
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết ñịnh thành lập, BQLDA ñầu tư xây dựng 
một dự án do chủ ñầu tư quyết ñịnh thành lập theo quy ñịnh tại ðiều 19 Nghị ñịnh số 
59/2015/Nð-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý. 

2. Phê duyệt quyết toán các khoản thu, chi từ hoạt ñộng quản lý dự án 
hàng năm cho các BQLDA tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Chủ tịch 
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết ñịnh thành lập, các BQLDA sử dụng nguồn 
vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu ñãi của các nhà tài trợ nước 
ngoài ñược cân ñối vào ngân sách Nhà nước có tổng mức ñầu tư từ nhóm B trở lên 
trực thuộc UBND tỉnh hoặc các sở, ngành cấp tỉnh quản lý (Trường hợp ñiều ước 
quốc tế về ODA hoặc thỏa thuận với nhà tài trợ có quy ñịnh cụ thể ñược áp dụng theo 
Hiệp ñịnh và ðiều ước quốc tế ñó). 

3. Chấp thuận bằng văn bản Quy chế chi tiêu nội bộ ñối với chủ ñầu tư, 
BQLDA nhóm I và nhóm II theo quy ñịnh phân nhóm tại ðiều 3 của quy ñịnh này 
ñối với các BQLDA ñầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Chủ tịch 
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết ñịnh thành lập.   
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ðiều 5. Thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố Huế 
(cấp huyện) 

1. Phê duyệt dự toán và quyết toán các khoản thu, chi từ hoạt ñộng quản lý 
dự án hàng năm cho các BQLDA ñầu tư xây dựng khu vực do Chủ tịch UBND cấp huyện 
quyết ñịnh thành lập. 

2. Chấp thuận bằng văn bản Quy chế chi tiêu nội bộ ñối với Chủ ñầu tư, 
BQLDA nhóm I và nhóm II theo quy ñịnh phân nhóm tại ðiều 3 của quy ñịnh này 
ñối với các Ban quản lý các dự án ñầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước 
do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết ñịnh thành lập.   

ðiều 6. Ủy quyền Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp 
Thừa Thiên Huế 

1. Phê duyệt dự toán và quyết toán các khoản thu, chi từ hoạt ñộng quản lý 
dự án hàng năm cho BQLDA ñầu tư xây dựng Khu Kinh tế, công nghiệp trực thuộc 
Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp Thừa Thiên Huế. 

2. Chấp thuận bằng văn bản Quy chế chi tiêu nội bộ ñối với BQLDA ñầu tư 
xây dựng Khu Kinh tế, công nghiệp và các chủ ñầu tư, BQLDA nhóm I theo quy ñịnh 
phân nhóm tại ðiều 3 của quy ñịnh này do Trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế, 
công nghiệp Thừa Thiên Huế quyết ñịnh thành lập.   

ðiều 7. Thẩm quyền của chủ ñầu tư, BQLDA do người quyết ñịnh ñầu tư 
giao (trừ trường hợp người quyết ñịnh ñầu tư giao BQLDA ñầu tư xây dựng 
chuyên ngành, BQLDA ñầu tư xây dựng khu vực làm chủ ñầu tư) 

1. Chủ ñầu tư, BQLDA của dự án có tổng mức ñầu tư nhỏ hơn 15 tỷ ñồng: 

a) Chủ ñầu tư thẩm ñịnh, phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án. 

b) Chủ ñầu tư, BQLDA quản lý một dự án có tổng mức ñầu tư nhỏ hơn 15 tỷ ñồng 
không phải lập và duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án hàng năm. Khi dự án 
ñược giao quản lý hoàn thành, chủ ñầu tư, BQLDA lập báo cáo quyết toán chi phí 
quản lý dự án kèm theo chứng từ chi tiêu cùng hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành 
gửi cơ quan thẩm tra quyết toán phê duyệt theo quy ñịnh về quyết toán dự án 
hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.  

2. Chủ ñầu tư của dự án có tổng mức ñầu tư từ 15 tỷ ñồng trở lên: 

a) Chủ ñầu tư thẩm ñịnh, phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án hằng năm. 
Căn cứ ñiều kiện cụ thể của dự án, chủ ñầu tư quyết ñịnh việc lập và phê duyệt một 
dự toán chung cho cả chủ ñầu tư và BQLDA sử dụng hoặc lập và duyệt 02 dự toán 
thu, chi quản lý dự án riêng cho chủ ñầu tư và BQLDA ñể thuận tiện sử dụng. 

b) Chủ ñầu tư tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án 
khi kết thúc niên ñộ ngân sách hằng năm và quyết toán chi phí quản lý toàn dự án 
khi dự án hoàn thành theo quy ñịnh.  
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ðiều 8. Thẩm quyền của cơ quan thẩm ñịnh trực thuộc 

1. Phòng Tài chính ðầu tư là ñơn vị chức năng thuộc Sở Tài chính có nhiệm vụ 
trực tiếp tổ chức thẩm tra dự toán, quyết toán và thẩm ñịnh quy chế sử dụng kinh phí 
dự án tiết kiệm ñược, quy chế chi tiêu nội bộ các khoản thu từ hoạt ñộng quản lý 
dự án hàng năm thuộc thẩm quyền phê duyệt của Giám ñốc Sở Tài chính quy ñịnh 
tại ðiều 4 của quy ñịnh này. 

2. Phòng Tài chính Kế hoạch là ñơn vị chức năng thuộc UBND cấp huyện 
có nhiệm vụ trực tiếp tổ chức thẩm tra dự toán, quyết toán và thẩm ñịnh quy chế 
sử dụng kinh phí dự án tiết kiệm ñược, quy chế chi tiêu nội bộ các khoản thu từ 
hoạt ñộng quản lý dự án hàng năm thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch 
UBND cấp huyện quy ñịnh tại ðiều 5 của quy ñịnh này. 

3. Phòng Kế hoạch Tổng hợp thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp 
Thừa Thiên Huế là ñơn vị chức năng có nhiệm vụ trực tiếp tổ chức tổ chức thẩm tra 
dự toán, quyết toán và thẩm ñịnh quy chế sử dụng kinh phí dự án tiết kiệm ñược, 
quy chế chi tiêu nội bộ các khoản thu từ hoạt ñộng quản lý dự án hàng năm thuộc 
thẩm quyền phê duyệt của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp Thừa Thiên Huế 
quy ñịnh tại ðiều 6 của quy ñịnh này. 

4. Bộ phận kế toán của chủ ñầu tư tổ chức thực hiện trình chủ ñầu tư phê duyệt 
dự toán, quyết toán và quy chế sử dụng kinh phí dự án tiết kiệm ñược từ khoản thu 
hoạt ñộng quản lý dự án hàng năm thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ ñầu tư 
quy ñịnh tại ðiều 7 của quy ñịnh này. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 9. Quy ñịnh chuyển tiếp 

ðối với các khoản thu, chi chi phí quản lý dự án hằng năm của chủ ñầu tư, 
BQLDA chưa ñược phê duyệt quyết toán trước hiệu lực của quy ñịnh này thì thực hiện 
phê duyệt quyết toán theo thẩm quyền quy ñịnh tại Quyết ñịnh này.  

ðiều 10. Tổ chức thực hiện  

1. Giám ñốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, 
Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp Thừa Thiên Huế có trách nhiệm tổ 
chức thẩm tra, phê duyệt dự toán và quyết toán thu, chi các khoản thu từ hoạt ñộng 
quản lý dự án theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước 
pháp luật theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh này. 

2. Cơ quan thanh toán chịu trách nhiệm kiểm soát, thanh toán, ñối chiếu và 
xác nhận kinh phí ñã thanh toán, kinh phí còn dư các khoản thu từ hoạt ñộng quản lý 
dự án của các chủ ñầu tư, BQLDA sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy ñịnh. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật ñược 
dẫn chiếu ñể áp dụng tại Quy ñịnh này ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế bằng 
văn bản mới thì sẽ áp dụng theo các văn bản mới ñó. 
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4. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, ñôn ñốc, kiểm tra các huyện, thị xã, 
thành phố và các chủ ñầu tư, ban quản lý dự án tình hình quản lý, sử dụng các 
khoản thu từ hoạt ñộng quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; có biện pháp 
xử lý theo quy ñịnh của pháp luật ñối với các cá nhân, ñơn vị có hành vi vi phạm 
trong quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt ñộng quản lý dự án của các chủ ñầu tư, 
BQLDA sử dụng vốn ngân sách nhà nước./.             
 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 

 
Số: 52/2019/Qð-UBND   Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 9 năm 2019 

  

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh về ñiều kiện hỗ trợ và trách nhiệm thi hành chính sách  

hỗ trợ phát triển du lịch cộng ñồng tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025 
 
 

ỦY BAN NHÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

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

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 18 tháng 6  năm 2014; 

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 quyết số 05/2019/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh về quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng ñồng 
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025; 

Theo ñề nghị của Sở Du lịch tại Công văn số 887/SDL-NCPTDL ngày 30 tháng 8 
năm 2019. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về ñiều kiện hỗ trợ và 
trách nhiệm thi hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng ñồng tỉnh Thừa Thiên Huế 
ñến năm 2025. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2019. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Du lịch, 
Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng 
các cơ quan, ñơn vị và 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 Dung 

 



CÔNG BÁO/Số 40/Ngày 17-9-2019 11

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
 

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

 

QUY ðỊNH 
ðiều kiện hỗ trợ và trách nhiệm thi hành chính sách hỗ trợ  

phát triển du lịch cộng ñồng tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025  
 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 52/2019/Qð-UBND  
ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
 

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

1. Phạm vi ñiều chỉnh: Quy ñịnh ñiều kiện hỗ trợ và trách nhiệm của các cơ quan, 
ban, ngành liên quan thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng ñồng trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2019 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch 
cộng ñồng tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025. 

2. ðối tượng áp dụng: 

a) Các cơ quan quản lý nhà nước về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch 
cộng ñồng; 

b) Các cơ quan, tổ chức, ñơn vị ñược giao quản lý tại các ñiểm du lịch cộng ñồng; 

c) Hộ gia ñình, cá nhân, tổ chức ñược cơ quan có thẩm quyền công nhận ñủ 
ñiều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch cộng ñồng; 

d) Các cơ quan, ñơn vị, cá nhân khác có liên quan. 

ðiều 2. Quy ñịnh về tiêu chí, ñiều kiện hỗ trợ  

1. Tiêu chí  chung: 

Những ñiểm (thôn, làng, bản) có những tài nguyên du lịch nổi trội, phù hợp với 
quy hoạch phát triển du lịch chung của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố ñược xem xét ñể 
phát triển du lịch cộng ñồng, gồm: 

a) Về tài nguyên văn hóa: có ít nhất 03 loại trong nhóm tài nguyên sau ñây: 

- ðang có sự hiện diện của các nhóm dân tộc thiểu số. 

- ðang còn lưu giữ, bảo tồn và duy trì các hình thức biểu diễn nghệ thuật, các lễ hội 
truyền thống ñịnh kỳ của ñịa phương. 

- Có các ñiểm tham quan lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng trên ñịa bàn. 

- Có các ngành nghề sản xuất hàng thủ công.  

