Tỉnh Thừa Thiên Huế
Số 43

Ngày 14 tháng 10 năm 2019

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

Trang

04-10-2019

Quyết ñịnh số 61/2019/Qð-UBND về việc Quy ñịnh giá cụ thể
sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
giai ñoạn 2019 - 2020.

02

07-10-2019

Quyết ñịnh số 62/2019/Qð-UBND ban hành Quy chế quản lý
rừng cộng ñồng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

05

09-10-2019

Quyết ñịnh số 63/2019/Qð-UBND ban hành Quy chế thi ñua,
khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.

31

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
09-10-2019

Quyết ñịnh số 2484/Qð-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục
và công bố thông tin dự án kêu gọi ñầu tư của Thừa Thiên Huế
năm 2019 ñịnh hướng ñến năm 2020.

41

09-10-2019

Quyết ñịnh số 2487/Qð-UBND về việc thành lập Khu bảo vệ
nguồn lợi thủy sản ðiền Hải.

49

04-10-2019

Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân vào
phục vụ tại ngũ trong Quân ñội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ
tham gia Công an nhân dân năm 2020.

53

02

CÔNG BÁO/Số 43/Ngày 14-10-2019

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: 61/2019/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc Quy ñịnh giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2019 - 2020
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 Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị ñịnh số 130/2013/Nð-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ
về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
Căn cứ Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị ñịnh số 149/2016/Nð-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11
năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của
Luật Giá;
Căn cứ Nghị ñịnh số 96/2018/Nð-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm,
dịch vụ công ích thủy lợi;
Căn cứ Nghị ñịnh số 32/2019/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ
quy ñịnh giao nhiệm vụ, ñặt hàng hoặc ñấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công
sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
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Căn cứ Nghị quyết số 07/2019/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của
Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy ñịnh giá cụ thể sản phẩm,
dịch vụ công ích thủy lợi trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2019 - 2020;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Quy ñịnh giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2019 - 2020 như sau:
1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng:
Giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai ñoạn 2019 - 2020 áp dụng
ñối với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ chức hợp tác dùng nước có
ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh của pháp luật; tổ chức, cá nhân ñăng ký hoạt ñộng
hợp pháp có liên quan quản lý, khai thác công trình thủy lợi; cơ quan, tổ chức, cá nhân
có liên quan ñến quản lý, khai thác, thụ hưởng công trình thủy lợi trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.
2. Giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai ñoạn 2019 - 2020 thực hiện
theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 1 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HðND ngày 09 tháng 7
năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ
công ích thủy lợi trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2019 - 2020 (viết tắt là
Nghị quyết số 07/2019/NQ-HðND).
3. Giá dịch vụ thủy lợi ñối với diện tích ñất trồng lúa, nuôi trồng thủy sản ñược
cung ứng dịch vụ tiêu thoát nước, ngăn triều cường, ngăn mặn, giữ ngọt tạo nguồn
nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp ñược tính theo tỷ lệ phần trăm (%) giá cụ thể
sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:
a) Vụ ðông Xuân: giá cụ thể bằng 20% mức tưới trọng lực của Biểu giá cụ thể
dịch vụ công ích thủy lợi ñối với ñất trồng lúa quy ñịnh tại ñiểm a khoản 2 ðiều 1
Nghị quyết số 07/2019/NQ-HðND.
b) Vụ Hè Thu: giá cụ thể bằng 30% mức tưới trọng lực của Biểu giá cụ thể
dịch vụ công ích thủy lợi ñối với ñất trồng lúa quy ñịnh tại ñiểm a khoản 2 ðiều 1
Nghị quyết số 07/2019/NQ-HðND.
ðiều 2. Quản lý và sử dụng tiền thu ñược từ cung ứng sản phẩm, dịch vụ
công ích thủy lợi
1. Khi thu tiền cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, các ñơn vị lập
sử dụng hóa ñơn cung cấp dịch vụ thực hiện theo quy ñịnh.
2. Nguồn thu từ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi sau khi thực hiện
nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, phần còn lại ñược ñể lại ñơn vị sử dụng theo
quy ñịnh của pháp luật.
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ðiều 3. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, các
thị xã và thành phố Huế phối hợp các ñơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan thống kê
diện tích, xác ñịnh, phân loại vùng và biện pháp công trình ñể triển khai ñấu thầu
hoặc ñặt hàng quản lý khai thác công trình thủy lợi trên ñịa bàn và áp dụng mức thu
giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; kiểm tra việc thực hiện công tác thu giá
sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; lập phương án ñiều chỉnh mức thu, chế ñộ thu,
nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu từ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho phù hợp
với tình hình thực tế theo ñúng quy ñịnh.
2. Sở Tài chính thẩm ñịnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án,
dự toán, ñiều chỉnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu từ sản phẩm,
dịch vụ công ích thủy lợi cho phù hợp với tình hình thực tế.
3. Giao Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Quản lý khai thác
công trình thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm quản lý, khai thác và ký
hợp ñồng với các tổ chức, cá nhân có sử dụng dịch vụ thủy lợi làm cơ sở cho việc thu
giá dịch vụ thủy lợi.
4. Dự toán kinh phí dịch vụ thủy lợi tiêu thoát nước, ngăn triều cường, ngăn mặn,
giữ ngọt tạo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp ñược lập và khấu trừ
trong dự toán kinh phí nhà nước cấp miễn thu dịch vụ thủy lợi của các ñơn vị, ñịa phương.
5. Các ñơn vị cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi phải thực hiện
niêm yết giá, công khai thông tin về giá, tổ chức thực hiện thu theo quy ñịnh pháp luật
về giá.
ðiều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2019; Bãi bỏ Quyết ñịnh
số 33/2017/Qð-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thừa Thiên Huế quy ñịnh giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết ñịnh số 95/2017/Qð-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh giá dịch vụ thủy lợi ñối với vùng
ñược tạo nguồn nước tưới, mở ñường nước tiêu, ngăn mặn giữ ngọt và tưới tiêu
chủ ñộng một phần từ các công trình thủy lợi trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Tài chính,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám ñốc
Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Giám ñốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn
Nhà nước một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế;
các tổ chức, ñơn vị, cá nhân quản lý khai thác công trình thủy lợi và các ñối tượng có
liên quan khác 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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QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế quản lý rừng cộng ñồng
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 Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị ñịnh số 156/2018/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Nghị ñịnh số 35/2019/Nð-CP ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ
quy ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp;
Căn cứ Quyết ñịnh số 22/2018/Qð-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng
Chính phủ quyết ñịnh về xây dựng, thực hiện Hương ước, Quy ước;
Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy ñịnh về quản lý rừng bền vững;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình
số 1534/TTr-SNNPTNT ngày 30 tháng 8 năm 2019 về việc ban hành Quy chế quản lý
rừng cộng ñồng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế quản lý rừng cộng ñồng
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2019.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc, thủ trưởng các sở,
ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã;
Thủ trưởng các ñơn vị, tổ chức 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 Văn Phương
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QUY CHẾ
Quản lý rừng cộng ñồng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 62/2019/Qð-UBND ngày 07/10/2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng.
1. Phạm vi ñiều chỉnh: Quy chế này quy ñịnh các biện pháp quản lý, bảo vệ và
phát triển rừng cộng ñồng ñược nhà nước giao cho các nhóm hộ gia ñình và cộng ñồng
dân cư quản lý và sử dụng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. ðối tượng áp dụng:
a) Các cộng ñồng dân cư thôn và nhóm hộ gia ñình ñược nhà nước giao rừng ñể
quản lý và sử dụng;
b) Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có rừng cộng ñồng;
c) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan ñến việc quản lý, bảo vệ và
phát triển rừng cộng ñồng.
ðiều 2. Giải thích từ ngữ.
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau:
1. Cộng ñồng bao gồm cộng ñồng dân cư thôn và nhóm hộ gia ñình.
2. Rừng cộng ñồng là rừng tự nhiên do Nhà nước giao cho cộng ñồng quản lý,
bảo vệ, sử dụng và phát triển.
3. Ban quản lý rừng cộng ñồng là tổ chức do cộng ñồng tự thành lập ñể ñiều hành
các hoạt ñộng có liên quan ñến quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cộng ñồng.
4. Ban giám sát rừng cộng ñồng là tổ chức do cộng ñồng dân cư bầu chọn dưới
sự chủ trì của Ban công tác Mặt trận thôn ñể thực hiện việc giám sát các hoạt ñộng
liên quan ñến quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cộng ñồng.
5. Phương án quản lý rừng bền vững của cộng ñồng là việc xác ñịnh mục tiêu;
kế hoạch và biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng trong thời gian 5 năm
hoặc 10 năm.
6. Kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng hằng năm là kế hoạch về các
hoạt ñộng lâm nghiệp trong một năm của cộng ñồng trên cơ sở Phương án quản lý
rừng bền vững.
7. Quy ước bảo vệ và phát triển rừng của cộng ñồng là quy ước do cộng ñồng
ñược giao rừng lập nhằm mục ñích quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng theo
quy ñịnh của pháp luật và Quy chế này.
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Chương II
PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ðỒNG
ðiều 3. Xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững
1. Khuyến khích cộng ñồng tự xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện Phương án
quản lý rừng bền vững (sau ñây gọi tắt là Phương án) theo hướng dẫn tại Phụ lục III,
ban hành kèm theo Thông tư số số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy ñịnh về quản lý rừng bền vững.
Phương án ñược phê duyệt khi có trên 50% tổng số thành viên ñại diện hộ gia ñình
trong cộng ñồng tán thành.
2. Tùy theo ñiều kiện thực tế của mỗi cộng ñồng, thời gian thực hiện Phương án
quản lý rừng bền vững là từ 05 năm hoặc 10 năm, kể từ ngày phương án ñược phê duyệt.
Trường hợp khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ñiều chỉnh diện tích rừng, ñất lâm nghiệp
có ảnh hưởng ñến mục ñích sử dụng của khu rừng hoặc khi cộng ñồng có nhu cầu
thay ñổi kế hoạch quản lý, sản xuất, kinh doanh cộng ñồng phải ñiều chỉnh phương án
quản lý rừng bền vững ñã phê duyệt.
3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn cộng ñồng xây dựng, thực hiện
Phương án quản lý rừng bền vững và theo dõi việc thực hiện các hoạt ñộng quản lý
rừng bền vững của cộng ñồng trên ñịa bàn theo nội dung, kế hoạch ñã xác ñịnh trong
Phương án quản lý rừng bền vững ñược phê duyệt.
ðiều 4. Xây dựng Kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng hằng năm
1. Cộng ñồng xây dựng và phê duyệt Kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
hằng năm theo mẫu hướng dẫn ñính kèm Quy chế này (Phụ lục 1) ñể làm cơ sở tổ chức
triển khai việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cộng ñồng.
2. Kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng hằng năm ñược thông qua khi có
trên 50% số thành viên ñại diện hộ gia ñình trong cộng ñồng tán thành.
3. Hạt Kiểm lâm cấp huyện có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng
và thực hiện Kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng hằng năm của cộng ñồng.
Chương III
XÂY DỰNG QUY ƯỚC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ
PHÁT TRIỂN RỪNG CỘNG ðỒNG
ðiều 5. Xây dựng Quy ước quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cộng ñồng
1. Cộng ñồng xây dựng Quy ước ñể quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cộng ñồng
ñược nhà nước giao theo mẫu hướng dẫn ñính kèm Quy chế này (Phụ lục 2).
2. Nội dung của Quy ước quản lý, bảo vệ và phát triển rừng do cộng ñồng quyết ñịnh,
bao gồm một hoặc một số lĩnh vực của ñời sống xã hội mà pháp luật chưa quy ñịnh;
ghi nhận các phong tục, tập quán tốt ñẹp và biện pháp ñể thực hiện quản lý, bảo vệ,

