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  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Trang 

21-10-2019 Quyết ñịnh số 66/2019/Qð-UBND sửa ñổi, bãi bỏ một số ñiều 
của Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 67/2018/Qð-UBND 
ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
trình tự, thủ tục thực hiện việc xác ñịnh giá ñất cụ thể trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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21-10-2019 Quyết ñịnh số 67/2019/Qð-UBND sửa ñổi một số ðiều của 
Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 37/2018/Qð-UBND 
ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh về 
bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

05 

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

24-10-2019 Quyết ñịnh số 2617/Qð-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm 
ông Trần Hữu Thùy Giang, giữ chức vụ Phó Giám ñốc Sở Du lịch. 

08 

24-10-2019 Quyết ñịnh số 2618/Qð-UBND về việc ñiều ñộng và bổ nhiệm 
ông Phan Lê Hiến, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh. 
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                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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28-10-2019 Quyết ñịnh số 2637/Qð-UBND sửa ñổi một số ñiều của quy ñịnh 
ñánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, 
ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
do Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
2642/Qð-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2017. 
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28-10-2019 Quyết ñịnh số 2648/Qð-UBND về việc ban hành Quy ñịnh quản lý 
không gian kiến trúc cảnh quan tại các khu vực ven biển tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

39 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

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

 
Số: 66/2019/Qð-UBND 

   
 Thừa Thiên Huế, ngày  21 tháng 10 năm 2019 

 
QUYẾT ðỊNH 

Sửa ñổi, bãi bỏ một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo  
Quyết ñịnh số 67/2018/Qð-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của  
Ủy ban nhân dân tỉnh về trình tự, thủ tục thực hiện việc xác ñịnh  

giá ñất cụ thể 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 Nghị ñịnh số 44/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh về giá ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 45/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 47/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ; tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất; 

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

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 45/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 
của Chính phủ quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất; Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26 
tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số ñiều 
của Nghị ñịnh số 45/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy ñịnh 
về thu tiền sử dụng ñất; 
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Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
288/TTr-STNMT-KHTC ngày 27 tháng 8 năm 2019. 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. Sửa ñổi tiêu ñề của ðiều 16 Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh 

số 67/2018/Qð-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
trình tự, thủ tục thực hiện việc xác ñịnh giá ñất cụ thể trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
như sau: 

“ðiều 16. Trình tự thẩm ñịnh, phê duyệt giá ñất cụ thể ñối với các hồ sơ quy ñịnh 
tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ðiều 3”. 

ðiều 2.  

1. Bãi bỏ khoản 11 ðiều 3 và ðiều 15 Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh 
số 67/2018/Qð-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
trình tự, thủ tục thực hiện việc xác ñịnh giá ñất cụ thể trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Thay ñổi cụm từ “theo ðiều 11” thành cụm từ “theo ðiều 12” tại các khoản 1, 
khoản 2 ðiều 17 Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 67/2018/Qð-UBND 
ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về trình tự, thủ tục thực hiện 
việc xác ñịnh giá ñất cụ thể trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Tài nguyên 
và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và ðầu tư, Tư pháp; Cục trưởng 
Cục Thuế tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019./. 

  

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

 
Phan Thiên ðịnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

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

 
Số: 67/2019/Qð-UBND 

   
     Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 10 năm 2019 

 
 

QUYẾT ðỊNH 
Sửa ñổi một số ðiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo  

Quyết ñịnh số 37/2018/Qð-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của  
Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư 

 khi nhà nước thu hồi ñất 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 Luật ðiện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật ñiện lực ngày 20 tháng 11 
năm 2012; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 14/2014/Nð-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ñiện lực về an toàn ñiện; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều, khoản của Luật ðất ñai; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh về giá ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ñất ñai; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước 
thu hồi ñất; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh chi tiết Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 
tháng 01 năm 2017 của Chính phủ  sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết 
thi hành Luật ñất ñai và sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các thông tư hướng dẫn 
thi hành Luật ñất ñai; 
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Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
300/TTr-STNMT-KHTC ngày 29 tháng 8 năm 2019. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Sửa ñổi một số ðiều của Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư 
khi nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 37/2018/Qð-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
như sau: 

1. Khoản 4 ðiều 23 ñược sửa ñổi như sau: 

 “4. Hộ gia ñình vừa có nhân khẩu là cán bộ, công chức, viên chức (ñang làm việc 
hoặc ñã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao ñộng, thôi việc ñược hưởng trợ cấp) vừa có nhân khẩu 
không phải là cán bộ, công chức, viên chức nhưng ñang sử dụng ñất nông nghiệp vào 
mục ñích sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi ñất nông nghiệp của hộ gia ñình 
ñó thì nhân khẩu không phải là cán bộ, công chức, viên chức ñược hỗ trợ ổn ñịnh 
ñời sống bằng giá trị mức hỗ trợ quy ñịnh tại ñiểm c khoản 3 ðiều 19 Nghị ñịnh số 
47/2014/Nð-CP, ñiều kiện ñể ñược hỗ trợ theo quy ñịnh tại ñiểm a, b khoản 3 ðiều 19 
Nghị ñịnh số 47/2014/Nð-CP; ñược hỗ trợ ñào tạo, chuyển ñổi nghề và tìm kiếm việc làm 
bằng tỷ lệ % của nhân khẩu không phải là cán bộ, công chức, viên chức (ñang làm việc 
hoặc ñã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao ñộng, thôi việc ñược hưởng trợ cấp) so với tổng số 
nhân khẩu trong hộ gia ñình (sau ñây gọi là tỷ lệ %) nhân (x) với mức hỗ trợ tại 
khoản 1 ðiều này. ðối với trường hợp có tỷ lệ % nhỏ hơn 50% thì mức hỗ trợ bằng 
50% giá trị mức hỗ trợ quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này”. 

2. ðiểm a khoản 2 ðiều 28 ñược sửa ñổi như sau: 

“a) ðối với các phường thuộc thành phố Huế: diện tích ñất từ 60 m2 - 80 m2;”. 

3. ðiểm b khoản 1 ðiều 35 ñược sửa ñổi như sau: 

“b) Bồi thường, hỗ trợ ñối với ñất trong hành lang bảo vệ an toàn ñường dây 
dẫn ñiện trên không 

- ðất ở trong hành lang bảo vệ an toàn nếu ñủ ñiều kiện bồi thường thì ñược 
bồi thường, hỗ trợ bằng 80% mức bồi thường thu hồi ñất ở; nếu không ñủ ñiều kiện 
bồi thường thì ñược bồi thường, hỗ trợ bằng 50% mức bồi thường thu hồi ñất ở ñối với 
diện tích trong hạn mức. 

- Trên cùng một thửa ñất, bao gồm ñất ở và các loại ñất khác của một chủ 
sử dụng ñất, khi bị hành lang bảo vệ an toàn chiếm dụng lớn hơn hạn mức ñất ở thì 
phần diện tích các loại ñất khác trên cùng thửa ñất trong hành lang cũng ñược bồi thường, 
hỗ trợ bằng 80% mức bồi thường thu hồi các loại ñất khác nếu ñất ñó ñủ ñiều kiện 
bồi thường; ñược bồi thường, hỗ trợ bằng 50% mức bồi thường thu hồi các loại ñất 
khác nếu ñất ñó không ñủ ñiều kiện bồi thường. 
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- ðất trồng cây lâu năm, ñất rừng sản xuất trong hành lang bảo vệ an toàn thì 
chủ sử dụng ñất ñược hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng ñất bằng 30% mức bồi thường 
thu hồi ñất trồng cây lâu năm, ñất rừng sản xuất, tính trên diện tích ñất trong hành lang 
bảo vệ an toàn. 

- Khi hành lang bảo vệ an toàn công trình chiếm dụng khoảng không trên 70% 
diện tích thửa ñất có nhà ở, công trình xây dựng thì phần diện tích ñất còn lại cũng 
ñược bồi thường theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 10 Nghị ñịnh số 47/2014/Nð-CP và 
theo Quy ñịnh này”. 

ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Tài nguyên 
và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và ðầu tư, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Lao ñộng - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các ñơn vị 
và tổ chức, cá nhân, công ñồng dân cư có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này. 

ðiều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019 và 
thay thế khoản 4 ðiều 23, ñiểm a khoản 2 ðiều 28 và ñiểm b khoản 1 ðiều 35 Quy ñịnh 
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 37/2018/Qð-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi 
ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. ðối với các công trình, dự án ñã có quyết ñịnh thu hồi ñất, có phương án 
bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư ñược phê duyệt theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai 
trước ngày quyết ñịnh này có hiệu lực thì thực hiện theo phương án ñã ñược phê duyệt./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Phan Thiên ðịnh  
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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

      Số: 2617/Qð-UBND               Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 10 năm 2019 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Hữu Thùy Giang, 

giữ chức vụ Phó Giám ñốc Sở Du lịch 
  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

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

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

Căn cứ Thông báo số 482-TB/TU ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc ñiều ñộng, bổ nhiệm cán bộ; Quyết ñịnh số 1962-Qð/BTCTU ngày 17 
tháng 10 năm 2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc ñiều ñộng cán bộ; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,   

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Tiếp nhận ông Trần Hữu Thùy Giang, Trưởng phòng Phòng Tuyên 
truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ñến nhận công tác tại Sở Du lịch 
và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám ñốc Sở Du lịch. 

Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019 ñến ngày 31 
tháng 10 năm 2024. 

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

ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nội vụ, Du lịch, 
thủ trưởng các cơ quan có liên quan và ông Trần Hữu Thùy Giang chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết ñịnh này./. 

CHỦ TỊCH 
 

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

     Số: 2618/Qð-UBND                  Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 10 năm 2019 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ñiều ñộng và bổ nhiệm ông Phan Lê Hiến, 

giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

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

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

Căn cứ Thông báo số 483-TB/TU ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc ñiều ñộng, bổ nhiệm cán bộ; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,   

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. ðiều ñộng ông Phan Lê Hiến, Phó Giám ñốc Ban Quản lý Dự án ðầu tư 

xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh, ñến nhận công tác tại Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.   

Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019 ñến ngày 31 
tháng 10 năm 2024. 

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

ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc 
Ban Quản lý Dự án ðầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh, thủ trưởng các cơ 
quan có liên quan và ông Phan Lê Hiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

  
CHỦ TỊCH 

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

         Số: 2637/Qð-UBND                           Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 10 năm 2019 

QUYẾT ðỊNH 
Sửa ñổi một số ñiều của quy ñịnh ñánh giá, xếp loại công tác  

cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân  
các huyện, thị xã, thành phố do Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh ban hành  
kèm theo Quyết ñịnh số 2642/Qð-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2017 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ 

ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai ñoạn 2011 - 2020; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 2636/Qð-BNV ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc phê duyệt ðề án “Xác ñịnh Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, 
cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1379/TTr-SNV ngày 18 
tháng 10 năm 2019, 

QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1. Sửa ñổi một số ñiều của quy ñịnh ñánh giá, xếp loại công tác cải 
cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố do Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2642/Qð-
UBND ngày 07 tháng 11 năm 2017, như sau: 

1. Khoản 1, ðiều 5 ñược sửa ñổi như sau: 

“1. Thang ñiểm ñánh giá 

Thang ñiểm ñánh giá, xếp loại công tác CCHC của các cơ quan và UBND cấp 
huyện là 100, trong ñó: 

a) ðiểm tự ñánh giá là 65/100; 

b) ðiểm ñánh giá qua ñiều tra xã hội học là 35/100. 

Thang ñiểm ñược xác ñịnh cụ thể ñối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần tại 
Phụ lục số 01 ñối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Phụ lục số 02 ñối với UBND cấp 
huyện ban hành kèm theo Quyết ñịnh này.” 

2. Khoản 1, ðiều 9 ñược sửa ñổi như sau: 

“1. Thời gian tự ñánh giá, chấm ñiểm: 

Hàng năm, các cơ quan và UBND cấp huyện tự ñánh giá, chấm ñiểm kết quả 
thực hiện công tác CCHC và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ, chậm nhất là ngày 01/11.  
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2. Thời gian thẩm ñịnh: 

a) Trước ngày 05/11 hàng năm: Sở Nội vụ chủ trì, hướng dẫn Tổ chuyên viên 
giúp việc tiến hành thẩm ñịnh và tổng hợp kết quả tự ñánh giá, chấm ñiểm của các 
cơ quan, ñịa phương. 

b) Trước ngày 20/11 hàng năm: Hội ñồng thẩm ñịnh họp xem xét, phân tích 
kết quả thẩm ñịnh của Tổ chuyên viên giúp việc; ñồng thời tiến hành tổng hợp ñánh giá, 
xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC ñối với các cơ quan, ñịa phương ñể trình 
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.” 

