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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: 68/2019/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 11 năm 2019 

 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát,  

hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu  
quốc gia về pháp luật trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 52/2015/Nð-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 
về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 83/TTr-STP ngày 28 
tháng 8 năm 2019. 

QUYẾT ðỊNH: 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp trong công tác 

xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2019 
và thay thế Quyết ñịnh số 66/2014/Qð-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh về ñầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp và 
ñiều kiện bảo ñảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Tư pháp; 
Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã và thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên 
ñịa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

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

 
Nguyễn Dung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 

QUY CHẾ 
Phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và  

cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia  
về pháp luật trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 68/2019/Qð-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 
 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy chế này quy ñịnh về sự phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, 
hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
pháp luật (cập nhật văn bản) trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Các nội dung khác liên quan ñến công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 
và cập nhật văn bản trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế không quy ñịnh trong Quy chế này 
ñược thực hiện theo các quy ñịnh hiện hành. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 
1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; Văn phòng 

UBND tỉnh; 
2. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế (gọi tắt là UBND cấp huyện). 
3. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. 
4. UBND xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã). 
5. Các cơ quan, ñơn vị, cá nhân liên quan ñến công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, 

hệ thống hóa và cập nhật văn bản. 
ðiều 3. Mục ñích phối hợp 
1. ðảm bảo việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) kịp thời, ñúng 

thẩm quyền, có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả; kịp thời xử lý kết quả kiểm tra, rà soát, 
công bố văn bản theo quy ñịnh.  

2. Phân ñịnh rõ trách nhiệm của các cơ quan, ñơn vị, cá nhân trong quan hệ 
phối hợp; bảo ñảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ñơn vị trong quá trình xây dựng, 
kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản QPPL. 

ðiều 4. Nguyên tắc phối hợp 
1. ðảm bảo tuân thủ các nguyên tắc theo quy ñịnh tại ðiều 5 của Luật Ban hành 

văn bản QPPL năm 2015; Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL và 
Nghị ñịnh số 52/2015/Nð-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về pháp luật. 
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2. Việc phối hợp phải ñược thực hiện thường xuyên, kịp thời và ñảm bảo tính 
khách quan. 

3. Bảo ñảm yêu cầu chuyên môn, chất lượng và hiệu quả công việc. 

4. Bảo ñảm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt ñộng phối hợp; ñề cao trách nhiệm 
cá nhân của thủ trưởng cơ quan, ñơn vị và công chức tham gia phối hợp. 

ðiều 5. Nội dung phối hợp 

1. ðề nghị xây dựng Nghị quyết của HðND tỉnh, Quyết ñịnh của UBND tỉnh. 

2. Xây dựng dự thảo Nghị quyết của HðND tỉnh, Quyết ñịnh của UBND tỉnh. 

3. Lập danh mục văn bản quy ñịnh chi tiết. 

4. Xử lý kết quả kiểm tra, tự kiểm tra văn bản QPPL có dấu hiệu trái pháp luật. 

5. Xử lý văn bản QPPL có dấu hiệu trái pháp luật theo kết luận của cơ quan có 
thẩm quyền. 

6. ðánh giá tác ñộng của văn bản 

7. Lấy ý kiến góp ý và yêu cầu thẩm ñịnh 

8. Phân công soạn thảo văn bản 

9. Rà soát văn bản thường xuyên và rà soát văn bản theo chuyên ñề, lĩnh vực. 

10. Xử lý kết quả rà soát. 

11. Lập danh mục văn bản hết hiệu lực, ngừng hiệu lực. 

12. Hệ thống hóa văn bản QPPL theo ñịnh kỳ 05 năm. 

13. Cập nhật văn bản QPPL vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

Chương II 

QUY ðỊNH VỀ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC  

XÂY DỰNG VĂN BẢN 

ðiều 6. ðề nghị xây dựng Nghị quyết của HðND tỉnh  

1. Văn bản Trung ương giao quy ñịnh chi tiết ñiều khoản, ñiểm theo quy ñịnh 
tại khoản 1 ðiều 27 Luật Ban hành văn bản QPPL. 

a) Chậm nhất 20 ngày, kể từ ngày văn bản Trung ương ký ban hành hoặc công bố 
có nội dung giao UBND tỉnh trình HðND tỉnh ban hành Nghị quyết, các cơ quan, 
ban, ngành quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực ñược giao kịp thời có văn bản ñề xuất 
gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh lập ñề nghị xây dựng 
Nghị quyết gửi Thường trực HðND tỉnh xem xét, quyết ñịnh. 

b)  Hồ sơ ñề nghị xây dựng nghị quyết bao gồm: 

- Tờ trình ñề nghị xây dựng nghị quyết (theo mẫu số 02 Phụ lục V ban hành 
kèm theo Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ); 
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- Bản thuyết minh về căn cứ ban hành nghị quyết; ñối tượng, phạm vi ñiều chỉnh 
của nghị quyết; nội dung chính của nghị quyết; thời gian dự kiến ñề nghị HðND xem xét, 
thông qua; dự kiến nguồn lực, ñiều kiện bảo ñảm cho việc thi hành nghị quyết. 

2. Các trường hợp có nội dung quy ñịnh tại khoản 2, 3, 4 ðiều 27 Luật Ban hành 
văn bản QPPL, cụ thể quy ñịnh về chính sách, biện pháp nhằm bảo ñảm thi hành 
Hiến pháp, luật, văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên; Biện pháp nhằm phát triển 
kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở ñịa phương; Biện pháp có tính chất 
ñặc thù phù hợp với ñiều kiện phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương 

a) Các cơ quan, ban, ngành căn cứ vào chức năng quản lý của ngành tự ñề xuất 
hoặc ñược giao chủ trì soạn thảo văn bản nhằm thực thi các chính sách trong Hiến pháp, 
Luật và các văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên tiến hành lập ñề nghị xây dựng 
Nghị quyết theo quy ñịnh từ ðiều 112 ñến ðiều 116 của Luật Ban hành văn bản 
QPPL và từ ðiều 5 ñến ðiều 10 Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14/5/2016 của 
Chính phủ. Hồ sơ ñề nghị xây dựng nghị quyết gửi ñến Sở Tư pháp ñể thẩm ñịnh, 
bao gồm: 