08

CÔNG BÁO/Số 43/Ngày 14-10-2019

khai thác và phát triển rừng cộng ñồng như: Quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên
trong cộng ñồng trong việc bảo vệ và phát triển rừng; Quy ñịnh về bảo vệ rừng và
huy ñộng nội lực của cộng ñồng ñể chăm sóc, nuôi dưỡng, phát triển những khu rừng
Nhà nước giao cho cộng ñồng quản lý (những khu rừng bảo vệ nguồn nước quan trọng,
những khu rừng lịch sử, phong cảnh, tín ngưỡng của cộng ñồng); Về khai thác, mua bán,
vận chuyển gỗ và lâm sản; Về bảo vệ ñộng vật rừng; Việc chăn thả gia súc trong rừng;
Về phòng cháy chữa cháy rừng, sử dụng lửa trong rừng và các vấn ñề phòng trừ sâu bệnh
hại rừng; Về phát hiện, ngăn chặn những tác nhân xâm hại ñến rừng, ngăn chặn người
ở các ñịa bàn khác ñến phá rừng làm rẫy, khai thác, mua bán, vận chuyển, săn bắt
ñộng vật rừng trái pháp luật trên ñịa bàn thôn và hành vi chứa chấp những việc làm
sai trái ñó; Việc tương trợ giúp ñỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong lĩnh vực bảo vệ,
phát triển rừng; Việc phối hợp liên thôn ñể bảo vệ và phát triển rừng có hiệu quả;
Quy ñịnh về việc xử lý những vi phạm về bảo vệ, phát triển rừng; Quy ñịnh về xây dựng,
quản lý, sử dụng nguồn kinh phí từ ñầu tư, hỗ trợ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
cộng ñồng; Quy ñịnh cụ thể về chia sẻ lợi ích trong cộng ñồng.
3. Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn cộng ñồng dân cư xây dựng và thực hiện
Quy ước bảo vệ và phát triển rừng trên ñịa bàn phù hợp với quy ñịnh của pháp luật.
4. Trình tự soạn thảo, thông qua, công nhận Quy ước quản lý, bảo vệ và phát triển
rừng cộng ñồng thực hiện theo quy ñịnh của Quyết ñịnh số 22/2018/Qð-TTg ngày 08
tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
ðiều 6. Tổ chức thực hiện Quy ước quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cộng ñồng
1. Quy ước quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cộng ñồng sau khi ñược cộng ñồng
thông qua và công nhận của cấp có thẩm quyền phải ñược thông tin, phổ biến kịp thời,
rộng rãi ñến cộng ñồng dân cư, các hộ gia ñình, cá nhân ñể biết, thực hiện bằng một
trong các hình thức sau ñây:
a) Hội nghị của thôn, cuộc họp của các hộ gia ñình;
b) Niêm yết công khai tại nhà văn hóa, ñiểm sinh hoạt cộng ñồng;
c) Thông tin trên mạng lưới thông tin cơ sở;
d) Sao gửi Quy ước ñến từng hộ gia ñình, cá nhân;
ñ) Hình thức khác phù hợp với ñiều kiện thực tế của cộng ñồng dân cư.
2. Cộng ñồng dân cư, hộ gia ñình trong cộng ñồng có trách nhiệm tự tìm hiểu,
tôn trọng, tuân thủ và thực hiện Quy ước ñã ñược công nhận và phê duyệt.
3. Cộng ñồng dân cư có trách nhiệm theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện Quy ước
quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cộng ñồng với Ủy ban nhân dân cấp xã; tập hợp,
phản ánh, ñề nghị chính quyền cấp xã giải quyết kiến nghị của hộ gia ñình, cá nhân
trong cộng ñồng về xây dựng, thực hiện Quy ước quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;
ñịnh kỳ hằng năm ñánh giá việc thực hiện Quy ước; rà soát, phát hiện, ñề xuất sửa ñổi,
bổ sung, thay thế Quy ước quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
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Chương IV
TỔ CHỨC QUẢN LÝ RỪNG CỦA CỘNG ðỒNG
ðiều 7. Ban quản lý rừng cộng ñồng
1. Cộng ñồng ñược thành lập Ban Quản lý ñể ñiều hành mọi hoạt ñộng của
cộng ñồng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ñược nhà nước giao.
2. Ban Quản lý do cộng ñồng dân cư bầu ra khi có trên 50% ñại diện hộ gia ñình
trong cộng ñồng bỏ phiếu hoặc biểu quyết tán thành.
3. Ban Quản lý có bốn (04) thành viên, gồm: 01 Trưởng ban, 01 Phó trưởng ban;
01 phụ trách kế toán, tài chính; 01 thư ký kiêm thủ quỹ.
4. Nhiệm vụ của Ban Quản lý:
a) Xây dựng và triển khai thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững (nếu có);
Kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng hằng năm;
b) Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuần tra, bảo vệ rừng;
c) Xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí của cộng ñồng và thực hiện kế hoạch
sử dụng kinh phí sau khi ñược cộng ñồng thảo luận, thông qua;
d) ðại diện cho cộng ñồng tham gia phối hợp với chính quyền ñịa phương, các
tổ chức, ñơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;
ñ) ðại diện cộng ñồng tổ chức huy ñộng các nguồn vốn, kinh phí từ các tổ chức,
cơ quan phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;
e) Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ñịnh kỳ
hoặc ñột xuất cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan Kiểm lâm khi có yêu cầu theo
mẫu hướng dẫn ñính kèm Quy chế này (Phụ lục 3);
g) Các nhiệm vụ khác liên quan ñến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
cộng ñồng.
5. Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với cơ quan Kiểm lâm hướng dẫn cộng ñồng
dân cư thành lập Ban Quản lý.
ðiều 8. Ban giám sát rừng cộng ñồng
1. Cộng ñồng ñược thành lập Ban Giám sát ñể giám sát, kiểm tra các hoạt ñộng
liên quan ñến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cộng ñồng do nhà nước giao
quản lý.
2. Ban Quản lý rừng cộng ñồng phối hợp với Ban công tác Mặt trận khu dân cư
tổ chức cuộc họp bầu ra Ban Giám sát rừng cộng ñồng gồm 02 ñến 03 thành viên.
3. Ban Giám sát thực hiện giám sát ñộc lập các hoạt ñộng liên quan ñến công tác
quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cộng ñồng; công tác thu, chi kinh phí tài chính của
cộng ñồng; tham gia, phối hợp xác minh các vụ việc vi phạm Quy ước quản lý rừng
và các hoạt ñộng khác liên quan ñến quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cộng ñồng.
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ðiều 9. Tổ (ðội) bảo vệ rừng nòng cốt của cộng ñồng
1. Cộng ñồng ñược thành lập các Tổ (ðội) bảo vệ rừng nòng cốt ñể thực hiện
tuần tra, bảo vệ rừng.
2. Ban Quản lý rừng cộng ñồng tổ chức hội nghị ñể lựa chọn và thành lập các Tổ
(ðội) bảo vệ rừng nòng cốt. Ưu tiên lựa chọn người có sức khỏe, am hiểu ñịa hình
các khu rừng, có uy tín và năng lực tổ chức tuần tra.
3. Mỗi Tổ (ðội) có từ 03 ñến 10 thành viên tùy theo quy mô của cộng ñồng và
ñiều kiện, vị trí, diện tích, khu vực rừng cộng ñồng, bao gồm: 01 Tổ (ðội) trưởng; 01
Tổ (ðội) phó và các thành viên.
4. Tổ (ðội) bảo vệ rừng nòng cốt của cộng ñồng thực hiện nhiệm vụ tuần tra,
bảo vệ rừng theo kế hoạch ñã ñược lập. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi
vi phạm pháp luật về lâm nghiệp và các hành vi vi phạm Quy ước quản lý, bảo vệ và
phát triển rừng của cộng ñồng.
Chương V
TUẦN TRA, BẢO VỆ RỪNG
ðiều 10. Chế ñộ tuần tra, bảo vệ rừng
Cộng ñồng tổ chức thực hiện công tác tuần tra, bảo vệ rừng theo ñịnh kỳ hoặc
ñột xuất như sau:
1. Tuần tra ñịnh kỳ: Căn cứ tình hình thực tế, Ban Quản lý rừng cộng ñồng xây dựng
kế hoạch tuần tra bảo vệ rừng ñịnh kỳ tối thiểu 02 lần trong 01 tháng.
2. Tuần tra ñột xuất: Khi có thông tin, tin báo về các hành vi vi phạm liên quan
ñến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển, sử dụng rừng hoặc các hành vi xâm hại
ñến tài nguyên rừng, Ban Quản lý rừng cộng ñồng tổ chức tuần tra bảo vệ rừng ñột xuất
nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm.
ðiều 11. Trách nhiệm, quyền hạn của Tổ (ðội) tuần tra, bảo vệ rừng
1. Khi thực hiện tuần tra, bảo vệ rừng Tổ (ðội) bảo vệ rừng có trách nhiệm:
a) Kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển
và sử dụng rừng; các hành vi vi phạm Quy ước bảo vệ rừng của cộng ñồng và hành vi
khác xâm hại ñến tài nguyên rừng;
b) Tổ chức thực hiện phương án, biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng;
phối hợp tuyên truyền, vận ñộng nhân dân trong khu vực tham gia bảo vệ rừng,
phòng cháy và chữa cháy rừng;
c) Phân công, giám sát, phối hợp và giúp ñỡ lẫn nhau giữa các thành viên khi
thực hiện tuần tra, bảo vệ rừng cộng ñồng;
d) Trong quá trình tuần tra phải có ghi chép ñầy ñủ vào nhật ký tuần tra theo
mẫu hướng dẫn ñính kèm Quy chế này (Phụ lục 4);
ñ) Báo cáo tình hình, kết quả tuần tra, bảo vệ rừng cho Ban Quản lý rừng cộng ñồng
khi kết thúc tuần tra.
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2. Trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm
pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; các hành vi vi phạm Quy ước
cộng ñồng và hành vi khác xâm hại ñến tài nguyên rừng, Tổ (ðội) tuần tra có quyền:
a) Báo cáo trực tiếp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cán bộ Kiểm lâm ñịa bàn
về các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng ñể
kịp thời phối hợp xử lý;
b) Lập biên bản ghi nhận hành vi, sự việc vi phạm theo mẫu hướng dẫn ñính kèm
Quy chế này (Phụ lục 5);
c) Ghi nhận hình ảnh, lưu giữ lời nói của ñối tượng vi phạm;
d) Thu giữ phương tiện, tang vật do ñối tượng vi phạm ñể lại, báo cáo cơ quan
có thẩm quyền xử lý theo quy ñịnh của pháp luật;
ñ) Thực hiện quyền phòng vệ chính ñáng theo quy ñịnh của pháp luật.
Chương VI
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỘNG ðỒNG
ðiều 12. Quyền của cộng ñồng
Cộng ñồng ñược nhà nước giao rừng ñể quản lý, bảo vệ và phát triển, có các
quyền lợi sau ñây:
1. Các quyền chung quy ñịnh tại ðiều 73 của Luật Lâm nghiệp;
2. ðược hướng dẫn sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp, canh tác dưới tán
rừng, chăn thả gia súc theo Quy chế quản lý rừng; ñược hỗ trợ phát triển kinh tế rừng,
hỗ trợ phục hồi rừng bằng cây lâm nghiệp bản ñịa;
3. Khai thác lâm sản trong rừng ñặc dụng theo quy ñịnh tại ðiều 52 Luật Lâm nghiệp,
rừng phòng hộ theo quy ñịnh tại ðiều 55 Luật Lâm nghiệp, rừng sản xuất là rừng
tự nhiên theo quy ñịnh tại ðiều 58 Luật Lâm nghiệp; ñược chia sẻ lợi ích từ rừng theo
chính sách của Nhà nước; ñược sở hữu cây trồng, vật nuôi và tài sản khác trên ñất
trồng rừng do cộng ñồng ñầu tư.
4. Các quyền khác theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 13. Nghĩa vụ của cộng ñồng
Cộng ñồng có nghĩa vụ sau ñây:
1. Các nghĩa vụ chung quy ñịnh tại ðiều 74 của Luật Lâm nghiệp;
2. Xây dựng, hoàn thiện, thực hiện quy ước quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
phù hợp với quy ñịnh của Luật Lâm nghiệp và quy ñịnh khác của pháp luật có liên quan;
3. Bảo ñảm duy trì diện tích rừng ñược giao;
4. Không ñược phân chia rừng cho các thành viên trong cộng ñồng dân cư;
5. Không ñược chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho quyền sử dụng rừng; thế chấp,
góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng.
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6. Phục hồi rừng bằng các loài cây bản ñịa từ nguồn kinh phí của cộng ñồng nếu
cộng ñồng không chủ ñộng phát hiện, ñể xảy ra phá rừng trái pháp luật.
7. Các nghĩa vụ khác (nếu có) theo quy ñịnh của pháp luật.
Chương VII
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ TỪ ðẦU TƯ,
HỖ TRỢ QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ðỒNG
ðiều 14. Nguồn kinh phí ñầu tư, hỗ trợ quản lý rừng cộng ñồng
1. Nguồn kinh phí phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cộng ñồng
ñược hình thành từ các nguồn sau ñây:
a) Tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng;
b) Ngân sách nhà nước hỗ trợ cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;
c) Tiền tài trợ từ các chương trình, dự án, tổ chức, cá nhân cho công tác quản lý,
bảo vệ và phát triển rừng cộng ñồng;
d) Các nguồn thu hợp pháp khác.
2. Ban Quản lý ñược ñại diện cho cộng ñồng mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng
ñể thực hiện quản lý và sử dụng theo kế hoạch thu, chi ñã ñược cộng ñồng thông qua.
ðiều 15. Sử dụng các nguồn kinh phí ñầu tư, hỗ trợ quản lý rừng cộng ñồng
1. Cộng ñồng tự chủ xây dựng và thông qua kế hoạch thu, chi, sử dụng nguồn
tiền ñầu tư, hỗ trợ quản lý rừng cộng ñồng ñảm bảo nguyên tắc các khoản chi không
vượt thu.
2. Nguyên tắc sử dụng nguồn kinh phí:
a) Phục vụ chủ yếu cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;
b) ðược hỗ trợ, cho mượn, cho vay ñối với thành viên trong cộng ñồng ñể phát triển,
ổn ñịnh kinh tế, nâng cao ñời sống tinh thần, vật chất;
c) Hỗ trợ thành viên Tổ (ðội) nòng cốt tuần tra bảo vệ rừng bị tai nạn, thương tích
khi tham gia tuần tra, bảo vệ rừng, mức hỗ trợ do cộng ñồng quyết ñịnh.
d) Khuyến khích mua sắm phương tiện, dụng cụ, trang phục cho Tổ (ðội) nòng cốt
bảo vệ rừng; ñóng cột mốc ranh giới hoặc trồng cây chỉ thị; xây dựng bản thông báo,
cảnh báo khu vực rừng cộng ñồng.
3. Khuyến khích cộng ñồng áp dụng ñịnh mức chi cho công tác quản lý, bảo vệ
và phát triển rừng theo tỷ lệ như sau:
a) ðối với cộng ñồng có nguồn thu dưới 50.000.000 ñồng/năm, tự chủ xây dựng
và thông qua kế hoạch thu chi ñảm bảo phù hợp với quy ñịnh tại Khoản 1 và Khoản 2
ðiều này;
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b) ðối với cộng ñồng có nguồn thu từ 50.000.000 ñồng/năm trở lên, áp dụng
ñịnh mức chi như sau ñể xây dựng và thông qua kế hoạch thu, chi:
- Chi cho công tác tuần tra bảo vệ rừng; tuyên truyền bảo vệ rừng; mua sắm
phương tiện, dụng cụ, trang phục tuần tra, bảo vệ rừng tối ña 60% nguồn thu;
- Chi làm giàu rừng, phát triển rừng tối ña 10%;
- Hỗ trợ Ban quản lý và các hoạt ñộng giám sát tối ña 10%;
- Trích hỗ trợ cho vay, cho mượn tối ña 10%;
- Chi hoạt ñộng chung của cộng ñồng: hội họp, văn phòng phẩm tối ña 5%;
- Trích dự phòng hỗ trợ rủi ro, tai nạn khi tuần tra, bảo vệ rừng tối ña 5%.
4. Khuyến khích các cộng ñồng tranh thủ sự ñầu tư của các tổ chức, dự án ñể lập
kế hoạch mua sắm và tập huấn sử dụng các thiết bị phục vụ công tác quản lý, bảo vệ
và phát triển rừng, như: máy vi tính, máy ñịnh vị và máy tính bảng, và các thiết bị khác.
5. ðối với nguồn kinh phí hỗ trợ từ các chương trình, dự án có quy ñịnh cụ thể
cách thức, ñiều kiện quản lý, sử dụng, cộng ñồng thực hiện việc quản lý và sử dụng
nguồn tiền hỗ trợ theo mục ñích, yêu cầu và phương thức chi theo quy ñịnh của từng
chương trình, dự án ñó.
ðiều 16. Giám sát sử dụng nguồn kinh phí ñầu tư, hỗ trợ quản lý rừng cộng ñồng
1. Quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng nguồn tiền, công tác thu, chi phải lập sổ
theo dõi, ghi chép cụ thể, rõ ràng.
2. Các khoản mua sắm phải có hóa ñơn, chứng từ ñầy ñủ theo quy ñịnh; các
khoản chi phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng do cộng ñồng thực hiện phải có
xác nhận của Trưởng Ban quản lý, phụ trách kế toán và thủ quỹ.
3. Ban giám sát cộng ñồng thực hiện giám sát việc quản lý và sử dụng nguồn
kinh phí ñầu tư, hỗ trợ quản lý rừng cộng ñồng.
4. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh giám sát việc quản lý và sử dụng các
khoản tiền từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Chương VIII
THU HỒI VÀ QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ðỒNG
ðiều 17. Thu hồi rừng ñã giao cho cộng ñồng
1. Nhà nước thu hồi rừng ñã giao cho cộng ñồng trong các trường hợp sau ñây:
a) Cộng ñồng sử dụng rừng không ñúng mục ñích, cố ý không thực hiện nghĩa vụ
với nhà nước hoặc vi phạm nghiêm trọng quy ñịnh của pháp luật về Lâm nghiệp;
b) Cộng ñồng không tiến hành hoạt ñộng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng sau
12 tháng liên tục kể từ ngày ñược giao, trừ trường hợp bất khả kháng ñược cơ quan
nhà nước có thẩm quyền xác nhận;
c) Cộng ñồng tự nguyện trả lại rừng;
d) Rừng ñược nhà nước giao khi hết hạn mà không ñược gia hạn;
ñ) Các trường hợp thu hồi ñất có rừng khác theo quy ñịnh của Luật ðất ñai.
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2. Cộng ñồng ñược bồi thường, hỗ trợ theo quy ñịnh của pháp luật khi nhà nước
thu hồi rừng vì mục ñích Quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích
Quốc gia, công cộng.
ðiều 18. Quản lý rừng cộng ñồng sau thu hồi
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền thu hồi rừng ñã giao cho cộng ñồng
ñối với trường hợp quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 17 Quy chế này.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức quản lý rừng cộng ñồng bị thu hồi ñể giao,
cho thuê theo quy ñịnh của pháp luật.
Chương IX
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 19. Trách nhiệm các sở, ban, ngành và cơ quan, ñơn vị liên quan trong
công tác quản lý rừng cộng ñồng
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Là cơ quan ñầu mối, chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành và các ñơn vị có
liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ñôn ñốc, triển khai, giám sát việc thực hiện
nội dung bản Quy chế;
b) Chỉ ñạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên,
hỗ trợ cộng ñồng dân cư thực hiện các Phương án quản lý rừng bền vững, xây dựng
các mô hình phát triển sinh kế nâng cao thu nhập cho người dân. Thực hiện ñồng bộ
các biện pháp ngăn chặn hiệu quả hành vi xâm hại tài nguyên rừng gắn với xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm;
c) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, ñơn vị có liên quan kêu gọi, huy ñộng
các nguồn lực trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí cho công tác quản lý, bảo vệ và
phát triển rừng cộng ñồng;
d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị liên quan thực hiện hiệu quả công tác
tuyên truyền, vận ñộng nhân dân, cộng ñồng dân cư tham gia bảo vệ và phát triển rừng.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ñơn vị
liên quan thực hiện rà soát các diện tích rừng ñược giao cho cộng ñồng, ñảm bảo giao
rừng ñồng bộ với giao ñất;
b) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước khác thuộc lĩnh vực quản lý của ngành
tài nguyên và môi trường;
3. Sở Kế hoạch và ðầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường huy ñộng nguồn lực, lồng ghép các chương trình,
dự án thực hiện công tác quản lý rừng cộng ñồng trên ñịa bàn tỉnh.
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4. Sở Tài chính: Căn cứ nhu cầu, khả năng cân ñối ngân sách của tỉnh tham mưu
Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí, phân bổ kinh phí thực hiện các chương trình, ñề án, dự án
về quản lý rừng cộng ñồng và cải thiện sinh kế người dân ñã ñược cấp có thẩm quyền
phê duyệt.
5. Sở Khoa học và Công nghệ: Lựa chọn ñề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh
xem xét, phê duyệt thực hiện một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ ứng dụng trong
công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cộng ñồng nhằm nâng cao thu nhập từ
nghề rừng cho người dân.
6. Sở Văn hóa và Thể thao: Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt ñộng
liên quan ñến bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc gắn liền với công tác quản lý, bảo vệ,
sử dụng và phát triển rừng cộng ñồng.
7. Sở Du lịch: Nghiên cứu phát triển các dịch vụ du lịch, dịch vụ nghĩ dưỡng,
sinh thái và các hoạt ñộng khác liên quan ñến rừng cộng ñồng ñể phát huy tiềm năng,
bản sắc của cộng ñồng góp phần phát triển sinh kế và tăng cường hiệu quả quản lý
rừng cộng ñồng.
8. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh: Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức
thực hiện việc chi trả dịch vụ môi trường cho các cộng ñồng. Hướng dẫn các cộng ñồng
về hồ sơ, thủ tục liên quan ñể thực hiện chi trả theo ñúng quy ñịnh. Kiểm tra, giám sát
việc thu, chi của các cộng ñồng ñối với nguồn tiền từ chi trả dịch vụ môi trường rừng.
ðiều 20. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
1. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ,
nội dung, hoạt ñộng quản lý rừng cộng ñồng ñược nêu trong bản Quy chế;
2. Chỉ ñạo các ñơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nội dung
trong Quy chế này; ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận ñộng, phổ biến giáo dục
pháp luật về Lâm nghiệp tại ñịa phương;
3. Thực hiện nhiệm vụ thu hồi rừng ñối với các trường hợp quy ñịnh tại Khoản 1
ðiều 17 Quy chế này và thực hiện thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm hành chính
trong hoạt ñộng lâm nghiệp.
4. Lồng ghép, bố trí nguồn kinh phí từ Ngân sách huyện ñể hỗ trợ cộng ñồng
thực hiện các hoạt ñộng theo nội dung Quy chế này gắn với kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội ñịa phương;
5. Chỉ ñạo, phân công Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng
Kinh tế cấp huyện, Hạt Kiểm lâm tổ chức giao ban 06 tháng 01 lần; thành phần là
Trưởng ban hoặc người ñại diện của các Ban quản lý rừng cộng ñồng, các tổ trưởng
Tổ tuần tra, ñại diện lãnh ñạo Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi lĩnh vực quản lý rừng
cộng ñồng;
6. Chỉ ñạo, phân công Hạt Kiểm lâm cấp huyện tham mưu tổ chức giao ban 01 năm
01 lần. Thành phần tham dự và nội dung do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết ñịnh.
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ðiều 21. Trách nhiệm của Hạt Kiểm lâm cấp huyện
1. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện theo dõi, hướng dẫn, giám sát,
chỉ ñạo công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng cộng ñồng; chủ ñộng
phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trên ñịa bàn huyện ñể hỗ trợ cho các cộng ñồng
thực thi quyền chủ rừng.
2. Chỉ ñạo Kiểm lâm ñịa bàn tham mưu Ủy ban nhân dân xã thực hiện:
a) Cập nhật, ñối chiếu tình hình rừng của cộng ñồng khi giao và thực tế biến ñộng do
các nguyên nhân ñể làm căn cứ ñiều chỉnh, cập nhật diễn biến tài nguyên rừng ñể
quản lý;
b) Tổ chức họp giao ban tất cả các cộng ñồng trên ñịa bàn theo Quy chế này.
c) Hướng dẫn cộng ñồng phục hồi lại rừng theo Quy chế này và các quy ñịnh
của pháp luật;
3. Hướng dẫn, phối hợp với cộng ñồng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về
Lâm nghiệp.
4. Chủ trì giao ban 06 tháng 01 lần; tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức
giao ban 01 năm 01 lần.
ðiều 22. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Hướng dẫn cộng ñồng xây dựng Quy ước quản lý rừng cộng ñồng và chỉ ñạo
thực hiện.
2. Khuyến khích, hướng dẫn các cộng ñồng chủ ñộng xây dựng phương án
phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng với các cộng ñồng liền kề; quá trình
thực hiện phối hợp có tổ chức ñánh giá, rút kinh nghiệm ñịnh kỳ theo quý, 06 tháng và
cả năm.
3. Chỉ ñạo Kiểm lâm ñịa bàn:
a) Phối hợp với cộng ñồng trong công tác tuần tra bảo vệ rừng; hỗ trợ và giám sát
cộng ñồng trong việc xây dựng và thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững; Tổ chức
thực hiện Kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng hằng năm;
b) Tham mưu tổ chức họp giao ban tất cả các cộng ñồng trên ñịa bàn xã 03 tháng
01 lần tại Ủy ban nhân dân xã hoặc vị trí trung tâm ñể các cộng ñồng tiện trong việc
ñi lại.
4. Tổ chức quản lý rừng cộng ñồng bị thu hồi theo quy ñịnh của pháp luật;
thực hiện thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong hoạt ñộng Lâm nghiệp;
hướng dẫn, phối hợp với cộng ñồng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp.
5. Tổ chức giám sát chéo giữa các cộng ñồng ñược giao rừng. Thành phần, kinh phí
thực hiện do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết ñịnh.
6. Thực hiện chế ñộ dân chủ tại xã, phường, thị trấn theo quy ñịnh tại Pháp lệnh
số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
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ðiều 23. Trách nhiệm của Ban quản lý rừng ñặc dụng, Ban quản lý rừng
phòng hộ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước 01 thành viên Lâm nghiệp
Chủ ñộng phối hợp và hỗ trợ các Tổ (ðội) bảo vệ rừng nòng cốt của cộng ñồng
nhằm bảo vệ tốt các diện tích rừng ñược giao và những diện tích rừng liền kề.
ðiều 24. ðiều khoản thi hành
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức liên quan trên ñịa bàn; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp huyện, cấp xã có giao rừng cộng ñồng có trách nhiệm:
1. Phổ biến, triển khai các quy ñịnh tại Quy chế này.
2. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ ñược giao tổ chức thực hiện các nội dung
trong Quy chế này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn ñề phát sinh hoặc cần sửa ñổi, bổ sung,
các cơ quan, tổ chức phản ảnh bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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Phụ lục 1 - KẾ HOẠCH QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
HẰNG NĂM
UBND XÃ ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỘNG ðỒNG …..

