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MỤC LỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Trang

25-9-2019

Quyết ñịnh số 57/2019/Qð-UBND quy ñịnh mức thu, chế ñộ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử
văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế.
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26-9-2019

Quyết ñịnh số 58/2019/Qð-UBND ban hành Quy chế xét
tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt ñộng trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

07

01-10-2019

Quyết ñịnh số 59/2019/Qð-UBND sửa ñổi, bổ sung và bãi bỏ
một số ñiều của Quy ñịnh tiêu chí xét duyệt hồ sơ ñề nghị
thành lập Văn phòng công chứng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 22/2016/Qð-UBND ngày 19
tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

21

04-10-2019

Quyết ñịnh số 60/2019/Qð-UBND bãi bỏ Quyết ñịnh số
38/2018/Qð-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế cho phép
sử dụng thẻ ñi lại của doanh nhân APEC trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
24-9-2019

Quyết ñịnh số 2357/Qð-UBND về việc bổ sung Danh mục và
Công bố thông tin Dự án bến thuyền du lịch kết hợp dịch vụ tại
số 05 ñường Lê Lợi, thành phố Huế và Dự án ñầu tư xây dựng
bến thuyền du lịch trên sông Hương tại số 243 ñường
Nguyễn Sinh Cung, huyện Phú Vang.
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25-9-2019

Quyết ñịnh số 2378/Qð-UBND về việc ñiều chỉnh tên gọi thôn
thuộc xã Quảng Vinh: Thôn ðồng Lâm ñược ñiều chỉnh tên gọi
thành thôn ðông Lâm.

39

26-9-2019

Quyết ñịnh số 2386/Qð-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu
bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế,
nhiệm kỳ 2016 - 2021: ông Trương ðình Hạnh.

40

03-10-2019

Quyết ñịnh số 2427/Qð-UBND về việc thành lập Khu bảo vệ
nguồn lợi thủy sản Cồn Máy Bay.
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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

Số: 57/2019/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 9 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan
di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế

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 Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính
hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2019/NQ-HðND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố ñô Huế.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan
di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế với các nội dung
chính như sau:
1. Phạm vi ñiều chỉnh: Các ñiểm tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc
quần thể di tích Cố ñô Huế.
2. ðối tượng áp dụng:
a) ðối tượng nộp phí: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham quan, tìm hiểu tại
các khu di sản văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế.
b) Các cơ quan, ñơn vị, cá nhân khác có liên quan theo quy ñịnh của pháp luật.
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3. ðơn vị thu phí: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố ñô Huế.
4. Mức thu phí:
a) Mức thu phí:
Mức thu phí (ðồng/người/lượt)
(Áp dụng thống nhất cho khách
quốc tế và khách Việt Nam)
TT

Cơ cấu ñiểm, tuyến tham quan
Người lớn

Trẻ em
(từ 7 - 12 tuổi
hoặc có chiều cao
dưới 1,3m)

I Phí tham quan theo từng ñiểm tham quan
Hoàng Cung Huế (ðại Nội - Bảo tàng Cổ vật
1
200.000
40.000
Cung ñình Huế)
Các khu di tích: Lăng vua Minh Mạng, Lăng vua
150.000
2
30.000
Tự ðức, Lăng vua Khải ðịnh
Các khu di tích: Lăng vua Gia Long, Lăng vua
3 Thiệu Trị, Lăng vua ðồng Khánh, ðiện Hòn Chén,
50.000
Miễn phí
Cung An ðịnh, ðàn Nam Giao
II Phí tham quan theo tuyến tham quan
Tuyến 03 ñiểm: Hoàng Cung Huế - Lăng vua
1
420.000
80.000
Minh Mạng - Lăng vua Khải ðịnh
Tuyến 04 ñiểm: Hoàng Cung Huế - Lăng vua
2 Minh Mạng - Lăng vua Tự ðức - Lăng vua
530.000
100.000
Khải ðịnh
Tuyến gộp các ñiểm di tích (tham quan tất cả
580.000
3
110.000
các ñiểm di tích)
b) ðối với các loại vé gộp theo tuyến tham quan, quy ñịnh số ngày sử dụng cho
loại vé này như sau:
- Vé tuyến gộp 03 ñiểm và vé tuyến gộp 04 ñiểm: Thời hạn sử dụng tối ña là
02 ngày kể từ ngày mua vé.
- Vé tuyến gộp các ñiểm di tích (tham quan tất cả các ñiểm di tích): Thời hạn
sử dụng tối ña là 03 ngày kể từ ngày mua vé.
5. Chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí:
Thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 5 ðiều 1 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HðND
ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu,
nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích
Cố ñô Huế.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố ñô Huế căn cứ vào dự toán chi từ nguồn thu phí ñể lại
ñược giao, phân bổ cho các ñơn vị trực thuộc theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước
và quy ñịnh về cơ chế tự chủ tài chính ñối với ñơn vị sự nghiệp công lập.
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ðiều 2. Chính sách miễn, giảm phí tham quan
1. Giảm phí tham quan:
a) Nhằm kích cầu du lịch cho thị trường khách trong nước, thực hiện chính sách
giảm phí cho một số ñiểm, tuyến tham quan cho khách Việt Nam như sau:
- ðiểm di tích giảm phí: Hoàng Cung Huế, Lăng vua Minh Mạng, Lăng vua Tự ðức
và Lăng vua Khải ðịnh.
- Tuyến gộp giảm phí (tuyến 03 ñiểm): Hoàng Cung Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng
vua Khải ðịnh
- Thời gian giảm phí: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 ñến ngày 31 tháng 12 năm 2021.
- Mức thu cụ thể sau khi giảm phí:

TT

Cơ cấu ñiểm, tuyến tham quan

I Phí tham quan theo từng ñiểm tham quan
Hoàng Cung Huế (ðại Nội - Bảo tàng Cổ vật
1
Cung ñình Huế)
Các khu di tích: Lăng vua Minh Mạng, Lăng
2
vua Tự ðức, Lăng vua Khải ðịnh
II Phí tham quan theo tuyến tham quan
Tuyến 03 ñiểm: Hoàng Cung Huế - Lăng vua
1
Minh Mạng - Lăng vua Khải ðịnh

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

30.000

100.000

20.000

280.000

55.000

b) Ngoài mức giảm phí cho khách trong nước quy ñịnh tại ñiểm a khoản 1
ðiều này ñược giảm thêm 50% phí tham quan ñối với các trường hợp quy ñịnh tại
ñiểm b khoản 1 ðiều 2 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HðND ngày 19 tháng 8 năm 2019
của Hội ñồng nhân dân tỉnh.
2. Miễn phí tham quan:
Thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 2 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HðND
ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020
và thay thế Quyết ñịnh số 66/2017/Qð-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan
di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế; Quyết ñịnh số
05/2019/Qð-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa ñổi,
bổ sung khoản 6 ðiều 1 Quyết ñịnh số 66/2017/Qð-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
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tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế; Quyết ñịnh
số 75/2017/Qð-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh
tạm thời thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế
ñối với trường hợp gộp tuyến tham quan.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Tài chính,
Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và ðầu tư; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám ñốc
Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám ñốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố ñô Huế và các cơ quan,
ñơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

CÔNG BÁO/Số 42/Ngày 05-10-2019
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 58/2019/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 9 năm 2019
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân
hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thi ñua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Thi ñua, Khen thưởng ngày 14
tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Thi ñua, Khen thưởng ngày 16
tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 91/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Thi ñua, Khen thưởng;
Căn cứ Quyết ñịnh số 51/2010/Qð-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao
giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Bộ Nội vụ
quy ñịnh chi tiết thi hành Quyết ñịnh số 51/2010/Qð-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010
của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh
danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế xét tuyên dương cho
doanh nghiệp, doanh nhân hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 10 năm 2019 và
thay thế Quyết ñịnh số 100/2017/Qð-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét, tuyên dương, khen thưởng cho doanh nghiệp,
doanh nhân hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc
các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế;
Lãnh ñạo các ñơn vị, doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Thủ trưởng các
tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