3. Thay thế thang ñiềm ñánh giá, xếp loại cải cách hành chính (áp dụng ñối với 
các sở, ban, ngành cấp tỉnh) tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
2642/Qð-UBND bằng Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết ñịnh này. 

4. Thay thế thang ñiểm ñánh giá, xếp loại cải cách hành chính (áp dụng ñối với 
UBND các huyện, thị xã, thành phố) tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
2642/Qð-UBND bằng Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quyết ñịnh này. 

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

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng 
các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
và các cơ quan, ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH  

 
Phan Ngọc Thọ 
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Phụ lục số 01  
THANG ðIỂM ðÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

(ÁP DỤNG ðỐI VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH) 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2637/Qð-UBND ngày 28/10/2019 

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)  
 

TT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
ðiểm 
chuẩn 

ðiểm 
tự 

chấm 

ðiểm 
thẩm 
ñịnh 

Ghi  
chú 

NHÓM 1: TỰ ðÁNH GIÁ 65       
1 CÔNG TÁC CHỈ ðẠO ðIỀU HÀNH CCHC 9       
1.1 Kế hoạch CCHC 1.5       

1.1.1 Ban hành kế hoạch CCHC 0.5       

  
ðạt yêu cầu theo hướng dẫn của Sở Nội vụ: 0.5         
Không ñạt yêu cầu theo hướng dẫn của Sở Nội vụ: 0         

1.1.2 Mức ñộ hoàn thành kế hoạch CCHC 1       

  
Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì ñiểm ñánh 
giá ñược tính theo tỷ lệ %   

        

Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0         
1.2 Thực hiện chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ  3       

  

Báo cáo ñịnh kỳ quý, 6 tháng, năm về CCHC: 0.5         

Báo cáo năm về kiểm tra, rà soát văn bản QPPL: 0.25         

Báo cáo năm về theo dõi THPL: 0.25         
Báo cáo biên chế và số lượng người làm việc: 0.25         
Báo cáo bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh ñạo trưởng 
phó phòng và tương ñương hàng năm: 0.25 

        

Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng, quản lý 
công chức, viên chức hàng năm: 0.25 

        

Báo cáo chất lượng công chức, viên chức hàng 
năm: 0.25 

        

Báo cáo năm về ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức: 0.25 

        

Báo cáo ñịnh kỳ quý, 6 háng, năm về kiểm soát 
TTHC: 0.5 

        

Báo cáo ñột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh về 
CCHC: 0.25         

1.3 Công tác tuyên truyền CCHC 1.5       

1.3.1 Mức ñộ hoàn thành kế hoạch tuyên truyền CCHC 0.5       

  
Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì ñiểm ñánh giá 
ñược tính theo công thức: (Tỷ lệ % hoàn thành) X 0.5 

        

Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0         
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TT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
ðiểm 
chuẩn 

ðiểm 
tự 

chấm 

ðiểm 
thẩm 
ñịnh 

Ghi  
chú 

1.3.2 Thực hiện các hình thức tuyên truyền CCHC 1       

  

Tuyên truyền nội dung CCHC thông qua các 
phương tiện thông tin ñại chúng: 0.25 

        

Tuyên truyền nội dung CCHC thông qua các hình 
thức khác: 0.25 

        

Số lượng tin tuyên truyền trên Trang thông tin ñiện 
tử tăng từ 15% trở lên: 0.5 

        

1.4 
Thực hiện các nhiệm vụ ñược UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh giao 

1.5       

  

Hoàn thành ñúng tiến ñộ 100% số nhiệm vụ ñược 
giao trong năm: 1.5 

        

Hoàn thành 100% số nhiệm vụ ñược giao nhưng có 
nhiệm vụ hoàn thành muộn so với tiến ñộ: 1 

        

Hoàn thành từ 90 - dưới 100% số nhiệm vụ ñược 
giao: 0.5 

        

1.5 
Thực hiện các nhiệm vụ ñược Tỉnh ủy, Thường vụ 
Tỉnh ủy giao 

1.5       

  

Hoàn thành ñúng tiến ñộ 100% số nhiệm vụ ñược 
giao trong năm: 1.5 

        

Hoàn thành 100% số nhiệm vụ ñược giao nhưng có 
nhiệm vụ hoàn thành muộn so với tiến ñộ: 1 

        

Hoàn thành từ 90 - dưới 100% số nhiệm vụ ñược 
giao: 0.5 

        

2 
THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VĂN BẢN 
QPPL CỦA TỈNH 

8       

2.1 
Tham mưu văn bản QPPL (văn bản QPPL) trong 
năm theo chương trình xây dựng văn bản QPPL 
ñã ñược phê duyệt 

1       

  
Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì ñiểm ñánh 
giá ñược tính theo tỷ lệ %  

        

Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0         
2.2 Theo dõi thi hành pháp luật (THPL) 2       

2.2.1 Thực hiện các hoạt ñộng về theo dõi THPL 1       

  
Thu thập thông tin về tình hình THPL: 0.25          
Kiểm tra tình hình THPL: 0.25         
ðiều tra, khảo sát tình hình THPL: 0.5         

2.2.2 Xử lý kết quả theo dõi THPL 1       

  
ðầy ñủ, ñúng thời gian:1         
Chưa ñầy ñủ hoặc chưa ñúng thời gian: 0.5         
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TT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
ðiểm 
chuẩn 

ðiểm 
tự 

chấm 

ðiểm 
thẩm 
ñịnh 

Ghi  
chú 

2.3 Xử lý văn bản QPPL sau rà soát 1       

  
ðầy ñủ, ñúng thời gian:1         
Chưa ñầy ñủ hoặc chưa ñúng thời gian: 0.5         

2.4 
Xử lý văn bản QPPL phát hiện sai phạm qua kiểm 
tra 

1       

  
ðầy ñủ, ñúng thời gian:1         
Chưa ñầy ñủ hoặc chưa ñúng thời gian: 0.5         

2.5 
Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, 
pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
ngành 

1.5       

2.5.1 Mức ñộ hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra 1       

  
Hoàn thành 100% kế hoạch: 1         
Hoàn thành từ 80% - dưới 100% kế hoạch: 0.5         
Hoàn thành dưới 80%: 0         

2.5.2 
Theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận 
thanh tra, kiểm tra 

0.5       

  
ðúng quy ñịnh: 0.5         
Không ñúng quy ñịnh: 0         

2.6 
Trả lời kiến nghị cá nhân, tổ chức ñể tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc liên quan ñến cơ chế, chính sách 
phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực 

1.5       

  

100% kiến nghị của cá nhân, tổ chức ñược trả lời: 1.5         

Từ 90 - dưới 100% kiến nghị của cá nhân, tổ chức 
ñược trả lời: 1 

        

Từ 80 - dưới 90% kiến nghị của cá nhân, tổ chức 
ñược trả lời: 0.5 

        

Dưới 80% kiến nghị của cá nhân, tổ chức ñược trả lời: 0         

3 CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 16       
3.1 Kiểm soát quy ñịnh thủ tục hành chính (TTHC) 2.5       

3.1.1 Tham mưu quy ñịnh về ban hành TTHC  0.5       

  
ðầy ñủ, ñúng thời gian: 0.5         
Chưa ñầy ñủ hoặc chưa ñúng thời gian: 0.25         

3.1.2 
Mức ñộ hoàn thành kế hoạch rà soát, ñánh giá 
TTHC 

1       

  
Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì ñiểm ñánh 
giá ñược tính theo tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch 

        

Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0         
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TT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
ðiểm 
chuẩn 

ðiểm 
tự 
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3.1.3 Xử lý các vấn ñề phát hiện qua rà soát TTHC 1       

  

Hoàn thành từ 80% - 100% số vấn ñề phát hiện qua 
rà soát ñược xử lý hoặc kiến nghị xử lý, thì ñiểm 
ñánh giá ñược tính theo tỷ lệ % số vấn ñề hoàn 
thành 

        

Hoàn thành dưới 80%, thì ñiểm ñánh giá là: 0         

3.2 Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 1.5       

3.2.1 
Nhập, ñăng tải TTHC vào cơ sở dữ liệu TTHC của 
tỉnh sau khi UBND tỉnh công bố 

0.25       

  
ðầy ñủ, kịp thời theo quy ñịnh: 0.25         
Không ñầy ñủ hoặc không kịp thời: 0         

3.2.2 Công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 1.25       

  

TTHC (chưa ñưa vào Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh) ñược niêm yết công khai ñầy ñủ, 
ñúng quy ñịnh tại phòng, ban, chi cục thuộc 
sở,ngành nơi trực tiếp tiếp nhận, giải quyết:0.25 

        

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ngành 
ñược công khai ñầy ñủ, ñúng quy ñịnh trên Trang 
TTðT của ñơn vị mình: 0.5 

        

Tiến ñộ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC ñược công 
khai ñầy ñủ trên Trang TTðT của ñơn vị: 0.5 

        

3.3 Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 3       

3.3.1 
TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ 
phận Một cửa 

2       

  

Từ 95% - 100 TTHC thuộc thẩm quyền của ñơn vị 
ñược ñưa vào tiếp nhận tại TT PV HCC tỉnh thì 
ñiểm ñánh giá ñược tính theo tỷ lệ % 

        

100% TTHC ñưa vào TT PV HCC tỉnh ñược ñơn vị 
cập nhật và thiết lập ñúng theo quy trình trên phần 
mềm: 0.5 

        

100% TTHC (không ñưa vào TT PVHCC tỉnh) ñược 
phòng, ban, chi cục thuộc sở, ngành thiết lập ñúng 
theo quy trình trên phần mềm: 0.5 

        

3.3.2 
TTHC thực hiện việc tiếp nhận, thẩm ñịnh, giải 
quyết, trả kết quả tại TT PV HCC (4 tại chỗ) 

1       

  
Trên 20% thì ñiểm ñánh giá là: 1          
Từ 10 - dưới 20% thì ñiểm ñánh giá là: 0,5         
Dưới 10% thì ñiểm ñánh giá là: 0         
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TT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
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Ghi  
chú 

3.4  Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 7.5       

3.4.1 
Hồ sơ TTHC tại TT PVHCC tỉnh tiếp nhận trong 
năm ñược giải quyết ñúng hạn 

1.5       

  

Từ 95 % - 100% số hồ sơ TTHC trong năm ñược 
giải quyết ñúng hạn thì ñiểm ñánh giá ñược tính 
công thức: (tỷ lệ %) X 1,5 

        

Dưới 95% số hồ sơ TTHC trong năm ñược giải quyết 
ñúng hạn: 0 

        

3.4.2 
Hồ sơ TTHC (không ñưa vào TT PVHCC tỉnh) do 
phòng, ban, chi cục tiếp nhận trong năm ñược giải quyết 
ñúng hạn 

1       

  

Từ 95 % - 100% số hồ sơ TTHC trong năm ñược 
giải quyết ñúng hạn thì ñiểm ñánh giá ñược tính 
theo tỷ lệ % 

        

Dưới 95% số hồ sơ TTHC trong năm ñược giải 
quyết ñúng hạn: 0 

        

3.4.3 
Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi ñể xảy ra 
trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 

0.5       

  
ðầy ñủ, ñúng quy ñịnh: 0.5         
Không ñầy ñủ hoặc không ñúng quy ñịnh: 0         

3.4.4 
Sử dụng chữ ký số trong các văn bản thông báo gia hạn 
hồ sơ giải quyết TTHC trên phần mềm 

1       

  

100% văn bản thông báo gia hạn có chữ ký số thì 
ñiểm ñánh giá là 1 

        

Từ 70 % - dưới 100% văn bản thông báo gia hạn 
có chữ ký số thì ñiểm ñánh giá ñược tính theo 
công thức: (Tỷ lệ % thông báo có chữ ký số) X 0.75  

        

Từ 50 % - dưới 70% văn bản thông báo gia hạn 
có chữ ký số thì ñiểm ñánh giá ñược tính theo 
công thức: (Tỷ lệ % thông báo có chữ ký số) X 0.5 

        

Dưới 50% thông báo gia hạn có chữ ký số: 0         

3.4.5 
Sử dụng chữ ký số trong các văn bản xác minh hồ sơ 
giải quyết TTHC trên phần mềm 

1       

  

100% văn bản xác minh có chữ ký số thì ñiểm 
ñánh giá là 1 

        

Từ 70 % - dưới 100% văn bản xác minh có chữ ký số 
thì ñiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Tỷ lệ % 
văn bản xác minh có chữ ký số) X 0.75  
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Từ 50 % - dưới 70% văn bản xác minh có chữ ký số 
thì ñiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Tỷ lệ 
% văn bản xác minh có chữ ký số) X 0.5  

        

Dưới 50% văn bản xác minh có chữ ký số: 0         

3.4.6 
Sử dụng chữ ký số trong các văn bản trả kết quả giải 
quyết TTHC trên phần mềm 

1       

  