- Có các loại cây trồng ñặc sản và thực hành hoạt ñộng nông nghiệp. 

- Có các loại ñặc sản ẩm thực ñịa phương.  

- Hoạt ñộng thường nhật của cộng ñồng trong sinh hoạt và sản xuất 

- Lối sinh hoạt ñộc ñáo và sự thân thiện của người dân. 
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b) Về tài nguyên tự nhiên: có ít nhất 01 loại trong nhóm tài nguyên sau: 

- Cảnh quan vùng nông thôn, vùng ñồi núi, ñầm phá/khu vực rừng thiên nhiên 
còn giữ ñược nét hoang sơ. 

- Hệ ñộng, thực vật phong phú ñang ñược bảo tồn, gìn giữ tốt. 

- Các yếu tố thiên nhiên ñặc biệt (núi, ñồi, thác nước, suối, hồ…) có thể thực hiện 
một số loại hình thể thao (chèo thuyền, leo núi, ñi bộ ñường núi,…). 

2.  Tiêu chí ưu tiên lựa chọn ñể hỗ trợ phát triển giai ñoạn 2020 - 2025:  

a) Ưu tiên những ñiểm du lịch ñã ñược Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận. 

b) Những ñiểm du lịch ñáp ứng các tiêu chí quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này, ñã 
có hạ tầng du lịch cơ bản ñảm bảo nhưng cần bổ sung, nâng cấp hoàn thiện hoặc ñã 
có một số dịch vụ, sản phẩm phục vụ khách du lịch nhưng cần ñược hỗ trợ ñầu tư ñể 
tạo sự ñồng bộ, có chất lượng và hấp dẫn du khách.  

c) Những ñiểm du lịch ñang có những hoạt ñộng du lịch gắn với cộng ñồng khá 
phát triển, ñang thu hút sự quan tâm của khách du lịch và các ñơn vị lữ hành, cần 
ưu tiên tập trung hỗ trợ ñầu tư tạo ñiểm nhấn, ñặc trưng và mang tính dẫn dắt về một số 
mô hình, ñiểm ñến du lịch cộng ñồng trên ñịa bàn tỉnh.  

d) Các ñiểm có thể tổ chức xây dựng thêm một số dịch vụ, sản phẩm du lịch mới 
và gắn kết với các ñiểm du lịch khác ñể hình thành các tour, tuyến du lịch vùng, khu vực. 

ñ) Các ñiểm ñang có ít nhất 01 ñơn vị lữ hành thường xuyên ñưa khách ñến 
tham quan, trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ du lịch tại ñây. 

3. ðiều kiện ñược hỗ trợ ñối với tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân tại ñiểm du lịch. 

a) ðược cơ quan có thẩm quyền (UBND cấp huyện) xác nhận hoặc công nhận 
ñủ ñiều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch cộng ñồng. 

b) Cam kết bằng văn bản tham gia hoạt ñộng du lịch cộng ñồng tại ñiểm du lịch 
ít nhất 06 năm. 

c) Có hộ khẩu thường trú tại ñịa phương có ñiểm du lịch. 

d) ðược cơ quan có thẩm quyền chuyên môn về du lịch (UBND cấp huyện) 
thẩm ñịnh, xác nhận về các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, sản phẩm ñược nâng cấp 
ñể phục vụ tại ñiểm du lịch. 

ðiều 3. Các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng ñồng 

Các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng ñồng ñược thực hiện theo Quy ñịnh 
tại ðiều 3, ðiều 4 và ðiều 5 của Nghị quyết số 05/2019/NQ-HðND ngày 09 tháng 6 
năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về chính sách hỗ trợ phát triển 
du lịch cộng ñồng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025. 
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ðiều 4. Kinh phí thực hiện 

1. Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, gồm: 

a) Nguồn ngân sách nhà nước chi ñầu tư phát triển du lịch dịch vụ ñược bố trí 
trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, ñơn vị và ñịa phương 
ñể thực hiện các hoạt ñộng về ñầu tư xây dựng quy ñịnh tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5  ðiều 3 
của Nghị quyết số 05/2019/NQ-HðND. 

b) Nguồn ngân sách nhà nước chi sự nghiệp du lịch ñược bố trí trong dự toán 
Ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, ñơn vị và ñịa phương ñể thực hiện 
các nội dung hỗ trợ quy ñịnh tại Khoản 6, 7 ðiều 3, ðiều 4, ðiều 5 của Nghị quyết số 
05/2019/NQ-HðND. 

 c) Nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, ðề án có liên quan (Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, 
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh...). 

Việc phân bổ, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện theo quy ñịnh của Luật 
ðầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 

2. Nguồn kinh phí khác gồm kinh phí của các tổ chức, cá nhân cùng tham gia 
phát triển du lịch cộng ñồng; kinh phí huy ñộng từ các nguồn vốn hợp pháp khác. 

3. Hàng năm, căn cứ khả năng cân ñối ngân sách ñịa phương, Sở Tài chính 
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí vốn trong dự toán ngân sách nhà nước 
hằng năm của tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố ñể 
thực hiện hỗ trợ các ñiểm du lịch cộng ñồng. UBND cấp huyện căn cứ Quyết ñịnh số 
52/2016/Qð-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy ñịnh về 
công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn ñầu tư công, 
vốn sự nghiệp có tính chất xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñể triển khai 
việc hỗ trợ nguồn vốn này. 

ðiều 5. Cách thức hỗ trợ: Sở Du lịch nghiên cứu, tham mưu văn bản hướng dẫn 
trình tự các bước thực hiện về chính sách hỗ trợ ñảm bảo thuận lợi, hiệu quả, ñúng 
quy ñịnh.  

ðiều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành liên quan 

1. Trách nhiệm của Sở Du lịch: 

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, ñịa phương liên quan trong việc triển khai 
thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng ñồng tỉnh Thừa Thiên Huế ñến 
năm 2025 ñảm bảo theo ñúng quy ñịnh. 

b) ðầu mối tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện chính sách trên cơ sở ñề nghị 
của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có ñiểm du lịch cộng ñồng thuộc phạm vi 
danh mục hỗ trợ. Hàng năm, vào thời ñiểm lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, 
Sở Du lịch xây dựng dự toán kinh phí thực hiện chính sách tổng hợp chung trong 
dự toán của ngành gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và ðầu tư (ñối với nội dung chi 
ñầu tư phát triền) ñể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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c) Chịu trách nhiệm thẩm ñịnh hồ sơ ñề xuất hưởng chính sách hỗ trợ của các 
ñối tượng nơi có ñiểm du lịch cộng ñồng thuộc phạm vi danh mục hỗ trợ. Chủ trì 
phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, phúc tra kết quả triển khai thực hiện chính sách 
hỗ trợ phát triển du lịch cộng ñồng của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.  

d) Giải quyết theo thẩm quyền hoặc ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời 
các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong thực tế. ðịnh kỳ cuối năm tổng hợp, tham mưu 
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, ñánh giá kết quả thực hiện giai ñoạn 2020 - 2022 
và tổng kết thực hiện chính sách. 

2. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và ðầu tư: 

a) Chủ trì phối hợp với Sở Du lịch và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế 
hướng dẫn về trình tự, cách thức thực hiện nội dung chi hỗ trợ ñầu tư phát triển nơi 
có ñiểm du lịch cộng ñồng thuộc phạm vi danh mục hỗ trợ.  

b) Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục các 
ñiểm du lịch cộng ñồng ñược hỗ trợ chính sách. 

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính: 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các cơ quan, ñơn vị liên quan tham mưu 
Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn sự nghiệp trong dự toán kế hoạch hằng năm 
ñể thực hiện chính sách hỗ trợ. 

b) Phối hợp với Sở Du lịch trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí 
kinh phí thực hiện; hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí theo quy ñịnh của 
Luật Ngân sách Nhà nước. 

c) Kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí ñúng mục ñích, ñúng ñối tượng và 
hướng dẫn việc thực hiện thủ tục cấp phát, thanh quyết toán theo quy ñịnh. 

4. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải: 

a) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan 
liên quan thẩm ñịnh các dự án hạ tầng giao thông ñược hỗ trợ; hướng dẫn, kiểm tra, 
giám sát việc triển khai thực hiện các dự án hạ tầng giao thông ở cơ sở. 

b) Phối hợp với UBND các huyện và cơ quan, ñơn vị liên quan lập, ñiều chỉnh, 
bổ sung quy hoạch hệ thống ñường giao thông ñến các khu, ñiểm du lịch.  

5. Trách nhiệm của Sở Xây dựng:  

Hướng dẫn, thẩm ñịnh hồ sơ, thủ tục liên quan ñối với các hạng mục ñầu tư 
hạ tầng tại các ñiểm du lịch ñược hỗ trợ theo Quy ñịnh này; kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về chất lượng công trình. 

6. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Phối hợp với Sở Du lịch trong xây dựng các dự án phát triển du lịch cộng ñồng 
gắn với xây dựng nông thôn mới và ðề án OCOP tại các ñịa phương. 
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b) Khuyến khích, hỗ trợ các nghệ nhân mở các lớp truyền nghề cho lao ñộng 
nông thôn. Phối hợp với các Sở, ngành, ñịa phương liên quan trong công tác tuyên truyền, 
vận ñộng người dân, du khách bảo vệ rừng, bảo vệ cảnh quan môi trường du lịch. 

c) Lồng ghép nhiệm vụ phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng ñồng trong 
thực hiện các dự án, mục tiêu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới (quy hoạch xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, ñào tạo 
nghề lao ñộng nông thôn,vệ sinh môi trường...). 

5. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ:  

Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ 
tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ các ñặc sản ñịa phương ñối với các thương hiệu, 
sản phẩm du lịch cộng ñồng trong thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của 
tỉnh (nhãn hiệu Làng du lịch Cầu ngói Thanh Toàn, Hương xưa làng cổ Phước Tích, 
sản phẩm bưởi Thanh trà Huế...). 

6. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao:  

Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện lồng ghép nội dung 
hỗ trợ phát triển du lịch cộng ñồng với thực hiện các dự án, mục tiêu thuộc 
Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa (phục dựng, bảo tồn lễ hội tiêu biểu của 
ñồng bào dân tộc thiểu số ñể khai thác phát triển du lịch văn hóa; bảo tồn và phát huy 
giá trị các làng, bản, buôn truyền thống tiêu biểu ñể kết hợp với phát triển kinh tế du lịch...). 

7. Trách nhiệm của các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, 
Sở Nội vụ, Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh, 
Liên minh Hợp tác xã tỉnh: 

Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn ñược giao có trách nhiệm hướng dẫn, 
chỉ ñạo, ñôn ñốc, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung liên quan 
ñược quy ñịnh tại Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng ñồng ñến 
năm 2025 và các quy ñịnh có liên quan tại Quy ñịnh này. 

8. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thừa Thiên Huế, 
ðài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế: tích cực phối hợp với Sở Du lịch và các 
cơ quan chuyên môn xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng cường tin, bài tuyên truyền 
về chủ trương phát triển du lịch cộng ñồng. 