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày

tháng

năm

KẾ HOẠCH
Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng hằng năm của cộng ñồng ……………….
xã/phường/thị trấn….., huyện/thị xã….., tỉnh Thừa Thiên Huế

MỞ ðẦU
Phần thứ nhất
THÔNG TIN CHUNG VÀ HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Mục ñích, thời gian xây dựng Kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
hằng năm của cộng ñồng (Sau ñây gọi là Kế hoạch Quản lý rừng cộng ñồng):
- Mục ñích: Thiết lập ñược Kế hoạch quản lý rừng cộng ñồng gắn với Phương án
quản lý rừng bền vững nhằm ñáp ứng ñược yêu cầu phát triển kinh tế tập thể, hộ gia ñình,
ñồng thời bảo vệ môi trường sinh thái, ña dạng sinh học.
- Thời gian thực hiện kế hoạch:
2. Cơ cấu tổ chức:
Mô tả cơ cấu tổ chức của:
- Ban quản lý rừng cộng ñồng:
- Ban giám sát cộng ñồng:
- Tổ (ðội) bảo vệ rừng nòng cốt:
…
3. ðặc ñiểm của cộng ñồng
- Số lượng hộ gia ñình tham gia trong cộng ñồng: mô tả về số lượng hộ gia ñình tham gia
(hoặc người ñại diện gia ñình tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng cộng ñồng)
- Tình hình dân sinh, kinh tế của cộng ñồng
- Một số thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ rừng của cộng ñồng
…
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II. HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG
1. Tình hình rừng và ñất rừng:
- Tổng diện tích rừng, trong ñó:
+ Rừng phòng hộ (rừng tự nhiên, rừng trồng)
+ Rừng sản xuất (rừng tự nhiên, rừng trồng)
- ðặc ñiểm rừng và ñất rừng của cộng ñồng
- Xác ñịnh rõ những khu vực ñất rừng có nguy cơ bị lấn, chiếm
TT