100% văn bản trả kết quả có chữ ký số thì ñiểm 
ñánh giá là 1 

        

Từ 70 % - dưới 100% văn bản trả kết quả có chữ ký số 
thì ñiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Tỷ lệ 
% văn bản trả kết quả có chữ ký số) X 0.75  

        

Từ 50 % - dưới 70% văn bản trả kết quả có chữ ký số 
thì ñiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Tỷ lệ 
% văn bản trả kết quả có chữ ký số) X 0.5  

        

Dưới 50% văn bản trả kết quả có chữ ký số: 0         

3.4.7 
TTHC có phát sinh hồ sơ thực hiện việc tiếp nhận, 
thẩm ñịnh, giải quyết, trả kết quả (4 tại chỗ) tại TT 
PV HCC 

1.5       

  

100% số TTHC thì ñiểm ñánh giá là 2         

Từ 70 % - dưới 100% số hồ sơ thì ñiểm ñánh giá 
ñược tính theo công thức: (Tỷ lệ % hồ sơ tiếp nhận) 
X 1.5  

        

Từ 50 - dưới 70% số TTHC thì ñiểm ñánh giá ñược 
tính theo Tỷ lệ % TTHC có phát sinh hồ sơ 

        

Dưới 50% số TTHC có phát sinh hồ sơ: 0         

3.5 
Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của 
cá nhân, tổ chức ñối với TTHC thuộc thẩm quyền 
giải quyết của sở, ngành 

1.5       

3.5.1 
Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận PAKN của cá nhân, 
tổ chức ñối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
của sở, ngành 

0.5       

  
Thực hiện ñúng quy ñịnh: 0.5         
Không thực hiện ñúng quy ñịnh: 0         

3.5.2 
Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức ñối với TTHC 
thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ngành 

1       

  

100% số PAKN ñược xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1         
Từ 90% - dưới 100% số PAKN ñược xử lý hoặc kiến nghị 
xử lý: 0.5 

        

Dưới 90% số PAKN ñược xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0         
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4 CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH 6       

4.1 
Thực hiện quy ñịnh của TW, UBND tỉnh về tổ chức 
bộ máy 

1.5       

4.1.1 
Sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, 
nhiệm vụ của các phòng, ban, ñơn vị trực thuộc 

1       

  
Hoàn thành từ 50% - 100% nhiệm vụ ñược giao thì 
ñiểm ñánh giá ñược tính theo tỷ lệ % hoàn thành 

        

Hoàn thành dưới 50% nhiệm vụ ñược giao: 0         

4.1.2 
Thực hiện quy ñịnh về cơ cấu số lượng lãnh ñạo tại 
các phòng, ban, ñơn vị trực thuộc 

0.5       

  
Thực hiện ñúng quy ñịnh về cơ cấu số lượng lãnh ñạo 
cấp phòng thuộc ñơn vị: 0.5 

        

Không  ñúng quy ñịnh: 0         

4.2 
Thực hiện quy ñịnh về sử dụng biên chế, người 
làm việc ñược cấp có thẩm quyền giao 

3       

4.2.1 Thực hiện quy ñịnh về sử dụng biên chế hành chính 0.5       

  

Sử dụng không vượt quá số lượng biên chế hành chính 
ñược giao: 0.5 

        

Sử dụng vượt quá số lượng biên chế hành chính 
ñược giao: 0 

        

4.2.2 
Thực hiện quy ñịnh về số lượng người làm việc 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các ñơn 
vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ngành 

0.5       

  

Sử dụng không vượt quá số lượng người làm việc 
ñược giao: 0.5 

        

Sử dụng vượt quá số lượng người làm việc ñược giao: 0         

4.2.3 Tỷ lệ giảm biên chế so với năm 2015 2       

  

ðạt tỷ lệ từ 10% trở lên: 2         

ðạt tỷ lệ dưới 10% thì ñiểm ñánh giá ñược tính theo 
công thức: (Tỷ lệ giảm biên chế) X 15   

        

4.3 Thực hiện phân cấp quản lý 1.5       

4.3.1 
Thực hiện kiểm tra, ñánh giá ñịnh kỳ ñối với các 
nhiệm vụ quản lý nhà nước ñã phân cấp 

0.5       

  
Có thực hiện: 0.5         

Không thực hiện: 0         



CÔNG BÁO/Số 45/Ngày 29-10-2019 19

TT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
ðiểm 
chuẩn 

ðiểm 
tự 

chấm 

ðiểm 
thẩm 
ñịnh 

Ghi  
chú 

4.3.2 Xử lý các vấn ñề về phân cấp phát hiện qua kiểm tra 1       

  

100% số vấn ñề phát hiện ñược xử lý hoặc kiến nghị 
xử lý: 1 

        

Từ 80 - dưới 100% số vấn ñề phát hiện ñược xử lý 
hoặc kiến nghị xử lý, thì ñiểm ñánhgiá ñược tính 
theo công thức: (Tỷ lệ %) X 0.75 

        

5 
XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
ðỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

8       

5.1 
Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí 
việc làm 

3       

5.1.1 
Xây dựng ðề án vị trí việc làm, bảng mô tả công 
việc, khung năng lực trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt 

0.5       

  
Thực hiện ñầy ñủ, ñúng tiến ñộ: 0.5         

Chưa thực hiện ñầy ñủ, không ñúng tiến ñộ: 0         

5.1.2 
Tỷ lệ phòng, ban chuyên môn thuộc sở, ngành bố trí 
công chức theo ñúng vị trí việc làm ñược phê duyệt 

1       

  

100% số ñơn vị: 1         

Từ 80 - dưới 100% số ñơn vị: 0.5         

Từ 60 - dưới 80% số ñơn vị: 0.25         

Dưới 60% số ñơn vị: 0         

5.1.3 
Xây dựng danh mục vị trí việc làm, bảng mô tả công 
việc, khung năng lực trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt 

0.5       

  
Thực hiện ñầy ñủ, ñúng tiến ñộ: 0.5         

Chưa thực hiện ñầy ñủ, không ñúng tiến ñộ: 0         

5.1.4 
Tỷ lệ ñơn vị sự nghiệp thuộc sở, ngành bố trí viên 
chức theo ñúng vị trí việc làm ñược phê duyệt 

1       

  

100% số ñơn vị: 1         

Từ 80 - dưới 100% số ñơn vị: 0.5         

Từ 60 - dưới 80% số ñơn vị: 0.25         

Dưới 60% số ñơn vị: 0         

5.2 
Thực hiện quy ñịnh về bổ nhiệm vị trí lãnh ñạo tại 
các phòng, ban trực thuộc 

1       

  
Bổ nhiệm mới ñúng quy ñịnh: 0.5         

Bổ nhiệm lại ñúng quy ñịnh: 0.5         
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5.3 ðánh giá, phân loại công chức, viên chức 2.5       

5.3.1 
Thực hiện trình tự, thủ tục ñánh giá, phân loại công chức, 
viên chức theo quy ñịnh 

0.5       

  
ðúng quy ñịnh: 0.5         

Không ñúng quy ñịnh: 0         

5.3.2 
Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, 
viên chức, người lao ñộng 

1       

  

Trong năm không có công chức bị kỷ luật từ mức 
khiển trách trở lên: 0.5 

        

Trong năm không có viên chức, người lao ñộng bị 
kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên: 0.5 

        

5.3.3 Thực hiện công tác quản lý hồ sơ CC, VC 1       

  

Từ 90% - 100% công chức thực hiện cập nhật hồ sơ 
hàng năm, thì ñiểm ñánh giá là: 0.25 

        

Từ 90% - 100% viên chức,người lao ñộng thực hiện 
cập nhật hồ sơ hàng năm, thì ñiểm ñánh giá là: 0.75 

        

5.4 
Mức ñộ hoàn thành kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức, viên chức 

0.5       

  
Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì ñiểm ñánh 
giá là: 0,5 

        

Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0         

6 CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 5       

6.1 
Thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản 
lý hành chính tại ñơn vị 

0.5       

  

Không có sai phạm về sử dụng kinh phí quản lý 
hành chính ñược phát hiện trong năm ñánh giá: 0.5 

        

Có sai phạm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 
ñược phát hiện trong năm ñánh giá: 0         

6.2 
Thực hiện cơ chế tự chủ tại các ñơn vị sự nghiệp 
công lập (SNCL) 

2.5       

6.2.1 
Số ñơn vị SNCL tăng mức ñộ tự chủ kinh phí chi 
thường xuyên trong năm 

0.5       

  
Có thêm 01 ñơn vị tăng tỷ lệ % tự chủ chi thường 
xuyên: 0.5 

        

Không có thêm: 0         
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6.2.2 
Thực hiện quy ñịnh về việc phân phối kết quả tài 
chính hoặc sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường 
xuyên trong năm tại các ñơn vị SNCL 

0.5       

  
Không có sai phạm ñược phát hiện trong năm ñánh giá: 0,5         
Có sai phạm ñược phát hiện trong năm ñánh giá: 0         

6.2.3 
Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho ñơn vị sự 
nghiệp so với năm 2015 

1.5       

  
ðạt tỷ lệ từ 10% trở lên: 1.5         
ðạt tỷ lệ dưới 10% thì ñiểm ñánh giá ñược tính theo 
công thức: (Tỷ lệ % giảm chi ngân sách) X 10 X 1.25 

        

6.3 
Thực hiện các quy ñịnh về quản lý, sử dụng tài 
sản công 

0.5       

  
Không có sai phạm ñược phát hiện: 0.5         
Có sai phạm ñược phát hiện: 0         

6.4 
Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, 
kiểm tra, kiểm toán về tài chính, ngân sách 

1.5       

  

100% số kiến nghị ñược thực hiện: 1.5          
Từ 80% - dưới 100% số kiến nghị ñược thực hiện: 1         

Từ 60% - dưới 80% số kiến nghị ñược thực hiện: 0.5         

Dưới 60% số kiến nghị ñược thực hiện: 0         
7 HIỆN ðẠI HÓA HÀNH CHÍNH 13       
7.1 Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh 10       

7.1.1 Kết quả ñánh giá xây dựng chính quyền ñiện tử  10       

7.2 
Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) 

1       

7.2.1 
Tỷ lệ hồ sơ TTHC ñược tiếp nhận qua dịch vụ BCCI 
tại TT HCC 

0.5     
Phạm 

vi 
thống 

kê, 
ñánh 
giá là 
các 

TTHC 
có 

phát 
sinh 
hồ sơ 
ñược 
tiếp 
nhận 
qua 

dịch vụ 
BCCI 

  

Từ 15% số hồ sơ TTHC trở lên: 0.5       
Từ 10% - dưới 15% số hồ sơ: 0.25       

Dưới 10% số hồ sơ: 0       
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TT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
ðiểm 
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ðiểm 
tự 

chấm 

ðiểm 
thẩm 
ñịnh 

Ghi  
chú 

7.2.2 
Tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC ñược trả qua dịch vụ 
BCCI tại TT HCC 

0.5     
Phạm 

vi 
thống 

kê, 
ñánh 
giá là 
các 

TTHC 
có 

phát 
sinh 
hồ sơ 
ñược 
trả kết 
quả qua 

dịch 
vụ 

BCCI 

  

Từ 15% số hồ sơ TTHC trở lên: 0.5       
Từ 10% - dưới 15% số hồ sơ: 0.25       

Dưới 10% số hồ sơ: 0       

7.3 
Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) 
theo quy ñịnh 

2       

7.3.1 Công bố ISO 9001 theo quy ñịnh 0.5       

  
ðã công bố: 0.5         

Chưa công bố: 0         

7.3.2 
Tỷ lệ ñơn vị trực thuộc thực hiện ñúng việc duy trì, 
cải tiến ISO 9001 theo quy ñịnh 

0.5       

  
100% số cơ quan, ñơn vị: 0.5         

Dưới 100% số cơ quan, ñơn vị: 0         

7.3.3 
Áp dụng ñồng bộ, ñầy ñủ các quy trình giải quyết 
TTHC ñã ñược thiết lập với quy trình ISO ñiện tử 

1       

  
Từ 90% -  100% TTHC: 1         
Từ 80% - dưới 90% TTHC: 0.5         
Dưới 80%: 0         

NHÓM 2: ðIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 35   

1 Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (DDCI) 10 ðiều tra XHH 

1.2 
Kết quả ñánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(DDCI) của doanh nghiệp 

    

2 
ðánh giá kết quả thực hiện CCHC của ñội ngũ 
lãnh ñạo quản lý 

10 ðiều tra XHH 

2.1 Tổ chức thực hiện văn bản QPPL 1   

  
 ðiểm ñánh giá ñược tính theo: tỷ lệ % về tổ chức 
thực hiện văn bản QPPL 
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TT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
ðiểm 
chuẩn 