- Tờ trình ñề nghị xây dựng nghị quyết (theo mẫu số 02 Phụ lục V ban hành 
kèm theo Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ); 

- Báo cáo ñánh giá tác ñộng của chính sách (theo mẫu số 01 Phụ lục V ban hành 
kèm theo Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ); 

- Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc ñánh giá thực trạng các vấn ñề 
liên quan ñến chính sách; 

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
và ñối tượng chịu sự tác ñộng trực tiếp của văn bản; bản chụp ý kiến góp ý; 

- ðề cương dự thảo Nghị quyết; 

- Tài liệu có liên quan (nếu có). 

b) Các cơ quan, tổ chức ñược lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản 
trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận ñược ñề nghị góp ý và cử ñại diện tham dự 
Hội ñồng tư vấn thẩm ñịnh theo ñề nghị của Sở Tư pháp. 

c) Cổng thông tin ñiện tử tỉnh có trách nhiệm thực hiện việc ñăng tải ñề nghị 
xây dựng Nghị quyết trong thời hạn ít nhất là 30 ngày. 

d) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thẩm ñịnh ñề nghị 
xây dựng Nghị quyết.  

ñ) Văn phòng UBND tỉnh cử ñại diện tham dự Hội ñồng tư vấn thẩm ñịnh theo 
ñề nghị của Sở Tư pháp và chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ ñề nghị xây dựng Nghị quyết 
do các cơ quan, ñơn vị trình. Trường hợp cơ quan chủ trì soạn thảo trong quá trình 
lập ñề nghị không tiếp thu ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp mà không có báo cáo 
giải trình hoặc trình hồ sơ không ñúng quy trình, thủ tục Văn phòng UBND tỉnh trả 
hồ sơ và ñề nghị cơ quan lập ñề nghị xây dựng Nghị quyết hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ 
theo ñúng quy ñịnh. 
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ðiều 7. ðề nghị xây dựng Quyết ñịnh của UBND tỉnh  

1. ðề nghị xây dựng Quyết ñịnh của UBND tỉnh ñược thực hiện theo quy ñịnh 
tại ðiều 127 Luật Ban hành văn bản QPPL. Khi văn bản Trung ương ban hành hoặc 
công bố có nội dung giao UBND tỉnh quy ñịnh chi tiết, cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND tỉnh quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực văn bản ñiều chỉnh phải lập ñề nghị 
xây dựng Quyết ñịnh, gửi Văn phòng UBND tỉnh ñể tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh. 

2. Chủ tịch UBND cấp huyện, các cơ quan, ban, ngành không thuộc cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND tỉnh ñề nghị xây dựng Quyết ñịnh của UBND tỉnh gửi 
ñề xuất thông qua cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh quản lý ngành, lĩnh vực 
thuộc phạm vi ñiều chỉnh của văn bản ñề nghị xây dựng. Khi nhận ñược ñề xuất, cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND tỉnh tiến hành ngay việc ñề nghị xây dựng Quyết ñịnh, nếu 
không có cơ sở ñề nghị thì có văn bản gửi cơ quan ñề xuất và Văn phòng UBND tỉnh, 
trong ñó nêu rõ lý do không ñề nghị. Trường hợp văn bản cấp trên hoặc UBND tỉnh 
giao cơ quan, ban, ngành không thuộc cơ quan chuyên môn ñề nghị thì thực hiện theo 
văn bản ñó. 

3. ðề nghị xây dựng Quyết ñịnh phải nêu rõ tên gọi, sự cần thiết ban hành, 
ñối tượng, phạm vi ñiều chỉnh, nội dung chính của quyết ñịnh, dự kiến thời gian ban hành 
và gửi ñến Văn phòng UBND tỉnh. 

4. Trường hợp chấp thuận ñề nghị xây dựng Quyết ñịnh, Chủ tịch UBND tỉnh 
có văn bản phân công nêu rõ tên cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp 
soạn thảo quyết ñịnh, tên gọi của văn bản, thời hạn trình dự thảo quyết ñịnh cho 
UBND tỉnh ñảm bảo các ñiều kiện về thời gian soạn thảo, lấy ý kiến góp ý và 
ñăng tải trên Cổng thông tin ñiện tử tỉnh, thẩm ñịnh theo quy ñịnh của Luật Ban hành 
văn bản QPPL. 

ðiều 8. Xây dựng dự thảo Nghị quyết của HðND tỉnh, Quyết ñịnh của 
UBND tỉnh 

1. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo 

a) Tổ chức xây dựng dự thảo Nghị quyết, Quyết ñịnh theo quy ñịnh tại các 
ðiều 119, 128 Luật Ban hành văn bản QPPL. 

b) Thực hiện ñầy ñủ việc tổ chức lấy ý kiến, nhất là các ñối tượng chịu sự tác ñộng 
trực tiếp của dự thảo văn bản; ñồng thời gửi dự thảo văn bản trên Cổng thông tin 
ñiện tử tỉnh ñể thực hiện việc ñăng tải dự thảo văn bản; tổng hợp, giải trình tiếp 
thu ý kiến góp ý, gửi Sở Tư pháp thẩm ñịnh theo quy ñịnh của Luật Ban hành văn bản 
QPPL và Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. 

c) Trường hợp phát sinh chính sách mới trong quá trình soạn thảo dự thảo 
Quyết ñịnh của UBND tỉnh quy ñịnh chi tiết văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên 
quy ñịnh tại ñiểm c khoản 2 ðiều 128 Luật Ban hành văn bản QPPL thì trước khi 
soạn thảo Quyết ñịnh, cơ quan ñược giao chủ trì soạn thảo có trách nhiệm ñánh giá 
tác ñộng của chính sách theo quy ñịnh tại khoản 3, ðiều 31 Nghị ñịnh số 
34/2016/Nð-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. 
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d) Gửi hồ sơ thẩm ñịnh cho Sở Tư pháp theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 121 và 
ðiều 130 Luật Ban hành văn bản QPPL. 

Trường hợp hồ sơ gửi thẩm ñịnh không ñầy ñủ, cơ quan chủ trì soạn thảo có 
trách nhiệm gửi bổ sung hồ sơ ñến cơ quan thẩm ñịnh. Thời ñiểm thẩm ñịnh ñược 
tính kể từ ngày Sở Tư pháp nhận ñủ hồ sơ.  