Khu vực có nguy cơ bị lấn, chiếm
Diện tích
Tên ñịa phương
(ha)
Tiểu khu
Khoảnh
(ñối với khu vực ñó)

Hiện trạng
rừng

2. Tài nguyên thực vật rừng, ñộng vật rừng phân bố trong khu vực
Nội dung này cần mô tả cụ thể về tài nguyên ñộng, thực vật rừng của cộng ñồng
(những loài quý, hiếm, hoặc những loài lâm sản ngoài gỗ có giá trị cao), xác ñịnh rõ
những loài có nguy cơ bị khai thác, xâm hại trong ranh giới quản lý của cộng ñồng
TT

Loài

I
1
2
II
1
2

Thực vật
Kiền kiền
…
ðộng vật
Khỉ vàng
…
Lâm sản
ngoài gỗ
Lá nón
…

III
1

Tiểu
Tên ñịa phương Số lượng Nguy cơ
Khoảnh
khu
khu vực phân bố (ước tính) bị xâm hại
50 cây

Cao

30 con

Trung bình

Phần thứ hai
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
I. XÁC ðỊNH CÁC NGUỒN LỰC ðẦU VÀO:
1. Về kinh phí: Mô tả, xác ñịnh các nguồn lực hỗ trợ về kinh phí cho các hoạt ñộng
quản lý rừng của cộng ñồng, bao gồm:
- Nguồn thu từ chi trả dịch vụ môi trường rừng;
- Nguồn thu từ kinh doanh các loại lâm sản (khi có ñiều kiện gây trồng như: rừng trồng,
lâm sản ngoài gỗ: song, mây, cây thuốc…) thu hoạch từ khu rừng cộng ñồng;
- Nguồn thu từ xử lý vi phạm Quy ước bảo vệ và phát triển rừng;
- Tiền ñóng góp của cộng ñồng;
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- Tài trợ của các tổ chức/cá nhân (nếu có);
- Các khoản thu khác.
2. Về sự hỗ trợ (kỹ thuật, chính sách…) từ bên ngoài:
II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CỤ THỂ
1. Kế hoạch tuần tra bảo vệ rừng:
Dựa trên các mô tả về hiện trạng tài nguyên rừng, cộng ñồng lập kế hoạch tuần tra
bảo vệ rừng theo các tuyến trọng ñiểm ñể quản lý bảo vệ các diện tích rừng có nguy cơ
bị lấn, chiếm; và ưu tiên bảo vệ các khu vực có các loài ñộng, thực vật, lâm sản ngoài gỗ
có giá trị cao
2. Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng
Lập kế hoạch phòng cháy, chưa cháy rừng của cộng ñồng; mô tả phương thức thực hiện
khi có cháy rừng xảy ra (ai là người chỉ huy, thực hiện chữa cháy như thế nào?
Kế hoạch phối hợp phòng cháy, chữa cháy rừng với các ñơn vị liên quan…)
3. Khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng; trồng lại rừng
- Xác ñịnh các khu vực tiến hành khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng ñối với các
diện tích rừng nghèo hoặc chưa thành rừng (có thể tham khảo thêm ý kiến của các
chuyên gia, ñơn vị liên quan ñến hoạt ñộng này).
- Dự kiến nguồn chi ñể trồng lại rừng bằng cây bản ñịa ñối với các khu vực ñất trống
hoặc trên diện tích rừng ñã bị phá.
4. Làm giàu rừng
Xác ñịnh khu vực có khả năng thực hiện các biện pháp lâm sinh làm giàu rừng và
thời gian thực hiện.
Khu vực
Thời gian
Loài
Phương
Nguồn vốn
TT
Tên ñịa
Tiểu khu,
thực hiện
cây
thức trồng
phương
khoảnh, lô
Trồng ven
Cộng ñồng
1
Mây
2019
khe
ñóng góp
…
5. Kế hoạch khai thác lâm sản ngoài gỗ
- Mô tả phương pháp tiến hành ñối với từng loại lâm sản ngoài gỗ: dựa trên mô tả
tài nguyên lâm sản ngoài gỗ (mục 2. Tài nguyên thực vật rừng, ñộng vật rừng phân bố
trong khu vực của phụ lục này), cộng ñồng xác ñịnh các khu vực có tiềm năng khai thác
cao ñể lập kế hoạch khai thác cụ thể.
Năm khai
thác
2019
…
Tổng

Loài

ðơn vị tính

Số lượng

ðịa ñiểm

Lá nón

Kg

1000

Tiểu khu…, khoảnh…, lô…

6. ðào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cộng ñồng
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Phần thứ ba
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trách nhiệm của:
- Ban quản lý rừng cộng ñồng
- Ban giám sát cộng ñồng
- Tổ (ðội) bảo vệ rừng nòng cốt
- Các thành viên trong cộng ñồng
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Phụ lục 2 - QUY ƯỚC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
CỘNG ðỒNG
UBND XÃ ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỘNG ðỒNG ………..

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày

tháng

năm

QUY ƯỚC
Quản lý quản lý, bảo vệ và phát triển rừng rừng cộng ñồng …..,
xã/phường/thị trấn….., huyện/thị xã….., tỉnh Thừa Thiên Huế

I. Căn cứ pháp lý
II. Những thông tin chung
1. Mục ñích xây dựng quy ước quản lý rừng cộng ñồng
2. Mục tiêu cụ thể:
(Việc xây dựng Quy ước nhằm ñạt ñược các mục tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường
và gìn giữ văn hóa truyền thống của cộng ñồng...)
3. Quá trình hình thành cộng ñồng
4. Hiện trạng tài nguyên rừng ñược giao cho cộng ñồng
 Hiện trạng tài nguyên rừng
- Nêu hiện trạng tài nguyên rừng của cộng ñồng
- Tổng diện tích rừng, trong ñó:
+ Rừng phòng hộ (rừng tự nhiên, rừng trồng)
+ Rừng sản xuất (rừng tự nhiên, rừng trồng)

TT
I
1

 Tài nguyên thực vật rừng, ñộng vật rừng phân bố trong khu vực
Khu vực
Loài
Số lượng
Hình thức phát hiện
phân bố
ðộng vật
Voọc chà vá
Tiểu khu,
Thấy dấu hiệu thức ăn,
30 con
chân nâu
khoảnh, lô
nghe tiếng hót

...
II
1
...

Thực vật
Kiền kiền

Tiểu khu,
khoảnh, lô

20 cây

Nhìn thấy trực tiếp
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III. Nội dung Quy ước quản lý rừng của cộng ñồng
Chương I: Quy ñịnh chung
Chương II: Quy ñịnh cụ thể
1. Quy ñịnh ñốt nương làm rẫy gần rừng
2. Quy ñịnh về phòng cháy, chữa cháy rừng
3. Quy ñịnh về khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ và lâm sản
4. Quy ñịnh về việc chăn thả gia súc
5. Săn bắt ñộng vật rừng
6. Quy ñịnh về quản lý, sử dụng tiền ñầu tư, hỗ trợ quản lý rừng cộng ñồng
Chương III: Tổ chức thực hiện
7. Trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi người dân trong thôn
8. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Ban Quản lý rừng cộng ñồng thôn
Chương IV: Xử lý vi phạm Quy ước và Khen thưởng
9. Quy ñịnh về xử lý vi phạm Quy ước:
- Khai thác gỗ trái phép
- Khai thác măng các loại
- Khai thác củi
- Các loại cây thuốc
- Khai thác tre, trúc, giang, nứa
- Lá dong, lá nón và các loại lá khác
- Các loại củ
- Mật ong
- Thu hái các loại quả
- Khai thác song mây
- Săn bắt ñộng vật hoang dã trái phép
- Chăn thả gia súc
10. Khen thưởng
TM. BAN QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ðỒNG THÔN...
TRƯỞNG BAN
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Phụ lục 3 - BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ
VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
UBND XÃ ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỘNG ðỒNG ………..

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày

tháng

năm

BÁO CÁO
Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cộng ñồng …..,
xã/phường/thị trấn….., huyện/thị xã….., tỉnh Thừa Thiên Huế, Quý…, năm…
Kính gửi: UBND xã….
A. Nội dung báo cáo
TT
I
1
2
II
1
2
3
4
a
b
c
5
6
7
8
III
1
2
3
4
5
6

Nội dung
Thông tin chung
Số thành viên trong cộng ñồng
Tổng diện rừng ñược giao
Hoạt ñộng tuần tra rừng cộng ñồng
Số ñợt tuần tra
Tổng số công tham gia tuần tra trong Quý
Số vụ phát hiện vi phạm
Tạm giữ tang vật, phương tiện trong ñó:
Gỗ
Lâm sản khác
Phương tiện
Số vụ cháy rừng
Diện tích rừng bị thiệt hại do cháy
Số vụ phá rừng
Diện tích rừng bị phá
Hoạt ñộng thu hái lâm sản phụ
Mây
Măng
Mật ong
Tre, nứa
Hạt ươi
…

ðVT
người
ha
ñợt
công
vụ
m3
m3 (kg,
con…)
…
vụ
ha
vụ
ha
ñốt
kg
lít
cây
kg

Kết quả
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TT
IV
1
2
3
4

Nội dung
Hoạt ñộng tài chính
Tồn Quỹ quý trước chuyển sang
Tổng thu trong quý
Tổng chi trong quý
Tồn Quỹ cuối quý

ðVT

25

Kết quả

ñồng
ñồng
ñồng
ñồng

B. Tồn tại, khó khăn
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
C. Kế hoạch Quý tiếp theo
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
D. Kiến nghị, ñề xuất
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Nơi nhận:
- Như trên;
- Hạt Kiểm lâm…;
- KLðB xã…;
- Lưu: BQLRCð…

TM. BAN QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ðỒNG
TRƯỞNG BAN
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Phụ lục 4 - NHẬT KÝ TUẦN TRA RỪNG
UBND XÃ ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỘNG ðỒNG ………..

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày

tháng

năm

NHẬT KÝ TUẦN TRA RỪNG
Cộng ñồng ….., xã/phường/thị trấn…..,
huyện/thị xã….., tỉnh Thừa Thiên Huế
I. Hướng dẫn ghi chép nhật ký tuần tra rừng
- Phải ghi chép vào phiếu tất cả các ñợt tuần tra, ñánh số thứ tự vào cột (1).
- Nếu ñi tuần tra 1 ñợt 2 ngày trở lên thì ghi ở cột (2) từ ngày... ñến ngày...
- Tên người ñi tuần tra ở cột (3) chi cần ghi tên là ñược
- ðợt tuần tra không phát hiện những hành vi vi phạm thì ghi vào cột (4) “Bình thường”
- Nếu khi ñi tuần tra phát hiện các trường hợp như: (1) Khai thác gỗ; (2) Phá rừng;
(3) Cháy rừng; (4) Gặp thú rừng; (5) Săn, bắt, bẫy ñộng vật rừng;... Cần ghi ñầy ñủ
các nội dung: Việc gì? Ai làm? Loại gì? Bao nhiêu? Giải quyết ra sao?
Ví dụ:
TT
(1)

1

2

3

Ghi nhận
Ký
tình hình
xác
khi ñi tuần tra nhận
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Có 2 người ngoài
xã vào rừng ñịnh
Khe
15/4/2018 A Lua + Văn Nở + Nôm
chặt cây ở lô 2
Kiền Kiền
Kh 1 Tk 360, bị
Tổ tuần tra ñuổi về
Ông A trong thôn
ñang phát rẩy trái
phép ở lô 3 Kh 2
30/4/2018 Hồng + Trung + Bương Khe Ka ðẩu Tk 360, gầm 10
m2, bị Tổ tuần
tra lập biên bản
ghi nhận sự việc
Có người ñốt ong
ở lô 3 Kh 1 TK
360 làm cháy cây
15/5/2018
Thân + Ka + Cao
Khe A Gìu
bụi, Tổ tuần tra
lập biên bản ghi
nhận sự việc
Ngày
tuần tra

Người ñi
tuần tra

Khu vực
tuần tra
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TT

Ngày
tuần tra

(1)

(2)

4

30/5/2018

5

15/6/2018
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Ghi nhận
Ký
tình hình
xác
khi ñi tuần tra nhận
(3)
(4)
(5)
(6)
Gặp 1 ñàn heo
Cha Linh Câu + Thư + Biu
rừng 5 con ở lô 4
Mù Nú
Kh 2 TK 360
A Lua + Văn Nở + Nôm Khe Mệ Bình thường
Người ñi
tuần tra

Khu vực
tuần tra
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NHẬT KÝ TUẦN TRA RỪNG
Cộng ñồng ….., xã/phường/thị trấn…..,
huyện/thị xã….., tỉnh Thừa Thiên Huế

TT
(1)

Ngày
tuần tra
(2)

Người ñi
tuần tra
(3)

Khu vực
tuần tra
(4)

Ghi nhận tình hình
khi ñi tuần tra
(5)