CÔNG BÁO/Số 42/Ngày 05-10-2019
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân
hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2019/Qð-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
1. Quy chế này quy ñịnh ñối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, ñiều kiện, tiêu chí,
thủ tục, hồ sơ tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp,
doanh nhân; trách nhiệm của các cơ quan quản lý, ñơn vị có liên quan ñối với công tác
khen thưởng doanh nghiệp và doanh nhân trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Các nội dung về thi ñua, khen thưởng khác không quy ñịnh trong Quy chế này
ñược thực hiện theo quy ñịnh của Luật Thi ñua, Khen thưởng và các văn bản pháp luật
hiện hành.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
1. ðối tượng doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế
ñược thành lập và hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp, Luật ðầu tư, Luật Hợp tác xã
và các tổ chức kinh tế khác có quá trình hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ổn ñịnh
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. ðối với doanh nhân: Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài trực tiếp
tham gia lãnh ñạo, ñiều hành quản lý doanh nghiệp do doanh nghiệp ñề cử tham gia:
Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ñồng quản trị, Hội ñồng thành viên; Tổng Giám ñốc,
Giám ñốc, Phó Tổng Giám ñốc, Phó Giám ñốc; Giám ñốc (Tổng Giám ñốc) hợp tác xã,
liên hiệp hợp tác xã và Chủ doanh nghiệp tư nhân có hoạt ñộng sản xuất kinh doanh
theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 3. Lĩnh vực tuyên dương
Các doanh nghiệp hoặc doanh nhân ñiều hành doanh nghiệp hoạt ñộng tốt trên
các lĩnh vực:
1. Nộp ngân sách hoặc thực hiện nghĩa vụ thuế.
2. Xuất khẩu.
3. Giải quyết việc làm.
4. Doanh nghiệp vượt khó, sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
5. Doanh nghiệp trẻ xuất sắc.
6. Khởi nghiệp, ñổi mới sáng tạo.
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ðiều 4. Phạm vi và thời gian tổ chức tuyên dương
Tuyên dương cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức:
1. Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” ñược tổ chức 02 năm một lần vào dịp
ñầu năm mới ñể tuyên dương ñối với doanh nghiệp.
2. Danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” ñược tổ chức 02 năm một lần vào dịp kỷ niệm
ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 ñể tuyên dương ñối với doanh nhân.
Chương II
ðIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHÍ BÌNH XÉT
ðiều 5. ðiều kiện tham gia xét tuyên dương của doanh nghiệp, doanh nhân
Các doanh nghiệp, doanh nhân ñược tham gia xét tuyên dương phải thực hiện
ñúng các ñiều kiện theo ngành, nghề ñã ñăng ký kinh doanh hoặc ñược cấp phép ñầu tư,
cụ thể như sau:
1. Có thời gian hoạt ñộng kể từ khi ñược cấp có thẩm quyền quyết ñịnh thành lập
doanh nghiệp và cấp ñăng ký kinh doanh từ 02 năm trở lên, sẽ ñược tham gia xét
tuyên dương “Doanh nghiệp xuất sắc”.
2. Các doanh nhân có quá trình ñiều hành, quản lý doanh nghiệp liên tục từ 02 năm
trở lên (doanh nhân trẻ khởi nghiệp 01 năm trở lên), sẽ ñược tham gia xét tuyên dương
“Doanh nhân tiêu biểu”.
3. Tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn ñịnh và phát triển; có doanh thu, lợi nhuận
năm sau cao hơn năm trước.
4. Thực hiện ñúng các quy ñịnh của pháp luật về doanh nghiệp, ñầu tư, lao ñộng,
ñất ñai, xây dựng, ñấu thầu, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn
thực phẩm, an toàn vệ sinh lao ñộng, chế ñộ bảo hiểm cho người lao ñộng.
5. Chấp hành ñầy ñủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế, các khoản thu khác của
ngân sách Nhà nước theo quy ñịnh của pháp luật.
6. Thực hiện tốt các chính sách, pháp luật liên quan ñến người lao ñộng; ñảm bảo
ñời sống, việc làm ổn ñịnh cho người lao ñộng.
7. Thực hiện tốt công tác ñầu tư, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ;
ñảm bảo ñúng các quy ñịnh của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật
về sở hữu trí tuệ.
8. Thực hiện tốt công tác trật tự an ninh, an toàn xã hội, tham gia ñầy ñủ các
phong trào thi ñua do ñịa phương nơi doanh nghiệp ñóng trên ñịa bàn phát ñộng.
9. Thực hiện nghiêm các quy ñịnh khác của pháp luật liên quan ñến hoạt ñộng
sản xuất, kinh doanh của doanh nhân và doanh nghiệp, thực hiện tốt các chính sách,
pháp luật liên quan ñến người lao ñộng.
ðiều 6. Các tiêu chí ñể xét tuyên dương doanh nghiệp
1. Các tiêu chí ñể xét tuyên dương doanh nghiệp gồm 10 tiêu chí, cụ thể như sau:
a) Doanh thu của doanh nghiệp;
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b) Nộp ngân sách hoặc thực hiện nghĩa vụ thuế;
c) Lợi nhuận sau thuế;
d) Thu nhập bình quân/người/tháng;
ñ) ðảm bảo việc làm ổn ñịnh cho người lao ñộng;
e) Tham gia tốt các hoạt ñộng xã hội từ thiện, nhân ñạo;
g) Có thành lập Tổ chức cơ sở ðảng hoặc Công ñoàn;
h) Thực hiện ñầy ñủ việc ñăng ký tham gia và ñóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm
y tế, bảo hiểm thất nghiệp ñối với người lao ñộng theo quy ñịnh của pháp luật; bảo vệ
môi trường, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn lao ñộng;
i) Áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin, tiêu chuẩn ISO 9001-2015 trong
hoạt ñộng của doanh nghiệp, trong mối quan hệ với chính quyền và khách hàng;
k) Doanh nghiệp tham gia tích cực và thực hiện tốt các Phong trào của tỉnh
phát ñộng, ñặc biệt Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, "Nói không với túi nilon và
sản phẩm nhựa sử dụng một lần".
2. Ngoài ra:
a) Trường hợp doanh nghiệp có thành tích ñặc biệt xuất sắc hoặc có sáng kiến,
sáng chế ñược ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương
trong tỉnh hoặc toàn quốc, Hội ñồng Tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh báo cáo
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét tuyên dương;
b) Trường hợp do yếu tố khách quan xảy ra mất an toàn lao ñộng, cháy nổ,
môi trường mà doanh nghiệp ñã thực hiện ñúng các quy ñịnh của pháp luật về an toàn
lao ñộng, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường thì Hội ñồng Tuyên dương
doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh xem xét từng trường hợp cụ thể trình Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh quyết ñịnh.
ðiều 7. Phương pháp chấm ñiểm
Việc chấm ñiểm dựa trên các tiêu chí thực hiện theo thang ñiểm 100; các tiêu chí
cụ thể thực hiện theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quy chế này.
ðiều 8. Tuyên dương doanh nghiệp
ðối với tất cả các doanh nghiệp, căn cứ kết quả chấm ñiểm cho từng tiêu chí
quy ñịnh tại ðiều 7 Quy chế này ñể tuyên dương cho từng doanh nghiệp, như sau:
1. Doanh nghiệp xuất sắc toàn diện: Tổng ñiểm ñạt từ 90 ñiểm trở lên.
2. Doanh nghiệp xuất sắc trên lĩnh vực: Tổng ñiểm ñạt từ 80 ñiểm trở lên và
chia theo từng lĩnh vực ñược quy ñịnh tại ðiều 3 Quy chế này.
ðiều 9. Các tiêu chí ñể xét và tuyên dương doanh nhân
1. Doanh nhân lãnh ñạo doanh nghiệp chấp hành tốt chủ trương, chính sách của
ðảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp.
2. Doanh nhân tham gia, ñóng góp tích cực các hoạt ñộng của ñịa phương.
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3. Ngoài ra:
a) Doanh nhân lãnh ñạo doanh nghiệp ổn ñịnh có ñổi mới cải tiến trong sản xuất
kinh doanh, sáng tạo ra những sản phẩm phục vụ hiệu quả cho sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp và cộng ñồng xã hội;
b) Năng ñộng, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong quản lý
và ñiều hành doanh nghiệp; Tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích ñổi mới sáng tạo
trong doanh nghiệp;
c) Khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, có chiến lược áp dụng các
thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tích cực tham gia vào các chương trình
an sinh xã hội, quá trình liên kết, nội ñịa hóa sản phẩm; xây dựng và quảng bá
thương hiệu;
d) Thực hiện tốt công tác ñào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho
cán bộ, nhân viên, quan tâm nâng cao trình ñộ tay nghề người lao ñộng góp phần
nâng cao chất lượng nguồn lao ñộng cho doanh nghiệp, xã hội;
Các doanh nhân ñạt các tiêu chí trên sẽ ñược Hội ñồng Tuyên dương doanh nghiệp,
doanh nhân tỉnh giới thiệu báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét tuyên dương.
Chương III
HÌNH THỨC, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC
ðiều 10. Hồ sơ, thủ tục và trình tự ñề nghị tuyên dương
a) Hồ sơ, thủ tục, trình tự thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 6, Thông tư số
01/2012/TT-BNV ngày 16/01/2012 của Bộ Nội vụ quy ñịnh chi tiết thi hành Quyết ñịnh
số 51/2010/Qð-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc
ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho
doanh nhân, doanh nghiệp;
b) Báo cáo thành tích doanh nghiệp thực hiện theo mẫu số 01, doanh nhân thực hiện
theo mẫu số 02 của Phụ lục II ban hành kèm theo Quy chế này.
ðiều 11. Hình thức tuyên dương cho doanh nghiệp và doanh nhân
Căn cứ kết quả bình xét do Hội ñồng Tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh
ñề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên dương “Doanh nghiệp xuất sắc”;
“Doanh nhân tiêu biểu” của tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể:
1. Về doanh nghiệp: ðược Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Biểu tượng giải thưởng,
Bằng chứng nhận “Doanh nghiệp xuất sắc” của tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Về doanh nhân: ðược Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Biểu tượng giải thưởng,
Bằng chứng nhận “Doanh nhân tiêu biểu” của tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 12. Quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp, doanh nhân
1. Doanh nghiệp, doanh nhân ñược Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên dương có quyền
sử dụng, khai thác thương mại biểu trưng giải thưởng; ñược ưu tiên khi xét tham gia các
chương trình xúc tiến thương mại trên ñịa bàn tỉnh.
2. Doanh nghiệp, doanh nhân ñược Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên dương có trách
nhiệm tuyên truyền, phổ biến các mô hình tiên tiến và các bài học kinh nghiệm, giữ
gìn và phát huy thành tích ñã ñạt ñược.
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ðiều 13. Hội ñồng Tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh
1. Chủ tịch Hội ñồng: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Các Phó Chủ tịch Hội ñồng gồm:
a) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội ñồng;
b) Phó Giám ñốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi ñua - Khen thưởng, Phó Chủ tịch
Thường trực Hội ñồng.
3. ðại diện lãnh ñạo các cơ quan, ñơn vị tham gia thành viên Hội ñồng:
a) Sở Tài chính;
b) Sở Công Thương;
c) Sở Kế hoạch và ðầu tư;
d) Sở Tài nguyên và Môi trường;
ñ) Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội;
e) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
g) Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh;
4. Mời diện lãnh ñạo các cơ quan, ñơn vị tham gia thành viên Hội ñồng:
a) Thanh tra tỉnh;
b) Cục Thuế tỉnh;
c) Cục Hải quan tỉnh;
d) Bảo hiểm Xã hội tỉnh;
ñ) Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh;
e) Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh;
g) Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.
Hội ñồng Tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh có chức năng tư vấn,
tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyên dương cho “Doanh nghiệp
xuất sắc”, “Doanh nhân tiêu biểu” trên ñịa bàn của tỉnh (Cơ quan Thường trực của
Hội ñồng ñặt tại Ban Thi ñua - Khen thưởng, Sở Nội vụ).
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 14. Kinh phí tổ chức thực hiện
1. Kinh phí tổ chức xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân ñược cấp
từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn tài trợ, tự nguyện ñóng góp của các tổ chức, cá nhân
trong nước và ngoài nước phù hợp với quy ñịnh của pháp luật và không vi phạm các
quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 4 Quyết ñịnh số 51/2010/Qð-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010
của Thủ tướng Chính phủ.
2. Kinh phí quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này phải ñược quản lý theo ñúng quy ñịnh
của pháp luật và ñược sử dụng công khai cho việc tổ chức xét tuyên dương và
khen thưởng.
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ðiều 15. Khiếu nại, tố cáo
1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo về kết quả và những hành vi
vi phạm trong tổ chức xét tuyên dương cho doanh nhân và doanh nghiệp theo quy ñịnh
của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét giải quyết
khiếu nại, tố cáo về việc xét tuyên dương cho doanh nhân và doanh nghiệp theo quy ñịnh
của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
ðiều 16. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan
1. Ban Thi ñua - Khen thưởng, Sở Nội vụ:
a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức lễ tuyên dương
doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh, chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức
phổ biến, hướng dẫn ñến các ngành, các cấp và các doanh nghiệp, doanh nhân trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
b) Tổ chức thực hiện ñánh giá ñể chọn biểu tượng giải thưởng tuyên dương cho
“Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân tiêu biểu”;
c) Dự toán các kinh phí liên quan.
2. Các sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và
thành phố Huế và các cơ quan, ñơn vị liên quan triển khai Quy chế này ñến các
doanh nghiệp, doanh nhân thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, và ñịa phương
biết ñể ñề cử, giới thiệu tham gia.
3. Các cơ quan thông tin tuyên truyền của tỉnh và Trung ương ñóng trên ñịa bàn tỉnh
có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền về các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích
xuất sắc và ñấu tranh phê phán các hành vi vi phạm pháp luật trong khen thưởng
doanh nghiệp, doanh nhân.
4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các doanh nghiệp, ñơn vị, tổ chức,
cá nhân có liên quan phản ảnh kịp thời qua Ban Thi ñua - Khen thưởng, Sở Nội vụ ñể
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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Phụ lục I
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2019/Qð-UBND
ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Bảng tiêu chí, nội dung, chấm ñiểm:

TT Tiêu chí

Nội dung

Than
g
ñiểm

Doanh thu thực hiện không thấp hơn so với năm trước
ñược 05 ñiểm.
- Doanh nghiệp có tổng doanh thu dưới 20 tỷ ñồng/năm:
cứ tăng 1,5% so với năm trước ñược 01 ñiểm, tối ña
không quá 10 ñiểm;
1

Doanh thu

- Doanh nghiệp có tổng doanh thu từ 20 tỷ ñồng/năm
ñến 300 tỷ ñồng/năm: cứ tăng 1% so với năm trước
ñược 01 ñiểm, tối ña không quá 10 ñiểm;

15

- Doanh nghiệp có tổng doanh thu trên 300 tỷ ñồng/năm
hoặc sử dụng trên 300 lao ñộng: cứ tăng 1% so với
năm trước ñược 1,5 ñiểm, tối ña không quá 10 ñiểm.
Nộp ñúng, nộp ñủ theo quy ñịnh ñược 05 ñiểm.
a) ðối với doanh nghiệp nhỏ và vừa:
- Từ 1 tỷ ñồng ñến dưới 3 tỷ ñồng: 02 ñiểm;
- Từ 3 tỷ ñồng ñến dưới 6 tỷ ñồng: 03 ñiểm;
- Từ 6 tỷ ñồng ñến dưới 10 tỷ ñồng: 05 ñiểm;
2

Nộp ngân sách
hoặc thực hiện
nghĩa vụ thuế

- Từ 10 tỷ ñồng ñến dưới 15 tỷ ñồng: 07 ñiểm;
- Từ 15 tỷ ñồng trở lên: 10 ñiểm.
b) ðối với doanh nghiệp có quy mô lớn:
- Từ 10 tỷ ñồng ñến dưới 15 tỷ ñồng: 02 ñiểm;
- Từ 15 tỷ ñồng ñến dưới 20 tỷ ñồng: 03 ñiểm;
- Từ 20 tỷ ñồng ñến dưới 30 tỷ ñồng: 05 ñiểm;
- Từ 30 tỷ ñồng ñến dưới 40 tỷ ñồng: 07 ñiểm;
- Từ 40 tỷ ñồng trở lên: 10 ñiểm;
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- Doanh nghiệp có tổng doanh thu dưới 20 tỷ ñồng/năm:
Lợi nhuận cứ tăng 1,5% so với năm trước ñược 01 ñiểm,
tối ña không quá 10 ñiểm;
- Doanh nghiệp có tổng doanh thu từ 20 tỷ ñồng/năm
Lợi nhuận sau ñến 300 tỷ ñồng/năm: Lợi nhuận cứ tăng 1% so với
thuế
năm trước ñược 01 ñiểm, tối ña không quá 10 ñiểm;
- Doanh nghiệp có tổng doanh thu trên 300 tỷ
ñồng/năm hoặc sử dụng trên 300 lao ñộng: Lợi nhuận
cứ tăng 1% so với năm trước ñược 1,5 ñiểm, tối ña
không quá 10 ñiểm.

05

Từ 5 triệu ñồng trở lên ñược 05 ñiểm.
Thu nhập bình
4
quân/người/tháng Cứ tăng 1% so với năm trước ñược cộng 01 ñiểm, tối ña
không quá 05 ñiểm.