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

a) Chỉ ñạo các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền ñường lối, chủ trương 
của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch nói chung và 
du lịch cộng ñồng nói riêng. 

b) Phối hợp với Sở Du lịch trong công tác quản lý, bảo tồn các di tích, danh thắng 
gắn với phát triển du lịch. Tăng cường công tác xúc tiến du lịch, mời gọi doanh nghiệp 
ñầu tư phát triển du lịch tại ñịa phương.  
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c) Chủ trì xây dựng ðề án ñể ñề xuất dự toán kinh phí hỗ trợ phát triển ñiểm du lịch 
gửi về Sở Du lịch, Sở Kế hoạch và ðầu tư ñể trình UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh 
trước ngày 15 tháng 9 hằng năm; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức giám sát 
chất lượng công trình, thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ cho tổ chức, 
cá nhân liên quan ñúng quy ñịnh. 

d) Thẩm ñịnh nội dung các dự án ñầu tư theo thẩm quyền và cân ñối bố trí vốn 
ñối ứng của ñịa phương, huy ñộng xã hội hóa ñể kết hợp với nguồn ngân sách của tỉnh 
thực hiện ñạt hiệu quả các hạng mục ñầu tư phát triển. 

ñ) Là cơ quan có thẩm quyền xác nhận tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân ñủ ñiều kiện 
kinh doanh dịch vụ du lịch cộng ñồng; chịu trách nhiệm thẩm ñịnh, xác nhận sản phẩm 
du lịch là sản phẩm mới hoặc sản phẩm ñược nâng cấp tại các ñiểm du lịch cộng ñồng 
trên ñịa bàn huyện. 

e) Là cơ quan chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; quy ñịnh thời hạn hoàn thành 
việc thẩm ñịnh, giải quyết hồ sơ ñề nghị hỗ trợ của cá nhân, hộ gia ñình, tổ chức. 

g) ðịnh kỳ hằng năm, báo cáo tình hình thực hiện và những vấn ñề phát sinh với 
Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Du lịch trước ngày 01 tháng 10. 

h) Việc duy tu, bảo dưỡng, vận hành các công trình hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật 
sau ñầu tư tại các ñiểm du lịch cộng ñồng do UBND cấp huyện quản lý. 

10. Trách nhiệm của hộ gia ñình, cá nhân và tổ chức tham gia hoạt ñộng phát triển 
du lịch cộng ñồng: 

a) Khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ 
phát triển du lịch một cách có hiệu quả; 

b) Có thái ñộ ứng xử thân thiện, tôn trọng và hỗ trợ khách du lịch trong quá trình 
tham quan, tìm hiểu tại ñịa phương; hiểu biết về nguồn tài nguyên cộng ñồng ñang 
sở hữu ñể bảo vệ và giới thiệu ñến du khách; tham gia các hoạt ñộng du lịch một cách 
có tổ chức, tránh tình trạng tự phát, gây lộn xộn, thiếu văn minh trong du lịch. 

ðiều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Du lịch và các cơ quan, ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện 
Quy ñịnh này. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, 
ñơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Du lịch ñể tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Dung 
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    ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                             ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
     Số: 53/2019/Qð-UBND                        Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 9 năm 2019 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp 

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 Nghị ñịnh số 158/2018/Nð-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 
quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 
của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp và Giám ñốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp như sau: 

1. Hợp nhất "Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và 
Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật" thành 
"Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật". 

2. Sau khi tổ chức lại, Sở Tư pháp có cơ cấu tổ chức như sau: 

a) Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp, gồm: 

- Văn phòng; 

- Thanh tra; 

- Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; 

- Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật; 

- Phòng Bổ trợ tư pháp; 

- Phòng Hành chính tư pháp. 

b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp, gồm: 

- Phòng Công chứng số 1; 

- Phòng Công chứng số 2; 

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước; 

- Trung tâm Dịch vụ ñấu giá tài sản. 
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ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2019 và 
bãi bỏ khoản 3 ðiều 1 Quyết ñịnh số 103/2017/Qð-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 
16/2015/Qð-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 
quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc 
Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, 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 
CHỦ TỊCH 

 

Phan Ngọc Thọ  
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

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

 
Số: 2164/Qð-UBND 

   
     Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 9 năm 2019 

   
QUYẾT ðỊNH 

Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ lãnh ñạo, quản lý 
 

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 2144-TB/TU ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc ñiều ñộng cán bộ; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Tiếp nhận ông Phan Quý Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh ủy, ñến nhận công tác tại Sở Tài chính và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám ñốc 

Sở Tài chính, kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2019 ñến ngày 08 tháng 9 năm 2024. 

ðiều 2. Cử ông Phan Quý Phương, Phó Giám ñốc, phụ trách Sở Tài chính kể 

từ ngày 09 tháng 9 năm 2019 cho ñến khi UBND tỉnh bổ nhiệm Giám ñốc Sở Tài chính. 

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

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các 
cơ quan liên quan và ông Phan Quý Phương 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 

 

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

   
         Số: 2169/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 9 năm 2019 

 

 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  

và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh 
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 16/2015/Nð-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ 
quy ñịnh cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2624/Qð-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt ðề án kiện toàn Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Vị trí của Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh: 

Trung tâm Công nghệ Thông tin (CNTT) tỉnh Thừa Thiên Huế là ñơn vị sự nghiệp 
công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản 
ñể hoạt ñộng. 

- Tên gọi: Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (sau ñây gọi tắt 
là Trung tâm). 

- Tên tiếng Anh: Thua Thien Hue Center for Information Technology 

- Tên viết tắt: HueCIT 

- Trụ sở ñặt tại: 06 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm: 

1. ðào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, ñào tạo tiếng Anh theo các 
chương trình quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo và Bộ Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội; ñào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ñể ñáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố 
thông minh và bảo ñảm sự phát triển của ngành CNTT; liên kết với các trường ñại học, 
cao ñẳng trong và ngoài nước ñể bổ sung nguồn lực CNTT cho tỉnh, cho các doanh 
nghiệp tại Khu Công viên phần mềm, CNTT tập trung. 

2. Nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp về ứng dụng 
CNTT trong các cơ quan nhà nước nhằm tiến ñến một chính quyền ñiện tử hiệu quả 
tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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3. Tư vấn, tham gia phản biện, góp ý ñối với các dự án ứng dụng CNTT trong 
các cơ quan nhà nước. 

4. Cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực CNTT cho các 
cơ quan nhà nước ñược UBND tỉnh giao nhiệm vụ, ñặt hàng hàng năm. 

5. Xây dựng và cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên quan ñến ứng dụng công nghệ 
thông tin cho các cơ quan nhà nước và cho xã hội; cung cấp dịch vụ tiện nghi về cơ sở 
hạ tầng CNTT cho xã hội. 

6. Quản lý Khu Công viên phần mềm, CNTT tập trung:   
a) Tham mưu UBND tỉnh về quy hoạch, kế hoạch phát triển trung và dài hạn 

ñối với Khu Công viên phần mềm, CNTT tập trung; cơ chế, chính sách ưu ñãi ñối với 
Công viên phần mềm, CNTT tập trung phù hợp với ñiều kiện phát triển thực tế trong 
từng thời kỳ và theo quy ñịnh của pháp luật; Kế hoạch ñầu tư phát triển và dự toán 
ngân sách hàng năm cho ñầu tư phát triển Khu Công viên phần mềm, CNTT tập trung. 

b) Tổ chức phối hợp hoàn thiện Khu Công viên phần mềm tại Khu ñô thị 
An Vân Dương theo quy hoạch của tỉnh, theo hướng ứng dụng CNTT trong lĩnh vực 
văn hóa, du lịch, y tế, phát huy ñúng tiềm năng thế mạnh của tỉnh; Tập trung hoàn chỉnh 
các sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho Chính phủ ñiện tử, ðô thị thông minh. 

c) Hợp tác với các thành viên của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung và 
doanh nghiệp CNTT trong và ngoài nước ñể triển khai các hoạt ñộng bán sản phẩm, 
gia công phần mềm, kêu gọi ñầu tư. Hỗ trợ, thúc ñẩy doanh nghiệp CNTT tham gia 
Vườn ươm doanh nghiệp CNTT. 

d) Xúc tiến thương mại, xúc tiến ñầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin; 
tổ chức hội chợ, triển lãm, trình diễn sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin. 

ñ) Cung cấp hạ tầng, dịch vụ và các ñiều kiện cần thiết ñể các tổ chức, doanh nghiệp 
trong Khu Công viên phần mềm, CNTT tập trung hoạt ñộng. 

e) Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy ñịnh, 
quy hoạch, kế hoạch có liên quan ñến Khu Công viên phần mềm, CNTT tập trung; 
kiểm soát việc cung cấp các dịch vụ hạ tầng theo ñúng các hợp ñồng với nhà ñầu tư 
các dự án. Hướng dẫn các nhà ñầu tư, doanh nghiệp xây dựng, kinh doanh, khai thác, 
sử dụng cơ sở hạ tầng theo ñúng quy trình, quy phạm kỹ thuật của Nhà nước. 

g) Hỗ trợ, cung cấp thông tin ñể các doanh nghiệp trong Khu Công viên phần mềm, 
CNTT tập trung, liên kết, hợp tác với nhau ñể tạo ra hệ sinh thái về công nghệ thông tin. 
ðầu mối giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà ñầu tư tại Khu Công viên phần mềm, 
CNTT tập trung. 

h) Xây dựng cơ chế phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu ñầu tư, 
việc chấp hành pháp luật về xây dựng, lao ñộng, tiền lương, bảo hiểm xã hội ñối với 
người lao ñộng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao ñộng và người sử dụng lao ñộng, 
bảo ñảm an toàn, vệ sinh lao ñộng, phòng chống cháy nổ, an ninh - trật tự, bảo vệ 
môi trường ñối với các dự án tại Khu Công viên phần mềm, CNTT tập trung. 
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i) Tổng hợp báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt ñộng 
trong Khu Công viên phần mềm, CNTT tập trung; ñánh giá hiệu quả ñầu tư trong 
Khu Công viên phần mềm, CNTT tập trung. Báo cáo ñịnh kỳ với Bộ Thông tin và 
Truyền thông, các bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội ñồng quản lý 
Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung về tình hình xây dựng và phát triển Khu 
Công viên phần mềm, CNTT tập trung. 

ðiều 3. Tổ chức bộ máy của Trung tâm   

1. Lãnh ñạo Trung tâm: 

a) Trung tâm có Giám ñốc và không quá 02 Phó Giám ñốc; 

b) Giám ñốc là người ñứng ñầu Trung tâm, có trách nhiệm ñiều hành mọi 
hoạt ñộng của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật 
về hoạt ñộng và hiệu quả hoạt ñộng của Trung tâm. 

c) Phó Giám ñốc là người giúp Giám ñốc, ñược Giám ñốc phân công phụ trách 
một số lĩnh vực công tác cụ thể, chịu trách nhiệm trước Giám ñốc và trước pháp luật 
về những lĩnh vực công tác ñược phân công hoặc ủy quyền.  

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Giám ñốc, Phó Giám ñốc thực hiện 
theo Quyết ñịnh số 27/2003/Qð-TTG ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, 
miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh ñạo và theo sự phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm: 

a) Phòng Hành chính tổng hợp; 

b) Phòng Nghiên cứu và Triển khai ứng dụng; 

c) Phòng ðào tạo; 

d) Phòng Dịch vụ và Hạ tầng Công nghệ Thông tin. 

Việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng chuyên môn, 
nghiệp vụ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng và tương ñương thuộc Trung tâm thực hiện theo sự phân cấp của Ủy ban 
nhân dân tỉnh. 

3. Số lượng người làm việc của Trung tâm: 

a) Số lượng người làm việc của Trung tâm do UBND tỉnh quyết ñịnh. 

b) Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức của Trung tâm 
căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, chức danh 
nghề nghiệp viên chức nhà nước theo quy ñịnh. 

ðiều 4. Cơ chế tài chính của Trung tâm thực hiện theo Nghị ñịnh số 16/2015/Nð-CP 
ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy ñịnh cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp 
công lập. 
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ðiều 5. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết ñịnh: 
Quyết ñịnh số 2635/Qð-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc kiện toàn Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh và Quyết ñịnh số 2105/Qð-UBND 
ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa ñổi, bổ sung 
Quyết ñịnh số 2635/Qð-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc kiện toàn Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh. 

ðiều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nội vụ, 
Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và ðầu tư; Thủ trưởng các cơ quan liên quan 
và Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh 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 

Số: 2183/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 9 năm 2019      
 

QUYẾT ðỊNH  

Về việc bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án khu tổ hợp  
khách sạn - dịch vụ thương mại tại 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 
năm 2015; 

Căn cứ Luật ðầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật ðất ñai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 118/2015/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 86/2009/Qð-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 
Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 942/Qð-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi ñầu tư của 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2017 - 2018 và ñịnh hướng ñến năm 2020 và các 
Quyết ñịnh bổ sung danh mục; 

Xét ñề nghị của Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Công văn số 2301/SKHðT-XTðT 
ngày 19 tháng 8 năm 2019 về việc ñề xuất bổ sung Danh mục dự án và công bố thông tin 
kêu gọi ñầu tư dự án tại khu ñất số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế, 

QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1. Ban hành bổ sung Danh mục dự án kêu gọi ñầu tư và công bố thông tin 
dự án khu tổ hợp khách sạn - dịch vụ thương mại tại 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế 
vào danh mục kêu gọi ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, ñịnh hướng ñến 
năm 2022 (Phụ lục danh mục và thông tin dự án công bố, kêu gọi ñầu tư ñính kèm). 

 ðiều 2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và các ñịa phương liên quan 
có trách nhiệm ñăng tải thông tin dự án ñược phê duyệt trên cổng thông tin ñiện tử 
thuộc ñơn vị quản lý. 
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ðiều 3. Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Huế và các cơ quan liên quan căn cứ thông tin 
dự án ñược phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà ñầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện 
dự án theo quy ñịnh hiện hành. 

ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại 
Quyết ñịnh số 942/Qð-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 
Ban hành Danh mục dự án kêu gọi ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2017 - 2018, 
ñịnh hướng ñến năm 2020 và các Quyết ñịnh bổ sung danh mục không trái với nội dung 
Quyết ñịnh này vẫn giữ nguyên. 

ðiều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở, ban, ngành, 
cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế; Giám ñốc Trung tâm Xúc tiến ñầu tư 
và Hỗ trợ doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Phan Ngọc Thọ 
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PHỤ LỤC: DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ðẦU TƯ TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
NĂM 2019 ðỊNH HƯỚNG ðẾN NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 2183/Qð-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2019) 
 

STT Tên công trình/Dự án ðịa ñiểm 
Diện tích  

(ha) 
Mục tiêu ñầu tư 

Hình thức ñầu tư, 
phương án thực hiện 

Ghi chú 

1 
Dự án Khu tổ hợp khách sạn 
kết hợp dịch vụ thương mại. 

20 Nguyễn Huệ, 
phường Vĩnh Ninh, 
thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

Khoảng 
2.042,2 m2.  

- Xây dựng công trình, 
tổ hợp thương mại dịch 
vụ, khách sạn ñạt chuẩn 
từ 4-5 sao và các dịch 

vụ bổ trợ góp phần phát 
triển du lịch trên ñịa 

bàn thành phố Huế và 
tỉnh Thừa Thiên Huế.  
- Góp phần tạo ra các 

sản phẩm có giá trị cao, 
ña dạng hóa các sản 

phẩm du lịch, quảng bá 
các giá trị du lịch của 
ñịa phương nhằm tăng 
khả năng thu hút khách 

du lịch.   

ðầu tư trong nước hoặc 
nước ngoài, bán tài sản 

trên ñất và chuyển nhượng 
quyền sử dụng ñất theo 

hình thức ñấu giá. 

  

ðơn vị tổ chức ñấu giá: 
Trung tâm phát triển 

quỹ ñất tỉnh. 
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DỰ ÁN: KHU TỔ HỢP KHÁCH SẠN - DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI  
TẠI 20 NGUYỄN HUỆ, THÀNH PHỐ HUẾ 

1. Tên dự án: Khu tổ hợp khách sạn kết hợp dịch vụ thương mại tại 20 Nguyễn Huệ, 
thành phố Huế. 

2. ðịa ñiểm: 20 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế. Khu ñất tiếp giáp: 

+ Phía ðông tiếp giáp: Khu dân cư hiện hữu. 

+ Phía Tây tiếp giáp: ñường Nguyễn Huệ. 

+ Phía Nam tiếp giáp: Khu dân cư hiện hữu. 

+ Phía Bắc tiếp giáp: Khu dân cư hiện hữu. 

(Vị trí kêu gọi ñầu tư) 
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3. Diện tích: khoảng 2.042,2 m2. 

4. Hiện trạng: Khu ñất số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế hiện ñang ñược 
UBND tỉnh bố trí cho 05 ñơn vị làm trụ sở làm việc bao gồm: 

- Ban Thi ñua khen thưởng - Sở Nội vụ: ðang sử dụng 08 phòng làm việc, số lượng 
cán bộ công chức là 15 người. 

- Trung tâm thiết kế Nông Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 
ðang sử dụng 06 phòng làm việc, số lượng cán bộ công chức, viên chức, lao ñộng 
hợp ñồng là 23 người. 

- Hội bảo vệ quyền trẻ em: ðang sử dụng 03 phòng làm việc, số lượng nhân viên 
là 10 người. 

- Hội ðông Y: ðang sử dụng 03 phòng làm việc, số lượng nhân viên là 08 người. 

- Câu lạc bộ Phú Xuân: ðang sử dụng 01 phòng làm việc. 

5. Mục tiêu: 

- Xây dựng công trình, tổ hợp thương mại dịch vụ, khách sạn ñạt chuẩn từ 4-5 saovà 
các dịch vụ bổ trợ góp phần phát triển du lịch trên ñịa bàn thành phố Huế và tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

- Góp phần tạo ra các sản phẩm có giá trị cao, ña dạng hóa các sản phẩm du lịch, 
quảng bá các giá trị du lịch của ñịa phương nhằm tăng khả năng thu hút khách du lịch. 

6. Sự thuận lợi của khu ñất dự án: là khu ñất ngay trung tâm thành phố, có 
vị trí ñắc ñịa bên bờ Nam sông Hương. Khu ñất có vị trí gần ga Huế, bệnh viện và 
các công trình bảo tàng, trung tâm văn hóa, công viên, khách sạn cao cấp của 
thành phố Huế. 

7. ðánh giá sơ bộ hiệu quả ñầu tư: Dự án sau khi triển khai sẽ ñem lại một số 
kết quả tích cực như sau:  

- Nâng cao hiệu quả sử dụng ñất: Khu ñất hiện nay ñang giao cho05 ñơn vị làm 
trụ sở làm việc công trình  ñã cũ, không tương xứng với vị trí trên trục ñường Nguyễn Huệ. 
Việc xây dựng khu tổ hợp khách sạn kết hợp dịch vụ thương mại sẽ nâng cao giá trị 
khu ñất hơn so với hình ảnh và mục ñích sử dụng ñất hiện tại.  

- Góp phần thúc ñẩy ngành du lịch phát triển, vị trí này nằm gần với các công trình 
bảo tàng, trung tâm văn hóa, công viên, khách sạn cao cấp của thành phố Huế. Các 
dịch vụ và khách sạn kết hợp với các thiết chế hiện hữu như cầu gỗ ñi bộ ven sông Hương, 
phố ñi bộ, các bảo tàng, công viên sẽ góp phần ñáng kể ñể tăng thời gian lưu trú của 
du khách ñến Thừa Thiên Huế.   

- Tạo ra nguồn thu từ chi phí khai thác mặt bằng, thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp 
và cá nhân từ hoạt ñộng của dự án và các nguồn khác. 



CÔNG BÁO/Số 40/Ngày 17-9-2019 29

- Về vấn ñề tạo công ăn việc làm, theo ñánh giá sơ bộ và so sánh với một số 
dự án trên ñịa bàn, dự án này có thể tạo ra việc làm cho khoảng 100 lao ñộng trong 
thời gian hoàn thành giai ñoạn xây dựng. Khi hoàn thành và ñi vào vận hành, sẽ thu hút 
khoảng 200 lao ñộng trong tất cả ngành nghề gồm chuyên gia quản lý khách sạn 
trong và ngoài nước, kỹ sư, nhân viên trong lĩnh vực khách sạn, dịch vụ và các 
chuyên ngành liên quan khác. 

8. Hình thức lựa chọn nhà ñầu tư: bán tài sản trên ñất và chuyển nhượng 
quyền sử dụng ñất theo hình thức ñấu giá.  

9. Hình thức ñầu tư: ñầu tư trong nước hoặc ñầu tư trực tiếp nước ngoài. 

10. Tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư: Ngoài các ñiều kiện, quy ñịnh chung về 
ñiều kiện tham gia ñấu giá phù hợp với các quy ñịnh hiện hành, nhà ñầu tư ñăng ký 
tham gia ñấu giá phải ñảm bảo một số tiêu chí như sau:  

10.1. Quy mô, tính chất dự án: Xây dựng khu phức hợp khách sạn và dịch vụ 
thương mại cao cấp; tại thời ñiểm nộp hồ sơ, phương án kiến trúc ñã cơ bản hoàn thành; 
ngôn ngữ kiến trúc sáng tạo về chất liệu và hình khối công trình trên cơ sở kết hợp 
những hình ảnh mang tính ñặc trưng của Huế, ñảm bảo hài hòa với các công trình 
lân cận. Quy mô công trình ñảm bảo tối thiểu như sau:  

- Tầng hầm: Khuyến khích xây dựng 1-2 tầng hầm ñể ñảm bảo diện tích bãi ñỗ xe. 

- Khách sạn ñảm bảo ñạt tiêu chuẩn 4-5 sao, có phòng hội nghị và các dịch vụ 
du lịch, hệ thống nhà hàng phục vụ ñúng chuẩn 5 sao quốc tế. 

- Công trình phải tạo ñược ñiểm nhấn, nét ñộc ñáo và chú trọng kết hợp không 
gian xanh ñể tạo sự thoáng ñãng.  