Ký xác nhận
(6)
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Phụ lục 5 - BIÊN BẢN GHI NHẬN HÀNH VI, SỰ VIỆC VI PHẠM
TRONG QUÁ TRÌNH TUẦN TRA BẢO VỆ RỪNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Ghi nhận hành vi, sự việc vi phạm trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng
Hôm này, vào hồi… giờ…phút, ngày…tháng…năm… tại…, chúng tôi gồm:
1. ðại diện Tổ (ðội) bảo vệ rừng nòng cốt:
- Ông/bà: ................................. , chức vụ: ........................................................
- Ông/bà: ................................. , chức vụ: ........................................................
- Ông/bà: ................................. , chức vụ: ........................................................
2. ðại diện ñơn vị phối hợp (nếu có):
- Ông/bà: ................................. , chức vụ: ........................................................
- Ông/bà: ................................. , chức vụ: ........................................................
- Ông/bà: ................................. , chức vụ: ........................................................
3. Người vi phạm (nếu có):
- Ông/bà: ................................. , nghề nghiệp/chức vụ: ...................................
ðịa chỉ: ............................................................................................................
4. Người chứng kiến (nếu có):
- Ông/bà: ................................. , nghề nghiệp/chức vụ: ...................................
ðịa chỉ: ............................................................................................................
NỘI DUNG:
Trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, chúng tôi tiến hành lập biên bản ghi nhận
sự việc như sau:
Ghi rõ các vấn ñề phát hiện ñược trong khi tuần tra: nêu cụ thể hành vi vi phạm
(phá rừng, khai thác rừng…), mức ñộ thiệt hại, phát hiện ñược ñối tượng vi phạm
hay không?...
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tang vật, phương tiện:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Chúng tôi ñã yêu cầu ông/bà.................................................. chấm dứt ngay hành vi
vi phạm và ...............................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Biên bản kết thúc vào hồi…giờ…phút cùng ngày, ñược lập thành…bản, có giá trị
pháp lý như nhau; ñã ñọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là ñúng
và cùng ký tên dưới ñây; giao cho cá nhân vi phạm 01 bản./.
NGƯỜI
VI PHẠM

NGƯỜI
NGƯỜI
CHỨNG KIẾN PHỐI HỢP

ðẠI DIỆN TỔ
(ðỘI) BẢO VỆ
RỪNG

NGƯỜI LẬP
BIÊN BẢN
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 63/2019/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 10 năm 2019
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế thi ñua, khen thưởng 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 Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của 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,
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế thi ñua, khen thưởng tỉnh
Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2019 và
thay thế Quyết ñịnh số 14/2018/Qð-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thi ñua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, các
Thành viên Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành,
ñoàn thể cấp tỉnh, các ñơn vị sự nghiệp, các ñơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân,
các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các cơ quan Trung ương ñóng trên
ñịa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các 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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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Thi ñua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 63/2019/Qð-UBND ngày 09/10/2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Quy chế này quy ñịnh nội dung, phương pháp tổ chức phong trào thi ñua; ñối tượng
thi ñua, khen thưởng; tiêu chuẩn các danh hiệu thi ñua, các hình thức khen thưởng;
trách nhiệm quản lý nhà nước và thẩm quyền quyết ñịnh khen thưởng của Ủy ban
nhân dân (gọi tắt là UBND) tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; quy ñịnh chi tiết về hồ sơ,
thủ tục khen thưởng, tổ chức trao thưởng; quyền lợi và nghĩa vụ của các tập thể, cá nhân,
gia ñình tham gia các phong trào thi ñua, khen thưởng; quỹ thi ñua, khen thưởng; xử lý
hành vi vi phạm về công tác thi ñua, khen thưởng.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
Tập thể, cá nhân trong các cơ quan nhà nước; các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội,
xã hội - nghề nghiệp; ñơn vị lực lượng vũ trang; ñơn vị thuộc các thành phần kinh tế;
gia ñình, người dân trong tỉnh, ngoài tỉnh, người Việt Nam ñang sinh sống ở nước ngoài,
người nước ngoài và các tổ chức người nước ngoài ñều có quyền tham gia các phong trào
thi ñua của tỉnh, ñạt ñược thành tích tiêu biểu, xuất sắc hoặc có những ñóng góp lớn
cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Thừa Thiên Huế
ñược khen thưởng theo Quy chế này.
ðiều 3. Nguyên tắc thi ñua, khen thưởng
1. Nguyên tắc thi ñua và căn cứ xét tặng thi ñua
a) Tự nguyện, tự giác, công khai; ñoàn kết, hợp tác và cùng phát triển;
b) Việc xét tặng các danh hiệu thi ñua phải căn cứ vào phong trào thi ñua; mọi
cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi ñua ñều phải có ñăng ký tham gia thi ñua;
xác ñịnh rõ mục tiêu, chỉ tiêu thi ñua; không ñăng ký tham gia thi ñua sẽ không ñược
xem xét, công nhận các danh hiệu thi ñua;
2. Nguyên tắc khen thưởng
Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân trực tiếp lao ñộng, công tác,
chiến ñấu (công nhân, nông dân, chiến sĩ) và cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao ñộng,
công tác. Thành tích ñạt ñược trong ñiều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn
ñược khen thưởng mức cao hơn.
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Chương II
DANH HIỆU THI ðUA VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ðUA
ðiều 4. Danh hiệu “Chiến sĩ thi ñua cấp tỉnh”
Danh hiệu “Chiến sĩ thi ñua cấp tỉnh” ñược xét tặng cho cá nhân ñạt các tiêu chuẩn
theo quy ñịnh tại Khoản 2, ðiều 9 và Khoản 8, ðiều 45 Nghị ñịnh số 91/2017/Nð-CP
ngày 31/7/2017 của Chính phủ, cụ thể như sau:
1. Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 03 lần liên tục ñạt
danh hiệu “Chiến sĩ thi ñua cơ sở”.
2. Sáng kiến, ñề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh của cá nhân ñược áp dụng ñạt
hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng ñối với tỉnh. Sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng
ñối với tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, công nhận hoặc ñề tài nghiên cứu khoa học
cấp tỉnh ñã nghiệm thu do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cấp giấy chứng nhận.
3. ðược các thành viên Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng tỉnh bỏ phiếu kín và
có tỉ lệ phiếu ñồng ý ñạt từ 90% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội ñồng
(nếu thành viên Hội ñồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản).
ðiều 5. Danh hiệu “Tập thể Lao ñộng xuất sắc”
1. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể Lao ñộng xuất sắc” thực hiện theo
quy ñịnh tại ðiều 27 Luật Thi ñua, Khen thưởng.
2. ðối tượng: Là tập thể tiêu biểu, ñược lựa chọn trong số các tập thể ñạt
danh hiệu “Tập thể lao ñộng tiên tiến”.
ðiều 6. Danh hiệu Cờ thi ñua của UBND tỉnh
Tiêu chuẩn xét tặng Cờ thi ñua của UBND tỉnh thực hiện theo quy ñịnh tại
ðiều 26 Luật Thi ñua, Khen thưởng và Khoản 1, ðiều 12 Nghị ñịnh số 91/2017/Nð-CP của
Chính phủ, cụ thể như sau:
1. ðược ñánh giá, bình xét, suy tôn là ñơn vị xuất sắc tiêu biểu trong phong trào
thi ñua của cụm, khối thi ñua.
2. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi ñua và nhiệm vụ ñược giao trong năm;
là tập thể tiêu biểu xuất sắc của tỉnh.
3. Có mô hình mới, nhân tố mới ñể các tập thể khác học tập.
4. Nội bộ ñoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng
và các tệ nạn xã hội khác.
Chương III
HÌNH THỨC, ðỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG
ðiều 7. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh ñược xét tặng cho tập thể, cá nhân thực hiện
theo quy ñịnh tại ðiều 72 Luật Thi ñua, Khen thưởng và ðiều 39 Nghị ñịnh
số 91/2017/Nð-CP của Chính phủ, cụ thể như sau:
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1. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh ñược xét tặng cho cá nhân gương mẫu
chấp hành tốt chủ trương, chính sách của ðảng, pháp luật của Nhà nước ñạt một
trong các tiêu chuẩn sau:
a) Có thành tích xuất sắc ñược bình xét trong các phong trào thi ñua do tỉnh
triển khai, phát ñộng;
b) Lập ñược nhiều thành tích, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực
thuộc tỉnh quản lý;
c) Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian ñó
có 02 sáng kiến ñược công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở;
d) Lập ñược thành tích ñột xuất hoặc thành tích ñặc biệt xuất sắc ñột xuất;
ñ) Cá nhân ở ñịa phương khác, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài
có thành tích ñược xác nhận có ñóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh
Thừa Thiên Huế.
2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh ñược xét tặng cho công nhân, nông dân,
người lao ñộng gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của ðảng, pháp luật
của Nhà nước, ñạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Người lao ñộng lập ñược nhiều thành tích hoặc thành tích ñột xuất trong lao ñộng,
sản xuất có phạm vi ảnh hưởng trên ñịa bàn cấp huyện, cơ quan, ñơn vị, tổ chức,
doanh nghiệp, hợp tác xã;
b) Công nhân có sáng kiến mang lại lợi ích, có phạm vi ảnh hưởng trên ñịa bàn
cấp huyện và có ñóng góp trong việc ñào tạo, bồi dưỡng, giúp ñỡ ñồng nghiệp ñể
nâng cao trình ñộ chuyên môn, tay nghề;
c) Nông dân có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn ñịnh từ 02 năm trở lên, giúp ñỡ
hộ nông dân trên ñịa bàn tạo việc làm, xóa ñói giảm nghèo.
3. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh ñược xét tặng cho tập thể gương mẫu
chấp hành tốt chủ trương, chính sách của ðảng, pháp luật của Nhà nước, ñạt một
trong các tiêu chuẩn sau:
a) Có thành tích xuất sắc ñược bình xét trong các phong trào thi ñua do tỉnh
triển khai, phát ñộng hàng năm;
b) Lập ñược nhiều thành tích xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực
thuộc tỉnh quản lý;
c) Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ ñoàn kết,
thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi ñua; chăm lo ñời sống
vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện ñầy ñủ các chế ñộ,
chính sách, pháp luật;
d) Lập ñược thành tích ñột xuất, ñặc biệt xuất sắc ñột xuất;
ñ) Tập thể ở ñịa phương khác, tổ chức nước ngoài ñã có thành tích ñược xác nhận
có ñóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.
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4. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh ñược xét tặng cho gia ñình gương mẫu
chấp hành tốt chủ trương của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có nhiều
ñóng góp về công sức, ñất ñai và tài sản cho ñịa phương, xã hội.
5. Trường hợp ñặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh quyết ñịnh khen thưởng hoặc
ñề nghị khen thưởng theo thẩm quyền.
ðiều 8. Danh hiệu thi ñua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước
Thực hiện theo quy ñịnh tại Luật Thi ñua, Khen thưởng và Nghị ñịnh số
91/2017/Nð-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.
Chương IV
THẨM QUYỀN QUYẾT ðỊNH, TRAO TẶNG, HỒ SƠ THỦ TỤC, TUYẾN TRÌNH,
THỜI GIAN XÉT DANH HIỆU THI ðUA VÀ KHEN THƯỞNG
ðiều 9. Thẩm quyền quyết ñịnh công nhận danh hiệu thi ñua và khen thưởng
Thẩm quyền quyết ñịnh công nhận danh hiệu thi ñua và khen thưởng ñược thực hiện
theo ðiều 79, ðiều 80 Luật Thi ñua, Khen thưởng và ðiểm a, Khoản 2, ðiều 43
Nghị ñịnh số 91/2017/Nð-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.
ðiều 10. Hồ sơ, thủ tục ñề nghị công nhận danh hiệu thi ñua và khen thưởng
1. Thủ tục, hồ sơ ñề nghị công nhận danh hiệu thi ñua và khen thưởng thực
hiện theo quy ñịnh tại ðiều 84 Luật thi ñua, khen thưởng, các quy ñịnh có liên quan
theo Nghị ñịnh số 91/2017/Nð-CP của Chính phủ.
2. Các danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, “Anh hùng lực lượng vũ trang
nhân dân” thực hiện theo Luật Thi ñua, khen thưởng; Nghị ñịnh của Chính phủ và
hướng dẫn của Ngành dọc cấp trên.
3. ðối với hồ sơ ñề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến: ðược thực hiện
theo hướng dẫn riêng của Trung ương.
4. ðối với các hình thức khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước,
danh hiệu Chiến sĩ thi ñua toàn quốc, Ban Thi ñua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tiến hành lấy
ý kiến nhân dân trên Trang thông tin ñiện tử Ban Thi ñua - Khen thưởng, Sở Nội vụ
hoặc các phương tiện thông tin ñại chúng trước khi trình lên cấp trên.
ðiều 11. Quy ñịnh về tuyến trình
1. Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 46, Nghị ñịnh số 91/2017/Nð-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ.
2. Việc ñề nghị các hình thức khen thưởng ñối với tổ chức và cá nhân làm công tác
ñảng, ñoàn thể thực hiện theo quy ñịnh sau:
a) Tập thể, cá nhân chuyên trách công tác ñảng, ñoàn thể thuộc cấp tỉnh có ñủ
tiêu chuẩn khen thưởng theo quy ñịnh thì cơ quan ñảng, ñoàn thể trực tiếp quản lý
xét, ñề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng hoặc Chủ tịch UBND tỉnh trình
Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng;
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b) Tập thể chuyên trách công tác ñảng, ñoàn thể thuộc cấp huyện có ñủ tiêu chuẩn
khen thưởng theo quy ñịnh thì cơ quan ñảng, ñoàn thể trực tiếp quản lý xét ñề nghị
Chủ tịch UBND cấp huyện quyết ñịnh khen thưởng hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện
trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng hoặc ñề nghị cấp trên khen thưởng.
3. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân,
ñại biểu Hội ñồng nhân dân chuyên trách ở các cấp thực hiện theo quy ñịnh sau:
a) Cấp tỉnh do Văn phòng Hội ñồng nhân dân tỉnh tổng hợp hồ sơ, trình
Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng;
b) Cấp huyện do Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện
tổng hợp hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp huyện khen thưởng hoặc trình cấp trên
khen thưởng;
4. Việc khen thưởng ñại biểu Quốc hội chuyên trách cấp tỉnh do Văn phòng
ðoàn ñại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng
hoặc trình cấp trên khen thưởng.
5. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trước khi trình Thủ tướng
Chính phủ:
a) Khen thưởng cho các trường hợp cán bộ thuộc diện cấp ủy ðảng quản lý;
b) Hiệu trưởng các Trường ðại học thành viên thuộc ðại học Huế; cấp phó của
các cơ quan trực thuộc Trung ương ñóng trên ñịa bàn;
c) Các hình thức khen thưởng: “Huân chương Sao Vàng”, “Huân chương
Hồ Chí Minh”, “Huân chương ðộc lập” (các hạng), danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”,
“Thầy thuốc nhân dân”, “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ nhân nhân dân”, danh hiệu
“Chiến sĩ thi ñua toàn quốc”, danh hiệu “Anh hùng Lao ñộng”, “Anh hùng Lực lượng
vũ trang nhân dân”;
d) Các hình thức khen thưởng khác thực hiện theo quy ñịnh tại các văn bản có
liên quan.
6. Cấp nào ñược UBND tỉnh giao chủ trì phát ñộng các ñợt thi ñua theo
chuyên ñề thì cấp ñó khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng. Cấp nào tham mưu
UBND tỉnh kế hoạch và các văn bản liên quan ñến việc tổ chức sơ kết, tổng kết
phong trào thi ñua thì cấp ñó xét trình cấp trên khen thưởng.
7. Trường hợp khen thưởng ñột xuất gương hành ñộng dũng cảm cứu người,
cứu tài sản, truy bắt tội phạm trong phạm vi ñịa phương, ñơn vị nào thì ñịa phương,
ñơn vị ñó có trách nhiệm khen thưởng hoặc ñề nghị cấp trên khen thưởng (không
phân biệt người ñó cư trú, sinh hoạt ở trong hay ngoài ñịa phương, ñơn vị).
8. Về hiệp y khen thưởng: thực hiện theo ðiều 47 Nghị ñịnh số 91/2017/Nð-CP
ngày 31/7/2017 của Chính phủ.
ðiều 12. Thời gian ñăng ký và trình hồ sơ khen thưởng
1. Danh sách ñăng ký tham gia thi ñua phải ñược ñăng ký từ ñầu năm và gửi về
UBND tỉnh (qua Ban Thi ñua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ) trước ngày 30 tháng 3
hàng năm (ngành Giáo dục và ðào tạo gửi trước ngày 30 tháng 11 hàng năm).
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2. Hồ sơ ñề nghị khen thưởng hàng năm gửi về UBND tỉnh (qua Ban Thi ñua Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ) chậm nhất ngày 30 tháng 12 hàng năm; khen thưởng
theo năm học của ngành Giáo dục và ðào tạo trước ngày 30 tháng 6 hàng năm.
Riêng hồ sơ ñề nghị Cờ thi ñua của UBND tỉnh ñối với khối xã, phường, thị trấn
và hợp tác xã gửi về UBND tỉnh (qua Ban Thi ñua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ)
chậm nhất ngày 05 tháng 12 hàng năm.
3. Hồ sơ ñề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng hàng năm
gửi về UBND tỉnh (qua Ban Thi ñua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ) chậm nhất
ngày 15 tháng 01 năm sau; khen thưởng năm học ngành Giáo dục và ðào tạo trước
ngày 15 tháng 7.
Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ, ñề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu
“Anh hùng Lao ñộng”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” ñược xét 5 năm
một lần và gửi về UBND tỉnh (qua Ban Thi ñua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ)
chậm nhất ngày 31 tháng 10 năm liền kề của năm tổ chức ðại hội Thi ñua yêu nước
toàn quốc, trừ những trường hợp có thành tích ñặc biệt xuất sắc ñột xuất.
4. Thời gian thẩm ñịnh hồ sơ thực hiện theo ðiểm b, Khoản 2, ðiều 48 Nghị ñịnh
số 91/2017/Nð-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.
ðiều 13. Việc thẩm ñịnh ñề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến ñề nghị
công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi ñua cấp tỉnh”, “Chiến sĩ thi ñua toàn quốc”
và ñề nghị khen thưởng cấp Nhà nước
Thực hiện theo quy ñịnh của Hội ñồng Khoa học, sáng kiến tỉnh.
Giao trách nhiệm cho Ban Thi ñua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ (cơ quan
Thường trực của Hội ñồng Khoa học, sáng kiến tỉnh) phối hợp với các cơ quan
liên quan (nếu cần thiết) ñể tổng hợp, tham mưu Hội ñồng Khoa học, sáng kiến tỉnh
xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành quyết ñịnh công nhận hiệu quả
áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của ñề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến ñể có cơ sở
trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi ñua cấp tỉnh”, trình
Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước công nhận danh hiệu thi ñua và khen thưởng.
ðiều 14. Nghi thức tổ chức trao tặng và ñón nhận khen thưởng
1. Thực hiện theo các quy ñịnh tại Nghị ñịnh 145/2013/Nð-CP ngày 29/10/2013
của Chính phủ, ñảm bảo yêu cầu trang trọng, thiết thực, tạo sự phấn khởi, lòng tự hào,
khí thế mới ñể tiếp tục thi ñua lập thành tích cao hơn.
2. Không tổ chức ñón rước các hình thức khen thưởng từ cấp này, ñịa ñiểm này
ñến cấp khác, ñịa ñiểm khác. Không tổ chức tiệc mừng nhân dịp lễ ñón nhận các
danh hiệu thi ñua và hình thức khen thưởng. Cơ quan lãnh ñạo ñịa phương và cơ quan
cấp trên trực tiếp ñược tặng hoa chúc mừng ñối với ñơn vị cấp dưới, cấp dưới không
tặng hoa chúc mừng cấp trên, các cơ quan khác không ñược sử dụng tiền từ ngân sách
nhà nước cấp ñể tặng hoa, quà tại buổi lễ.
3. Mỗi trường hợp ñược khen thưởng chỉ trao tặng và ñón nhận một lần ở một cấp
xét thấy có tác dụng giáo dục nêu gương tốt nhất (trường hợp cần thiết phải ñược sự
ñồng ý của UBND tỉnh).