10

3

ðảm bảo việc làm ổn ñịnh cho người lao ñộng ñược
05 ñiểm.
5

Số lao ñộng
hiện có của
doanh nghiệp

6

Tham gia
ñóng góp các
hoạt ñộng
xã hội từ thiện,
nhân ñạo

- ðối với doanh nghiệp nhỏ và vừa: cứ tăng 1,5% so với
năm trước ñược 01 ñiểm, tối ña không quá 05 ñiểm;
- ðối với doanh nghiệp có quy mô lớn hơn: cứ tăng
1% so với năm trước ñược 1,5 ñiểm, tối ña không quá
05 ñiểm.
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- ðóng góp từ 1% ñến dưới 2% lợi nhuận sau thuế
ñược 03 ñiểm;
- ðóng góp trên 2% lợi nhuận sau thuế ñược 05 ñiểm.

05

Tổ chức ðảng (nếu có) ñạt trong sạch, vững mạnh
Tổ chức cơ sở ñược 02 ñiểm.
7
ðảng, ñoàn thể
ðoàn thể (nếu có) ñạt vững mạnh ñược 03 ñiểm.

05

ðảm bảo an toàn lao ñộng, phòng cháy chữa cháy,
an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm ñược 05 ñiểm.

8

Chấp hành
chính sách
pháp luật và
các quy ñịnh
của Nhà nước

Không vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ñược
02 ñiểm.
Thực hiện chế ñộ bảo hiểm (xã hội, y tế, thất nghiệp)
cho người lao ñộng ñược 05 ñiểm.
Xây dựng Nội quy lao ñộng, Thỏa ước lao ñộng tập thể
theo quy ñịnh ñược 03 ñiểm.
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9

Áp dụng các
giải pháp
công nghệ
thông tin,
tiêu chuẩn
ISO 9001-2015
trong hoạt
ñộng của
doanh nghiệp

17

Áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong hoạt ñộng
của doanh nghiệp, ñược 05 ñiểm.

Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
ISO: 9001-2015 trong hoạt ñộng của doanh nghiệp
ñược 05 ñiểm.

Tham gia và
thực hiện tốt
Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, "Nói không với túi nilon
10 các phong trào
và sản phẩm nhựa sử dụng một lần"ñược 10 ñiểm.
thi ñua trên
ñịa bàn tỉnh

10

10
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Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2019/Qð-UBND
ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Mẫu số 1:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CỦA DOANH NGHIỆP
Năm ………….
I. Thông tin về Doanh nghiệp
- Tên doanh nghiệp: ……………………………..………………………………..
- Quá trình thành lập và phát triển doanh nghiệp: ………………………………..
- ðặc ñiểm chính của doanh nghiệp: ……………………………………………..
- Quy mô doanh nghiệp: ………………………………………………………....
- Lĩnh vực hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh: ………………….…………………..
- ðịa chỉ:…………………………………………………………………………..
- Người ñại diện theo pháp luật: ………………………………………………….
- ðiện thoại: …………………………..Fax:…………………………
- Email: ………………………………Website: …………………….
II. Thành tích ñạt ñược
1. Các chỉ tiêu ñạt ñược của doanh nghiệp
Nội dung

ðơn vị tính

1. Doanh thu

Triệu ñồng

2. Nộp ngân sách hoặc thực hiện
nghĩa vụ thuế

Triệu ñồng

3. Lợi nhuận sau thuế

Triệu ñồng

4. Thu nhập bìnhquân/người/tháng

Triệu ñồng

5. Số lao ñộng hiện có của doanh nghiệp
(tính theo số ñóng bảo hiểm xã hội)

Người

6. Tham gia ñóng góp các hoạt ñộng
xã hội từ thiện, nhân ñạo

Triệu ñồng

Năm
trước

Thực hiện
năm nay

Tăng,
giảm
%

ðiểm
tự
chấm
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Nội dung

ðơn vị tính

7. Tổ chức cơ sở ðảng, ñoàn thể

Xếp loại

8. Chấp hành chính sách pháp luật
và các quy ñịnh của Nhà nước:
thuế, môi trường, bảo hiểm xã hội,
an toàn lao ñộng…

Xếp loại

Năm
trước

Thực hiện
năm nay

19
Tăng,
giảm
%

ðiểm
tự
chấm

9. Áp dụng các giải pháp công

nghệ thông tin, tiêu chuẩn ISO
9001-2015 trong hoạt ñộng của
doanh nghiệp.
10. Phong trào “Ngày Chủ nhật

xanh”, "Nói không với túi nilon
và sản phẩm nhựa sử dụng một lần".
2. Phương hướng, chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới
Ghi chú: Doanh nghiệp photo ñính kèm các tài liệu ñể minh chứng số liệu
chấm ñiểm và các văn bản khác có liên quan (nếu có).
………, ngày ….. tháng ……. năm 20
ðại diện doanh nghiệp
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Mẫu số 2:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CỦA DOANH NHÂN
Năm ………….
I. Sơ lược lý lịch doanh nhân
- Họ và tên: ………………………………………………………………………
- Sinh ngày, tháng, năm: ………………………..Giới tính:……………………
- Quê quán: ……………………………………………………………………..
- Chức vụ: ……………………………………………………………………….
- ðơn vị công tác: ……………………………………………………………….
- Chức năng, nhiệm vụ chính:…………………………………………………..
- Thời gian giữ chức vụ (từ ngày…) ……………………………………………
- Trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ ……………………………………………..
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng của cá nhân: ……………………….
- Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………….
- ðiện thoại: …………………………………………………………………….
II. Thông tin về Doanh nghiệp (nơi doanh nhân giữ chức vụ)
- Tên doanh nghiệp: ……………………………..……………………………..
- Lĩnh vực hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh: ………………….………………..
- Quy mô doanh nghiệp: ……………………………………………………….
- ðịa chỉ:…………………………………………………….………………….
- Email: ………………………………Website: ………………………………
- Nêu rõ thành tích nổi bật của doanh nhân ñã ñạt ñược trong việc lãnh chỉ ñạo, ñiều hành
doanh nghiệp.
……, ngày … tháng… năm 20…
Xác nhận của Doanh nghiệp
(Ký, ñóng dấu)

Người báo cáo
(Ký, ghi rõ họ và tên)
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 59/2019/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 10 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Sửa ñổi, bổ sung và bãi bỏ một số ñiều của Quy ñịnh tiêu chí xét duyệt hồ sơ
ñề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 22/2016/Qð-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 11 Luật có liên quan ñến quy hoạch
ngày 15 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị ñịnh số 29/2015/Nð-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật công chứng;
Căn cứ Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Công chứng;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 85/TTr-STP ngày 13
tháng 9 năm 2019.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung và bãi bỏ một số ñiều của Quy ñịnh tiêu chí xét duyệt
hồ sơ ñề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban
hành kèm theo Quyết ñịnh số 22/2016/Qð-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2016 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:
1. Khoản 1 ðiều 4 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“1. Tiêu chí về trụ sở, tối ña 35 ñiểm, trong ñó:
a) Vị trí ñặt trụ sở: tối ña 15 ñiểm;
b) Tổng diện tích và tính pháp lý của trụ sở: tối ña 07 ñiểm;
c) Diện tích tiếp người yêu cầu công chứng: tối ña 05 ñiểm;
d) Diện tích lưu trữ hồ sơ công chứng: tối ña 05 ñiểm;
ñ) Diện tích nhà ñể xe: tối ña 03 ñiểm”.
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2. ðiều 5 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“ðiều 5. Vị trí dự kiến ñặt trụ sở Văn phòng công chứng
ðiểm tối ña là 15 ñiểm, trong ñó:
1. Trụ sở dự kiến ñặt tại ñơn vị hành chính cấp huyện chưa có tổ chức hành nghề
công chứng ñang hoạt ñộng: 15 ñiểm.
2. Trụ sở dự kiến ñặt tại ñơn vị hành chính cấp huyện có dưới 03 tổ chức hành nghề
công chứng ñang hoạt ñộng: 07 ñiểm.
3. Trụ sở dự kiến ñặt tại ñơn vị hành chính cấp huyện có từ 03 tổ chức hành nghề
công chứng ñang hoạt ñộng trở lên: 0 ñiểm”.
3. ðiều 6 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“ðiều 6. Diện tích và tính pháp lý của trụ sở Văn phòng công chứng
ðiểm tối ña là 07 ñiểm, trong ñó:
1. Tổng diện tích sử dụng của trụ sở Văn phòng công chứng (không bao gồm
khu vực ñể xe của khách hàng): tối ña 03 ñiểm, cụ thể:
a) Diện tích từ 80 m² ñến dưới 100 m²: 01 ñiểm;
b) Diện tích từ 100 m² ñến dưới 150 m²: 02 ñiểm;
c) Diện tích từ 150 m² trở lên: 03 ñiểm.
2. Về tính pháp lý của trụ sở Văn phòng công chứng: tối ña 04 ñiểm, cụ thể:
a) Trụ sở Văn phòng công chứng có hợp ñồng thuê, mượn có thời hạn từ 05 năm
trở lên: 02 ñiểm;
b) Trụ sở Văn phòng công chứng thuộc sở hữu hợp pháp của công chứng viên
là thành viên hợp danh: 04 ñiểm”.
4. Khoản 1 ðiều 19 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“1. Các công chứng viên thành lập Văn phòng công chứng gửi 01 bộ hồ sơ
ñề nghị thành lập Văn phòng công chứng trực tuyến, trực tiếp hoặc thông qua hệ thống
bưu chính ñến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh”.
5. Khoản 3 ðiều 21 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“3. Hồ sơ ñược xét duyệt phải ñạt từ 70 ñiểm trở lên. Trong ñó, mỗi nhóm tiêu chí
phải ñạt tối thiểu 50% số ñiểm”.
6. Bãi bỏ Khoản 2 ðiều 2.
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng
các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế,
thị xã và các huyện; cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này.
ðiều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2019./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 60/2019/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Bãi bỏ Quyết ñịnh số 38/2018/Qð-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018
của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế cho phép
sử dụng thẻ ñi lại của doanh nhân APEC trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 2819/TTr-SKHðT
ngày 30 tháng 9 năm 2019.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bãi bỏ Quyết ñịnh số 38/2018/Qð-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế cho phép sử dụng
thẻ ñi lại của doanh nhân APEC trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2019.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành
cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan,
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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