10.2. Tổng mức ñầu tư dự án: Tối thiểu 150 tỷ ñồng (không bao gồm tiền thuê 
ñất và tiền mua tài sản trên ñất). 

10.3. Tiến ñộ thực hiện dự án: tối ña 02 năm kể từ ngày bàn giao khu nhà ñất. 

10.4. Thời gian thuê ñất: tối ña 50 năm.  

10.5. Hình thức nộp tiền thuê ñất: một lần.  

10.6. Về năng lực tài chính của nhà ñầu tư: 

10.6.1. Nhà ñầu tư có vốn thuộc sở hữu của mình ñể thực hiện dự án không 
thấp hơn 20% tổng vốn ñầu tư dự án, cam kết chứng minh nguồn vốn này chưa ñược 
sử dụng ñể chứng minh năng lực tài chính cho các dự án khác. Trường hợp tại cùng 
một thời ñiểm, nhà ñầu tư tham gia nhiều dự án thì phải ñảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu 
ñáp ứng ñủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà ñầu tư cam kết thực hiện cho tất cả 
các dự án theo quy ñịnh. 
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- Việc xem xét năng lực tài chính của nhà ñầu tư ñược thực hiện trên cơ sở báo cáo 

giải trình năng lực tài chính của nhà ñầu tư, ñính kèm tài liệu chứng minh theo 

quy ñịnh của Luật ðầu tư (Bản sao có chứng thực Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất 

của nhà ñầu tư hoặc báo cáo tài chính có kiểm toán ñối với nhà ñầu tư thuộc ñối tượng 

quy ñịnh phải nộp báo cáo có kiểm toán ñộc lập). 

- Nhà ñầu tư có cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính ñối với phần nghĩa vụ 

tài chính còn lại ngoài vốn chủ sở hữu thuộc trách nhiệm thu xếp của nhà ñầu tư. 

* ðối với doanh nghiệp ngoài ñịa phương trúng ñấu giá, khuyến khích thành lập 

doanh nghiệp tại ñịa phương ñể quản lý vận hành, khai thác và thực hiện các nghĩa vụ 

với ñịa phương sau khi dự án hoàn thành. 

10.6.2. Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới tại ñịa phương (dưới 01 năm) 

ñể thực hiện dự án (chỉ áp dụng cho dự án thứ nhất): Có vốn thuộc sở hữu của mình 

ñể thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức ñầu tư ñối với dự án; vốn thuộc sở hữu 

của mình chứng minh bằng vốn ñiều lệ thực góp bằng tiền ñến thời ñiểm báo cáo. 

- Nhà ñầu tư có cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính ñối với phần nghĩa vụ 

tài chính còn lại ngoài vốn chủ sở hữu thuộc trách nhiệm thu xếp của nhà ñầu tư. 

10.7. Tính khả thi, hiệu quả kinh tế của dự án: Dự án phải thể hiện tính hiệu quả 

kinh tế - xã hội (giải quyết việc làm cho lao ñộng, nộp ngân sách, các chỉ số kinh tế 

hiệu quả, hiệu quả sử dụng ñất cao, sử dụng công nghệ tiên tiến, môi trường và các 

vấn ñề liên quan khác theo quy ñịnh).  

10.8. Năng lực, kinh nghiệm ñầu tư: Nhà ñầu tư ñăng ký tham gia ñấu giá ñáp ứng 

một trong các ñiều kiện sau: 

- ðã hoàn thành hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 01 dự án du lịch - dịch vụ 

hoặc bất ñộng sản.  

- Trường hợp doanh nghiệp thành lập tại ñịa phương thực hiện dự án, yêu cầu: 

Có cổ ñông hoặc nhóm cổ ñông ñối với công ty cổ phần, thành viên góp vốn hoặc 

nhóm thành viên góp vốn ñối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc có chủ sở hữu 

ñối với công ty TNHH một thành viên ñáp ứng ñồng thời yêu cầu: 

+ ðã ñầu tư hoàn thành hoặc ñang triển khai ñầu tư tối thiểu 01 dự án du lịch - dịch vụ 

hoặc bất ñộng sản. 

+ Sở hữu phần vốn góp chiếm tối thiểu trên 50% vốn chủ sở hữu ñể thực hiện 

dự án. 
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11. Quy hoạch: Theo Công văn số 5154/UBND-XD ngày 29/8/2016 của UBND 
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thống nhất các thông số quy hoạch tại vị trí khu ñất 
ñịa chỉ số 20 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, các thông số quy hoạch 
như sau: 

- Chức năng sử dụng ñất: ðất dịch vụ - du lịch; 

- Tầng cao xây dựng: Từ 5-7 tầng (công trình nên bố trí thấp dần về phía sông 
An Cựu); 

- Mật ñộ xây dựng: ≤ 60%. 

- Hệ số sử dụng ñất: ≤ 6,0 lần 

- Chỉ giới ñường ñỏ: ðường Nguyễn Huệ: 26,0m (6,0m + 14,0m + 6,0m); 

- Chỉ giới xây dựng: 

+ Lùi ≥ 3.5m so với chỉ giới ñường ñỏ ñường Nguyễn Huệ. 

+ Lùi ≥ 2m so với ranh giới tiếp giáp các khu ñất lân cận. 

- Xây dựng tối ña 01 - 02 tầng hầm dành cho bãi ñỗ xe (tầng hầm có thể trùng 
với chỉ giới ñường ñỏ và cao ñộ tầng hầm không cao hơn cốt vỉa hè). 

12. Thông tin liên hệ: 

Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp 

Sở Kế hoạch và ðầu tư Thừa Thiên Huế 

ðịa chỉ: 07 Tôn ðức Thắng, thành phố Huế 

Số ñiện thoại: 0234 3855501/3938824/3938825 

Email: ipa.skhdt@thuathienhue.gov.vn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 Số: 2186/Qð-UBND 

 

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

    Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 9 năm 2019  

QUYẾT ðỊNH 
Về việc công nhận ñiểm du lịch Làng cổ Phước Tích 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;  
Căn cứ Nghị ñịnh số 168/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Du lịch; 
Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Du lịch; 
Xét ñề nghị của Sở Du lịch tại Tờ trình số 900/TTr-SDL ngày 03 tháng 9 năm 2019, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Công nhận ñiểm du lịch: 
 

LÀNG CỔ PHƯỚC TÍCH 
Xã Phong Hòa, huyện Phong ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Trách nhiệm quản lý ñiểm du lịch: 
1. ðơn vị quản lý ñiểm du lịch Làng cổ Phước Tích có trách nhiệm thực hiện việc 

tổ chức quản lý, khai thác, phát triển ñiểm du lịch theo ñúng quy ñịnh của Luật Du lịch 
và các văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Các Sở, ngành: Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Giao thông Vận tải, Công an huyện 
Phong ðiền, UBND huyện Phong ðiền, UBND xã Phong Hòa có trách nhiệm hướng dẫn 
Ban quản lý di tích kiến trúc nghệ thuật Làng cổ Phước Tích tổ chức quản lý, khai thác, 
phát triển ñối với ñiểm du lịch Làng cổ Phước Tích ñảm bảo hiệu quả, bền vững. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở, ngành: Du lịch, 

Văn hóa và Thể thao, Giao thông vận tải, Công an huyện Phong ðiền; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện Phong ðiền; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Hòa; Giám ñốc 
Ban quản lý di tích kiến trúc nghệ thuật Làng cổ Phước Tích 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 Dung 
 



CÔNG BÁO/Số 40/Ngày 17-9-2019 33

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 2188/Qð-UBND   Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 9 năm 2019 

 

QUYẾT ðỊNH   
Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ 

Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1426/Qð-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
nghỉ hưu ñể hưởng chế ñộ bảo hiểm xã hội; 

Xét Tờ trình số 50/TTr-HðND ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân 
thành phố Huế về việc ñề nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Huế, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông Nguyễn Văn Thành, do nghỉ hưu theo chế ñộ. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.       

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch 
Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế và ông Nguyễn Văn Thành 
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 

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

Số: 2189/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 9 năm 2019 

QUYẾT ðỊNH   
Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ 

Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 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; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2133-Qð/TU ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc ñiều ñộng, phân công cán bộ và chỉ ñịnh tham gia Ban Chấp hành, 
Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2015 - 2020; 

Xét Tờ trình số 51/TTr-HðND ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân 
thành phố Huế về việc ñề nghị phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Hoàng Hải Minh, Tỉnh ủy viên, 
Phó Bí thư Thành ủy Huế, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.       

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch 
Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế và ông Hoàng Hải Minh 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.            

              
CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 
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 N   

ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 
Số: 2207/Qð-UBND 

 
Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 9  năm 2019 

 

 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc phê duyệt ñơn giá cây giống bản ñịa phục vụ trồng rừng 

sử dụng vốn ngân sách nhà nước ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 49/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Bộ Luật Lao ñộng về tiền lương; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 191/2013/Nð-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

Quy ñịnh chi tiết về tài chính công ñoàn; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 157/2018/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 

quy ñịnh mức lương tối thiểu vùng ñối với người lao ñộng làm việc theo hợp ñồng 
lao ñộng; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 38/2005/Qð-BNN ngày 06 tháng 7 năm 2005 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành ðịnh mức kinh tế kỹ thuật 
trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 1206/Qð-BNN-TCLN ngày 08 tháng 4 năm 2016 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ðịnh mức kinh tế kỹ thuật gieo ươm, 
trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn; 

Căn cứ Thông tư số 17/2015/TT-BLðTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2015 của 
Bộ Lao ñộng, Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, 
phụ cấp lương và chuyển xếp lương ñối với người lao ñộng trong công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị ñịnh số 49/2013/Nð-CP 
ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của 
Bộ Luật Lao ñộng về tiền lương; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 595/Qð-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao ñộng - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, 
thẻ bảo hiểm y tế; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 1549/TTr-SNNPTNT ngày 04 tháng 9 năm 2019; ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn 
số 2389/STC-GCS&DN ngày 30 tháng 8 năm 2019, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê duyệt ñơn giá cây giống bản ñịa phục vụ trồng rừng sử dụng vốn 
ngân sách nhà nước ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau: 
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TT Loài cây 

Tiêu chuẩn cây con ñem trồng 
ðơn giá 

(ñồng/cây) Thời gian 
gieo ươm 

ðường kính 
cổ rễ 

Chiều 
cao 

Kích cỡ 
bầu 

I Các loài cây Bản ñịa hạt nhỏ: Muồng ðen, Sến Trung, Quế, Bời Lời, Mỡ,… 

1 Loại 01 năm tuổi 12 tháng >6 mm >50 cm 9x13cm 5.400 

2 Loại 18 tháng tuổi 18 tháng >6 mm >60 cm 9x13cm 6.500 

3 Loại 02 năm tuổi 24 tháng >8 mm >80 cm 10x15cm 9.100 

4 Loại 03 năm tuổi  36 tháng >20mm >150cm 13x18cm 13.300 

II 
Các loài cây Bản ñịa hạt lớn: Sao ñen, Ươi, Chò chỉ, Dầu rái, Trám, Huỷnh, Kiền, Gõ, 

Lim xanh, Lát hoa, Giỗi,… 

1 Loại 01 năm tuổi 12 tháng >6 mm >50 cm 9x13cm 6.400 

2 Loại 18 tháng tuổi 18 tháng >6 mm >60 cm 9x13cm 7.500 

3 Loại 02 năm tuổi 24 tháng >8 mm >80 cm 10x15cm 10.200 

4 Loại 03 năm tuổi 36 tháng >20mm >150cm 13x18cm 14.400 
 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết ñịnh 
số 1039/Qð-UBND ngày 26/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các sở: Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư; Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan 
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: 2208/Qð-UBND     Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 9 năm 2019 

QUYẾT ðỊNH   
Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1178/Qð-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ông Nguyễn ðăng Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố Huế nghỉ hưu ñể hưởng chế ñộ bảo hiểm xã hội; 

Xét Tờ trình số 50 /TTr-HðND ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân 
thành phố Huế về việc ñề nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông Nguyễn ðăng Thạnh, do nghỉ hưu theo chế ñộ. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.       