38

CÔNG BÁO/Số 43/Ngày 14-10-2019

4. Nếu có nhiều trường hợp ñược tặng thưởng trong cùng một khoảng thời gian
thì tổ chức trao tặng và ñón nhận chung trong một buổi lễ; nếu trong khoảng thời gian
ñó có ngày kỷ niệm của ñịa phương, ñơn vị, ngày lễ lớn của ñất nước thì tổ chức
trao tặng kết hợp trong buổi lễ kỷ niệm. Các trường hợp khen thưởng ñột xuất do ñơn vị
ñề nghị khen thưởng tổ chức trao tặng trực tiếp.
ðiều 15. Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng các cơ quan, tổ chức, ñơn vị,
ñịa phương thuộc cấp tỉnh
1. Hội ñồng thi ñua, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, ñịa phương
thuộc cấp tỉnh là cơ quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác thi ñua,
khen thưởng của cơ quan, tổ chức, ñơn vị, ñịa phương.
2. Thành phần Hội ñồng, gồm:
a) Chủ tịch Hội ñồng là Thủ trưởng của cơ quan, tổ chức, ñơn vị, ñịa phương;
b) Hội ñồng có từ 01 hoặc 02 Phó Chủ tịch. Các Phó Chủ tịch và các ủy viên khác
do Chủ tịch Hội ñồng quyết ñịnh.
3. Hội ñồng có nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Tham mưu cho Thủ trưởng của cơ quan, tổ chức, ñơn vị, ñịa phương phát ñộng
các phong trào thi ñua theo thẩm quyền;
b) ðịnh kỳ ñánh giá kết quả phong trào thi ñua và công tác khen thưởng; tham mưu
việc sơ kết, tổng kết công tác thi ñua, khen thưởng; kiến nghị, ñề xuất các chủ trương,
biện pháp ñẩy mạnh phong trào thi ñua yêu nước trong từng năm và từng giai ñoạn;
c) Tham mưu cho Thủ trưởng của cơ quan, tổ chức, ñơn vị, ñịa phương kiểm tra,
giám sát các phong trào thi ñua và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về
thi ñua, khen thưởng;
d) Tham mưu cho Thủ trưởng của cơ quan, tổ chức, ñơn vị, ñịa phương
quyết ñịnh tặng các danh hiệu thi ñua và các hình thức khen thưởng theo thẩm quyền
hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.
4. Phòng Nội vụ các huyện, thị xã và thành phố Huế là cơ quan thường trực của
Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng cấp huyện và Trưởng phòng Phòng Nội vụ cấp huyện
làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội ñồng.
Chương V
QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN, TẬP THỂ
ðƯỢC TẶNG DANH HIỆU THI ðUA VÀ KHEN THƯỞNG
ðiều 16. Quyền lợi
Thực hiện theo ðiều 76, Nghị ñịnh số 91/2017/Nð-CP ngày 31/7/2017 của
Chính phủ.
Cá nhân, tập thể ñược công nhận các danh hiệu thi ñua và ñược khen thưởng
ñược nhận giấy chứng nhận, khung, bằng, hiện vật, tiền thưởng hoặc vật phẩm lưu niệm
kèm theo và ñược hưởng các quyền lợi khác theo quy ñịnh của Nhà nước.
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ðiều 17. Nghĩa vụ
Thực hiện theo ðiều 77, Nghị ñịnh số 91/2017/Nð-CP ngày 31/7/2017 của
Chính phủ.
ðiều 18. Trách nhiệm
1. Trường hợp gian dối trong tổ chức phong trào thi ñua và kê khai, xác nhận
thành tích ñể ñược khen thưởng; trường hợp khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo:
Thủ tục hồ sơ tước hoặc phục hồi danh hiệu thực hiện theo ðiều 78, 79 Nghị ñịnh
91/2017/Nð-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.
2. Ngoài các danh hiệu thi ñua, hình thức khen thưởng ñược quy ñịnh trong
quy chế này, các ñơn vị, ñịa phương có thể có các hình thức ñộng viên khác nhưng
không trái với quy ñịnh của pháp luật hiện hành về thi ñua, khen thưởng.
3. Ban Thi ñua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ có trách nhiệm tiếp nhận bằng,
hiện vật khen thưởng của tỉnh, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước trao tặng cho các
tập thể, cá nhân theo quy ñịnh.
Chương VI
QUỸ THI ðUA, KHEN THƯỞNG, MỨC THƯỞNG
VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ THI ðUA, KHEN THƯỞNG
ðiều 19. Nguồn và mức trích quỹ
Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 65 Nghị ñịnh 91/2017/Nð-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ.
ðiều 20. Sử dụng Quỹ thi ñua, khen thưởng
1. Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 66 Nghị ñịnh 91/2017/Nð-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ.
2. Quỹ thi ñua, khen thưởng ñược sử dụng ñể chi:
a) Chi thưởng theo các quyết ñịnh khen thưởng;
b) Chi nghiệp vụ gồm: in giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen, làm hồ sơ
khen thưởng; làm khung bằng, thêu cờ, trướng, làm hiện vật khen thưởng;
c) Trích 20% trong tổng Quỹ thi ñua, khen thưởng của từng cấp ñể chi tổ chức,
chỉ ñạo, sơ kết, tổng kết các phong trào thi ñua; công tác tuyên truyền, phổ biến
nhân ñiển hình tiên tiến; thanh tra, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy ñịnh của
pháp luật về công tác thi ñua, khen thưởng.
3. Mức chi thực hiện theo quy ñịnh tài chính hiện hành.
4. Cá nhân, tổ chức có thành tích tham gia các hoạt ñộng nhân ñạo, từ thiện,
ñóng góp ủng hộ các quỹ xã hội dưới hình thức tự nguyện; người Việt Nam ở nước ngoài,
người nước ngoài, tập thể người nước ngoài ñược khen thưởng không kèm theo
tiền thưởng, trường hợp cần thiết kèm theo tặng phẩm lưu niệm hoặc Huy hiệu
“Người tốt - việc tốt”.
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ðiều 21. Quản lý Quỹ thi ñua, khen thưởng
1. Quỹ thi ñua, khen thưởng của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Ban
Thi ñua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ quản lý; quỹ thi ñua, khen thưởng của huyện,
UBND cấp huyện ủy quyền cho Phòng Nội vụ quản lý; quỹ thi ñua, khen thưởng của
ngành, ñơn vị do thủ trưởng ñơn vị quản lý; quỹ thi ñua, khen thưởng của cấp xã do
UBND xã quản lý; nguồn trích, tỷ lệ và mức trích trên cơ sở dự toán kế hoạch chi
trong năm. Việc quyết toán căn cứ số chi thực tế theo ñúng ñối tượng và mức thưởng
quy ñịnh.
2. Thủ trưởng cơ quan cấp nào ra quyết ñịnh khen thưởng ñồng thời chịu
trách nhiệm chi tiền thưởng từ quỹ thi ñua, khen thưởng do cấp mình quản lý.
3. Khen thưởng các chương trình mục tiêu ñược trích từ nguồn kinh phí hoạt ñộng
của chương trình, trường hợp nguồn kinh phí chương trình mục tiêu không ñược trích
thưởng thì mới ñược chi thưởng từ quỹ thi ñua, khen thưởng.
ðiều 22. Mức tiền thưởng
Mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi ñua, các hình thức khen thưởng
thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 69, 70, 71, 72, 73, 74 Nghị ñịnh 91/2017/Nð-CP
ngày 31/7/2017 của Chính phủ.
Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương tối thiểu chung ñược làm tròn
lên hàng chục ngàn ñồng tiền Việt Nam.
Chương VII
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH
ðiều 23. Tổ chức thực hiện
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương
ñóng trên ñịa bàn tỉnh, các ñơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, Giám ñốc các
doanh nghiệp và Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện.
2. Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng tỉnh quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thực hiện
Quy chế này.
3. Giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ (Ban Thi ñua - Khen thưởng) tham mưu
giúp Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng tỉnh, UBND tỉnh chỉ ñạo, ñôn ñốc và kiểm tra,
giám sát việc thực hiện./.
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
Số: 2484/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi
ñầu tư của Thừa Thiên Huế năm 2019 ñịnh hướng ñến năm 2020
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 235/Qð-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án
kêu gọi ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, ñịnh hướng ñến năm 2020;
Xét ñề nghị của Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Công văn số 2743/SKHðT-XTðT
ngày 24 tháng 9 năm 2019 về việc bổ sung thông tin kêu gọi ñầu tư dự án Tổ hợp nhà máy
sản xuất, lắp ráp ô tô tại Khu phi thuế quan thuộc Khu Kinh tế, Chân Mây - Lăng Cô,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi ñầu tư và công bố thông tin
dự án kêu gọi ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và ñịnh hướng ñến năm 2020
(Phụ lục bổ sung 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 Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với
Sở Kế hoạch và ðầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND huyện Phú Lộc 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. Cơ quan quản lý quy hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục quy hoạch phù hợp ñối với dự án trong
danh mục kêu gọi ñầu tư.
ðiều 5. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại
Quyết ñịnh số 235/Qð-UBND ngày 26/01/2019 của UBND tỉnh về việc bổ sung
danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế
năm 2019, ñịnh hướng ñến năm 2020 và các Quyết ñịnh bổ sung danh mục dự án có
liên quan không trái nội dung Quyết ñịnh này vẫn giữ nguyên.
ðiều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở, ban, ngành,
cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế,
công nghiệp tỉnh 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