ðiểm 
tự 

chấm 

ðiểm 
thẩm 
ñịnh 

Ghi  
chú 

2.2 Quy ñịnh TTHC 3   

  
 ðiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Tỷ lệ % 
về quy ñịnh TTHC) x 3  

    

2.3 Tổ chức bộ máy hành chính 2   

  
 ðiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Tỷ lệ % 
về tổ chức bộ máy hành chính) x 2  

    

2.4 ðội ngũ công chức giải quyết TTHC 2   

  
 ðiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Tỷ lệ % 
về ñội ngũ cán bộ, công chức) x 2 

    

2.5 Quản lý tài chính công 1   

  
 ðiểm ñánh giá ñược tính theo: Tỷ lệ % về quản lý 
tài chính công 

    

2.6 Hiện ñại hóa hành chính. 1   

  
 ðiểm ñánh giá ñược tính theo: Tỷ lệ % về hiện ñại 
hóa hành chính 

    

3 
ðánh giá mức ñộ hài lòng của người dân, tổ chức 
(SIPAS) 

15 ðiều tra XHH 

3.1 Chỉ số hài lòng về tiếp cận dịch vụ 2   

  
 ðiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Chỉ số 
hài lòng về TCDV) x 2  

    

3.2 Chỉ số hài lòng về tổ chức giải quyết TTHC 3   

  
 ðiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Chỉ số 
hài lòng về tổ chức giải quyết TTHC) x 3 

    

3.3 Chỉ số hài lòng về công chức giải quyết TTHC 4   

  
 ðiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Chỉ số 
hài lòng về công chức giải quyết TTHC) x 4 

    

3.4 Chỉ số hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 4   

  
 ðiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Chỉ số 
hài lòng về kết quả giải quyết TTHC) x 4 

    

3.5 
Chỉ số hài lòng về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, 
kiến nghị liên quan ñến TTHC 

2   

  
 ðiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Chỉ số 
hài lòng về tiếp nhận, xử lý PAKN) x 2 

    

  TỔNG ðIỂM 100   
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 Phụ lục số 02 
 THANG ðIỂM ðÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

(ÁP DỤNG ðỐI VỚI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ) 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2637/Qð-UBND  ngày 28/10/2019 

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)  

TT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
ðiểm 
chuẩn 

ðiểm 
tự 

chấm 

ðiểm 
thẩm 
ñịnh 

Ghi 
chú 

NHÓM 1: TỰ ðÁNH GIÁ 65       
1 CÔNG TÁC CHỈ ðẠO ðIỀU HÀNH CCHC 9       
1.1 Kế hoạch CCHC 1       

1.1.1 Ban hành kế hoạch CCHC 0.25       

  
ðạt yêu cầu theo hướng dẫn của Sở Nội vụ: 0.25         

Không ñạt yêu cầu theo hướng dẫn của Sở Nội vụ: 0         

1.1.2 Mức ñộ hoàn thành kế hoạch CCHC 0.75       

  
Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì ñiểm 
ñánh giá là 0,75 

        

Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0         
1.2 Thực hiện chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ  3       

  

Báo cáo ñịnh kỳ quý, 6 tháng, năm về CCHC: 0.5         

Báo cáo năm về kiểm tra, rà soát VBQPPL: 0.25         

Báo cáo năm về theo dõi THPL: 0.25         
Báo cáo ñịnh kỳ quý, 6 háng, năm về kiểm soát 
TTHC: 0.5 

        

Báo cáo biên chế và số lượng người làm việc: 
0.25 

        

Báo cáo bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh ñạo trưởng, 
phó phòng và tương ñương hàng năm: 0.25 

        

Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng, quản lý 
cán bộ, công chức, viên chức hàng năm: 0.25 

        

Báo cáo chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 
hàng năm: 0.25 

        

Báo cáo năm về ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức: 0.25         

Báo cáo ñột theo yêu cầu của UBND tỉnh về 
CCHC: 0.25 
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TT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
ðiểm 
chuẩn 

ðiểm 
tự 

chấm 

ðiểm 
thẩm 
ñịnh 

Ghi 
chú 

1.3 Công tác kiểm tra CCHC 1.5       

1.3.1 
Kiểm tra phòng, ban chuyên môn và UBND cấp 
xã trong năm 

0.5       

  

Kiểm tra từ 30% số cơ quan, ñơn vị trở lên: 0.5         

Kiểm tra từ 20% - dưới 30% số cơ quan, ñơn vị: 
0.25 

        

Kiểm tra dưới 20% số cơ quan, ñơn vị: 0         

1.3.2 Xử lý các vấn ñề phát hiện qua kiểm tra 1       

  

Từ 70% - 100% số vấn ñề phát hiện ñược xử 
lý/kiến nghị xử lý thì ñiểm ñánh giá ñược tính theo 
tỷ lệ % 

        

Dưới 70% số văn bản ñã xử lý/kiến nghị xử lý: 0         

1.4 Công tác tuyên truyền CCHC 1.5       

1.4.1 Mức ñộ hoàn thành kế hoạch tuyên truyền CCHC 0.5       

  
Hoàn thành 100% kế hoạch: 0.5         
Hoàn thành dưới 100% kế hoạch: 0         

1.4.2 Thực hiện các hình thức tuyên truyền CCHC 1       

  

Tuyên truyền nội dung CCHC thông qua các 
phương tiện thông tin ñại chúng: 0.25 

        

Tuyên truyền nội dung CCHC thông qua các hình 
thức khác: 0.25 

        

Số lượng tin tuyên truyền trên Trang thông tin 
ñiện tử cấp huyện tăng từ 15% trở lên: 0.25 

        

Số lượng tin tuyên truyền trên Trang thông tin 
ñiện tử cấp cấp xã tăng từ 15% trở lên: 0.25 

        

1.5 
Thực hiện các nhiệm vụ ñược UBND tỉnh, Chủ 
tịch UBND tỉnh giao 

1       

  

Hoàn thành ñúng tiến ñộ 100% số nhiệm vụ ñược 
giao trong năm:1 

        

Hoàn thành 100% số nhiệm vụ ñược giao nhưng 
có nhiệm vụ hoàn thành muộn so với tiến ñộ:0.5 

        

Có nhiệm vụ chưa hoàn thành: 0         
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TT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
ðiểm 
chuẩn 

ðiểm 
tự 

chấm 

ðiểm 
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ñịnh 

Ghi 
chú 

1.6 
Thực hiện các nhiệm vụ ñược Tỉnh ủy, Thường vụ 
Tỉnh ủy giao 

1       

  

Hoàn thành ñúng tiến ñộ 100% số nhiệm vụ ñược 
giao trong năm:1 

        

Hoàn thành 100% số nhiệm vụ ñược giao nhưng 
có nhiệm vụ hoàn thành muộn so với tiến ñộ:0.5 

        

Có nhiệm vụ chưa hoàn thành: 0         

2 
XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TẠI 
HUYỆN 

4       

2.1 Theo dõi thi hành pháp luật (THPL) 2       

2.1.1 Thực hiện các hoạt ñộng về theo dõi THPL 1       

  
Thu thập thông tin về tình hình THPL: 0.25          
Kiểm tra tình hình THPL: 0.25         
ðiều tra, khảo sát tình hình THPL: 0.5         

2.1.2 Xử lý kết quả theo dõi THPL 1       

  
ðầy ñủ, ñúng thời gian:1         
Chưa ñầy ñủ hoặc chưa ñúng thời gian: 0.5         

2.2 Xử lý văn bản QPPL sau rà soát 1       

  
ðầy ñủ, ñúng thời gian:1         
Chưa ñầy ñủ hoặc chưa ñúng thời gian: 0.5         

2.3 
Xử lý văn bản QPPL phát hiện sai phạm qua 
kiểm tra 

1       

  
ðầy ñủ, ñúng thời gian:1         
Chưa ñầy ñủ hoặc chưa ñúng thời gian: 0.5         

3 CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 14       

3.1 Kiểm soát quy ñịnh thủ tục hành chính (TTHC) 1       

3.1.1 Thực hiện quy ñịnh về ban hành TTHC theo thẩm quyền 0.5       

  
Không có TTHC quy ñịnh trái thẩm quyền: 0.5         
Có TTHC quy ñịnh trái thẩm quyền: 0         

3.1.2 Xử lý các vấn ñề phát hiện qua rà soát TTHC 0.5       

  

100% số vấn ñề phát hiện qua rà soát ñược xử lý 
hoặc kiến nghị xử lý:0.5 

        

Dưới 100% số vấn ñề phát hiện qua rà soát ñược 
xử lý hoặc kiến nghị xử lý:0 
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3.2 
Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết 
hồ sơ 

2.5       

3.2.1 
ðăng tải công khai TTHC sau khi UBND tỉnh 
công bố TTHC 

0.5       

  
ðúng quy ñịnh: 0.5         

Không ñúng quy ñịnh: 0         

3.2.2 
Cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã 
công khai TTHC ñầy ñủ, ñúng quy ñịnh tại nơi 
tiếp nhận, giải quyết TTHC 

1       

  

100% số cơ quan, ñơn vị: 1         

Từ 85% - dưới 100% số cơ quan, ñơn vị: 0.5         

Từ 70% - dưới 85% số cơ quan, ñơn vị: 0.25         

Dưới 70% số cơ quan, ñơn vị: 0         

3.2.3 
Công khai TTHC trên Trang TTðT của các cơ quan, 
ñơn vị 

0.5       

  

UBND cấp huyện công khai ñầy ñủ TTHC thuộc 
thẩm quyền giải quyết trên Trang TTðT của 
ñơn vị mình: 0.25 

        

100% số UBND cấp xã công khai ñầy ñủ TTHC 
thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang TTðT của 
ñơn vị mình: 0.25 

        

3.2.4 
Công khai tiến ñộ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 
trên Trang TTðT của huyện, UBND cấp xã 

0.5       

  

UBND cấp huyện ñã công khai tiến ñộ, kết quả 
giải quyết hồ sơ TTHC: 0.25 

        

100% UBND cấp xã ñã công khai tiến ñộ, kết quả 
giải quyết hồ sơ TTHC: 0.25 

        

3.3 Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 3       

3.3.1 
TTHC ñược tiếp nhận, trả kết quả tại TT HCC cấp 
huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã 

1       

  

100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND cấp huyện: 0.5 

        

100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND cấp xã: 0.5 
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3.3.2 
TTHC hoặc nhóm TTHC ñược giải quyết theo 
hình thức liên thông cùng cấp (UBND huyện - các 
cơ quan cấp huyện có liên quan) 

1       

  

Từ 50 TTHC hoặc nhóm TTHC trở lên: 1         

Từ 40 - 49 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0.5         

Từ 30- 39 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0.25         

Dưới 30 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0         

3.3.3 
TTHC hoặc nhóm TTHC ñược giải quyết theo 
hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền 
(tỉnh - huyện - xã) 

1       

  

Từ 50 TTHC hoặc nhóm TTHC trở lên: 1         

Từ 40 - 49 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0.5         

Từ 30- 39 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0.25         

Dưới 30 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0         

3.4 Cập nhật TTHC trên phần mềm  2       

3.4.1 
TTHC ñược TT HCC cập nhật và thiết lập ñúng 
theo quy trình trên phần mềm 

0.5       

  

100% TTHC ñược thiết lập ñúng thì ñiểm ñánh 
giá là: 0.5  

      

Từ 95 % - dưới 100% TTHC ñược thiết lập ñúng 
thì ñiểm ñánh giá là: 0.25  

      

Dưới 95% TTHC ñược thiết lập ñúng: 0 
 

      

3.4.2 
TTHC ñược tiếp nhận, thẩm ñịnh, giải quyết, trả 
kết quả tại TT HCC (4 tại chỗ) 

1       

  

Trên 50% số TTHC thì ñiểm ñánh giá là: 1          

Từ 40 - dưới 50% số TTHC thì ñiểm ñánh giá là: 
0,5 

        

Dưới 40% số TTHC thì ñiểm ñánh giá là: 0         

3.4.2 
TTHC ñược UBND cấp xã cập nhật và thiết lập 
ñúng theo quy trình trên phần mềm 

0.5       

  

Từ 100% xã ñã thiết lập ñúng TTHC thì ñiểm 
ñánh giá là: 0.5 

        

Từ 95 % - dưới 100% xã ñã thiết lập ñúng TTHC 
thì ñiểm ñánh giá là: 0.25 

        

Dưới 95% TTHC ñược thiết lập: 0         
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3.5  Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 4.5       

3.5.1 
Hồ sơ TTHC do TT HCC cấp huyện tiếp nhận 
ñược giải quyết ñúng hạn 

1.5       

  

Từ 100% số hồ sơ TTHC ñược giải quyết ñúng 
hạn thì ñiểm ñánh giá là 1.5 

        

Từ 95 % - dưới 100% số hồ sơ TTHC ñược giải 
quyết ñúng hạn thì ñiểm ñánh giá ñược tính theo 
công thức: (Tỷ lệ % hồ sơ ñúng hạn) X 1.25  