ñ) Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cho Sở Tư pháp ñể phục vụ cho công tác 
thẩm ñịnh. 

e) Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm ñịnh ñể chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo văn bản; 
ñồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản ñã ñược chỉnh lý 
ñến Sở Tư pháp khi trình UBND tỉnh dự thảo văn bản. Trường hợp không tiếp thu 
ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp thì cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình rõ quan ñiểm, 
căn cứ pháp lý vào Tờ trình ñể trình UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh. 

2. Trách nhiệm của Sở Tư pháp 

a) Tổ chức thực hiện thẩm ñịnh khi nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của Luật Ban hành 
văn bản QPPL. 

b) Tổ chức thẩm ñịnh dự thảo văn bản ñúng thời hạn, bảo ñảm chất lượng. 
Trường hợp hồ sơ gửi thẩm ñịnh không ñầy ñủ, Sở Tư pháp yêu cầu (bằng văn bản) 
gửi cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung hồ sơ gửi thẩm ñịnh. 

c) ðối với dự thảo Nghị quyết liên quan ñến nhiều lĩnh vực hoặc do Sở Tư pháp 
chủ trì soạn thảo thì Giám ñốc Sở Tư pháp thành lập Hội ñồng tư vấn thẩm ñịnh, bao gồm 
ñại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học. 

d) Gửi báo cáo thẩm ñịnh ñến cơ quan chủ trì soạn thảo kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 
gửi thẩm ñịnh. 

3. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh 

Tiếp nhận, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ quy trình xây dựng văn bản, hồ sơ trình 
ban hành văn bản do cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản gửi ñến. Trường hợp hồ sơ 
dự thảo không ñầy ñủ hoặc chưa có ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp, Văn phòng 
UBND tỉnh có văn bản yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan 

a) Các cơ quan, ñơn vị ñược lấy ý kiến góp ý có trách nhiệm trả lời bằng văn bản 
trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận ñược văn bản ñề nghị góp ý. 

b) Cổng thông tin ñiện tử tỉnh chịu trách nhiệm ñăng tải dự thảo văn bản trên 
Cổng thông tin ñiện tử tỉnh trong thời hạn ít nhất 30 ngày. 

c) Cơ quan ñược mời tham gia Hội ñồng tư vấn thẩm ñịnh, có trách nhiệm cử 
ñại diện tham gia vào Hội ñồng tư vấn thẩm ñịnh và các cuộc họp thẩm ñịnh khác do 
Sở Tư pháp tổ chức. 
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ðiều 9. Lập danh mục văn bản quy ñịnh chi tiết 

1. Các cơ quan, ban, ngành của tỉnh thường xuyên rà soát Luật, Nghị quyết của 
Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lệnh, quyết ñịnh 
của Chủ tịch nước giao nhiệm vụ HðND, UBND tỉnh quy ñịnh chi tiết thuộc ngành, 
lĩnh vực của cơ quan mình chưa ñược HðND, UBND tỉnh ban hành, tiến hành lập 
danh mục văn bản quy ñịnh chi tiết gửi về Sở Tư pháp. 

2. Danh mục văn bản quy ñịnh chi tiết nêu rõ tên văn bản ñược quy ñịnh chi tiết, 
ñiều, khoản, ñiểm ñược giao quy ñịnh chi tiết; dự kiến tên văn bản quy ñịnh chi tiết, 
cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp, thời hạn trình ban hành. Sở Tư pháp 
chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ ñược quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 28 Nghị ñịnh số 
34/2016/Nð-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. 

3. Cơ quan chủ trì soạn thảo, Sở Tư pháp chịu trách nhiệm xây dựng, theo dõi, 
ñôn ñốc, gửi báo cáo việc xây dựng văn bản quy ñịnh chi tiết theo quy ñịnh tại 
khoản 1, 3 ðiều 29 Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. 

ðiều 10. ðánh giá tác ñộng của văn bản 

1. Cơ quan ñề nghị xây dựng Nghị quyết của HðND tỉnh quy ñịnh tại khoản 2, 
3, 4 ðiều 27 Luật Ban hành văn bản QPPL; cơ quan soạn thảo quyết ñịnh của UBND tỉnh 
quy ñịnh tại ñiểm c khoản 2 ðiều 128 Luật Ban hành văn bản QPPL phải tiến hành 
ñánh giá tác ñộng. Báo cáo ñánh giá tác ñộng của chính sách ñược xây dựng theo 
quy ñịnh tại ðiều 5, 6, 7, ñiểm a khoản 1 ðiều 8, ðiều 9 và áp dụng mẫu số 01 Phụ lục V 
ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. 

2. Sở Tư pháp tiến hành thẩm ñịnh ñề nghị xây dựng nghị quyết quy ñịnh tại 
khoản 1 nêu trên khi nhận ñủ hồ sơ ñề nghị thẩm ñịnh, trong ñó có báo cáo ñánh giá 
tác ñộng của văn bản trong trường hợp yêu cầu phải ñánh giá tác ñộng theo quy ñịnh.  

ðiều 11. Lấy ý kiến góp ý và yêu cầu thẩm ñịnh  

1. Cơ quan soạn thảo chịu trách nhiệm gửi dự thảo văn bản QPPL của HðND tỉnh 
do UBND tỉnh trình, dự thảo văn bản QPPL của UBND tỉnh lấy ý kiến góp ý của các 
cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan, ban, ngành có liên quan; Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban của HðND; UBND cấp huyện và ñối tượng 
chịu sự tác ñộng trực tiếp của văn bản, trong trường hợp cần thiết lấy ý kiến góp ý 
của các chuyên gia, nhà nghiên cứu. ðồng thời, gửi văn bản ñề nghị và dự thảo văn bản 
ñến Cổng thông tin ñiện tử tỉnh ñể ñề nghị ñăng tải trên Cổng thông tin ñiện tử của tỉnh; 
trong thời hạn tối ña 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược dự thảo văn bản, Cổng 
thông tin ñiện tử tỉnh phải ñăng tải toàn văn dự thảo văn bản lên Cổng thông tin ñiện tử 
ñể các tổ chức, cá nhân góp ý. 