PHỤ LỤC: ðIỀU CHỈNH, BỔ SUNG 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 2484/Qð-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh)
STT
I

ðịa ñiểm

Ghi chú

Bổ sung
thông tin
chi tiết
dự án kêu
gọi ñầu tư
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Diện tích
Hình thức ñầu tư,
Mục tiêu ñầu tư
(ha)
phương án thực hiện.
DANH MỤC BỔ SUNG DỰ ÁN VÀ THÔNG TIN DỰ ÁN TRÊN ðỊA BÀN KHU KINH TẾ CHÂN MÂY - LĂNG CÔ
ðầu tư trong nước hoặc
ñầu tư trực tiếp nước ngoài.
Các nhà ñầu tư ñề xuất
nghiên cứu phải ñáp ứng
các tiêu chí về quy mô,
chất lượng, hiệu quả theo
các nội dung yêu cầu tại
thông tin kêu gọi ñầu tư
dự án Tổ hợp nhà máy sản
xuất, lắp ráp ô tô. Sau thời hạn
30 ngày kể từ ngày công bố:
- Trường hợp chỉ có 01
NðT có văn bản ñề xuất
ðầu tư xây dựng Nhà máy
ñầu tư, thực hiện cấp
Khu phi thuế quan, Khu Kinh tế
sản xuất, lắp ráp xe ô tô
Dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất,
Khoảng
Quyết ñịnh chủ trương ñầu
Chân Mây - Lăng Cô, huyện
dưới 09 chỗ (xe du lịch)
lắp ráp ô tô
50 ha
tư dự án theo quy ñịnh.
Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
ñạt tiêu chuẩn khí thải
- Trường hợp có 02 NðT
EURO 4 trở lên
trở lên ñăng ký, giao Bên
mời thầu thực hiện lựa
chọn NðT ñáp ứng cao
nhất các tiêu chí về quy
mô, chất lượng, hiệu quả
theo các nội dung yêu cầu
tại thông tin kêu gọi ñầu tư
dự án Tổ hợp nhà máy sản
xuất, lắp ráp ô tô. Sau khi
lựa chọn ñược NðT ñáp
ứng các tiêu chí, cấp Quyết
ñịnh chủ trương ñầu tư dự
án theo quy ñịnh.
Tên công trình/Dự án
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THÔNG TIN DỰ ÁN KÊU GỌI ðẦU TƯ
TỔ HỢP NHÀ MÁY SẢN XUẤT, LẮP RÁP Ô TÔ
1. Tên dự án: Dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô.
2. ðịa ñiểm: Khu phi thuế quan, Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, huyện Phú Lộc,
tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vị trí dự án

Phạm vi ranh giới dự án như sau:
- Phía Bắc: Giáp ñất quy hoạch Khu phi thuế quan.
- Phía Nam: Giáp dự án Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motors.
- Phía ðông: Giáp ñường ra cảng Chân Mây.
- Phía Tây: Giáp ñất quy hoạch Khu phi thuế quan.
3. Diện tích sử dụng ñất, mặt nước: Khoảng 50 ha (diện tích cụ thể theo ñề xuất
của nhà ñầu tư về nhu cầu sử dụng ñất của dự án).
4. Hiện trạng
- Hiện trạng khu ñất chủ yếu là ñất trồng cây hàng năm khoảng 20ha, ñất trồng
cây lâu năm khoảng 18ha, ñất nuôi trồng thuỷ sản khoảng 07ha, ñất ở nông thôn
khoảng 08ha (có khoảng 19 hộ gia ñình ñang sinh sốngcần bố trí tái ñịnh cư),…; dân cư
thưa thớt, thuận lợi trong công tác bồi thường, GPMB.
- Dự kiến chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 60 tỷ ñồng (khoảng
1,2 tỷ ñồng/ha).
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- ðối với các hộ gia ñình (khoảng 19 hộ) dân bị ảnh hưởng, dự kiến bố trí
tái ñịnh cư vào Khu tái ñịnh cư Lộc Tiến và Lộc Vĩnh ñã ñược ñầu tư hoàn chỉnh hạ tầng.
- ðối với mồ mã, dự kiến di dời vào khu nghĩa trang Chân Mây, xã Lộc Thủy.
5. Mục tiêu ñầu tư: ðầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất, lắp ráp xe ô tô dưới
09 chỗ (xe du lịch) ñạt tiêu chuẩn khí thải EURO 4 trở lên.
6. Sự thuận lợi của khu ñất dự án
- Vị trí dự án dễ dàng kết nối với tuyến Quốc lộ 1A thông qua ñường ra cảng
Chân Mây, cách cảng Chân Mây khoảng 3km, thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa
bằng ñường bộ và ñường biển.
- Cách thành phố Huế khoảng 60 km, sân bay quốc tế Phú Bài khoảng 45km;
cách Trung tâm thành phố ðà Nẵng và sân bay quốc tế ðà Nẵng khoảng 35 km;
thuận lợi trong việc thu hút nguồn lực lao ñộng, tiếp cận các dịch vụ tài chính,
viễn thông,…
- Hệ thống giao thông nội bộ kết nối khu vực với xung quanh, hệ thống hạ tầng
kỹ thuật ñã ñược ñầu tư cơ bản hoàn thiện. Khu vực có ñịa hình tương ñối bằng phẳng,
dân cư thưa thớt, thuận lợi cho việc triển khai dự án.
7. ðánh giá sơ bộ hiệu quả ñầu tư:
- Dự án hoàn thành ñưa vào hoạt ñộng sẽ ñóng góp tích cực cho ñịa phương;
góp phần tạo việc làm cho hơn 3.000 lao ñộng, nộp ngân sách nhà nước dự kiến
khoảng 3.400 tỷ ñồng/năm.
- Dự án ñi vào hoạt ñộng sẽ góp phần phát triển ngành công nghiệp ô tô trên
ñịa bàn tỉnh, thu hút và thúc ñẩy các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ ô tô phát triển.
- Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành
công nghiệp, tăng thu ngân sách cho ñịa phương thông qua các khoản thuế.
8. Tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư: Ngoài các ñiều kiện, quy ñịnh chung về
ñiều kiện ñăng ký nghiên cứu, ñăng ký ñầu tư phù hợp với các quy ñịnh hiện hành,
nhà ñầu tư phải ñáp ứng thêm các tiêu chí sau:
8.1. Về công nghệ của dự án: Dự án phải sử dụng công nghệ sản xuất xe ô tô
ñạt tiêu chuẩn khí thải mức Euro 4 trở lên và phải ñáp ứng các ñiều kiện ñể ñược cấp
Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh
116/2017/Nð-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ quy ñịnh ñiều kiện sản xuất, lắp ráp,
nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.
8.2. Tổng mức ñầu tư dự án: Trên 2.500 tỷ ñồng (suất vốn ñầu tư tối thiểu
50 tỷ ñồng/ha), tương ñương khoảng 107 triệu ñô la Mỹ.
8.3. Tiến ñộ thực hiện dự án: Tối ña 05 năm kể từ ngày ñược cấp phép ñầu tư
dự án.
8.4. Thời hạn thuê ñất: Tối ña 50 năm kể từ ngày cấp phép ñầu tư dự án.
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8.5. Hình thức trả tiền thuê ñất: Trả tiền thuê ñất hàng năm hoặc 01 lần theo
quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai.
8.6. Về năng lực tài chính của nhà ñầu tư
a) ðối với nhà ñầu tư là doanh nghiệp ñược thành lập ngoài ñịa phương: Nhà
ñầu tư phải thành lập pháp nhân mới (công ty con) tại tỉnh Thừa Thiên Huế trước khi
thực hiện thủ tục cấp Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án ñể thực hiện dự án. Việc
thẩm tra năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện dự án ñược thực hiện ñối với
Công ty mẹ và thẩm tra năng lực tài chính của công ty con theo các quy ñịnh hiện hành
như sau:
- Thẩm tra năng lực tài chính của công ty mẹ: Có vốn chủ sở hữu không thấp hơn
15% tổng vốn ñầu tư dự án; nhà ñầu tư phải cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực
tài chính gồm: Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà ñầu tư
(lưu ý: tài sản bị kê biên, tranh chấp hay cầm cố thế chấp hoặc phần bị kê biên
ngân hàng không ñược xem xét), lợi nhuận của 02 năm gần nhất không âm; nhà ñầu tư
có văn bản cam kết không có nợ xấu hoặc nợ quá hạn.
- Thẩm tra năng lực tài chính của công ty con: Pháp nhân mới ñược thành lập
tại tỉnh Thừa Thiên Huế phải ñảm bảo yêu cầu về năng lực tài chính thực hiện dự án
theo quy ñịnh; cụ thể, có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng vốn ñầu tư trong
suốt quá trình thực hiện dự án.
- Ngoài ra, nhà ñầu tư phải nộp kèm theo văn bản cam kết hỗ trợ, cung cấp tín dụng
ñể thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các
tổ chức, cá nhân khác ñối với phần vốn còn lại (ngoài vốn góp của nhà ñầu tư).
b) ðối với nhà ñầu tư là doanh nghiệp ñược thành lập tại ñịa phương: Có vốn
chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng vốn ñầu tư; nhà ñầu tư phải cung cấp hồ sơ
chứng minh năng lực tài chính gồm: Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính 02 năm
gần nhất của nhà ñầu tư (lưu ý: tài sản bị kê biên, tranh chấp hay cầm cố thế chấp hoặc
phần bị kê biên ngân hàng không ñược xem xét), lợi nhuận của 02 năm gần nhất
không âm; nhà ñầu tư có văn bản cam kết không có nợ xấu hoặc nợ quá hạn. ðối với
doanh nghiệp mới thành lập, chưa có báo cáo tài chính 02 năm gần nhất, doanh nghiệp
cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh ñã góp ñủ vốn ñiều lệ không thấp hơn 15% tổng vốn
ñầu tư.
Ngoài ra, nhà ñầu tư phải nộp kèm theo văn bản cam kết hỗ trợ, cung cấp tín
dụng ñể thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và
các tổ chức, cá nhân khác ñối với phần vốn còn lại (ngoài vốn góp của nhà ñầu tư).
c) ðối với nhà ñầu tư là cá nhân: Không áp dụng.
8.7. Năng lực, kinh nghiệm của nhà ñầu tư: Nhà ñầu tư ñã ñầu tư hoàn thành
hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 01 dự án ñầu tư thuộc một trong các lĩnh vực
ñô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, kinh doanh ô tô,... có tổng mức ñầu tư trên
750 tỷ ñồng, tương ñương khoảng 30% tổng vốn ñầu tư dự án.
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Trường hợp ñầu tư theo hình thức liên doanh, liên kết, góp vốn thành lập
pháp nhân mới tại tỉnh Thừa Thiên Huế ñể ñầu tư dự án thì chỉ xét năng lực, kinh nghiệm
của nhà ñầu tư theo một trong hai trường hợp sau:
- Năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp có vốn góp lớn nhất ñã ñầu tư
hoàn thành hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 01 dự án ñầu tư thuộc một trong
các lĩnh vực ñô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, kinh doanh ô tô,... có tổng mức
ñầu tư trên 750 tỷ ñồng, tương ñương khoảng 30% tổng vốn ñầu tư dự án.
- Hoặc năng lực, kinh nghiệm của tổng 02 doanh nghiệp có vốn góp lớn nhất
ñã ñầu tư hoàn thành hoặc ñang triển khai xây dựng tối thiểu 02 dự án ñầu tư thuộc
một trong các lĩnh vực ñô thị, khu phức hợp thương mại dịch vụ, kinh doanh ô tô,...
có tổng mức ñầu tư của 02 dự án trên 1.000 tỷ ñồng, tương ñương khoảng 40% tổng
vốn ñầu tư dự án.
Lưu ý, chỉ xét tổng năng lực kinh nghiệm của 02 doanh nghiệp có vốn góp
lớn nhất, không xét tổng năng lực kinh nghiệm 03 doanh nghiệp trở lên ñối với
trường hợp có nhiều ñơn vị tham gia góp vốn ñể thực hiện dự án.
Trường hợp dự án ñang triển khai thực hiện, nhà ñầu tư phải có văn bản
xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc dự án ñang triển khai ñúng tiến ñộ theo
Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư/Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư,... ñã ñược cấp phép
hoặc ñược chấp thuận giãn tiến ñộ theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư.
8.8. Năng lực quản lý, vận hành, khai thác dự án: Nhà ñầu tư có năng lực,
kinh nghiệm trong quản lý ñầu tư xây dựng dự án sản xuất, lắp ráp ô tô; kinh doanh ô tô
hoặc có tính chất tương tự, ñảm bảo hiệu quả ñầu tư dự án.
8.9. 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.
8.10. ðiều kiện liên quan khác
- Nhà ñầu tư phải cam kết bằng văn bản về việc tạm ứng trước kinh phí bồi thường,
GPMB khu ñất dự án theo phương án tạm tính của Hội ñồng bồi thường, hỗ trợ,
tái ñịnh cư các dự án trọng ñiểm huyện Phú Lộc.
- Nhà ñầu tư phải cam kết bằng văn bản, trường hợp nhà ñầu tư không hoàn thành
các thủ tục về quy hoạch, xây dựng, ñất ñai, môi trường và các thủ tục liên quan theo
quy ñịnh của pháp luật ñể khởi công xây dựng dự án theo tiến ñộ quy ñịnh tại
Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án mà không có lý do chính ñáng ñược UBND tỉnh
và Ban Quản lý chấp thuận thì dự án sẽ chấm dứt hoạt ñộng. Ngoài ra, dự án sẽ
chấm dứt hoạt ñộng nếu vi phạm các quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư và pháp luật
có liên quan.
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9. Hình thức ñầu tư: ðầu tư trong nước hoặc ñầu tư trực tiếp nước ngoài.
10. Hình thức lựa chọn nhà ñầu tư: Các nhà ñầu tư ñề xuất nghiên cứu phải
ñáp ứng các tiêu chí về quy mô, chất lượng, hiệu quả theo các nội dung yêu cầu tại
thông tin kêu gọi ñầu tư dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô. Sau thời hạn
30 ngày kể từ ngày công bố:
- Trường hợp chỉ có 01 nhà ñầu tư có văn bản ñề xuất ñầu tư, thực hiện cấp
Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án theo quy ñịnh.
- Trường hợp có 02 nhà ñầu tư trở lên ñăng ký, giao Bên mời thầu thực hiện
lựa chọn nhà ñầu tư ñáp ứng cao nhất các tiêu chí về quy mô, chất lượng, hiệu quả
theo tiêu chí kêu gọi ñầu tư dự án nêu trên. Sau khi lựa chọn ñược nhà ñầu tư ñáp ứng
các tiêu chí, cấp Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án theo quy ñịnh.
11. Quy hoạch
- Theo Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô ñược
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết ñịnh số 1771/Qð-TTg ngày 05/12/2008.
- Về mật ñộ xây dựng: Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây
dựng (mã số QCXDVN 01:2008/BXD) ñược ban hành kèm theo Quyết ñịnh số
04/2008/Qð-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng, quy ñịnh mật ñộ xây dựng gộp
tối ña trong toàn khu công nghiệp là 50%.
12. Thông tin liên hệ:
12.1. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế:
ðịa chỉ: 37 Nguyễn Huệ, thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiện thoại: 0234.3831324 Fax: 0234.3834675.
Website: www.bqlkktcn.thuathienhue.gov.vn.
Email: bqlkktcn@thuathienhue.gov.vn.
12.2. 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, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiện thoại: 0234.3855501 - 0234.3938825 - 0234.3938824.
Email: ipa.skhdt@thuathienhue.gov.vn.
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49