        

Từ 90 - dưới 95% số hồ sơ TTHC ñược giải quyết 
ñúng hạn thì ñiểm ñánh giá ñược tính theo Tỷ lệ 
% hồ sơ ñúng hạn 

        

Dưới 90% số hồ sơ TTHC trong năm ñược giải 
quyết ñúng hạn: 0 

        

3.5.2 
Hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận ñược 
giải quyết ñúng hạn 

1       

  

Từ 95 % - 100% số hồ sơ TTHC ñược giải quyết 
ñúng hạn thì ñiểm ñánh giá ñược tính theo tỷ lệ %  

        

Dưới 95% số hồ sơ TTHC ñược giải quyết ñúng 
hạn: 0 

        

3.5.4 
Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi ñể 
xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 

0.5       

  
ðầy ñủ, ñúng quy ñịnh tại TT HCC cấp huyện: 
0.25 

        

ðầy ñủ, ñúng quy ñịnh tại UBND cấp xã: 0.25         

3.5.5 Thực hiện cập nhật, số hóa trên phầm mềm  0.75       

  
ðầy ñủ, ñúng quy ñịnh tại TT HCC cấp huyện: 
0.25         

ðầy ñủ, ñúng quy ñịnh tại UBND cấp xã: 0.5         

3.5.6 
Thực hiện tạo tài khoản người sử dụng trên phầm 
mềm  

0.75       

  
ðầy ñủ, ñúng quy ñịnh tại TT HCC cấp huyện: 
0.25         

ðầy ñủ, ñúng quy ñịnh tại UBND cấp xã: 0.5         

3.6 
Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) 
của cá nhân, tổ chức ñối với TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết của huyện 

1       
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3.6.1 
Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận PAKN của cá 
nhân, tổ chức ñối với TTHC thuộc thẩm quyền 
giải quyết của huyện 

0.25       

  
Thực hiện ñúng quy ñịnh: 0.25         
Không thực hiện ñúng quy ñịnh: 0         

3.6.2 
Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức ñối với TTHC 
thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện 

0.75       

  

100% số PAKN ñược xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0.75         

Từ 90% - dưới 100% số PAKN ñược xử lý hoặc 
kiến nghị xử lý: 0.25 

        

Dưới 90% số PAKN ñược xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0         

4 CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH 6       

4.1 
Thực hiện quy ñịnh của TW, UBND tỉnh về tổ chức 
bộ máy 

3       

4.1.1 
Sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, 
nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn cấp huyện 

1       

  
Hoàn thành từ 50% - 100% nhiệm vụ ñược giao 
thì ñiểm ñánh giá ñược tính theo tỷ lệ % hoàn thành 

        

Hoàn thành dưới 50% nhiệm vụ ñược giao: 0         

4.1.2 
Thực hiện quy ñịnh về cơ cấu số lượng lãnh ñạo 
tại các cơ quan hành chính 

1       

  

Thực hiện ñúng quy ñịnh về cơ cấu số lượng lãnh 
ñạo cấp phòng thuộc UBND cấp huyện: 0.5 

        

Thực hiện ñúng quy ñịnh về cơ cấu số lượng lãnh 
ñạo UBND cấp xã: 0.5 

        

4.1.3 
Tỷ lệ giảm số lượng ñơn vị sự nghiệp công lập so 
với năm 2015 

1       

  
ðạt tỷ lệ từ 10% trở lên: 1         

ðạt tỷ lệ dưới 10% thì ñiểm ñánh giá ñược tính 
theo công thức: (Tỷ lệ % giảm ðVSN) X 0.75         

4.2 Thực hiện các quy ñịnh về quản lý biên chế 2       

4.2.1 Thực hiện quy ñịnh về sử dụng biên chế hành chính 0.25       

  

Sử dụng không vượt quá số lượng biên chế hành chính 
ñược giao:0.25 

        

Sử dụng vượt quá số lượng biên chế hành chính 
ñược giao: 0 
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4.2.2 
Thực hiện quy ñịnh về số lượng người làm việc 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các ñơn 
vị sự nghiệp công lập của huyện 

0.25       

  

Sử dụng không vượt quá số lượng người làm việc 
ñược giao:0.25 

        

Sử dụng vượt quá số lượng người làm việc ñược 
giao:0 

        

4.2.3 Tỷ lệ giảm biên chế so với năm 2015 1.5       

  
ðạt tỷ lệ từ 10% trở lên: 1.5         

ðạt tỷ lệ dưới 10% thì ñiểm ñánh giá ñược tính 
theo công thức: (Tỷ lệ giảm biên chế) X 1.25   

        

4.3 Thực hiện phân cấp quản lý 1       

4.3.1 
Thực hiện các quy ñịnh về phân cấp quản lý do 
Chính phủ; các bộ, ngành và UBND tỉnh ban hành  

0.25       

  
Thực hiện ñầy ñủ các quy ñịnh: 0.25         

Không thực hiện ñầy ñủ các quy ñịnh: 0         

4.3.2 
Thực hiện kiểm tra, ñánh giá ñịnh kỳ ñối với các 
nhiệm vụ quản lý nhà nước ñã phân cấp cho cấp xã 

0.25       

  
Có thực hiện: 0.25         

Không thực hiện: 0         

4.3.3 Xử lý các vấn ñề về phân cấp phát hiện qua kiểm tra 0.5       

  

100% số vấn ñề phát hiện ñược xử lý hoặc kiến 
nghị xử lý: 0.5 

        

Dưới 100% số vấn ñề phát hiện ñược xử lý hoặc 
kiến nghị xử lý: 0 

        

5 
XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
ðỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

9       

5.1 
Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị 
trí việc làm 

3       

5.1.1 
Xây dựng ðề án vị trí việc làm, bảng mô tả công 
việc, khung năng lực trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt 

0.5       

  
Thực hiện ñầy ñủ, ñúng tiến ñộ: 0.5         

Chưa thực hiện ñầy ñủ, không ñúng tiến ñộ: 0         



32 CÔNG BÁO/Số 45/Ngày 29-10-2019

TT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
ðiểm 
chuẩn 

ðiểm 
tự 

chấm 

ðiểm 
thẩm 
ñịnh 

Ghi 
chú 

5.1.2 
Tỷ lệ phòng, ban chuyên môn của huyện bố trí 
công chức theo ñúng vị trí việc làm ñược phê duyệt 

1       

  

100% số cơ quan, tổ chức: 1         

Từ 80% - dưới 100% số cơ quan, tổ chức: 0.5         

Từ 60% - dưới 80% số cơ quan, tổ chức: 0.25         

Dưới 60% số cơ quan, tổ chức: 0         

5.1.3 
Xây dựng danh mục vị trí việc làm, bảng mô tả 
công việc, khung năng lực trình cấp có thẩm quyền 
phê duyệt 

0.5       

  
Thực hiện ñầy ñủ, ñúng tiến ñộ: 0.5         

Chưa thực hiện ñầy ñủ, không ñúng tiến ñộ: 0         

5.1.4 
Tỷ lệ ñơn vị sự nghiệp thuộc huyện bố trí viên chức 
theo ñúng vị trí việc làm ñược phê duyệt 

1       

  

100% số ñơn vị:1         

Từ 80% - dưới 100% số ñơn vị: 0.5         

Từ 60% - dưới 80% số ñơn vị: 0.25         

Dưới 60% số ñơn vị: 0         

5.2 Tuyển dụng công chức, viên chức 1       

5.2.1 
Thực hiện quy ñịnh về tuyển dụng công chức tại 
UBND cấp huyện, cấp xã 

0.5       

  
ðúng quy ñịnh: 0.5         

Không ñúng quy ñịnh: 0         

5.2.2 
Thực hiện quy ñịnh về tuyển dụng viên chức tại 
các ñơn vị sự nghiệp thuộc huyện 

0.5       

  
ðúng quy ñịnh: 0.5         

Không ñúng quy ñịnh: 0         

5.3 
Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức 
theo thẩm quyền 

1       

5.3.1 Thực hiện quy ñịnh về thi nâng ngạch công chức 0.5       

  
ðúng quy ñịnh: 0.5         

Không ñúng quy ñịnh: 0         

5.3.2 Thực hiện quy ñịnh về thi, xét thăng hạng viên chức 0.5       

  
ðúng quy ñịnh: 0.25         

Không ñúng quy ñịnh: 0         
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5.4 
Thực hiện quy ñịnh về bổ nhiệm vị trí lãnh ñạo 
tại các phòng, ban , UBND cấp xã 

1       

  

Bổ nhiệm mới lãnh ñạo cấp phòng ñúng quy ñịnh: 0.25         

Bổ nhiệm lại lãnh ñạo cấp phòng ñúng quy ñịnh: 0.25         

Bổ nhiệm mới lãnh ñạo UBND cấp xã ñúng quy 
ñịnh: 0.25 

        

Bổ nhiệm lại lãnh ñạo UBND cấp xã ñúng quy 
ñịnh: 0.25 

        

5.5 ðánh giá, phân loại công chức, viên chức 1.5       

5.5.1 
Thực hiện trình tự, thủ tục ñánh giá, phân loại 
công chức, viên chức theo quy ñịnh 

0.5       

  
ðúng quy ñịnh: 0.5         
Không ñúng quy ñịnh: 0         

5.5.2 
Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, 
công chức, viên chức 

0.5       

  

Trong năm không có cán bộ, công chức làm việc 
tại cơ quan nhà nước cấp huyện bị kỷ luật từ mức 
khiển trách trở lên: 0.25 

        

Trong năm không có cán bộ, công chức cấp xã bị 
kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên: 0.25         

5.2.3 Thực hiện công tác quản lý công chức, viên chức 0.5       

  

Từ 90% - 100% CB, CC cấp huyện thực hiện cập nhật 
hồ sơ CB, CC hàng năm thì ñiểm ñánh giá là: 0,25         

Từ 90% - 100% CB, CC cấp xã thực hiện cập 
nhật hồ sơ CB, CC hàng năm thì ñiểm ñánh giá 
là: 0.25 

        

5.6 
Mức ñộ hoàn thành kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức, viên chức 

0.5       

  
Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì ñiểm 
ñánh giá là: 0.5 

        

Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0         
5.7 Cán bộ, công chức cấp xã 1       

5.7.1 Tỷ lệ ñạt chuẩn của công chức cấp xã 0.5       

  

100% số công chức cấp xã ñạt chuẩn: 0.5         
Từ 95% - dưới 100% số công chức cấp xã ñạt 
chuẩn: 0.25 

        

Dưới 95% số công chức cấp xã ñạt chuẩn: 0         
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5.7.2 Tỷ lệ ñạt chuẩn của cán bộ cấp xã 0.5       

  

100% số cán bộ cấp xã ñạt chuẩn: 0.5         
Từ 95% - dưới 100% số cán bộ cấp xã ñạt chuẩn: 
0.25 

        

Dưới 95% số cán bộ cấp xã ñạt chuẩn: 0         
6 CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 7       

6.1 Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 2.5       

6.1.1 
Thực hiện giải ngân kế hoạch ñầu tư vốn ngân 
sách nhà nước hàng năm 

1       

  

ðạt tỷ lệ giải ngân từ 90% trở lên so với kế hoạch 
ñược giao:1 

        

ðạt tỷ lệ giải ngân từ 60% - 90% so với kế hoạch 
ñược giao thì ñiểm ñánh giá ñược tính theo công 
thức: (Tỷ lệ giải ngân KH ñầu tư vốn NSNN) X 
0.75 

        

ðạt tỷ lệ giải ngân dưới 60% so với kế hoạch 
ñược giao:0 

        

6.1.2 
Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, 
kiểm tra, kiểm toán về tài chính, ngân sách 

1       

  

100% số kiến nghị ñược thực hiện:1          
Từ 80% - dưới 100% số kiến nghị ñược thực hiện: 
0.5 

        

Dưới 80% số kiến nghị ñược thực hiện: 0         

6.1.3 
Thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản 
lý hành chính tại UBND, phòng, ban chuyên môn 
và UBND cấp xã 

0.5       

  

 Không có sai phạm về sử dụng kinh phí quản lý 
hành chính ñược phát hiện trong năm ñánh giá: 0.5         

Có sai phạm về sử dụng kinh phí quản lý hành 
chính ñược phát hiện trong năm ñánh giá: 0 

        

6.2 Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2       

6.2.1 
Ban hành quy ñịnh về phân cấp quản lý tài sản 
công theo quy ñịnh của Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công 

0.5       

  
ðã ban hành kịp thời:0.5         
ðã ban hành nhưng chưa kịp thời: 0.25         
Chưa ban hành: 0         
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6.2.2 
Ban hành tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng diện tích 
chuyên dùng theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
152/2017/Nð-CP 