2. Hình thức lấy ý kiến góp ý bằng văn bản hoặc tổ chức cuộc họp, trường hợp 
lấy ý kiến bằng hình thức tổ chức cuộc họp, phải gửi dự thảo trước ngày tổ chức cuộc họp. 
Thời gian lấy ý kiến góp ý và ñăng trên Cổng thông tin ñiện tử của tỉnh phải ñảm bảo 
ñúng quy ñịnh tại ðiều 120 Luật Ban hành văn bản QPPL. Cơ quan soạn thảo có 
trách nhiệm tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý bằng văn bản, trực tiếp và ý kiến 
góp ý trên Cổng thông tin ñiện tử của tỉnh. 
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ðiều 12. Phân công soạn thảo văn bản  

1. Khi nhận ñược văn bản phân công xây dựng văn bản QPPL của Chủ tịch 
UBND tỉnh, Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phân công ngay 
việc soạn thảo văn bản (có thể chủ ñộng soạn thảo trước khi có văn bản phân công, 
nhưng chưa thực hiện thủ tục theo quy trình xây dựng văn bản) và thực hiện ñúng 
quy trình, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản. Việc phân công phải ñảm bảo lựa 
chọn người ñủ năng lực, am hiểu chuyên sâu lĩnh vực văn bản ñiều chỉnh, ñồng thời 
phải có sự phối hợp của công chức pháp chế chuyên trách ngay trong giai ñoạn 
soạn thảo văn bản, công chức pháp chế chuyên trách phải có văn bản góp ý ñối với 
dự thảo văn bản. 

2. Người ñược phân công trực tiếp soạn thảo phải nghiên cứu sâu lĩnh vực 
văn bản ñiều chỉnh và quy trình xây dựng văn bản QPPL, không sao chép lại nội dung 
của văn bản cấp trên, phải ñảm bảo ñúng nguyên tắc quy ñịnh tại ðiều 5 Luật Ban hành 
văn bản QPPL. ðối với dự thảo văn bản do văn bản cấp trên giao quy ñịnh chi tiết, 
phải bám sát vào nội dung giao ñể soạn thảo quy ñịnh chi tiết. 

Dự thảo văn bản QPPL, dự thảo Báo cáo ñánh giá tác ñộng, dự thảo Tờ trình 
ñược soạn thảo trên cơ sở các biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP 
ngày 14/5/2016 của Chính phủ. 

ðiều 13. Văn bản QPPL quy ñịnh thủ tục hành chính 

ðối với những văn bản QPPL có quy ñịnh thủ tục hành chính trong trường hợp 
ñược Luật Ban hành văn bản QPPL giao, thực hiện theo ñúng quy ñịnh tại Quyết ñịnh 
số 55/2018/Qð-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp 
trong việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

Chương III 

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA,  

TỰ KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ðiều 14. Nội dung phối hợp 

1. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra văn bản QPPL. 

2. Gửi văn bản ñể kiểm tra, tự kiểm tra theo thẩm quyền. 

3. Kiểm tra, tự kiểm tra văn bản QPPL. 

4. Xử lý văn bản QPPL có dấu hiệu trái pháp luật theo kết luận của cơ quan có 
thẩm quyền. 

ðiều 15. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra văn bản QPPL  

1. Hằng năm, căn cứ vào tình hình thực tiễn của ñịa phương, Sở Tư pháp tham mưu 
UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra văn bản 
QPPL ở ñịa phương. Thời gian hoàn thành kế hoạch gửi Văn phòng UBND tỉnh ñể 
trình UBND tỉnh xem xét, ban hành là trước ngày 20/12 của năm trước năm thực hiện. 
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2. Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận, kiểm tra nội dung dự thảo kế hoạch 
kiểm tra, tự kiểm tra văn bản QPPL của Sở Tư pháp. Trường hợp có vấn ñề chưa rõ 
ñề nghị Sở Tư pháp giải trình, bổ sung và kịp thời hoàn thiện, trình Chủ tịch UBND tỉnh 
ký ban hành, ñảm bảo trước ngày 31/12 của năm trước năm thực hiện.  

3. Trên cơ sở Kế hoạch do UBND tỉnh ban hành, Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành; UBND cấp huyện tổ chức xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra 
văn bản QPPL của ñơn vị, ñịa phương mình theo ñúng thời hạn nêu tại kế hoạch của 
UBND tỉnh, gửi Sở Tư pháp theo dõi, tổng hợp. 

ðiều 16. Gửi văn bản ñể tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền 

1. Sau khi Quyết ñịnh của UBND tỉnh ñược ban hành, trong vòng 03 ngày 
làm việc, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản ñến Cục Kiểm tra văn bản 
QPPL - Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ liên quan ñến ngành, 
lĩnh vực thuộc phạm vi ñiều chỉnh của văn bản ñể các ñơn vị này kiểm tra theo 
thẩm quyền. ðồng thời, gửi văn bản cho các cơ quan, ñơn vị chịu trách nhiệm thi hành 
văn bản và Sở Tư pháp (dưới dạng bản giấy và bản ñiện tử cả ñịnh dạng word và file 
có chữ ký số) ñể Sở Tư pháp tự kiểm tra văn bản QPPL theo thẩm quyền. 

2. Sau khi Nghị quyết của HðND cấp huyện, cấp xã; Quyết ñịnh của UBND 
cấp huyện, cấp xã ñược ban hành, trong vòng 03 ngày làm việc, Văn phòng HðND, 
UBND cấp huyện có trách nhiệm gửi văn bản ñến Sở Tư pháp ñể kiểm tra văn bản 
QPPL theo thẩm quyền, gửi Phòng Tư pháp ñể tự kiểm tra theo thẩm quyền; UBND 
cấp xã gửi Phòng Tư pháp ñể kiểm tra theo thẩm quyền. 

3. Cơ quan, người ban hành văn bản có chứa QPPL hoặc văn bản có thể thức 
và nội dung như văn bản QPPL gửi văn bản do mình ban hành khi có yêu cầu của 
Giám ñốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp ñể thực hiện việc kiểm tra theo thẩm quyền. 

ðiều 17. Tự kiểm tra, kiểm tra văn bản QPPL 

1. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện việc tự 
kiểm tra văn bản QPPL do UBND cùng cấp ban hành. 

2. Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra văn bản của HðND, UBND cấp huyện; Phòng 
Tư pháp cấp huyện thực hiện kiểm tra văn bản của HðND, UBND cấp xã. 

Các cơ quan, ñơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan tư pháp 
trong việc kiểm tra, tự kiểm tra văn bản QPPL. 

ðiều 18. Xử lý văn bản QPPL trái pháp luật 

1. ðối với văn bản QPPL của UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã có dấu hiệu 
trái pháp luật ñược phát hiện trong quá trình tự kiểm tra văn bản, Sở Tư pháp, Phòng 
Tư pháp, Công chức Tư pháp - Hộ tịch lập hồ sơ kiểm tra văn bản và gửi ñến cơ quan 
tham mưu soạn thảo ñó ñể tham mưu xem xét, xử lý kịp thời. 

2. ðối với văn bản QPPL của HðND, UBND cấp huyện, cấp xã trái pháp luật 
ñược phát hiện trong quá trình kiểm tra văn bản, Giám ñốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng 
Tư pháp kết luận kiểm tra, gửi cơ quan ñã ban hành văn bản xem xét, xử lý theo 
quy ñịnh. 
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ðiều 19. Trách nhiệm của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và Công chức 
Tư pháp - Hộ tịch  

1. ðầu mối giúp UBND cùng cấp thực hiện việc tự kiểm tra văn bản và kiểm tra 
theo thẩm quyền. 

2. Tham mưu UBND cùng cấp thành lập ðoàn kiểm tra văn bản theo ñịa bàn 
hoặc chuyên ñề, ngành, lĩnh vực khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, 
ảnh hưởng lớn ñến kinh tế - xã hội, nếu thấy cần thiết. 

3. ðề xuất nội dung phối hợp liên ngành trong quản lý nhà nước về công tác 
kiểm tra, xử lý văn bản QPPL. 

4. Theo dõi, ñôn ñốc ñánh giá về công tác phối hợp; là cơ quan ñầu mối tiếp nhận 
báo cáo của UBND cùng cấp; giúp UBND cùng cấp thực hiện công tác báo cáo kiểm tra, 
xử lý văn bản QPPL. 

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, ñôn ñốc, ñánh giá kết quả 
việc thực hiện công tác kiểm tra và xử lý văn bản, ñề ra những giải pháp nâng cao 
hiệu quả quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL. 

ðiều 20. Trách nhiệm của các cơ quan trong công tác kiểm tra, xử lý 
văn bản QPPL  

1. ðối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh 

a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận ñược văn bản ñề nghị xử lý văn bản 
có dấu hiệu trái pháp luật kèm theo hồ sơ kiểm tra văn bản của Sở Tư pháp, cơ quan 
chủ trì soạn thảo phải tiến hành tham mưu UBND tỉnh xử lý văn bản, gửi kết quả xử lý 
về Sở Tư pháp ñể theo dõi, tổng hợp. 

b) Khi có yêu cầu về việc tự kiểm tra văn bản QPPL thuộc lĩnh vực tham mưu 
quản lý nhà nước của Bộ, ngành chủ quản, theo chỉ ñạo của UBND tỉnh, các ñơn vị 
có trách nhiệm tự kiểm tra văn bản QPPL có liên quan ñến lĩnh vực tham mưu quản lý 
nhà nước của mình, gửi Sở Tư pháp xem xét cho ý kiến về kết quả tự kiểm tra ñó, 
báo cáo UBND tỉnh và Bộ, ngành chủ quản theo ñúng thời gian yêu cầu. 

c) Trường hợp văn bản QPPL của HðND, UBND tỉnh có dấu hiệu trái pháp luật, 
ñược Bộ Tư pháp hoặc Bộ, ngành chủ quản phát hiện trong quá trình kiểm tra văn bản 
và có văn bản ñề nghị HðND, UBND tỉnh xử lý thì theo chỉ ñạo của HðND, UBND tỉnh, 
ñơn vị ñã ñược giao tham mưu ban hành văn bản ñó có trách nhiệm phối hợp với các 
cơ quan liên quan ñể tham mưu xử lý văn bản. 

2. ðối với các phòng chuyên môn cấp huyện, bộ phận chuyên môn của cấp xã 

a) Phối hợp với PhòngTư pháp, Công chức Tư pháp - Hộ tịch trong quá trình 
thực hiện tự kiểm tra văn bản QPPL của UBND ñối với các văn bản thuộc lĩnh vực 
tham mưu quản lý nhà nước của mình. 

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận ñược kết luận kiểm tra về văn 
bản trái pháp luật, theo sự chỉ ñạo của cơ quan ñã ban hành văn bản ñó, ñơn vị chủ trì 
soạn thảo văn bản phải xem xét, tham mưu cơ quan ban hành văn bản hình thức xử lý 
phù hợp và báo cáo kết quả xử lý cho cơ quan kiểm tra văn bản. 
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ðiều 21. Trách nhiệm của HðND và UBND cấp huyện; HðND và UBND 
cấp xã  

1. Trong hoạt ñộng phối hợp kiểm tra, tự kiểm tra và xử lý văn bản trái pháp luật 

a) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận ñược kết luận kiểm tra văn bản của 
cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản về việc văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, 
phải chỉ ñạo ñơn vị chủ trì soạn thảo văn bản trái pháp luật tổ chức xem xét, tham mưu 
hình thức xử lý văn bản ñó theo thẩm quyền và thông báo kết quả xử lý cho cơ quan 
kiểm tra văn bản. 

b) Thường xuyên củng cố, tăng cường và tạo ñiều kiện thuận lợi cho các tổ chức, 
cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra, tự kiểm tra văn bản theo quy ñịnh của 
Quy chế này và các quy ñịnh của pháp luật có liên quan. 

c) Việc xử lý nghị quyết trái quy ñịnh pháp luật của HðND phải ñược tiến hành 
tại kỳ họp gần nhất của HðND. 

2. Trong công tác lãnh ñạo, chỉ ñạo 

a) Chỉ ñạo thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra xử lý văn bản QPPL theo 
ñúng quy ñịnh tại Luật Ban hành văn bản QPPL, Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 
14/5/2016 của Chính phủ và Quy chế này. 

b) Phối hợp với Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai 
thực hiện quản lý nhà nước công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL theo quy ñịnh của 
pháp luật. 