Số: 2357/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 9 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc bổ sung Danh mục và Công bố thông tin Dự án bến thuyền du lịch kết hợp
dịch vụ tại số 05 ñường Lê Lợi, thành phố Huế và Dự án ñầu tư xây dựng bến thuyền
du lịch trên sông Hương tại số 243 ñường Nguyễn Sinh Cung, huyện Phú Vang

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 2508/SKHðT-XTðT
ngày 06 tháng 9 năm 2019 về việc ñề xuất bổ sung Danh mục dự án và công bố thông tin
kêu gọi ñầu tư các dự án bến thuyền du lịch trên sông Hương,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành bổ sung Danh mục dự án kêu gọi ñầu tư và công bố thông tin
Dự án bến thuyền du lịch kết hợp dịch vụ tại số 05 ñường Lê Lợi, thành phố Huế và
Dự án ñầu tư xây dựng bến thuyền du lịch trên sông Hương tại số 243 ñường Nguyễn
Sinh Cung, huyện Phú Vang vào danh mục kêu gọi ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế
năm 2019, ñịnh hướng ñến năm 2022 (Danh mục và Thông tin dự án công bố, kêu gọi
ñầu tư có Phụ lục 01, Phụ lục 02 và Phụ lục 03 kèm theo).
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ðiều 2. Sở Kế hoạch và ðầu tư, 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.
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 dự án theo
quy ñịnh hiện hành.
ðiều 4. Giao Trung tâm Phát triển quỹ ñất thành phố Huế căn cứ thông tin dự án
ñã ñược phê duyệt, công bố, tổ chức thực hiện ñấu giá cho thuê quyền sử dụng ñất
thực hiện Dự án bến thuyền du lịch kết hợp dịch vụ tại số 05 ñường Lê Lợi, thành phố Huế
theo quy ñịnh.
ðiều 5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thu hồi và
giao ñất cho Trung tâm Phát triển quỹ ñất tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện ñấu giá
cho thuê quyền sử dụng ñất thực hiện Dự án ñầu tư xây dựng bến thuyền du lịch trên
sông Hương tại số 243 ñường Nguyễn Sinh Cung, huyện Phú Vang theo quy ñịnh.
ðiều 6. 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 dự án kêu gọi ñầu tư không trái với
nội dung Quyết ñịnh này vẫn giữ nguyên.
ðiều 7. 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
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

Phụ lục 01
DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ðẦU TƯ TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2019 ðỊNH HƯỚNG ðẾN NĂM 2020
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(Kèm theo Quyết ñịnh số 2357/Qð-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Hình thức
Diện tích Giá thuê ñất
STT Tên công trình/Dự án
ðịa ñiểm
Mục tiêu ñầu tư
lựa chọn
Ghi chú
(ha)
dự kiến
nhà ñầu tư
Xây dựng Bến thuyền du
lịch phục vụ hoạt ñộng
ðấu giá
Nhà nước
vận tải của các loại
quyền sử
cho thuê
thuyền du lịch trên sông
dụng ñất, sử ñất theo
Dự án Bến thuyền Số 05 ñường Lê Lợi,
Khoảng
Khoảng 302 Hương kết hợp khu dịch
dụng ñất
hình thức
1
du lịch kết hợp với phường Vĩnh Ninh,
1.392,3m2 . (triệu ñồng/năm) vụ phục vụ cho du khách
mặt nước ñể
ñấu giá
thành phố Huế.
dịch vụ
nhằm tạo ra sản phẩm du
thực hiện
quyền sử
lịch mới lạ trên ñịa bàn
dự án ñầu tư. dụng ñất
thành phố Huế, tỉnh
Thừa Thiên Huế.
Xây dựng ñồng bộ hệ
thống hạ tầng kỹ thuật
theo tiêu chuẩn hiện ñại,
an toàn phục vụ ñón trả
khách các loại thuyền du
Nhà nước
ðất mặt nước tại
ðấu giá
lịch trên sông Hương nói
cho thuê
Bến thuyền Tây
quyền sử
Khoảng
45
chung
và
ñiểm
du
lịch
ñất theo
Dự án Bến thuyền
Thượng, số 243
Khoảng
dụng ñất
2
(triệu
dịch vụ, hậu cần tàu du
hình thức
du lịch trên sông
ñường Nguyễn Sinh 1.500m2 .
mặt nước ñể
ñồng/năm) lịch tại vị trí số 243
ñấu giá
Hương
Cung, huyện Phú
thực hiện
ñường Nguyễn Sinh Cung;
quyền sử
Vang.
dự án ñầu tư.
dụng ñất
hướng tới việc góp phần
tích cực vào sự phát triển
hạ tầng giao thông vận tải
ñường thủy của tỉnh
Thừa Thiên Huế.
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Phụ lục 02
Thông tin Dự án ñầu tư xây dựng Bến thuyền du lịch kết hợp dịch vụ
tại số 5 ñường Lê Lợi, thành phố Huế
(Kèm theo Quyết ñịnh số 2357/Qð-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2019
củaUBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
1. Tên dự án: Bến thuyền du lịch kết hợp với dịch vụ.
2. ðịa ñiểm: 05 ñường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.
Khu ñất tiếp giáp ñường ðiện Biên Phủ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tiếp giáp
ñường ñi bộ bờ sông Hương, tiếp giáp công viên cạnh Quảng trường Bia Quốc Học,
nằm sau Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế, cách ñường Lê Lợi khoảng 70m,
cách cầu Ga khoảng 450m.

CÔNG BÁO/Số 42/Ngày 05-10-2019

29

3. Tổng diện tích khu ñất: 1.392,3m2(theo bản ñồ ñịa chính khu ñất tỷ lệ 1/500
do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập ngày 03/7/2018), trong ñó:
- Diện tích ñất:

799,5m2

- Diện tích ñất mặt nước:

592,8m2

4. Hiện trạng khu ñất: Khu ñất ñã ñược giải phóng mặt bằng hiện do UBND
thành phố quản lý.
5. Mục tiêu ñầu tư: Xây dựng Bến thuyền du lịch phục vụ hoạt ñộng vận tải
của các loại thuyền du lịch trên sông Hương kết hợp khu dịch vụ phục vụ cho du khách
nhằm tạo ra sản phẩm du lịch mới lạ trên ñịa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
6. Sự thuận lợi của ñịa ñiểm dự án:
- Khu ñất thuộc khu Trung tâm phía Nam thành phố Huế, nằm tiếp giáp ñường
ðiện Biên Phủ, ñường Trần Thúc Nhẫn có liên kết với các ñường giao thông huyết mạch
của thành phố Huế. Do ñó, kết nối giao thông rất thuận tiện.
- Hạ tầng giao thông hoàn chỉnh; có hệ thống ñiện, hệ thống cấp nước, hệ thống
cấp nước chữa cháy, hệ thống viễn thông.
- Khu vực thửa ñất sau lưng Bảo tàng Hồ Chí Minh, gần các cơ quan nhà nước
trên ñịa bàn, khách sạn, nhà hàng, cửa hàng, cửa hiệu, cơ sở y tế, ngân hàng, nằm dọc
bờ sông Hương, phù hợp cho việc kết nối các cơ sở phục vụ hoạt ñộng dịch vụ du lịch.
7. ðánh giá sơ bộ hiệu quả ñầu tư của dự án:
- Dự kiến ñóng góp vào ngân sách tỉnh hàng năm: khoảng 1 tỷ ñồng.
- Giải quyết việc làm cho tối thiểu 30 lao ñộng.
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8. Hình thức lựa chọn nhà ñầu tư: ðấu giá cho thuê quyền sử dụng ñất ñể thực hiện
dự án ñầu tư.
9. Hình thức ñầu tư: ðầu 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: ðơn vị tham gia ñấu giá phải có hồ sơ thuyết minh
dự án, thiết kế kỹ thuật ñảm bảo thể hiện ñầy ñủ các vấn ñề sau:
- Phương án thiết kế nhà chờ, cầu bến nổi phù hợp với quy hoạch, phương án
kiến trúc ñáp ứng chức năng công trình, hài hòa với cảnh quan hai bên bờ sông Hương;
- Phương án sơ bộ nạo vét bến ñáp ứng yêu cầu kỹ thuật của luồng chạy tàu từ
bến thuyền ñến luồng ñường thủy sông Hương; biện pháp thi công nạo vét khả thi,
ñảm bảo quy ñịnh quản lý ñường thủy nội ñịa và bảo vệ môi trường;
- Tiến ñộ thực hiện dự án ñáp ứng tiêu chí tại mục 10.3;
- Phương án vận hành, quản lý, kinh doanh hợp lý và khả thi; ñồng thời có phương án
bảo trì, bảo dưỡng công trình, phương án ñảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự,
PCCC trong quá trình khai thác.
10.2. Tổng mức ñầu tư dự án: Tối thiểu 20 tỷ (chưa bao gồm chi phí thuê ñất).
10.3. Tiến ñộ thực hiện dự án: Không quá 04 (bốn) tháng kể từ khi có Quyết ñịnh
công nhận kết quả trúng ñấu giá của cấp có thẩm quyền.
10.4. Thời gian thuê ñất: 30 năm kể từ ngày có Quyết ñịnh công nhận kết quả
trúng ñấu giá của cấp có thẩm quyền.
10.5. Hình thức nộp tiền thuê ñất: Thuê ñất trả tiền hàng năm.
10.6. Khái toán chi phí thuê ñất sơ bộ: khoảng 302 triệu/năm.
10.7. Năng lực tài chính của nhà ñầu tư:
10.7.1. 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.
- 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).
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- 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.
10.7.2. 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.
10.7.3. Trường hợp ñối với cá nhân:
- Có các giấy tờ chứng minh vốn bằng tiền mặt, vốn tiền gửi ngân hàng thuộc sở hữu
của mình ñể thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức ñầu tư ñối với dự án.
- Có các giấy tờ chứng minh 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.
10.8. Năng lực, kinh nghiệm ñầu tư:
10.8.1. Nhà ñầu tư ñăng ký tham gia ñấu giá ñáp ứng ít nhất một trong hai ñiều kiện sau:
- ðã ñầu tư hoàn thành ñưa vào sử dụng tối thiểu 01 dự án xây dựng bến thuyền
du lịch có tổng vốn ñầu tư tối thiểu 20 tỷ ñồng.
- ðã ñầu tư hoàn thành tối thiểu 01 dự án dịch vụ vận tải du lịch ñường thủy và
tối thiểu 01 dự án ñầu tư công trình hạ tầng có tổng vốn ñầu tư tối thiểu 20 tỷ ñồng.
10.8.2. ðối với các nhà ñầu tư ñã ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh 01 dự án trong lĩnh vực
du lịch, dịch vụ, phải hoàn thành ñúng tiến ñộ dự án như cam kết với tỉnh hoặc ñã
ñưa vào khai thác sử dụng ñúng cam kết với tỉnh thì mới ñảm bảo ñủ ñiều kiện
tham gia ñấu giá (trừ các trường hợp chậm tiến ñộ vì lý do bồi thường giải phóng
mặt bằng hoặc các lý do bất khả kháng theo quy ñịnh).
10.8.3. Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới tại ñịa phương (dưới 01 năm)
ñể 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 (sở hữu phần vốn góp
chiếm tối thiểu trên 50% vốn chủ sở hữu ñể thực hiện dự án) ñáp ứng ít nhất một
trong hai ñiều kiện sau:
- ðã ñầu tư hoàn thành ñưa vào sử dụng tối thiểu 01 dự án xây dựng bến thuyền
du lịch có tổng vốn ñầu tư tối thiểu 20 tỷ ñồng.
- ðã ñầu tư hoàn thành tối thiểu 01 dự án dịch vụ vận tải du lịch ñường thủy và
tối thiểu 01 dự án ñầu tư công trình hạ tầng có tổng vốn ñầu tư tối thiểu 20 tỷ ñồng.
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10.9. Năng lực quản lý, vận hành, khai thác dự án: Hồ sơ tham gia ñấu giá
thể hiện rõ phương án vận hành, quản lý, kinh doanh bến phù hợp với hiện trạng hạ tầng
ñường thủy trên sông Hương; có phương án kinh doanh kết hợp chặt chẽ với các dịch vụ
vận tải ñón trả khách và dịch vụ du lịch của các loại hình thuyền du lịch trên sông Hương.
10.10. ðiều kiện không vi phạm pháp luật ñất ñai: Nhà ñầu tư thực hiện dự án
không vi phạm quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai ñối với trường hợp nhà ñầu tư ñang
sử dụng ñất do Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư khác theo
quy ñịnh tại Khoản 3, ðiều 14 Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của
Chính phủ.
10.11. Yêu cầu môi trường, an toàn:
- Việc thay ñổi ñịa hình, cảnh quan tự nhiên (trường hợp cần thiết) như: san lấp
các khu ñất, cây xanh, mặt nước (nếu có) ñều phải tuân thủ theo ñồ án quy hoạch.
- Việc quản lý và xây dựng công trình cần tuân thủ các Quy ñịnh, Quy chuẩn,
Tiêu chuẩn chuyên ngành ñể kiểm soát, ñảm bảo việc bảo vệ môi trường.
- Phải có các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác ñộng ñối với hệ sinh thái,
cảnh quan thiên nhiên, không khí khi triển khai thực hiện dự án.
10.12. Tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án: Dự án phải thể hiện
tính hiệu quả kinh tế - xã hội (ñóng góp tích cực vào ngân sách tỉnh, giải quyết việc làm,
các chỉ số kinh tế hiệu quả, hiệu quả sử dụng ñất cao, sử dụng công nghệ tiên tiến,
bảo vệ môi trường và các vấn ñề liên quan khác theo quy ñịnh). Nhà ñầu tư lập bảng tính
hiệu quả kinh tế dự án ñúng với thực tế ñầu tư, ñảm bảo chứng minh ñược tính khả thi
và hiệu quả kinh tế của dự án.
11. Thông số quy hoạch:
11.1. Quy hoạch sử dụng ñất:
- Mục ñích sử dụng ñất: Bến thuyền du lịch kết hợp dịch vụ.
- Chức năng công trình: Ưu tiên ñầu tư xây dựng Bến thuyền du lịch sông Hương
kết hợp kinh doanh dịch vụ cho du khách.
11.2. Diện tích và mật ñộ xây dựng (nhà ðiều hành kết hợp dịch vụ): Thực hiện
theo Quyết ñịnh số 1026/Qð-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt
ñiều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế
ñối với khu vực số 05 ñường Lê Lợi, thành phố Huế, cụ thể:
- Mật ñộ xây dựng: ≤ 45%.
- Chiều cao công trình: ≤ 7,5m.
- Chỉ giới xây dựng: lùi ≥ 3,0m so với chỉ giới ñường quy hoạch (ñường dạo dọc
bờ sông Hương) và chỉ giới các ñường còn lại.
- Cốt nền: phù hợp ñịa hình tự nhiên.

CÔNG BÁO/Số 42/Ngày 05-10-2019

12. Thông tin liên hệ:
12.1. 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: +84 234 3855501/3938824/3938825
Email: ipa.skhdt@thuathienhue.gov.vn
12.2. Trung tâm phát triển quỹ ñất thành phố Huế
ðịa chỉ: 24 Tố Hữu, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế
Số ñiện thoại: +84 234.3822550
Email: thanhpho@thuathienhue.gov.vn./.
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Phụ lục 03
Thông tin Dự án ñầu tư xây dựng Bến thuyền du lịch trên sông Hương
(Bến thuyền Tây Thượng, số 243 Nguyễn Sinh Cung, huyện Phú Vang)
(Kèm theo Quyết ñịnh số 2357/Qð-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2019
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
1. Tên dự án: Bến thuyền du lịch trên sông Hương.
2. ðịa ñiểm: ðất mặt nước tại bến thuyền Tây Thượng, số243 ñường Nguyễn
Sinh Cung, huyện Phú Vang. Khu ñất có mặt nước tiếp giáp cầu chợ Dinh, tiếp giáp
ñường Nguyến Sinh Cung và các khu dân cư hiện trạng.