0.5       

  

ðã ban hành và thực hiện công khai trên Trang 
TTðT của huyện:0.5 

        

ðã ban hành nhưng chưa thực hiện công khai trên 
Trang TTðT của huyện:0.25 

        

Chưa ban hành: 0         

6.2.3 
Ban hành tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng máy móc, 
thiết bị chuyên dùng theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh 
số 50/2017/Qð-TTg 

0.5       

  

ðã ban hành và thực hiện công khai trên Trang 
TTðT của huyện: 0.5 

        

ðã ban hành nhưng chưa thực hiện công khai trên 
Trang TTðT của huyện: 0.25 

        

Chưa ban hành: 0         

6.2.4 
Kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh về quản lý 
tài sản công 

0.5       

  
Có kiểm tra:0.5         

Không kiểm tra:0         

6.3 
Thực hiện cơ chế tự chủ tại các ñơn vị sự nghiệp 
công lập (SNCL) 

2.5       

6.3.1 Số ñơn vị SNCL tự bảo ñảm chi thường xuyên 0.5       

  
Có thêm 01 ñơn vị: 0.5         

Không có thêm: 0         

6.3.2 
Số ñơn vị SNCL tự bảo ñảm một phần chi thường 
xuyên 

0.5       

  
Có thêm 01 ñơn vị: 0.5         

Không có thêm: 0         

6.3.3 
Thực hiện quy ñịnh về việc phân phối kết quả tài 
chính hoặc sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường 
xuyên trong năm tại các ñơn vị SNCL 

0.5       

  

Không có sai phạm ñược phát hiện trong năm 
ñánh giá: 0,5 

        

Có sai phạm ñược phát hiện trong năm ñánh giá: 0         
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TT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
ðiểm 
chuẩn 

ðiểm 
tự 

chấm 

ðiểm 
thẩm 
ñịnh 

Ghi 
chú 

6.3.4 
Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho ñơn vị sự 
nghiệp so với năm 2015 

1       

  

ðạt tỷ lệ từ 10% trở lên: 1         
ðạt tỷ lệ dưới 10% thì ñiểm ñánh giá ñược tính 
theo công thức: (Tỷ lệ % giảm chi ngân sách) X 
0.75 

        

7 HIỆN ðẠI HÓA HÀNH CHÍNH 12       

7.1 Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh 10       

7.1.1 Kết quả ñánh giá xây dựng chính quyền ñiện tử  10       

7.2 
Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) 

0.5       

  

Từ 15% hồ sơ TTHC ñược tiếp nhận qua dịch vụ 
BCCI tại TT HCC: 0.25 

      
Phạm 

vi 
thống 

kê, 
ñánh 
giá là 
các 

TTHC 
có 

phát 
sinh 
hồ sơ 
ñược 
tiếp 
nhận 
qua 
dịch 
vụ 

BCCI 

Từ 15% hồ sơ TTHC ñược tiếp nhận qua dịch vụ 
BCCI tại TT HCC: 0.25 

      

7.3 
Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 
9001) theo quy ñịnh 

1.5       

7.3.1 
Tỷ lệ phòng, ban chuyên môn cấp huyện, UBND 
cấp xã công bố ISO 9001 theo quy ñịnh 

0.5       

  
100% số cơ quan, ñơn vị: 0.5         
Dưới 100% số cơ quan, ñơn vị: 0         

7.3.2 
Tỷ lệ phòng, ban chuyên môn cấp huyện thực hiện 
ñúng việc duy trì, cải tiến ISO 9001 theo quy ñịnh 

0.5       

  
100% số cơ quan, ñơn vị: 0.5         
Dưới 100% số cơ quan, ñơn vị: 0         
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TT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
ðiểm 
chuẩn 

ðiểm 
tự 

chấm 

ðiểm 
thẩm 
ñịnh 

Ghi 
chú 

7.3.3 
Tỷ lệ UBND cấp xã thực hiện ñúng việc duy trì, 
cải tiến ISO 9001 theo quy ñịnh 

0.5       

  
Từ 90% số ñơn vị trở lên: 0.5         
Từ 70% - dưới 90% số ñơn vị: 0.25         
Dưới 70% số ñơn vị: 0         

8 
TÁC ðỘNG CỦA CCHC ðẾN CÁC CHỈ TIÊU 
PHÁT TRIỂN KT-XH 

4       

8.1 Mức ñộ thu hút ñầu tư của huyện 1       

  
Cao hơn so với năm trước liền kề:1         
Bằng so với năm trước liền kề: 0.5         
Thấp hơn so với năm trước liền kề: 0         

8.2 Mức ñộ phát triển doanh nghiệp của huyện 1.5       

  

Doanh nghiệp thành lập mới tăng từ 30% trở lên 
so với năm trước liền kề: 1.5 

        

Doanh nghiệp thành lập mới tăng từ 10% - dưới 
30% so với năm trước liền kề thì ñiểm ñánh giá 
ñược tính theo công thức: (Tỷ lệ % DN thành lập 
mới) x 1.25 x 3 

        

Doanh nghiệp thành lập mới tăng dưới 10% so 
với năm trước liền kề: 0 

        

8.3 
Thực hiện thu ngân sách hàng năm của huyện 
theo Kế hoạch ñược HðND tỉnh giao 

1.5       

  

Vượt chỉ tiêu từ 5% trở lên: 1.5         
Vượt chỉ tiêu từ 2% - dưới 5%: 1         
ðạt hoặc vượt chỉ tiêu dưới 2%: 0.5         
Không hoàn thành chỉ tiêu ñược giao: 0         

NHÓM 2: ðIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 35   
1 Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (DDCI) 10 ðiều tra XHH 

1.2 
Kết quả ñánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(DDCI) của doanh nghiệp 

    

2 
ðánh giá kết quả thực hiện CCHC của ñội ngũ 
lãnh ñạo quản lý 

10 ðiều tra XHH 

2.1 Tổ chức thực hiện văn bản QPPL 1   

  
 ðiểm ñánh giá ñược tính theo: tỷ lệ % về tổ chức 
thực hiện văn bản QPPL 

    

2.2 Quy ñịnh TTHC 3   

  
 ðiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Tỷ lệ 
% về quy ñịnh TTHC) x 3  
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TT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
ðiểm 
chuẩn 

ðiểm 
tự 

chấm 

ðiểm 
thẩm 
ñịnh 

Ghi 
chú 

2.3 Tổ chức bộ máy hành chính 2   

  
 ðiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Tỷ lệ 
% về tổ chức bộ máy hành chính) x 2  

    

2.4 ðội ngũ công chức giải quyết TTHC 2   

  
 ðiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Tỷ lệ 
% về ñội ngũ cán bộ, công chức) x 2 

    

2.5 Quản lý tài chính công 1   

  
 ðiểm ñánh giá ñược tính theo: Tỷ lệ % về quản lý 
tài chính công 

    

2.6 Hiện ñại hóa hành chính. 1   

  
 ðiểm ñánh giá ñược tính theo: Tỷ lệ % về hiện 
ñại hóa hành chính 

    

3 
ðánh giá mức ñộ hài lòng của người dân, tổ 
chức (SIPAS) 

15 ðiều tra XHH 

3.1 Chỉ số hài lòng về tiếp cận dịch vụ 2   

  
 ðiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Chỉ số 
hài lòng về TCDV) x 2  

    

3.2 Chỉ số hài lòng về tổ chức giải quyết TTHC 3   

  
 ðiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Chỉ số 
hài lòng về tổ chức giải quyết TTHC) x 3 

    

3.3 Chỉ số hài lòng về công chức giải quyết TTHC 4   

  
 ðiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Chỉ số 
hài lòng về công chức giải quyết TTHC) x 4 

    

3.4 Chỉ số hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 4   

  
 ðiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Chỉ số 
hài lòng về kết quả giải quyết TTHC) x 4 

    

3.5 
Chỉ số hài lòng về việc tiếp nhận, xử lý phản 
ánh, kiến nghị liên quan ñến TTHC 

2   

  
 ðiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Chỉ số 
hài lòng về tiếp nhận, xử lý PAKN) x 2 

    

  TỔNG ðIỂM 100   
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    ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 
Số: 2648/Qð-UBND    Thừa Thiên  Huế, ngày 28 tháng 10  năm 2019 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành Quy ñịnh quản lý không gian kiến trúc cảnh quan  

tại các khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 
tháng 06 năm 2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải ñảo số 82/2015/QH13 ngày 25 
tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 
Quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2016/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải ñảo; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 123/Qð-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt ðiều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 628/Qð-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phân vùng sử dụng ñất các bãi tắm, ñiểm 
vui chơi giải trí cộng ñồng bền vững vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 63/2016/Qð-UBND ngày 21 tháng 09 năm 2016 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy ñịnh về phân công, 
phân cấp và ủy quyền công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc xây dựng trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế; 

 Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng tại Công văn số 2581/SXD-QHKT 
ngày 08 tháng 10 năm 2019, 
 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh quản lý không gian 
kiến trúc cảnh quan tại các khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 ðiều 2.  Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
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 ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ ñộ biên phòng tỉnh; Giám ñốc các Sở: 
Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, 
Du lịch, Văn hóa và Thể thao; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà và các 
huyện: Phong ðiền, Quảng ðiền, Phú Vang, Phú Lộc và Thủ trưởng các cơ quan 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 

QUY ðỊNH 
 Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan  

tại các khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế 
 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2648/Qð-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2019 

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Mục ñích  

Quy ñịnh này nhằm tăng cường quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan tại các 
khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế, làm cơ sở ñể triển khai các công tác lập, 
thẩm ñịnh, phê duyệt và triển khai kêu gọi ñầu tư các dự án ven biển theo quy ñịnh. 

ðiều 2. Phạm vi, ñối tượng áp dụng và phân công quản lý  

1. Phạm vi áp dụng: Quy ñịnh này áp dụng ñối với các hoạt ñộng liên quan ñến 
công tác lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và triển khai thực hiện các quy hoạch và dự án ñầu tư 
(không phân biệt nguồn vốn) tại các khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài 
những nội dung quy ñịnh này, việc quản lý còn phải tuân thủ theo các quy ñịnh 
pháp luật khác có liên quan. 

2. ðối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan ñến các hoạt ñộng 
ñược nêu tại Khoản 1 ðiều này. 

3. Phân công quản lý: Sở Xây dựng là cơ quan ñầu mối giúp UBND tỉnh thực hiện 
việc quản lý không gian kiến trúc cảnh quan tại các khu vực ven biển.  

ðiều 3. Giải thích từ ngữ  

Trong quy ñịnh này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 

1. Khu vực ven biển: Là khu vực thuộc phạm vi ñịa giới hành chính của các xã, 
thị trấn có ít nhất một mặt tiếp giáp với bờ biển. 

2. Mép bờ biển: Là ñường mực nước triều cao trung bình nhiều năm. 

3. Không gian ven biển: Là dải ñất ven biển ñược thiết lập nhằm bảo vệ không gian 
kiến trúc cảnh quan tự nhiên và ñảm bảo các không gian bãi tắm, vui chơi giải trí, 
phục vụ cộng ñồng.  

4. Khu vực bảo vệ cảnh quan: Là khu vực có yêu cầu cao về việc giữ gìn và 
phát huy cảnh quan môi trường, ñiều kiện tự nhiên nhằm phục vụ mục ñích nghiên cứu 
khoa học, du lịch, nghỉ dưỡng. 

5. Tuyến ñường ven biển: Là tuyến ñường liên huyện, chạy dọc bờ biển, kết nối 
các khu chức năng ven biển và ñược xác ñịnh theo ñồ án quy hoạch.  
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6. ðường tiếp cận không gian ven biển: Là các tuyến giao thông kết nối từ tuyến 
ñường ven biển hoặc các trục giao thông chính của khu vực ñến các không gian bãi tắm, 
vui chơi giải trí cộng ñồng khu vực ven biển. 

7. Hành lang tiếp cận không gian ven biển: Là dải ñất dọc hai bên tuyến ñường 
tiếp cận các không gian bãi tắm, vui chơi giải trí cộng ñồng khu vực ven biển.  

8. Tuyến ñường công vụ ven biển: Là tuyến ñường ñể thực hiện các nhiệm vụ 
an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực ven biển.    

ðiều 4. Những hành vi bị cấm 

1. Mọi hành vi xâm phạm, lấn chiếm ñất ñai, lấn chiếm không gian, những hành vi 
xâm hại làm ảnh hưởng ñến hạ tầng kỹ thuật, môi trường, cảnh quan khu vực ven biển. 

2. Tổ chức lập, thẩm ñịnh, phê duyệt, triển khai quy hoạch và dự án ñầu tư tại 
các khu vực ven biển không tuân thủ theo Quy ñịnh này, làm ảnh hưởng tiêu cực 
ñến không gian kiến trúc cảnh quan khu vực ven biển. 