Chương IV 

PHỐI HỢP TRONG RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN 

ðiều 22. Phối hợp rà soát văn bản QPPL 

1. Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị phân công người rà soát văn bản ngay sau khi có 
căn cứ rà soát văn bản. 

Người rà soát thực hiện việc rà soát và lập hồ sơ rà soát theo quy ñịnh tại ðiều 149, 
ðiều 150, ðiều 151 và ðiều 152 Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14/5/2016 của 
Chính phủ trình Thủ trưởng cơ quan xem xét. 

2. Trước khi trình UBND kết quả rà soát văn bản, các cơ quan, ñơn vị thực hiện 
rà soát văn bản tại khoản 1 ðiều này gửi hồ sơ rà soát văn bản lấy ý kiến của Sở Tư pháp, 
Phòng Tư pháp theo quy ñịnh tại ðiều 153 Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 
14/5/2016 của Chính phủ. 

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ rà soát của các 
cơ quan, ñơn vị, cơ quan Tư pháp có trách nhiệm nghiên cứu, có ý kiến bằng văn bản 
ñối với hồ sơ rà soát văn bản, trong ñó nêu rõ nội dung nhất trí, nội dung không nhất trí 
và lý do hoặc ý kiến khác. 
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3. Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị thực hiện việc giải trình, tiếp thu ý kiến của 
Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp về kết quả rà soát văn bản ñể hoàn thiện hồ sơ trình 
UBND cùng cấp xử lý. 

ðiều 23. Trách nhiệm phối hợp rà soát, hệ thống hóa văn bản 
1. Sở Tư pháp 
a) Tham mưu giúp UBND tỉnh thống nhất thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên ñịa bàn tỉnh. 
b) ðôn ñốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát và báo cáo kết quả rà soát, 

hệ thống hóa văn bản chung của HðND, UBND tỉnh. 
c) Làm ñầu mối giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện rà soát, hệ thống hóa 

văn bản QPPL của HðND, UBND tỉnh thuộc phạm vi quản lý của ngành tư pháp. 
d) Phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát 

thường xuyên và rà soát theo chuyên ñề, lĩnh vực các văn bản QPPL của HðND, 
UBND tỉnh. 

ñ) Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan giải quyết, tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác phối hợp thực hiện rà soát, 
hệ thống hóa văn bản QPPL tại ñịa phương. Trường hợp vượt quá thẩm quyền hoặc 
những vấn ñề phức tạp thì báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

2. Các sở, ban, ngành tỉnh 
a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Ban 

Pháp chế HðND tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản 
của HðND, UBND tỉnh có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước 
của ngành mình (kể cả những văn bản QPPL do các sở, ban, ngành khác tham mưu 
cho UBND tỉnh ban hành hoặc trình HðND tỉnh ban hành có liên quan ñến lĩnh vực 
quản lý nhà nước của ngành mình). 

b) Công chức pháp chế tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan chủ trì, phối hợp với 
các ñơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, ñịnh kỳ hệ thống hóa văn bản QPPL. 

3. Trưởng phòng Tư pháp 
a) Tham mưu giúp UBND cấp huyện thống nhất thực hiện nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL luật trên ñịa bàn và ñôn ñốc, 
hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản chung của HðND, UBND 
cấp huyện. 

b) Làm ñầu mối giúp UBND huyện tổ chức thực hiện rà soát, hệ thống hóa 
văn bản QPPL của HðND, UBND cấp mình. 

c) Phối hợp với các phòng, ban và các ñơn vị có liên quan ở cấp huyện thực hiện 
rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL do HðND, UBND cấp mình ban hành. 

4. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện 
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp 

với Phòng Tư pháp, Ban Pháp chế HðND cùng cấp và các phòng, ban, ñơn vị có 
liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HðND, UBND cấp mình 
ban hành có nội dung ñiều chỉnh những vấn ñề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý 
nhà nước của cơ quan mình. 
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5. Chủ tịch UBND cấp xã 
Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản 

do HðND, UBND cấp mình ban hành. 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND cấp xã 
phối hợp với Ban Pháp chế HðND cùng cấp rà soát, hệ thống hóa văn bản của 
HðND, UBND cấp mình ban hành. 

ðiều 24. Phối hợp trình UBND xem xét, xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả 
rà soát 

1. Sau khi có ý kiến góp ý của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp về hồ sơ rà soát thì 
thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan chuyên môn cấp huyện hoàn thiện 
hồ sơ rà soát văn bản và trình Chủ tịch UBND cùng cấp xem xét, quyết ñịnh hình thức 
xử lý ñối với quyết ñịnh do UBND ban hành hoặc kiến nghị HðND cùng cấp xử lý 
ñối với Nghị quyết do HðND ban hành theo các hình thức xử lý văn bản tại ðiều 143 
Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. 

2. Gửi báo cáo kết quả rà soát văn bản trong hồ sơ rà soát văn bản, hồ sơ kiến nghị 
xử lý văn bản cho Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp ñể theo dõi, tổng hợp. 

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi kết quả rà soát văn bản của các cơ quan 
chuyên môn; theo dõi, ñôn ñốc các cơ quan chuyên môn trong việc xây dựng dự thảo 
văn bản ñể xử lý văn bản ñược rà soát. 

ðiều 25. Phối hợp thực hiện công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần 

1. Trước ngày 10/01 hằng năm, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND tỉnh, UBND cấp huyện, thủ trưởng các cơ quan khác có trách nhiệm gửi danh mục 
các văn bản do HðND, UBND cấp mình ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 
hoặc một phần trong năm trước ñó hoặc trong các kỳ công bố trước nhưng chưa ñược 
công bố thuộc trách nhiệm rà soát của cơ quan mình về Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp 
ñể tổng hợp. 

2. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 
ñơn vị rà soát xây dựng dự thảo văn bản công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần ñể trình Chủ tịch UBND cùng cấp công bố 
chậm nhất là ngày 30/01 hằng năm. 

3. Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm công bố danh mục các văn bản do 
HðND, UBND cấp mình ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một 
phần chậm nhất là ngày 30/01 hằng năm, ñồng thời gửi kết quả ñến UBND cấp huyện 
(Phòng Tư pháp) ñể theo dõi, tổng hợp. 