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ðiền Hải
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 474/Qð-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Khu bảo vệ thủy sản Cồn Cát, xã ðiền Hải,
huyện Phong ðiền;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình
số 1813/TTr-SNNPTNT ngày 03 tháng 10 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ðiền Hải với những nội dung
chính như sau:
1. Tên gọi: Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ðiền Hải.
2. ðịa ñiểm: Xã ðiền Hải, huyện Phong ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Quy mô và diện tích: Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ðiền Hải có diện tích
514,08ha là toàn bộ mặt nước tự nhiên trong ñầm phá thuộc ñịa giới hành chính xã
ðiền Hải, huyện Phong ðiền gồm 02 vùng:
- Vùng lõi bảo vệ có diện tích 17,7ha (trước ñây là Khu bảo vệ thủy sản Cồn Cát
ñã ñược thành lập theo Quyết ñịnh số 474/Qð-UBND ngày 09/3/2010 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế). Ranh giới ñược xác ñịnh bởi các ñoạn thẳng nối các
ñiểm có tọa ñộ như sau:
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Ký hiệu ñiểm

Kinh ñộ

Vĩ ñộ

1

A

107º28´16"

16º38´46"

2

B

107º28´12"

16º38´38"

3

C

107º28´31"

16º38´28"

4

D

107º28´36"

16º38´35"

- Vùng khai thác, sử dụng chung có diện tích 496,38ha (trước ñây là vùng ñã
ñược Ủy ban nhân dân huyện Phong ðiền cấp quyền khai thác thủy sản trên thủy vực
ñầm phá cho 03 Chi hội nghề các Thôn 1, Thôn 7 và Thôn 8, xã ðiền Hải theo
Quyết ñịnh số 1047/Qð-UBND ngày 09/5/2012). Ranh giới vùng nước theo ñịa giới
hành chính xã ðiền Hải trừ vùng lõi bảo vệ.
4. Mục tiêu: Xây dựng Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ñể tăng cường công tác
bảo vệ nơi cư trú, tập trung sinh sản, bãi giống, bãi ñẻ thủy sản và tổ chức khai thác,
sử dụng chung bền vững nguồn lợi thủy sản.
5. Nội dung trong vùng lõi bảo vệ:
a) Nghiêm cấm hoàn toàn các hoạt ñộng kinh tế làm ảnh hưởng ñến nguồn lợi
thủy sản tự nhiên và môi trường thủy sinh, bao gồm:
- Khai thác thủy sản (ñộng vật và thực vật thủy sinh).
- Nuôi trồng thủy sản (ñộng vật và thực vật thủy sinh).
- Xây dựng các công trình sản xuất (bao gồm cả công trình nhà ở).
- Chăn thả gia súc, gia cầm vào vùng lõi bảo vệ.
b) Các hoạt ñộng có ñiều kiện:
- Hoạt ñộng khai thác thủy sản ñể nghiên cứu khoa học và hoạt ñộng tiêu diệt
thủy sản ñịch họa trong vùng lõi bảo vệ phải ñược sự chấp thuận của Chi cục Thủy sản
theo quy ñịnh của pháp luật.
- Hoạt ñộng giao thông thủy ñược phép qua lại vô hại nhưng không ñược dừng
tàu thuyền trong vùng lõi bảo vệ.
- Hoạt ñộng du lịch sinh thái ñược phép khi có sự giám sát của cộng ñồng ngư dân
ñịa phương.
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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 cho 03 Chi hội nghề cá Thôn 1, Thôn 7 và Thôn 8 trực tiếp quản lý
Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ðiền Hải; chịu trách nhiệm bảo vệ, ngăn chặn các
hành vi trái pháp luật gây hại vùng lõi bảo vệ và phối hợp với các cơ quan chức năng
liên quan ñể xử lý; xây dựng quy chế quản lý, kế hoạch quản lý vùng khai thác - sử dụng
chung, trình Ủy ban nhân dân xã ðiền Hải 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. 03 Chi hội nghề cá lập
Ban ñiều phối chung gồm 03 Chủ tịch Chi hội, do Chủ tịch Chi hội nghề cá Thôn 8 - nơi
có vùng lõi bảo vệ chủ trì. 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, Ban ñiều phối Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản
ðiền Hải 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 ðiền Hải;
kiểm tra, giám sát hoạt ñộng của các Chi hội nghề cá Thôn 1, Thôn 7, Thôn 8 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 Phong ðiền, Ủy ban nhân dân xã ðiền Hải có trách nhiệm
quản lý theo thẩm quyền chung về vùng lãnh thổ.
4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong 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 474/Qð-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
về việc thành lập Khu bảo vệ thủy sản Cồn Cát.
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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 Phong ðiền;
Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong ðiền; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân xã ðiền Hải; Chủ tịch 03 Chi hội nghề cá Thôn 1, Thôn 7, Thôn 8 xã ðiền Hải
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về việc tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân ñội
nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020
Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia
Công an nhân dân hàng năm luôn ñược sự quan tâm lãnh ñạo, chỉ ñạo của cấp ủy,
chính quyền, các tổ chức ñoàn thể và sự nỗ lực, cố gắng của Hội ñồng nghĩa vụ quân sự
các cấp nên ñã ñạt ñược kết quả tích cực. Năm 2019, các ñịa phương ñã chủ ñộng
thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân
nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân ñảm bảo công khai, công bằng
dân chủ, ñúng quy ñịnh của pháp luật.
Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số
ñịa phương chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở;
Hội ñồng nghĩa vụ quân sự các ñịa phương chưa phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy
chính quyền ñịa phương trong công tác phối hợp giữa cơ quan Quân sự và Công an,
các cơ quan ñoàn thể trong công tác ñăng ký, quản lý công dân trong ñộ tuổi sẵn sàng
nhập ngũ và quản lý công dân sau khi phát lệnh gọi nhập ngũ chưa chặt chẽ, tổ chức
sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt gọi nhập ngũ một số nơi thực hiện chưa tốt.
Công tác tuyên truyền, vận ñộng, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an
nhân dân trên các phương tiện thông tin ñại chúng chưa thường xuyên, toàn diện,
chưa gắn xử lý nghiêm những hành vi vi phạm hành chính trong tuyển chọn và gọi
công dân nhập ngũ nên còn xảy ra hiện tượng chống, trốn lệnh gọi khám sức khỏe
nghĩa vụ quân sự, ảnh hưởng ñến công tác tuyển quân.
ðể hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện
nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu
các sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương ñóng trên ñịa bàn tỉnh;
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Nghị ñịnh số
13/2016/Nð-CP ngày 19/02/2016 và Nghị ñịnh số 14/2016/Nð-CP ngày 15/3/2016
của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 50/TTLT/BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ
Quốc phòng - Bộ Công an, Hướng dẫn số 2332/HD-BTM ngày 15/12/2017 của Bộ Tham mưu
và thực hiện Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng về
tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
2. Triển khai thực hiện Luật Công an nhân dân năm 2018 và Nghị ñịnh số
70/2019/Nð-CP ngày 23/8/2019 quy ñịnh về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an
nhân dân và các văn bản có liên quan ñến thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
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3. Sở Y tế chỉ ñạo các ñơn vị chức năng, các Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện
ña khoa các ñịa phương kịp thời kiện toàn ñủ số lượng, ñúng thành phần Hội ñồng
khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn cho Hội ñồng
khám sức khỏe cho các ñịa phương, tổ chức sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe cho công dân
trong ñộ tuổi sẵn sàng nhập ngũ theo ñúng quy ñịnh của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và
chịu trách nhiệm về kết quả khám sức khỏe cho công dân nhập ngũ.
4. Làm tốt công tác ñăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức sơ tuyển,
khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân chặt chẽ, nghiêm túc, xét duyệt
và ñồng bộ hồ sơ ñúng trình tự; thực hiện niêm yết công khai trước nhân dân về chỉ tiêu,
ñiều kiện, tiêu chuẩn tuyển quân, trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi
nhập ngũ; danh sách công dân ñủ ñiều kiện nhập ngũ, kết quả phân loại sức khỏe
theo kết luận của Hội ñồng khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, danh sách
công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ.
5. Phát huy tốt vai trò tham mưu của các cơ quan, ñoàn thể trong việc tuyên truyền,
vận ñộng thanh niên tình nguyện nhập ngũ, làm tốt chính sách hậu phương Quân ñội,
tổ chức ñộng viên, thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên và những gia ñình có hoàn cảnh
khó khăn. Tổ chức ñón tiếp chu ñáo quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ
trở về ñịa phương và tạo mọi ñiều kiện thuận lợi ñể sớm ổn ñịnh cuộc sống.
6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch chỉ ñạo chặt chẽ
cơ quan, ban, ngành, ñoàn thể cấp mình; các xã, phường, thị trấn ñảm bảo 100% xã,
phường, thị trấn, cơ quan, ñơn vị hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, ñạt
chất lượng cao, ñúng Luật, hạn chế mức thấp nhất về bù ñổi (không quá 2% chỉ tiêu
nhập ngũ).
7. Sở Tư pháp chỉ ñạo Phòng Tư pháp phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự, Công an
các ñịa phương và các ban ngành có liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình
xử lý theo Nghị ñịnh 120/2013/Nð-CP ngày 09/10/2013 và các văn bản có liên quan
ñúng quy ñịnh của pháp luật cho cơ sở. Các cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân,
Tòa án nhân dân và ñoàn thể các cấp phối hợp chặt chẽ, có biện pháp xử lý nghiêm ñối với
những trường hợp trốn, chống lệnh gọi khám, gọi nhập ngũ và các cá nhân, tập thể có
hành vi cản trở việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân.
8. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, ðài Phát thanh và
Truyền hình, Báo Thừa Thiên Huế chỉ ñạo hướng dẫn cấp dưới thuộc quyền xây dựng
kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; ñồng thời
phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục
Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản có liên quan
ñến công tác tuyển quân năm 2020 bằng nhiều hình thức phong phú gắn với tuyên truyền
pháp luật, phù hợp với thời gian của từng ñịa bàn dân cư ñể công dân, thanh niên
trong ñộ tuổi thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự biết, tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân
trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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9. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao nhận quân năm 2020, các cơ quan, ñơn vị,
ñịa phương tổ chức rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ,
khen thưởng và ñề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác
tuyển quân.
10. Giao Hội ñồng nghĩa vụ quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh
có kế hoạch theo dõi, kiểm tra, ñôn ñốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này, thường xuyên
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy ñịnh.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan
Trung ương ñóng trên ñịa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố, Hội ñồng nghĩa vụ quân sự các cấp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc,
ñạt chất lượng hiệu quả./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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