3. Những hành vi bị cấm khác theo các quy ñịnh của pháp luật. 
 

Chương II 

QUY ðỊNH CỤ THỂ 

ðiều 5. Nguyên tắc chung 

Việc tổ chức lập, thẩm ñịnh, phê duyệt, triển khai quy hoạch và dự án ñầu tư tại các 
khu vực ven biển phải tuân thủ theo Quy ñịnh này và các quy ñịnh pháp luật khác có 
liên quan. 

ðiều 6. Quy ñịnh về kết nối hạ tầng kỹ thuật  

1. Mạng lưới giao thông:  

a) Tuyến ñường ven biển: ðược xác ñịnh theo quy hoạch, ñảm bảo các 
nguyên tắc sau: 

- Quy mô mặt cắt ñường: ≥ 36m. 

- Khoảng cách từ mép bờ biển ñến lộ giới tuyến ñường: ≤ 1km (trong trường hợp 
ñặc biệt, cho phép tối ña không quá 2km).   

- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy ñịnh khác có liên quan. 

b) ðường tiếp cận không gian ven biển: ðược xác ñịnh phù hợp quy hoạch và 
thực tế (phụ lục kèm theo), ñảm bảo các nguyên tắc: 

- Quy mô mặt cắt ñường: ≥ 13,5m. 

- Khoảng cách giữa 02 ñường tiếp cận liền kề: ≤ 1km (trong trường hợp ñặc biệt, 
cho phép tối ña không quá 3km).   

- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy ñịnh khác có liên quan. 
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c) Tuyến ñường công vụ ven biển: ðược xác ñịnh phù hợp quy hoạch và thực tế, 
ñảm bảo các nguyên tắc: 

- Quy mô mặt cắt ñường: ≥ 7,5m. 

- Khoảng cách từ mép bờ biển ñến lộ giới tuyến ñường: ≥ 100m (trong trường 
hợp tuyến ñường ñi qua khu di tích lịch sử văn hóa, khu vực an ninh quốc phòng 
hoặc do ñiều kiện ñịa hình tự nhiên không thuận lợi, việc xác ñịnh khoảng cách ñược 
căn cứ theo ñiều kiện thực tế). 

- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy ñịnh khác có liên quan. 

 2. Quy hoạch san nền: Thiết kế san nền các khu chức năng ven biển theo hướng 
giữ gìn tối ña ñiều kiện ñịa hình tự nhiên và cảnh quan khu vực, chỉ san nền cục bộ từng 
công trình trong trường hợp cần thiết. 

3. Thoát nước mưa: Xây dựng hệ thống thoát nước ñồng bộ, thoát về phía biển 
hoặc ñầm phá. Khuyến khích xây dựng bể chứa nước mưa ñể tái sử dụng. 

4. Cấp nước: Nước sạch cho các khu chức năng ven biển ñược lấy từ hệ thống 
cấp nước chạy dọc các tuyến giao thông hiện có, dọc tuyến ñường ven biển hoặc cấp 
từ giếng khoan. Hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy ñược bố trí theo ñúng 
tiêu chuẩn quy ñịnh. 

5. Thoát nước thải: Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải theo quy ñịnh, 
ñảm bảo chất lượng nước trước khi thải vào môi trường tự nhiên.  

6. Cấp ñiện: Nguồn ñiện ñược lấy từ hệ thống ñiện khu vực chạy dọc theo các 
tuyến giao thông chính, trên cơ sở nâng cấp các trạm biến áp, ñảm bảo nhu cầu sử dụng 
cho từng khu chức năng.  

7. Thông tin liên lạc: Hệ thống cáp, hộp nối ñược lắp ñặt ñồng bộ, dọc theo hệ thống 
giao thông. Khuyến khích bố trí mạng lưới cáp ngầm. 

8. Xử lý chất thải rắn, nghĩa trang: 

a) Xử lý chất thải rắn: Hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn phải 
tuân theo các quy ñịnh hiện hành về quản lý chất thải rắn, phù hợp với quy hoạch 
hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn ñã ñược UBND tỉnh phê duyệt. 

b) Nghĩa trang: Từng bước khoanh vùng, ñóng cửa, từng bước di dời mồ mã dọc 
khu vực ven biển về các khu nghĩa trang theo quy hoạch. 

9. Một số quy ñịnh khác: Tuân theo các yêu cầu xây dựng xác ñịnh trong các dự án 
cụ thể. Các công trình ngầm dưới trục ñường (ống cấp, thoát nước, cấp ñiện...) phải 
ñược thiết kế ñồng bộ theo hồ sơ thiết kế tổng hợp ñường dây ñường ống, khi xây dựng 
nhất thiết phải xây dựng các công trình ngầm trước khi xây dựng vỉa hè. 

 ðiều 7. Các quy ñịnh chủ yếu về kiểm soát và bảo vệ môi trường và hệ sinh thái 
tự nhiên 

1. Khu vực bờ biển: Kiểm soát quản lý chặt chẽ các nguồn chất thải rắn, nước 
thải xả ra biển.  
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2. Khu vực cửa sông, cửa biển: Có biện pháp khơi thông bồi ñắp, gia cố, duy trì 
ñịa hình tự nhiên.  

3. Cảnh quan môi trường: Hạn chế việc chặt phá cây xanh, thu hẹp diện tích rừng 
phòng hộ ven biển (trường hợp ñặc biệt phải có giải pháp trồng bổ sung, thay thế), 
cải tạo làm biến ñổi ñịa hình tự nhiên. Các nguồn chất thải phải ñược xử lý ñạt chỉ tiêu 
bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của Luật bảo vệ môi trường và các quy ñịnh pháp luật 
có liên quan trước khi thải ra biển. 

ðiều 8. Khu vực hạn chế phát triển và khu vực không ñược phép xây dựng 
1. Khu vực hạn chế phát triển: Các khu vực bảo vệ cảnh quan, khu vực rừng 

phòng hộ ven biển, hành lang tiếp cận không gian ven biển. 
2. Khu vực không ñược phép xây dựng: Khu vực bảo vệ không gian ven biển (theo 

ðiểm a Khoản 2 ðiều 9 Quy ñịnh này); Khu vực thuộc hành lang hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật (ñường giao thông, ñê ñiều, lưới ñiện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc…). 

3. Việc xây dựng tại các khu di tích lịch sử văn hóa, khu vực an ninh quốc phòng 
ñược thực hiện theo các quy ñịnh pháp luật có liên quan. 

ðiều 9. Quy ñịnh kiểm soát phát triển, quản lý về không gian kiến trúc 
1. Quy ñịnh chung: 
a) Không gian ven biển phải ñược bảo tồn, phát huy giá trị cảnh quan tự nhiên, 

hài hòa giữa phát triển kinh tế và lợi ích cộng ñồng. ðồng thời, ñảm bảo sự chuyển tiếp 
hài hòa giữa không gian ven biển và các không gian tiếp cận. 

b) Không gian kiến trúc tại các khu dân cư hiện trạng phải ñược cải tạo, chỉnh trang, 
nâng cao chất lượng môi trường sống. Khuyến khích các giải pháp bố trí công trình 
tập trung, kết hợp các giải pháp gia cường chống bão, tăng cường cây xanh nhằm 
nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và biến ñổi khí hậu. Các khu dân cư xây dựng 
mới ñảm bảo tuân thủ quy hoạch ñược duyệt. 

c) Không gian kiến trúc tại các khu chức năng ñặc thù ñược tổ chức phù hợp theo 
tính chất riêng của từng khu chức năng. Khuyến khích các giải pháp bố trí công trình 
phân tán, mật ñộ thấp, tăng cường cây xanh ñể tạo cảnh quan và chống chịu bão. 

d) Kiến trúc công trình ñảm bảo hài hòa với cảnh quan. Khuyến khích sử dụng 
mái dốc, lợp ngói màu. Kết cấu công trình cần ñảm bảo phù hợp với ñiều kiện khí hậu 
ven biển. 

2. Quy ñịnh cụ thể: 

a) Không gian ven biển: Khu vực trong phạm vi 100m từ mép bờ biển về phía 
ñất liền do UBND tỉnh xác ñịnh cho ñến khi hành lang bảo vệ bờ biển ñược thiết lập 
(trừ các trường hợp quy ñịnh tại ðiểm a, b, c Khoản 1 ðiều 79 Luật tài nguyên, môi trường 
biển và hải ñảo) không ñược ñầu tư xây dựng công trình; Duy trì tối ña ñiều kiện 
ñịa hình, cảnh quan tự nhiên vốn có, thường xuyên tăng cường công tác dọn vệ sinh, 
ñảm bảo cảnh quan, môi trường. 
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b) Hành lang tiếp cận không gian ven biển: Khu vực trong phạm vi 50m mỗi bên 
tuyến ñường tiếp cận không gian ven biển, từng bước giải tỏa dân cư, tổ chức trồng 
cây xanh và bố trí một số công trình dịch vụ quy mô nhỏ. 

c) Các khu chức năng tiếp giáp với không gian ven biển: 

- Khu ở thấp tầng: 

+ Mật ñộ xây dựng thuần (net-to): ≤ 60%;  

+ Chiều cao xây dựng: ≤ 3 tầng (14m); 

+ Diện tích lô ñất quy hoạch phân lô mới: ≥ 80m2. 

- Khu công trình công cộng, cơ quan, y tế, giáo dục, văn hóa:  

+ Mật ñộ xây dựng thuần (net-to): ≤ 40%; 

+ Chiều cao xây dựng:  ≤ 4 tầng (18m). 

- Khu du lịch, dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí:  

+ Mật ñộ xây dựng gộp (brut-to): ≤ 25%; 

+ Chiều cao xây dựng:  

* Khu vực trong phạm vi 300m tính từ mép bờ biển ñược phép xây dựng với 
chiều cao ≤ 5 tầng (22m); 

* Khu vực ngoài phạm vi 300m tính từ mép bờ biển ñược phép xây dựng với 
chiều cao ≤ 7 tầng (28m);  

* Riêng công trình ñiểm nhấn cho phép cao từ 25 – 40 tầng ñối với khu vực 
thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và chiều cao ≤ 15 tầng (60m) ñối với các khu vực 
ven biển còn lại. Phần công trình trên 05 tầng yêu cầu có khối tích phù hợp, không 
tạo thành mảng diện lớn làm che chắn tầm nhìn về phía biển. 

- Khu di tích lịch sử văn hóa: Các công trình di tích lịch sử văn hóa ñã ñược 
xếp hạng thực hiện quản lý theo ñúng quy ñịnh của Luật Di sản văn hóa và các quy ñịnh 
pháp luật hiện hành. 

- Khu tôn giáo, tín ngưỡng:  

+ Mật ñộ xây dựng gộp (brut-to): ≤ 40%; 

+ Chiều cao xây dựng tối ña: Căn cứ theo hiện trạng sử dụng, quy hoạch ñược 
duyệt và các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan. 

+ Các công trình tôn giáo, tín ngưỡng như ñình, chùa, miếu mạo thuộc danh mục 
quản lý di tích, việc xây dựng ñược thực hiện theo ñúng quy ñịnh pháp luật hiện hành. 

- Khu an ninh quốc phòng: Thực hiện theo các quy ñịnh pháp luật hiện hành 
có liên quan. 

- Khu quảng trường, công viên cây xanh, thể dục thể thao: 

+ Mật ñộ xây dựng gộp (brut-to): ≤ 5%; 

+ Chiều cao xây dựng:  ≤ 1 tầng (6m).  
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- Khu công trình hạ tầng kỹ thuật và bãi ñỗ xe: 

+ Mật ñộ xây dựng gộp (brut-to): ≤ 5%; 

+ Chiều cao xây dựng:  ≤ 2 tầng (11m). 

d) Chỉ giới xây dựng: 

- Lùi ≥ 10m so với tuyến ñường ven biển; 

- Lùi ≥ 20m so với ñường tiếp cận không gian ven biển và ñường công vụ ven biển.   

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 10. Phân công trách nhiệm 

1. Sở Xây dựng:  

a) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức lập, thẩm ñịnh, trình phê 
duyệt các quy hoạch xây dựng tại các khu vực ven biển theo Quy ñịnh phân công, 
phân cấp và ủy quyền công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc xây dựng trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế ñã ñược UBND tỉnh ban hành tại Quyết ñịnh số 63/2016/Qð-UBND 
ngày 21/9/2016; ðảm bảo tuân thủ quy ñịnh này và các quy ñịnh khác của pháp luật 
có liên quan. 

b) Quá trình góp ý hoặc thẩm ñịnh quy hoạch, cần lưu ý xác ñịnh các quỹ ñất 
thuận lợi ñể kêu gọi ñầu tư các dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực ven biển. 

c) Chủ trì rà soát, ñánh giá ñịnh kỳ 06 tháng về việc thực hiện quy ñịnh này, báo cáo 
kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30/6 và 30/12 hằng năm. 

d) Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 
rà soát các dự án ñã cấp, phê duyệt quy hoạch hoặc tổng mặt bằng (chưa triển khai 
thi công xây dựng hoàn thiện), tuy nhiên chưa ñảm bảo một số nội dung tại Quy ñịnh 
ñể tham mưu việc bổ sung, ñiều chỉnh (nếu có).   

e) Chủ trì, phối hợp các ñịa phương rà soát các ñồ án quy hoạch xây dựng, ñô thị 
hiện nay ñang triển khai thực hiện có nhiều nội dung chưa ñảm bảo theo quy ñịnh này 
ñể có kế hoạch ñiều chỉnh, bổ sung phù hợp. 