4. Hình thức văn bản công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 
toàn bộ hoặc một phần là quyết ñịnh hành chính, phải ñược ñăng Công báo và ñăng 
trên Cổng thông tin ñiện tử hoặc trang thông tin ñiện tử của cơ quan rà soát (nếu có) 
hoặc niêm yết tại các ñịa ñiểm quy ñịnh tại ðiều 98 Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP 
ngày 14/5/2016 của Chính phủ.  
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5. Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực ñược ñưa vào danh mục ñể công bố 
ñịnh kỳ hằng năm: thực hiện theo khoản 3 ðiều 157 Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP 
ngày 14/5/2016 của Chính phủ.  

ðiều 26. Phối hợp trong xây dựng kế hoạch hệ thống hóa văn bản theo 
ñịnh kỳ 05 năm 

1. ðịnh kỳ 05 năm theo quy ñịnh tại ðiều 164 Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP 
ngày 14/5/2016 của Chính phủ, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp chủ trì giúp UBND 
cùng cấp xây dựng và làm ñầu mối tổ chức thực hiện kế hoạch hệ thống hóa. 

Kế hoạch hệ thống hóa văn bản ñược xây dựng bao gồm các nội dung chính 
theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 166 Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14/5/2016 
của Chính phủ. 

2. Các cơ quan, ñơn vị có trách nhiệm tham gia ý kiến ñối với dự thảo kế hoạch 
hệ thống hóa văn bản theo ñề nghị của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp. 

3. Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức xây dựng kế hoạch hệ thống hóa văn bản do 
HðND, UBND cấp mình ban hành. 

ðiều 27. Phối hợp trong tổ chức triển khai kế hoạch hệ thống hóa văn bản 
theo ñịnh kỳ 05 năm 

1. Căn cứ vào kế hoạch hệ thống hóa văn bản theo ñịnh kỳ ñã ñược lãnh ñạo 
UBND ký ban hành, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch làm 
ñầu mối tổ chức triển khai kế hoạch tại ñịa phương; kiểm tra lại và tổng hợp kết quả 
hệ thống hóa của các cơ quan, ñơn vị trình Chủ tịch UBND cùng cấp xem xét, công bố. 

2. Các cơ quan, ñơn vị có liên quan phối hợp với Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp 
thực hiện các nhiệm vụ ñược phân công tại kế hoạch hệ thống hóa, thực hiện hệ thống hóa 
các văn bản thuộc trách nhiệm của cơ quan, ñơn vị mình theo trình tự hệ thống hóa 
quy ñịnh tại ðiều 167 Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 
và gửi kết quả cho Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp ñể tổng hợp. 

3. Sau khi kết quả hệ thống hóa văn bản ñược Chủ tịch UBND cùng cấp công bố, 
Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh; Phòng Tư pháp phối hợp với 
Văn phòng HðND và UBND cấp huyện và các ñơn vị liên quan thực hiện việc ñăng tải 
kết quả hệ thống hóa văn bản trên Cổng thông tin ñiện tử của UBND cùng cấp chậm nhất 
trong thời hạn 05 ngày làm việc. 

4. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm ñăng Công báo danh mục văn bản 
QPPL của HðND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần 
theo quy ñịnh của pháp luật. 

5. Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm chỉ ñạo niêm yết tại trụ sở 
cơ quan danh mục văn bản QPPL của HðND, UBND cùng cấp hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực toàn bộ hoặc một phần theo quy ñịnh của pháp luật. 
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Chương V 

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC CẬP NHẬT VĂN BẢN VÀO  

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT 

ðiều 28. Văn bản thuộc ñối tượng cập nhật 

Văn bản QPPL do HðND, UBND tỉnh ban hành theo quy ñịnh tại Luật Ban hành 
văn bản QPPL. 

ðiều 29. Trách nhiệm thực hiện cập nhật văn bản 

Sở Tư pháp có trách nhiệm cập nhật văn bản QPPL do HðND, UBND tỉnh 
ban hành vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

ðiều 30. Trách nhiệm, thời hạn cung cấp, ñăng tải văn bản 

1. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cung cấp kịp thời, ñầy ñủ, chính xác 
văn bản giấy và văn bản ñiện tử (bao gồm cả ñịnh dạng word và file có chữ ký số) 
cho Sở Tư pháp theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 15 Quy chế này. 

ðối với văn bản QPPL của HðND tỉnh, sau 02 ngày làm việc kể từ ngày 
HðND tỉnh ký chứng thực, Văn phòng HðND tỉnh cung cấp văn bản bao gồm cả 
ñịnh dạng word và file có chữ ký số cho Sở Tư pháp ñể thực hiện việc cập nhật vào 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy ñịnh. 

2. Trường hợp văn bản ñược ban hành ñể giải quyết các vấn ñề phát sinh ñột xuất, 
khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, cháy nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự và có hiệu lực 
kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành thì phải ñược gửi ñến Sở Tư pháp ngay trong 
ngày thông qua hoặc ký ban hành. 

3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược ñầy ñủ văn bản do 
Văn phòng HðND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cung cấp, Sở Tư pháp phải thực hiện 
ñăng tải văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Trường hợp văn bản ñược 
ban hành ñể giải quyết các vấn ñề phát sinh ñột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống 
thiên tai, cháy nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự và có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc 
ký ban hành thì Sở Tư pháp thực hiện ñăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 
trong vòng 02 ngày làm việc. 

4. Việc ñăng tải văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật thực hiện theo 
quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 52/2015/Nð-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ. 