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch 
Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế và ông Nguyễn ðăng Thạnh 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.            

              
CHỦ TỊCH 

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

     Số: 2212/Qð-UBND                   Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 9 năm 2019 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc cử ông Nguyễn ðại Viên, 
Phó Giám ñốc Sở Xây dựng, phụ trách Sở Xây dựng 

 

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 Quyết ñịnh số 2133-Qð/TU ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về việc ñiều ñộng, phân công và chỉ ñịnh tham gia Ban Chấp hành, 
Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2015 - 2020; 

 Căn cứ Thông báo số 458-TB/TU ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc cử cán bộ phụ trách Sở Xây dựng; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,   

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Cử ông Nguyễn ðại Viên, Phó Giám ñốc Sở Xây dựng, phụ trách 
Sở Xây dựng, kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2019 cho ñến thời ñiểm UBND tỉnh bổ nhiệm 
Giám ñốc Sở Xây dựng. 

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 ðại Viên 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: 2239/Qð-UBND 

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

 
       Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 9 năm 2019 

 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành ðiều lệ tổ chức, quản lý và hoạt ñộng  

của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

 Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 16/2015/Nð-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ 

quy ñịnh cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 141/2016/Nð-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ 

quy ñịnh cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế 
và sự nghiệp khác; 

 Căn cứ Quyết ñịnh số 1632/Qð-UBND của UBND tỉnh ngày 10 tháng 8 năm 2011 
về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn về thành lập và hoạt ñộng của Hội ñồng quản lý trong ñơn vị sự nghiệp 
công lập; 

Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 11 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về tổ chức và hoạt ñộng 
của Hội ñồng quản lý trong ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; 

 Căn cứ Nghị ñịnh số 156/2018/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 
về Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Lâm nghiệp; 

 Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,                                                                                                        

QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này ðiều lệ tổ chức, quản lý và hoạt ñộng 
của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế: Quyết ñịnh 
số 2083/Qð-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2014; Quyết ñịnh số 767/Qð-UBND ngày 10 
tháng 4 năm 2018 về việc ñiều chỉnh một số nội dung Quy chế tổ chức, quản lý và 
hoạt ñộng của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế; Quy chế về 
tổ chức, quản lý và hoạt ñộng của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1632/Qð-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2011 của 
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UBND tỉnh. Các nội dung khác của Quyết ñịnh số 1632/Qð-UBND ngày 10 tháng 8 
năm 2011 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh 
Thừa Thiên Huế không thay ñổi. 

 ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội ñồng Quản lý 
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Giám ñốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và ðầu tư, 
Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám ñốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển 
rừng tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã 
và thành phố Huế; Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã; Thủ trưởng các ngành, 
ñơn vị có 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 

 
 

 

ðIỀU LỆ 
 Tổ chức, quản lý và hoạt ñộng của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng  

tỉnh Thừa Thiên Huế 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2239/Qð-UBND  

ngày 13 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh  
 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

 ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh  

 ðiều lệ này quy ñịnh về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nguồn tài chính và hoạt ñộng 
của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 
số 156/2018/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về Quy ñịnh chi tiết 
thi hành một số ñiều của Luật Lâm nghiệp. 

 ðiều 2. ðịa vị pháp lý của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế  

 1. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thừa Thiên Huế (sau ñây gọi tắt là Quỹ) 
là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tổ chức, hoạt ñộng theo loại hình ñơn vị 
sự nghiệp công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Quỹ ñược 
thành lập theo Quyết ñịnh số 1632/Qð-UBND ngày 10/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

 2. Trụ sở của Quỹ: Tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 3. Tên gọi của Quỹ: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 4. Tên giao dịch quốc tế: Thua Thien Hue Forest Protection and Development Fund. 

 5. Tên viết tắt: Thua Thien Hue FPDF. 

 6. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và ñược mở tài khoản tại 
Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế và các ngân hàng thương mại theo quy ñịnh 
của pháp luật.  

 ðiều 3. Mục ñích thành lập và nguyên tắc hoạt ñộng của Quỹ 

 1. Mục ñích thành lập Quỹ: 

 a) Huy ñộng các nguồn lực xã hội ñể bảo vệ và phát triển rừng, góp phần 
thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng; 

 b) Nâng cao nhận thức và trách nhiệm ñối với công tác bảo vệ và phát triển rừng 
của những người ñược hưởng lợi từ rừng hoặc có các hoạt ñộng ảnh hưởng trực tiếp 
ñến rừng; 

 c) Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, sử dụng và bảo vệ rừng cho các chủ rừng, 
góp phần thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp. 
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2. Nguyên tắc hoạt ñộng của Quỹ: 

a) Hoạt ñộng không vì mục ñích lợi nhuận; nhưng phải bảo toàn và phát triển 
vốn Nhà nước cấp; 

b) Chỉ hỗ trợ cho chương trình, dự án hoặc hoạt ñộng phi dự án liên quan ñến 
bảo vệ và phát triển rừng mà ngân sách nhà nước chưa ñầu tư hoặc chưa ñáp ứng ñủ 
yêu cầu ñầu tư; 

c) Bảo ñảm công khai, minh bạch, hiệu quả; quản lý, sử dụng ñúng mục ñích 
và phù hợp với quy ñịnh của pháp luật. 

Chương II 

NHIỆM VỤ, NGUỒN VỐN VÀ HOẠT ðỘNG CỦA QUỸ 

 ðiều 4. Nhiệm vụ của Quỹ 

 1. Rà soát, ký kết hợp ñồng, tiếp nhận và quản lý nguồn tiền ủy thác chi trả 
dịch vụ môi trường rừng theo ñúng quy ñịnh; 

 2. Vận ñộng, tiếp nhận và quản lý các nguồn tài chính ủy thác khác; nguồn 
viện trợ, tài trợ, ñóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; 
nguồn tài chính hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước; 

 3. Tiếp nhận, quản lý tiền trồng rừng thay thế; 

 4.  ðại diện cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng ký hợp ñồng với bên 
sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải trả tiền ủy thác về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 
cấp tỉnh; kiểm tra việc nộp tiền chi trả của bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng; 

 5. Làm ñầu mối giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, giám sát 
việc quản lý sử dụng kinh phí quản lý, việc thanh toán tiền cho các hộ nhận khoán 
bảo vệ rừng của các chủ rừng có khoán bảo vệ rừng; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền 
dịch vụ môi trường rừng của các bên liên quan trên ñịa bàn tỉnh; 

 6. Tổ chức thẩm ñịnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các chương trình, dự án 
và các hoạt ñộng phi dự án do Quỹ hỗ trợ; 

 7. Chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các ñối tượng ñược hưởng nguồn 
tài chính do Quỹ hỗ trợ; 

 8. Thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về tài chính, thống kê, kế toán và kiểm toán; 
báo cáo tình hình quản lý, sử dụng Quỹ cho cấp có thẩm quyền; 

 9. Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành, bổ sung, 
sửa ñổi các quy ñịnh về ñối tượng, hoạt ñộng ñược hỗ trợ từ Quỹ; 

 10. Báo cáo UBND tỉnh và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam về tình hình 
thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng của ñịa phương hằng năm; 

 11. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật có liên quan. 

 ðiều 5. Nguồn tài chính hình thành Quỹ 

 1. Tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng; tiền ủy thác của các tổ chức, cá nhân 
trong nước và ngoài nước theo hợp ñồng ủy thác liên quan ñến bảo vệ và phát triển rừng; 

 2. Tiền trồng rừng thay thế do chuyển mục ñích sử dụng rừng sang mục ñích khác; 
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 3. Tiền viện trợ, tài trợ, ñóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và 
ngoài nước; 
 4. Nguồn hỗ trợ từ Quỹ Trung ương; 
 5. Lãi tiền gửi các tổ chức tín dụng; 
 6. Các nguồn tài chính hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước. 

Chương III 
QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN  

VÀ CÁC HOẠT ðỘNG PHI DỰ ÁN ðƯỢC QUỸ HỖ TRỢ 
 ðiều 6. Phương thức và nội dung hỗ trợ tài chính của Quỹ 
 1. Hỗ trợ không hoàn lại toàn phần hoặc một phần vốn cho các tổ chức, hộ gia ñình, 
cá nhân, cộng ñồng dân cư việc thực hiện các chương trình, dự án và các hoạt ñộng 
phi dự án theo các nội dung quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này. 
 2. Chi hỗ trợ cho các chương trình, dự án và các hoạt ñộng phi dự án từ nguồn 
kinh phí ñược quy ñịnh tại các khoản 3, 5 và 6 ðiều 5 của ðiều lệ này, bao gồm: hỗ trợ 
kinh phí ñể chống chặt phá rừng, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép; 
tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ và 
phát triển rừng; thử nghiệm và phổ biến nhân rộng mô hình bảo vệ và phát triển rừng, 
quản lý rừng bền vững; thử nghiệm, ứng dụng giống cây lâm nghiệp mới; hỗ trợ 
trồng cây phân tán; phát triển lâm sản ngoài gỗ trên ñất lâm nghiệp; ñào tạo nguồn 
nhân lực cho việc bảo vệ và phát triển rừng ở cơ sở và hỗ trợ các hoạt ñộng khác 
liên quan ñến bảo vệ và phát triển rừng. 
 ðiều 7. Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt ñộng phi dự án  
 Trình tự phê duyệt chương trình, dự án và hoạt ñộng phi dự án quy ñịnh tại 
ðiều 84 Nghị ñịnh số 156/2018/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 
về Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Lâm nghiệp. 

ðiều 8. Triển khai thực hiện các chương trình, dự án hoặc các hoạt ñộng phi 
dự án 

1. Tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân, nhóm hộ, cộng ñồng dân cư thực hiện các 
chương trình, dự án và các hoạt ñộng phi dự án theo quyết ñịnh ñược cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt. 

2. Việc thành lập ban quản lý ñể tổ chức triển khai thực hiện theo yêu cầu của 
cơ quan có thẩm quyền. 

ðiều 9. Kiểm tra, ñánh giá thực hiện các chương trình, dự án hoặc các 
hoạt ñộng phi dự án 

1. Ban ñiều hành Quỹ chỉ ñạo thực hiện, kiểm tra tình hình thực hiện các 
chương trình, dự án hoặc các hoạt ñộng phi dự án ñược Quỹ hỗ trợ theo ñịnh kỳ hoặc 
ñột xuất; 

2. Trường hợp cần thiết, Ban ñiều hành Quỹ ñược thuê tư vấn ñể kiểm tra và 
ñánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án hoặc các hoạt ñộng phi dự án do 
Quỹ hỗ trợ. 
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Chương IV 

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA QUỸ 

 ðiều 10. Tổ chức bộ máy 

 Tổ chức bộ máy quản lý và ñiều hành của Quỹ gồm: Hội ñồng Quản lý Quỹ, 
Ban Kiểm soát Quỹ và Ban ðiều hành Quỹ. 