2. Sở Giao thông vận tải: 

a) Chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức lập quy hoạch 
tuyến ñường ven biển và các tuyến ñường tiếp cận không gian ven biển ñảm bảo 
tuân thủ theo quy ñịnh này. 

b) Rà soát, cập nhật Quy hoạch giao thông vận tải tỉnh và các quy hoạch chuyên 
ngành khác có liên quan. 
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3. Sở Kế hoạch và ðầu tư: 

a) Tổ chức kêu gọi ñầu tư các dự án phát triển kinh tế xã hội khu vực ven biển 
căn cứ theo quy hoạch ñược duyệt, các nội dung tại quy ñịnh này và các quy ñịnh 

pháp luật khác có liên quan. 

b) Phối hợp với các ñơn vị liên quan thực hiện các thủ tục về Lựa chọn Nhà ñầu tư 

thực hiện dự án phù hợp quy ñịnh này và các quy ñịnh pháp luật có liên quan. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai xác ñịnh khu vực thuộc 
phạm vi 100m tính từ mép bờ biển về phía ñất liền trên cơ sở bám sát ðề cương ñề án 
thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển ñã ñược UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết ñịnh số 
1871/Qð-UBND ngày 05/8/2019. 

b) Thực hiện các thủ tục về ñấu giá quyền sử dụng ñất, giao ñất, cho thuê ñất 
phù hợp quy ñịnh này và các quy ñịnh pháp luật có liên quan. 

5. UBND thị xã Hương Trà và các huyện: Phong ðiền, Quảng ðiền, Phú Vang, 
Phú Lộc, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh:  

a) Phối hợp các cơ quan, ñơn vị liên quan ñể triển khai thực hiện các nội dung 
quy ñịnh tại Khoản 1, 2, 3, 4, 6 ðiều 10 Quy ñịnh này.  

b) Tổ chức lập, thẩm ñịnh, phê duyệt quy hoạch tại khu vực ven biển thuộc 
ñịa bàn quản lý theo Quy ñịnh phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quản lý 
quy hoạch - kiến trúc xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñã ñược UBND tỉnh 
ban hành tại Quyết ñịnh số 63/2016/Qð-UBND ngày 21/9/2016;  

c) Tổ chức quản lý các quy hoạch, dự án ñầu tư tại khu vực ven biển thuộc ñịa bàn 
quản lý tuân thủ theo quy ñịnh này và các quy ñịnh pháp luật khác có liên quan. 

6. UBND các xã, thị trấn ven biển:  

a) Tổ chức quản lý chặt chẽ việc xây dựng, chỉnh trang các khu dân cư tại các 
khu vực ven biển căn cứ trên quy ñịnh này và các quy ñịnh khác của pháp luật có 
liên quan. Trong ñó, lưu ý gắn liền công tác quản lý bờ biển với các tiêu chí phát triển 
ñô thị, tiêu chí xây dựng nông thôn mới;  

b) Vận ñộng nhân dân tham gia công tác khoanh vùng, trồng cây phủ xanh các 
khu vực nghĩa trang hiện có; tiến tới di dời mồ mả vào các khu nghĩa trang tập trung 
theo quy hoạch. 

ðiều 11. Các dự án ñã triển khai công tác ñầu tư xây dựng trước thời ñiểm 
Quy ñịnh này ban hành thì tiếp tục thực hiện. Các khu vực ñã có quy hoạch chung 
hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng ñược phê duyệt trước 
thời ñiểm Quy ñịnh này ban hành thì cần rà soát, ñiều chỉnh phù hợp. Các quy hoạch và 
dự án ñang ñược lập cần bám sát các nội dung Quy ñịnh này ñể triển khai thực hiện. 
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ðiều 12. Quy ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc vi phạm nội dung của 
Quy ñịnh này sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong quá trình 
thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh về Sở Xây dựng ñể tổng hợp, ñề xuất hướng 
giải quyết, trình UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Phan Ngọc Thọ 
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Phụ lục: QUY HOẠCH CÁC TUYẾN ðƯỜNG KẾT NỐI BÃI TẮM CỘNG ðỒNG 

Ký hiệu 
Vị trí tuyến ñường Chiều 

dài 
(m) 

Chiều rộng (m) Ghi chú 
ðiểm ñầu ðiểm cuối 

QH-01 

Quốc lộ 
49B 

Bãi tắm xã ðiền Hương (bổ sung mới) 5.500 Từ 19,5m ñến 36,0m Mở rộng trên 
nền ñường hiện 

trạng 
Quốc lộ 49B Km00 + 750m 750 19,5 4,5+10,5+4,5 
Km00+750m Bãi tắm xã ðiền Hương 4.750 36,0 6,0+10,5+3,0+10,5+6,0 

QH-02 

Quốc lộ 
49B 

Bãi tắm thôn Vĩnh Xương, xã ðiền Môn 4.400 Từ 19,5m ñến 36,0m Mở rộng trên 
nền ñường hiện 

trạng 
Quốc lộ 49B Km00 + 800m 800 19,5 4,5+10,5+4,5 
Km00+800m Bãi tắm xã ðiền Môn 3.600 36,0 6,0+10,5+3,0+10,5+6,0 

QH-03 

Quốc lộ 
49B 

Bãi tắm thôn Mỹ Hòa, xã ðiền Lộc 3.550 Từ 19,5m ñến 30,0m Theo QHC 
ñô thị mới 
ðiền Lộc 

Quốc lộ 49B Tỉnh lộ 22 3.100 19,5 4,5+10,5+4,5 
Tỉnh lộ 22 Bãi tắm thôn Mỹ Hòa, xã ðiền Lộc 450 30,0 6,0+7,5+3,0+7,5+6,0 

QH-04 
Quốc lộ 

49B 
Bãi tắm thôn Thế Mỹ B, xã ðiền Hòa 3.000 13,5 3,0+7,5+3,0 

ði qua khu vực 
dân cư 

hiện trạng 

QH-05 
ðường ven 

biển QH 
mới 

Bãi tắm thôn Hải Thành, xã Phong Hải 1.100 13,5 3,0+7,5+3,0 
ði qua khu vực 

dân cư 
hiện trạng 

QH-06 
Quốc lộ 

49B 
Bãi tắm thôn Hải Nhuận, xã Phong Hải 2.200 20,0 4,5+11,0+4,5 

ði qua khu vực 
dân cư 

hiện trạng 

QH-07 
Quốc lộ 

49B 
Bãi tắm thôn Tân Mỹ A, xã Quảng Ngạn 1.400 36,0 6,0+10,5+3,0+10,5+6,0 Xây dựng mới 

QH-08 
Quốc lộ 

49B 
Bãi tắm thôn Cương Giáng, xã Quảng 
Công (bổ sung mới) 

1.100 36,0 6,0+10,5+3,0+10,5+6,0 Xây dựng mới 
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Ký hiệu 
Vị trí tuyến ñường Chiều 

dài 
(m) 

Chiều rộng (m) Ghi chú 
ðiểm ñầu ðiểm cuối 

QH-09 
Quốc lộ 

49B 
Bãi tắm thôn An Lộc, xã Quảng Công  550 36,0 6,0+10,5+3,0+10,5+6,0 Xây dựng mới 

QH-10 
Quốc lộ 

49B 
Bãi tắm thôn Vĩnh Trị, xã Hải Dương 
(di dời về tiếp giáp xã Quảng Công)  

440 36,0 6,0+10,5+3,0+10,5+6,0 Xây dựng mới 

QH-11 
ðường ven 

biển QH 
mới 

Bãi tắm thôn Thai Dương Hạ Bắc 900 31,5 10,0+11,5+10,0 

Theo QHCT 
khu bãi tắm 

cộng ñồng xã 
Hải Dương 

QH-12 
Quốc lộ 

49B 
Bãi tắm thôn Minh Hải, thị trấn Thuận An 
(ñường Triệu Việt Vương) 

330 44,0 6,0+32,0+6,0 

Theo QHC  
thị trấn  

Thuận An  
mở rộng 

QH-13 
Quốc lộ 

49B 
Bãi tắm thôn Minh Hải, thị trấn Thuận An 
(ñường Lê Sỹ) 

280 16,5 3,0+10,5+3,0 
ðã ñầu tư 

QH-14 
Quốc lộ 

49B 
Bãi tắm thôn Minh Hải, thị trấn Thuận An 
(ñường trục chính vào bãi tắm) 

180 26,0 4,5+7,5+2,0+7,5+4,5 
ðã ñầu tư 

QH-15 
Quốc lộ 

49B 
Bãi tắm thôn Minh Hải, thị trấn Thuận An 
(ñường Hoàng Quang) 

180 13,5 3,0+7,5+3,0 
ðã ñầu tư 

QH-16 
Quốc lộ 

49B 
Bãi tắm thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận 450 13,5 3,0+7,5+3,0 

ðã ñầu tư 

QH-17 
Quốc lộ 

49B 
Bãi tắm thôn An Dương, xã Phú Thuận 420 16,5 3,0+10,5+3,0 

ði qua khu vực 
dân cư  

hiện trạng 

QH-18 
Quốc lộ 

49B 
Bãi tắm xã Phú Hải (bổ sung mới) 180 36,0 6,0+10,5+3,0+10,5+6,0 

Xây dựng mới 
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Ký hiệu 
Vị trí tuyến ñường Chiều 

dài 
(m) 

Chiều rộng (m) Ghi chú 
ðiểm ñầu ðiểm cuối 

QH-19 
Quốc lộ 

49B Bãi tắm thôn Phương Diên, xã Phú Diên 
(di tích tháp Chăm) 

360 16,5 3,0+10,5+3,0 
Không ảnh 
hưởng ñến 

di tích 

QH-20 A 
ðường ven 

biển QH 
mới 

Bãi tắm cộng ñồng xã Vinh Xuân  
(vị trí mới ñã ñược UBND tỉnh thống 
nhất tại văn bản số 1207/UBND-XD 
ngày 07/3/2019) 

1.100 36,0 6,0+10,5+3,0+10,5+6,0 
Tuyến phía Bắc 

bãi tắm 

QH-20 B 1.100 36,0 6,0+10,5+3,0+10,5+6,0 
Tuyến phía Nam 

bãi tắm 

QH-21 
ðường ven 

biển QH 
mới 

Bãi tắm thôn 2, xã Vinh Thanh 400 24,0 4,5+15,0+4,5 
Theo QHC 
ñô thị mới  

Vinh Thanh 

QH-22 
ðường ven 

biển QH 
mới 

Bãi tắm thôn 6, xã Vinh Thanh  400 36,0 6,0+10,5+3,0+10,5+6,0 
Theo QHC ñô 
thị mới Vinh 

Thanh 

QH-23 
Quốc lộ 

49B 
Bãi tắm thôn An Bằng, xã Vinh An 2.900 13,5 3,0+7,5+3,0 Xây dựng mới 

QH-24 
Quốc lộ 

49B 
Bãi tắm thôn 1, xã Vinh Mỹ 2.700 36,0 6,0+10,5+3,0+10,5+6,0 Xây dựng mới 

QH-25 
Quốc lộ 

49B 
Bãi tắm thôn 3, xã Vinh Mỹ 2.100 36,0 6,0+10,5+3,0+10,5+6,0 Xây dựng mới 

QH-26 
ðường ven 

biển QH 
mới 

Bãi tắm thôn 3, xã Vinh Hải - - - 
Bãi tắm tiếp 

giáp ñường QH 
ven biển 

QH-27 
Quốc lộ 

49B 
Bãi tắm xã Lộc Bình 

Thực hiện theo QHCTXD Khu du lịch nghỉ dưỡng, phát triển 
thể chất kết hợp dịch vụ vui chơi, thể thao Lộc Bình 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN 

ðịa chỉ: 16 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
ðiện thoại liên hệ: 0234.3834537; Fax: 0234.3834537 

Email: congbao@thuathienhue.gov.vn; 
Website: http://congbao.thuathienhue.gov.vn; 

In tại: Công ty CP In và Dịch vụ giáo dục Huế. 
 