3. Diện tích ñất có mặt nước: khoảng 1.000 m2ñất mặt nước.
4. Hiện trạng khu ñất: ðất mặt sông hiện do UBND huyện Phú Vang quản lý.
5. Mục tiêu ñầu tư: Xây dựng ñồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chuẩn
hiện ñại, an toàn phục vụ ñón trả khách các loại thuyền du lịch trên sông Hương
nói chung và ñiểm du lịch dịch vụ, hậu cần tàu du lịch tại vị trí số 243 ñường
Nguyễn Sinh Cung; hướng tới việc góp phần tích cực vào sự phát triển hạ tầng
giao thông vận tải ñường thủy của tỉnh.
6. Sự thuận lợi của ñịa ñiểm thực hiện dự án:
- Khu vực mặt nước tiếp giáp với ñường Nguyễn Sinh Cung. Do ñó, kết nối
giao thông rất thuận tiện.
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- Hạ tầng giao thông hoàn chỉnh; có hệ thống ñiện, hệ thống cấp nước, hệ thống
cấp nước chữa cháy, hệ thống viễn thông.
- Khu vực nằm trên tuyến ñường giao thông du lịch ñường thủy dọc bờ sông Hương,
phù hợp cho việc kết nối các cơ sở phục vụ hoạt ñộng dịch vụ du lịch.
7. ðánh giá sơ bộ hiệu quả ñầu tư của dự án:
- Dự kiến ñóng góp vào ngân sách tỉnh hàng năm: khoảng 45 triệu ñồng.
- Giải quyết việc làm cho tối thiểu 5 lao ñộng.
8. Hình thức lựa chọn nhà ñầu tư: ðấu giá cho thuê quyền sử dụng ñất mặt nước
ñể thực hiện dự án ñầu tư.
9. Hình thức ñầu tư: ðầu 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: ðơn vị tham gia ñấu giá phải có hồ sơ thuyết minh
dự án, thiết kế kỹ thuật ñảm bảo thể hiện ñầy ñủ các vấn ñề sau:
- Phương án thiết kế cầu bến nổi phù hợp với quy hoạch, ñảm bảo các tiêu chuẩn
an toàn kỹ thuật theo quy ñịnh, phương án kiến trúc ñáp ứng chức năng công trình,
hài hòa với cảnh quan hai bên bờ sông Hương; ñồng thời ñảm bảo chức năng kết nối với
Dự án tại khu ñất 243 Nguyễn Sinh Cung, huyện Phú Vang (ñang ñược tiến hành ñầu tư
xây dựng).
- Phương án sơ bộ nạo vét bến ñáp ứng yêu cầu kỹ thuật của luồng chạy tàu từ
bến thuyền ñến luồng ñường thủy sông Hương; biện pháp thi công nạo vét khả thi,
ñảm bảo quy ñịnh quản lý ñường thủy nội ñịa và bảo vệ môi trường.
- Phương án vận hành, quản lý, kinh doanh hợp lý và khả thi; ñồng thời có
phương án bảo trì, bảo dưỡng công trình, phương án ñảm bảo vệ sinh môi trường,
an ninh trật tự, PCCC trong quá trình khai thác.
10.2. Tổng mức ñầu tư dự án: Tối thiểu 20 tỷ (không bao gồm chi phí thuê ñất
mặt nước).
10.3. Tiến ñộ thực hiện dự án: 01 (một) năm kể từ khi có quyết ñịnh phê duyệt
kết quả trúng ñấu giá của UBND cấp có thẩm quyền.
10.4. Thời gian thuê ñất: tối ña 50 năm.
10.5. Hình thức nộp tiền thuê ñất: hàng năm.
10.6. Khái toán chi phí thuê ñất sơ bộ: Khoảng 45 triệu/năm.
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10.7. Năng lực tài chính của nhà ñầu tư:
10.7.1. 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.
- 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.
10.7.2. 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.
10.7.3. Trường hợp ñối với cá nhân:
- Có các giấy tờ chứng minh vốn bằng tiền mặt, vốn tiền gửi ngân hàng thuộc sở hữu
của mình ñể thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức ñầu tư ñối với dự án.
- Có các giấy từ chứng minh 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.
10.8. Năng lực, kinh nghiệm ñầu tư:
10.8.1. Nhà ñầu tư ñăng ký tham gia ñấu giá ñáp ứng ít nhất một trong hai ñiều kiện sau:
- ðã ñầu tư hoàn thành ñưa vào sử dụng tối thiểu 01 dự án xây dựng bến thuyền
du lịch có tổng vốn ñầu tư tối thiểu 20 tỷ ñồng.
- ðã ñầu tư hoàn thành tối thiểu 01 dự án dịch vụ vận tải du lịch ñường thủy và
tối thiểu 01 dự án ñầu tư công trình hạ tầng có tổng vốn ñầu tư tối thiểu 20 tỷ ñồng.
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10.8.2. ðối với các nhà ñầu tư ñã ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh 01 dự án trong lĩnh vực
du lịch, dịch vụ, phải hoàn thành ñúng tiến ñộ dự án như cam kết với tỉnh hoặc ñã ñưa
vào khai thác sử dụng ñúng cam kết với tỉnh thì mới ñảm bảo ñủ ñiều kiện tham gia
ñấu giá (trừ các trường hợp chậm tiến ñộ vì lý do bồi thường giải phóng mặt bằng
hoặc các lý do bất khả kháng theo quy ñịnh).
10.8.3. Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới tại ñịa phương (dưới 01 năm) ñể
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 (sở hữu phần vốn góp chiếm
tối thiểu trên 50% vốn chủ sở hữu ñể thực hiện dự án) ñáp ứng ít nhất một trong hai
ñiều kiện sau:
- ðã ñầu tư hoàn thành ñưa vào sử dụng tối thiểu 01 dự án xây dựng bến thuyền
du lịch có tổng vốn ñầu tư tối thiểu 20 tỷ ñồng.
- ðã ñầu tư hoàn thành tối thiểu 01 dự án dịch vụ vận tải du lịch ñường thủy và
tối thiểu 01 dự án ñầu tư công trình hạ tầng có tổng vốn ñầu tư tối thiểu 20 tỷ ñồng.
10.9. Năng lực quản lý, vận hành, khai thác dự án: Hồ sơ tham gia ñấu giá
thể hiện rõ phương án vận hành, quản lý, kinh doanh bến phù hợp với hiện trạng hạ tầng
ñường thủy trên sông Hương; có phương án kinh doanh kết hợp chặt chẽ với các dịch vụ
vận tải ñón trả khách và dịch vụ du lịch của các loại hình thuyền du lịch trên sông Hương.
10.10. ðiều kiện không vi phạm pháp luật ñất ñai: Nhà ñầu tư thực hiện dự án
không vi phạm quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai ñối với trường hợp nhà ñầu tư ñang
sử dụng ñất do Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư khác theo
quy ñịnh tại Khoản 3, ðiều 14 Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của
Chính phủ.
10.11. Yêu cầu môi trường, an toàn:
- Việc thay ñổi ñịa hình, cảnh quan tự nhiên (trường hợp cần thiết) như: san lấp các
khu ñất, cây xanh, mặt nước (nếu có) ñều phải tuân thủ theo ñồ án quy hoạch.
- Việc quản lý và xây dựng công trình cần tuân thủ các Quy ñịnh, Quy chuẩn,
Tiêu chuẩn chuyên ngành ñể kiểm soát, ñảm bảo việc bảo vệ môi trường.
- Phải có các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác ñộng ñối với hệ sinh thái,
cảnh quan thiên nhiên, không khí khi triển khai thực hiện dự án.
10.12. Tính khả thi, hiệu quả kinh tế của dự án: Dự án phải thể hiện tính hiệu quả
kinh tế - xã hội (ñóng góp tích cực vào ngân sách tỉnh, giải quyết việc làm cho lao ñộng,
các chỉ số kinh tế hiệu quả, hiệu quả sử dụng ñất cao, sử dụng công nghệ tiên tiến,
bảo vệ môi trường và các vấn ñề liên quan khác theo quy ñịnh). Nhà ñầu tư lập bảng
tính hiệu quả kinh tế dự án ñúng với thực tế ñầu tư, ñảm bảo chứng minh ñược tính
khả thi và hiệu quả kinh tế của dự án.
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11. Thông tin quy hoạch: Diện tích ñất có mặt nước ñược ñề xuất thuộc Quy hoạch
phát triển Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030
theo Quyết ñịnh số 1174/Qð-UBND ngày 24/6/2015.
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: +84 234 3855501/3938824/3938825
- Email: ipa.skhdt@thuathienhue.gov.vn./.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2378/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 9 năm 2019
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc ñiều chỉnh tên gọi thôn thuộc xã Quảng Vinh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19tháng6năm2015;
Căn cứ Quyết ñịnh số 66/Qð-UB ngày 12 tháng 01 năm 2000 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận số thôn của các xã thuộc huyện Quảng ðiền;
Căn cứ Quyết ñịnh số 3074/Qð-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sáp nhập ñể thành lập các thôn mới trên ñịa bàn
huyện Quảng ðiền;
Xét ñề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Quảng ðiền tại Tờ trình số 146/TTr-UBND
ngày 27 tháng 8 năm 2019 về việc ñề nghị ñính chính thôn ðồng Lâm thành thôn
ðông Lâm thuộc xã Quảng Vinh, huyện Quảng ðiền;
Xét ñề nghị của Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. ðiều chỉnh tên gọi thôn thuộc xã Quảng Vinh, huyện Quảng ðiền, như sau:
1. Thôn ðồng Lâm ñược ñiều chỉnh tên gọi thành thôn ðông Lâm.
2. Sau khi ñiều chỉnh tên gọi thôn, xã Quảng Vinh có 13 thôn, gồm: Lai Lâm,
ðức Trọng, Phe Ba, ðồng Bào, Phổ Lại, Ô Sa, Cao Xá, Cổ Tháp, Lai Trung, Nam Dương,
ðông Lâm, Sơn Tùng và Thanh Cần - Trọng ðức.
ðiều 2. Dân số, quy mô số hộ gia ñình, diện tích tự nhiên của thôn ðông Lâm
ñược giữ nguyên theo hiện trạng của thôn ðồng Lâm.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện Quảng ðiền; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Vinh và
Thủ trưởng các cơ quan liên quan 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