  ðiều 11. Tổ chức và hoạt ñộng của Hội ñồng Quản lý Quỹ 

 1. Hội ðồng Quản lý Quỹ có 6 thành viên, gồm: Chủ tịch Hội ñồng Quản lý Quỹ 
là lãnh ñạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội ñồng Quản lý Quỹ là lãnh ñạo Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, các ủy viên là ñại diện lãnh ñạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch 
và ðầu tư; Giám ñốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, ñại diện Văn phòng UBND tỉnh 
làm thư ký hội ñồng. 

 2. Hội ñồng Quản lý Quỹ hoạt ñộng theo chế ñộ kiêm nhiệm.  

 3. Nhiệm kỳ của thành viên Hội ñồng Quản lý Quỹ không quá 05 năm. 

 4. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên của Hội ñồng Quản lý Quỹ do Chủ tịch 
UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy ñịnh của pháp luật. 

 ðiều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội ñồng Quản lý Quỹ 

           1. Tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn ngân sách và các 
nguồn lực do Nhà nước giao cho Quỹ. 

 2. ðược sử dụng con dấu của Quỹ trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn 
của Hội ñồng Quản lý Quỹ. 

 3. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy ñịnh liên quan ñến hoạt ñộng 
của Quỹ theo quy ñịnh của pháp luật.  

           4. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết ñịnh phân cấp, ñiều chỉnh phân cấp giữa 
Hội ñồng Quản lý Quỹ và Giám ñốc Quỹ trong việc quyết ñịnh hỗ trợ vốn. 

           5. Thông qua kế hoạch thu chi và báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ. 

           6. Chịu trách nhiệm tập thể về hoạt ñộng của Hội ñồng Quản lý Quỹ và chịu 
trách nhiệm cá nhân về phần việc ñược phân công trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
và trước pháp luật; 

           7. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm khác theo ủy quyền của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhưng không trái với quy ñịnh của Nghị ñịnh số 
156/2018/Nð-CP. 

           ðiều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội ñồng Quản lý Quỹ 

           1. Thay mặt Hội ñồng Quản lý Quỹ, tham gia chứng kiến Giám ñốc Quỹ ký nhận 
vốn và các nguồn lực khác do Nhà nước giao cho Quỹ. 

           2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội ñồng Quản lý Quỹ theo quy ñịnh 
tại ðiều 12 của ðiều lệ này. 

           3. Thay mặt Hội ñồng Quản lý Quỹ ký, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền 
của Hội ñồng Quản lý Quỹ. 
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           4. Tổ chức theo dõi và giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết ñịnh, 
thông báo của Hội ñồng Quản lý Quỹ; có quyền hủy bỏ các quyết ñịnh của Giám ñốc Quỹ 
trái với nghị quyết, quyết ñịnh, thông báo của Hội ñồng Quản lý Quỹ. 

           5. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội ñồng Quản lý Quỹ ủy quyền Ủy viên 
Hội ñồng Quản lý Quỹ thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. Người ñược 
ủy quyền chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội ñồng Quản lý Quỹ về các công việc 
ñược ủy quyền. 

 6. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội ñồng 
Quản lý Quỹ, Ủy viên Hội ñồng Quản lý Quỹ, Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ, Giám ñốc, 
Phó Giám ñốc và Kế toán trưởng của Quỹ thực hiện theo sự phân cấp của Ủy ban 
nhân dân tỉnh. 

 7. Các nhiệm vụ và quyền khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

           ðiều 14. Chế ñộ làm việc của Hội ñồng Quản lý Quỹ 

          1. Hội ñồng Quản lý Quỹ làm việc theo chế ñộ tập thể, họp thường ký tối thiểu 
06 tháng một lần ñể xem xét và quyết ñịnh những vấn ñề thuộc thẩm quyền và 
trách nhiệm của Hội ñồng Quản lý Quỹ. Khi cần thiết, Hội ñồng quản lý Quỹ có thể 
họp bất thường ñể giải quyết các vấn ñề cấp bách của Quỹ theo yêu cầu của Chủ tịch 
Hội ñồng Quản lý Quỹ hoặc theo ñề nghị của Giám ñốc Quỹ hoặc Trưởng Ban Kiểm soát, 
sau khi ñược Chủ tịch Hội ñồng Quản lý Quỹ chấp nhận. 

          2. Các cuộc họp của Hội ñồng Quản lý Quỹ do Chủ tịch Hội ñồng Quản lý Quỹ 
chủ tọa và chỉ có hiệu lực khi có ít nhất 2/3 số ủy viên của Hội ñồng tham dự. Ủy viên 
Hội ñồng vắng mặt phải thông báo lý do vắng bằng văn bản. Trường hợp Chủ tịch 
Hội ñồng Quỹ vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội ñồng Quỹ ñược Chủ tịch Hội ñồng 
Quản lý Quỹ ủy quyền làm Chủ tọa. Trong trường hợp cấp bách, việc xin ý kiến các 
Ủy viên Hội ñồng Quản lý Quỹ có thể ñược thực hiện bằng văn bản. 

          3. Tài liệu họp phải ñược chuẩn bị và gửi tới các Ủy viên Hội ñồng Quản lý 
Quỹ tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày họp. Nội dung cuộc họp phải ñược ghi chép 
ñầy ñủ vào biên bản họp. 

          4. Hội ñồng Quản lý Quỹ quyết ñịnh các vấn ñề theo nguyên tắc ña số, mỗi 
ủy viên Hội ñồng Quản lý Quỹ có một phiếu biểu quyết ngang nhau. Các quyết ñịnh 
của Hội ñồng Quản lý Quỹ có hiệu lực khi có ít nhất 50% trở lên tổng số ủy viên 
trong Hội ñồng biểu quyết tán thành. Trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau thì 
có ý kiến theo phiếu của Chủ tịch Hội ñồng Quản lý Quỹ và quyết ñịnh cuối cùng. 
Ủy viên của Hội ñồng Quản lý Quỹ có quyền bảo lưu ý kiến của mình và báo cáo lên 
Chủ tịch UBND tỉnh. 

          5. Nội dung và kết luận của các cuộc họp Hội ñồng Quản lý Quỹ phải ñược ghi 
rõ trong biên bản cuộc họp ñược Chủ tịch Hội ñồng quản lý Quỹ ký, trong một số 
trường hợp ñặc biệt có thể ñược tất cả Ủy viên tham dự cuộc họp ký. Kết luận của 
cuộc họp ñược thể hiện bằng nghị quyết, quyết ñịnh, thông báo của Hội ñồng quản lý 
Quỹ và phải ñược gửi tới tất cả các Ủy viên của Hội ñồng Quản lý Quỹ. 
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6. Chủ tịch Hội ñồng quản lý Quỹ thay mặt Hội ñồng ký ban hành các nghị quyết, 
quyết ñịnh, thông báo của Hội ñồng Quản lý Quỹ và phải chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về mọi hậu quả phát sinh từ các quyết ñịnh ñó. Chủ tịch Hội ñồng Quản lý 
Quỹ có thể ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội ñồng ký thay. 
          7. Các nghị quyết, quyết ñịnh, thông báo của Hội ñồng Quản lý Quỹ có tính 
bắt buộc thi hành ñối với hoạt ñộng của Quỹ. Giám ñốc Quỹ có trách nhiệm tổ chức 
thực hiện các nghị quyết, quyết ñịnh, thông báo ñó. Giám ñốc Quỹ có quyền ñề nghị 
Hội ñồng Quản lý Quỹ xem xét lại hoặc bảo lưu ý kiến và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, 
nhưng trong thời gian chưa có quyết ñịnh khác của Hội ñồng Quản lý Quỹ hay 
quyết ñịnh của Chủ tịch UBND tỉnh thì vẫn phải chấp hành các nghị quyết, quyết ñịnh, 
thông báo của Hội ñồng Quản lý Quỹ. 
           ðiều 15. Tổ chức Ban Kiểm soát Quỹ 
           1. Ban Kiểm soát Quỹ có tối ña 03 thành viên, giúp Hội ñồng Quản lý Quỹ 
giám sát hoạt ñộng của Ban ðiều hành Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ hoạt ñộng theo chế ñộ 
kiêm nhiệm. 
           2. Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm 
theo ñề nghị của Chủ tịch Hội ñồng Quản lý Quỹ. 
           3. Các thành viên khác của Ban Kiểm soát Quỹ do Chủ tịch Hội ñồng Quản lý 
Quỹ bổ nhiệm theo ñề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát. 
           ðiều 16. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát Quỹ 
          1. Ban Kiểm soát Quỹ hoạt ñộng theo Quy chế do Hội ñồng Quản lý Quỹ 
phê duyệt. 
          2. Kịp thời phát hiện và báo cáo ngay với Chủ tịch Hội ñồng Quản lý Quỹ và 
trong trường hợp cần thiết thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về những hoạt ñộng 
không bình thường, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, hoặc các vi phạm trong việc quản lý 
tài chính của bộ máy ñiều hành Quỹ. 
          3. Không ñược tiết lộ kết quả kiểm tra, kiểm soát khi chưa ñược Hội ñồng 
Quản lý Quỹ chấp thuận. 
          4. Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Hội ñồng 
Quản lý Quỹ và pháp luật về những tiêu cực hoặc bỏ qua các hành vi vi phạm ñã 
thực hiện; về các thiệt hại của Quỹ nếu tiết lộ kết quả kiểm tra, kiểm soát khi chưa có 
sự chấp thuận của Hội ñồng Quản lý Quỹ. 
  5. Trường hợp ñột xuất, vì lợi ích của Quỹ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát 
Quỹ, Trưởng ban Kiểm soát Quỹ có quyền báo cáo trực tiếp với Chủ tịch Hội ñồng 
Quản lý quỹ. 
          ðiều 17. Ban ðiều hành Quỹ 
 Ban ðiều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng bao gồm: Giám ñốc, Phó Giám ñốc, 
Kế toán trưởng và 02 phòng chuyên môn: Kế hoạch - Kỹ thuật và Hành chính - Tổng hợp. 
Về nhân sự tùy theo yêu cầu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt ñộng, Giám ñốc Quỹ sẽ 
báo cáo Chủ tịch Hội ñồng Quản lý Quỹ ñể hợp ñồng lao ñộng tùy thuộc vào tình hình 
tài chính của Quỹ.  
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          ðiều 18. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám ñốc Quỹ  

 1. Giám ñốc Quỹ là người ñại diện pháp nhân của Quỹ, chịu trách nhiệm trước 
Hội ñồng Quản lý Quỹ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt ñộng nghiệp vụ của Quỹ, 
do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm; làm việc theo chế ñộ 
chuyên trách. 

 2. Giám ñốc Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

 a) Tổ chức thực hiện các quyết ñịnh của UBND tỉnh, Chủ tịch Hội ñồng 
Quản lý Quỹ; nghị quyết, thông báo của Hội ñồng Quản lý Quỹ; 

 b) ðại diện pháp nhân của Quỹ trước pháp luật trong tố tụng, tranh chấp, giải thể 
và những vấn ñề thuộc phạm vi ñiều hành tác nghiệp của Quỹ; 

 c) Xây dựng kế hoạch hoạt ñộng dài hạn và hàng năm; xây dựng kế hoạch 
huy ñộng vốn, kế hoạch tài chính trình Hội ñồng Quản lý Quỹ thông qua; 

  d) Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch ñã ñược 
phê duyệt và các hoạt ñộng khác của Quỹ phù hợp với quy ñịnh tại ðiều lệ này và 
các quy ñịnh khác có liên quan; 

 e) Căn cứ các Quy chế hoạt ñộng nghiệp vụ do Hội ñồng Quản lý Quỹ ban hành, 
ban hành các quy ñịnh về nghiệp vụ hoạt ñộng của Quỹ; 

 g) Thực hiện báo cáo ñịnh kỳ hoặc ñột xuất về các hoạt ñộng của Quỹ cho 
Hội ñồng Quản lý Quỹ, UBND tỉnh; 

 h) ðề nghị Hội ñồng Quản lý Quỹ trình Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, 
miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật ñối với Phó Giám ñốc, Kế toán trưởng của Quỹ; 

 i) Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác của Quỹ do Chủ tịch UBND tỉnh 
hoặc Hội ñồng Quản lý Quỹ ủy nhiệm nhưng không ñược trái với quy ñịnh tại 
Nghị ñịnh số 156/2018/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về Quy ñịnh 
chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Lâm nghiệp. 

 ðiều 19. Phó Giám ñốc    

 Phó Giám ñốc giúp Giám ñốc Quỹ ñiều hành Quỹ, ñược phân công quản lý, 
ñiều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt ñộng của Quỹ; chịu trách nhiệm trước 
Giám ñốc Quỹ, Chủ tịch Hội ñồng Quản lý Quỹ, UBND tỉnh và trước pháp luật về 
phần việc ñược phân công; do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm. 

 ðiều 20. Kế toán trưởng 

 Kế toán Trưởng là người giúp việc cho Giám ñốc Quỹ, có trách nhiệm và 
quyền hạn theo quy ñịnh của Luật Kế toán; chịu trách nhiệm trước Giám ñốc Quỹ, 
Chủ tịch Hội ñồng Quản lý Quỹ, UBND tỉnh và trước pháp luật về phần việc 
ñược giao; do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm. 

 ðiều 21. Kinh phí hoạt ñộng 

 1. Kinh phí hoạt ñộng của Hội ñồng Quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ và Ban 
ðiều hành Quỹ ñược sử dụng từ nguồn chi phí quản lý ñược trích của Quỹ. 
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 2. Các thành viên chuyên trách ñược hưởng chế ñộ tiền lương, thưởng, phụ cấp 
theo quy ñịnh hiện hành. Các thành viên làm việc theo chế ñộ kiêm nhiệm ñược 
hưởng các khoản phụ cấp theo quy ñịnh về chế ñộ kiêm nhiệm. 

 ðiều 22. Khung kế hoạch hoạt ñộng của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 

 1. Kế hoạch hoạt ñộng Quý I:  

 a) Ban Kiểm soát Quỹ phối hợp với Sở Tài chính tiến hành quyết toán kinh phí 
của năm trước. 

 b) Ban ðiều hành Quỹ lập kế hoạch thu, chi hàng năm báo cáo Hội ñồng 
Quản lý Quỹ họp thông qua, trình UBND tỉnh quyết ñịnh; chủ trì, phối hợp với 
Chi cục Kiểm lâm, chủ rừng và các bên liên quan hoàn thiện bản ñồ chi trả 
DVMTR của năm trước. 

 2. Kế hoạch hoạt ñộng Quý II:  

 a) Ban ðiều hành Quỹ tổ chức thực hiện và hoàn thành công tác chi trả tiền 
DVMTR của năm trước theo quy ñịnh, báo cáo Hội ñồng Quản lý Quỹ. 

 b) Căn cứ quyết ñịnh phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền DVMTR hàng năm của 
UBND tỉnh, Ban ðiều hành Quỹ tổ chức thực hiện các hoạt ñộng. 

 3. Kế hoạch hoạt ñộng Quý III:  

 Ban ðiều hành Quỹ thực hiện tạm ứng tiền DVMTR của năm cho bên cung ứng 
DVMTR; ñồng thời triển khai các hoạt ñộng nghiệp vụ: Truyền thông, ñào tạo, 
tập huấn, kiểm tra giám sát và các hoạt ñộng liên quan khác.  

 4. Kế hoạch hoạt ñộng Quý IV:  

 a) Ban ðiều hành Quỹ hướng dẫn các chủ rừng lập thủ tục, hồ sơ chi trả 
DVMTR ñể thanh toán kinh phí DVMTR của năm. 

 b) Ban ðiều hành Quỹ chủ trì, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, chủ rừng và 
các bên liên quan thực hiện công tác rà soát hiện trạng rừng ñể phục vụ công tác 
xây dựng bản ñồ chi trả DVMTR của năm; ñồng thời tiến hành rà soát diện tích rừng, 
ñối tượng ñược chi trả DVMTR thuộc các lưu vực phát sinh trong năm (Nếu có). 

 Trong quá trình thực hiện, Ban ðiều hành Quỹ có trách nhiệm báo cáo, ñề xuất 
Chủ tịch Hội ñồng Quản lý Quỹ quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung ðiều này. 

Chương V 

CHẾ ðỘ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 

  ðiều 23. Chế ñộ tài chính, kế toán 

 1. Cơ chế tài chính: Thực hiện theo ðiều 12, Nghị ñịnh số 141/2016/Nð-CP 
ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy ñịnh cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp 
công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. 

 Nguồn thu của Quỹ: ðược quy ñịnh tại ðiều 5, Chương III của ðiều lệ này. 
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 2. Nội dung chi của Quỹ bao gồm: 

 a) Thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 2, ðiều 80 của Nghị ñịnh số 
156/2018/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về Quy ñịnh chi tiết thi hành 
một số ñiều của Luật Lâm nghiệp. 

 b) Chi thường xuyên theo quy ñịnh của pháp luật về quyền tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính ñối với ñơn vị 
sự nghiệp và văn bản hướng dẫn thực hiện. 

 c) Chi không thường xuyên ñể thực hiện các nhiệm vụ ñột xuất do Ủy ban 
nhân dân tỉnh giao và các khoản chi khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

 3. Lập kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính, quyết toán: 

a) Hằng năm, vào Quý IV, Quỹ lập kế hoạch tài chính gồm: Kế hoạch thu, chi 
tiền dịch vụ môi trường rừng và các nguồn tài chính khác; dự toán chi hoạt ñộng của 
Quỹ thông qua Hội ñồng Quản lý Quỹ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh. 

b) Hằng năm, Quỹ lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo quy ñịnh của 
pháp luật về tài chính kế toán hiện hành. Sở Tài chính xét duyệt báo cáo quyết toán 
ñối với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 ðiều 24. Chế ñộ kế toán, kiểm toán, quản lý tài sản và công khai tài chính 

1. Thực hiện công tác kế toán theo chế ñộ kế toán hành chính sự nghiệp ñể 
thực hiện công tác kế toán. 

2. Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản theo quy ñịnh của Luật Quản lý, sử dụng 
tài sản công và các văn bản hướng dẫn. 

3. Khuyến khích thực hiện kiểm toán ñộc lập báo cáo tài chính. 

4. Thực hiện công khai tài chính theo quy ñịnh pháp luật về tài chính hiện hành; 
khuyến khích thực hiện ñánh giá ñộc lập kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ 
môi trường rừng. 

ðiều 25. Thanh tra, kiểm tra và kiểm toán 

1. Quỹ chịu sự thanh tra, kiểm tra và kiểm toán của cơ quan thanh tra, kiểm tra 
và kiểm toán nhà nước theo quy ñịnh hiện hành. 

2. Quỹ ñược phép thuê kiểm toán ñộc lập hoặc tự tổ chức kiểm toán nội bộ về 
các hoạt ñộng tài chính theo quy ñịnh của pháp luật. 

3. Kết quả kiểm toán phải ñược báo cáo kịp thời Ban Kiểm soát, Hội ñồng 
Quản lý Quỹ.  

Chương VI 

XỬ LÝ TRANH CHẤP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ 

 ðiều 26. Xử lý tranh chấp 

 Mọi tranh chấp giữa Quỹ với pháp nhân và thể nhân có quan hệ trực tiếp hoặc 
gián tiếp ñến hoạt ñộng của Quỹ ñược xử lý theo pháp luật hiện hành. 
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 ðiều 27. Tổ chức lại, sát nhập, giải thể 

 1.Việc tổ chức lại, hoặc giải thể Quỹ do Hội ñồng Quản lý Quỹ ñề nghị 
UBND tỉnh quyết ñịnh; các trường hợp khác thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật. 

 2.Việc tổ chức lại, sát nhập, thành lập mới các ñơn vị, phòng, ban nghiệp vụ 
trực thuộc bộ máy ñiều hành của Quỹ do Chủ tịch Hội ñồng Quản lý Quỹ quyết ñịnh 
theo ñề nghị của Giám ñốc Quỹ, trên cơ sở phương thức tổ chức bộ máy quản lý ñã 
ñược UBND tỉnh phê duyệt. 

Chương VII 

HIỆU LỰC VÀ TRÁCH NHIỆM THI HÀNH 

  ðiều 28. Hiệu lực thi hành 

 1. ðiều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

 2. Các quy chế, quy ñịnh nội bộ của Quỹ phải tuân thủ nguyên tắc, nội dung 
của ðiều lệ này. 

 ðiều 29: Trách nhiệm thi hành 

 1. Hội ñồng Quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ, Ban ðiều hành Quỹ và các 
tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tuân thủ các quy ñịnh của ðiều lệ này. 

 2. Trong trường hợp quy ñịnh của pháp luật có liên quan ñến hoạt ñộng của 
Quỹ chưa ñược quy ñịnh tại ðiều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy ñịnh 
mới của pháp luật khác với những ñiều khoản trong ðiều lệ này thì thực hiện theo 
quy ñịnh của pháp luật. 

 3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Quỹ có trách nhiệm báo cáo, 
ñề xuất Chủ tịch UBND tỉnh quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung ðiều lệ này./. 
 

 
 
 
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 

 



CÔNG BÁO/Số 40/Ngày 17-9-2019 51

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 2248/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 9 năm 2019 

 

QUYẾT ðỊNH   
Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ 

Phó Chủ tịch UBND huyện Phong ðiền, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 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; 

Căn cứ Thông báo số 457-TB/TU ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về nhân sự Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong ðiền nhiệm kỳ 
2016 - 2021; 

Xét Tờ trình số 68/TTr-HðND ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân huyện Phong ðiền về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong ðiền, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung ông Hoàng Văn Thái, Huyện ủy viên, 
Bí thư ðảng ủy xã Phong Hải, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 
Phong ðiền, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.       

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch 
Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong ðiền và ông Hoàng Văn Thái 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.            

              
CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 