Số: 2386/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 9 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 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 Thông báo số 470-TB/TU ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về nhân sự Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Xét Tờ trình số 55/TTr-HðND ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Thường trực
Hội ñồng nhân dân thành phố Huế về việc ñề nghị phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh
Phó 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 Trương ðình Hạnh, Thành ủy viên,
Chánh Văn phòng HðND và UBND thành phố Huế, giữ chức vụ Phó 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 Trương ðình Hạnh
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

Số: 2427/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 10 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cồn Máy Bay
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi
thủy sản;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1496/Qð-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Khu bảo vệ thủy sản Cồn Máy Bay
xã Quảng Ngạn, huyện Quảng ðiền;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình
số 1698/TTr-SNNPTNT ngày 23 tháng 9 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cồn Máy Bay với những
nội dung chính như sau:
1. Tên gọi: Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cồn Máy Bay.
2. ðịa ñiểm: Xã Quảng Ngạn, huyện Quảng ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Quy mô và diện tích: Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cồn Máy Bay có
diện tích 299,2ha mặt nước tự nhiên ñầm phá phía tây bắc, thuộc ñịa giới hành chính
xã Quảng Ngạn, huyện Quảng ðiền (trước ñây là vùng ñã ñược UBND huyện Quảng ðiền
giao quyền khai thác thủy sản vùng ñầm phá cho Chi hội nghề cá Thủy An, xã Quảng Ngạn
theo Quyết ñịnh số 67/Qð-UBND ngày 22/01/2014), gồm 2 vùng:
- Vùng lõi bảo vệ có diện tích 20ha (trước ñây là Khu bảo vệ thủy sản Cồn Máy Bay
ñã ñược thành lập theo Quyết ñịnh số 1496/Qð-UBND ngày 22/7/2014 của UBND
tỉnh Thừa Thiên Huế). Ranh giới ñược xác ñịnh bởi các ñoạn thẳng nối các ñiểm có
tọa ñộ như sau:
TT

Ký hiệu ñiểm

Kinh ñộ

Vĩ ñộ

1

A

107º30´04"

16º37´34"

2

B

107º29´55"

16º37´26"

3

C

107º29´45"

16º37´31"
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TT

Ký hiệu ñiểm

Kinh ñộ

Vĩ ñộ

4

D

107º29´51"

16º37´48"

5

E

107º29´58"

16º37´44"

6

F

107º29´55"

16º37´39"

- Vùng khai thác, sử dụng chung có diện tích 279,2ha là khu vực còn lại của
Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, sau khi trừ ñi 20ha vùng lõi bảo vệ.
4. Mục tiêu: Xây dựng Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ñể tăng cường công tác
bảo vệ nơi cư trú, tập trung sinh sản, bãi giống, bãi ñẻ thủy sản và tổ chức khai thác,
sử dụng chung bền vững nguồn lợi thủy sản.
5. Nội dung trong vùng lõi bảo vệ:
a) Nghiêm cấm hoàn toàn các hoạt ñộng kinh tế làm ảnh hưởng ñến nguồn lợi
thủy sản tự nhiên và môi trường thủy sinh, bao gồm:
- Khai thác thủy sản (ñộng vật và thực vật thủy sinh).
- Nuôi trồng thủy sản (ñộng vật và thực vật thủy sinh).
- Xây dựng các công trình sản xuất (bao gồm cả công trình nhà ở).
- Chăn thả gia súc, gia cầm vào vùng lõi bảo vệ.
b) Các hoạt ñộng có ñiều kiện:
- Hoạt ñộng khai thác thủy sản ñể nghiên cứu khoa học và hoạt ñộng tiêu diệt
thủy sản ñịch họa trong vùng lõi bảo vệ phải ñược sự chấp thuận của Chi cục Thủy sản
theo quy ñịnh của pháp luật.
- Hoạt ñộng giao thông thủy ñược phép qua lại vô hại nhưng không ñược dừng
tàu thuyền trong vùng lõi bảo vệ.
- Hoạt ñộng du lịch sinh thái ñược phép khi có sự giám sát của cộng ñồng ngư dân
ñịa phương.
6. Hoạt ñộng trong vùng khai thác, sử dụng chung:
- ðiều tra, nghiên cứu khoa học về loài thủy sản và môi trường sống của loài
thủy sản.
- Khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, du lịch giải trí gắn với hoạt ñộng
thủy sản theo quy ñịnh của pháp luật.
- Tuần tra, kiểm soát việc thực thi pháp luật.
ðiều 2. Trách nhiệm và nhiệm vụ của các cơ quan, ñơn vị, tổ chức:
1. Giao Chi hội nghề cá Thủy An, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng ðiền trực tiếp
quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cồn Máy Bay; chịu trách nhiệm bảo vệ, ngăn chặn
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các hành vi trái pháp luật gây hại vùng lõi bảo vệ và phối hợp với các cơ quan chức năng
liên quan ñể xử lý; xây dựng quy chế quản lý, kế hoạch quản lý vùng khai thác - sử dụng
chung, trình Ủy ban nhân dân xã Quảng Ngạn phê chuẩn trước khi ban hành. Việc
khai thác, nuôi trồng trong vùng khai thác, sử dụng chung không trái với các quy phạm
pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của ñịa phương.
ðịnh kỳ trước ngày 10/11 hàng năm, Chi hội nghề cá Thủy An có trách nhiệm
báo cáo về công tác quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoặc ñột xuất khi có yêu cầu
của Chi cục Thủy sản.
2. Giao Chi cục Thủy sản ñiều phối quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Cồn Máy Bay; kiểm tra, giám sát hoạt ñộng của Chi hội nghề cá Thủy An dựa trên
nguồn lực chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và các nguồn lực
hợp pháp khác.
3. Ủy ban nhân dân huyện Quảng ðiền, Ủy ban nhân dân xã Quảng Ngạn có
trách nhiệm quản lý theo thẩm quyền chung về vùng lãnh thổ.
4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng ðiền phối hợp với
Chi cục Thủy sản quản lý theo thẩm quyền chuyên môn.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết ñịnh
số 1496/Qð-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
về việc thành lập Khu bảo vệ thủy sản Cồn Máy Bay.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các sở: Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng ðiền;
Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng ðiền; Chủ tịch
Ủy ban nhân dân xã Quảng Ngạn; Chủ tịch Chi hội nghề cá Thủy An và các tổ chức, cá nhân
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

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.