Chương VI 

ðIỀU KIỆN ðẢM BẢO ðỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG, KIỂM TRA,  

RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA, CẬP NHẬT VĂN BẢN  

ðiều 31. Tổ chức, biên chế bảo ñảm cho công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, 
hệ thống hóa và cập nhật văn bản  

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm bố trí 
công chức thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa theo ñúng quy ñịnh 
tại Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ và Nghị ñịnh 
số 52/2015/Nð-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ. 
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ðiều 32. Kinh phí bảo ñảm cho công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 
và cập nhật văn bản  

1. Kinh phí bảo ñảm cho công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 
văn bản QPPL thuộc cấp nào do Ngân sách Nhà nước cấp ñó bảo ñảm và ñược dự toán, 
tổng hợp chung vào dự toán kinh phí hoạt ñộng thường xuyên hàng năm của ñơn vị 
và thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị quyết số 22/2017/NQ-HðND ngày 13/7/2017 của 
HðND tỉnh về Quy ñịnh ñịnh mức phân bổ kinh phí bảo ñảm cho công tác xây dựng 
văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và 
Quyết ñịnh số 56/2017/Qð-UBND  ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh Quy ñịnh ñịnh mức 
phân bổ kinh phí ñảm bảo cho công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Việc lập dự toán, quản lý, phân bổ kinh phí bảo ñảm cho công tác xây dựng, 
kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản QPPL ñược thực hiện theo quy ñịnh 
của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan. 

Chương VII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 33. Chế ñộ thông tin, báo cáo 

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm xây dựng dự thảo báo cáo 6 tháng, báo cáo năm 
về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa, cập nhật văn bản QPPL của 
UBND tỉnh, trực tiếp ký ban hành hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành 
(ñối với những báo cáo yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh ký), báo cáo Bộ Tư pháp. 

2. Giám ñốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm báo cáo 6 tháng, báo cáo năm về công tác 
xây dựng, ban hành văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, 
ñịa phương mình về Sở Tư pháp ñể tổng hợp vào báo cáo của UBND tỉnh. 

3. Giám ñốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm báo cáo hàng năm về công tác rà soát, hệ 
thống hóa văn bản thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình về Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp 
ñể tổng hợp vào báo cáo của UBND cùng cấp. Nội dung báo cáo hàng năm về công tác 
rà soát, hệ thống hóa văn bản: thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 1 và khoản 3 ðiều 170 
Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. 

ðiều 34. ðôn ñốc, kiểm tra việc thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, 
hệ thống hóa văn bản QPPL 

1. Giám ñốc Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc 
hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, ñôn ñốc, kiểm tra việc thực hiện công tác 
xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của các sở, ban, ngành cấp tỉnh 
và UBND các huyện, thành phố, thị xã; tổ chức thực hiện các Kế hoạch xây dựng, 
kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên ñịa bàn tỉnh theo thẩm quyền. 
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2. Trưởng phòng Tư pháp có trách nhiệm tham mưu giúp UBND cấp mình 
trong việc hướng dẫn, ñôn ñốc, kiểm tra việc thực hiện công tác xây dựng, rà soát, 
hệ thống hóa văn bản QPPL ñối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp 
và UBND cấp xã; tham mưu giúp UBND cấp huyện xây dựng và tổ chức thực hiện 
Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản QPPL tại cấp mình. 

ðiều 35. Tổ chức thực hiện 

1. Giám ñốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp 
huyện, Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ phối hợp theo 
quy chế này và các văn bản liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc xây dựng, 
kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại ñơn vị, ñịa phương mình. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, ñơn vị 
kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) ñể xem xét, xử lý./. 

 

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

 
Nguyễn Dung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 
Số: 69/2019/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 11 năm 2019 

 
QUYẾT ðỊNH  

Bãi bỏ Quyết ñịnh số 36/2012/Qð-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế phối hợp  

trong quản lý nhà nước về ñăng ký giao dịch bảo ñảm 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

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

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

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 93/TTr-STP ngày 15 
tháng 10 năm 2019. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bãi bỏ Quyết ñịnh số 36/2012/Qð-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý 
nhà nước về ñăng ký giao dịch bảo ñảm trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2019.  

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

 

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

 
Nguyễn Dung 
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    ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 
 Số: 70/2019/Qð-UBND  Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 11 năm 2019 

QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh về chỉ tiêu, ñịnh mức, quy mô diện tích ñỗ xe trong ñô thị 
gắn với công trình, dự án 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 Quy hoạch ñô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 04/2008/Qð-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của 
Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng 
(QCVN: 01/2008/BXD); 

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ 
Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật 
ñô thị (QCVN : 07/2016/BXD); 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2274/TTr-SXD  ngày 09 
tháng 9 năm 2019. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy ñịnh về chỉ tiêu, ñịnh mức, 
quy mô diện tích ñỗ xe trong ñô thị gắn với công trình, dự án trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế”. 

 ðiều 2.  Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11năm 2019.  

 ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Xây dựng, 
Giao thông vận tải, Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Trưởng Ban Quản lý 
Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, Giám ñốc Ban Quản lý Dự án ðầu tư Xây dựng 
Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Giám ñốc Ban Quản lý Khu vực Phát triển ðô thị và 
Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân 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 
 Ban hành Quy ñịnh về chỉ tiêu, ñịnh mức, quy mô diện tích ñỗ xe trong ñô thị 

gắn với công trình, dự án trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 70/2019/Qð-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

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

1. Phạm vi ñiều chỉnh: Quy ñịnh này quy ñịnh về chỉ tiêu, ñịnh mức, quy mô 
diện tích ñỗ xe trong ñô thị gắn với công trình, dự án trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Những nội dung liên quan không quy ñịnh tại văn bản này ñược thực hiện theo các 
quy ñịnh hiện hành của pháp luật. 

2. ðối tượng áp dụng: Các cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng; 
Chủ ñầu tư công trình, dự án; tổ chức và cá nhân khác có liên quan ñến công tác 
quy hoạch, xây dựng trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 2. Mục tiêu của quy ñịnh 

1. Làm cơ sở cho công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, thẩm ñịnh 
hồ sơ thiết kế, cấp giấy phép xây dựng, lập quy chế quản lý kiến trúc ñô thị ñảm bảo 
ñịnh hướng phát triển bền vững.  

2. ðảm bảo diện tích ñỗ xe tại các dự án ñầu tư xây dựng công trình, ñáp ứng 
nhu cầu ñỗ xe của bản thân dự án và ñỗ xe công cộng khu vực phù hợp với quy chuẩn, 
tiêu chuẩn và ñịnh hướng quy hoạch. Từng bước góp phần xóa bỏ tình trạng sử dụng 
lòng ñường, vỉa hè làm nơi ñỗ xe. 

3. ðảm bảo tính thống nhất giữa các cấp quản lý trong công tác quản lý 
Nhà nước, tính ñồng bộ về nội dung, chất lượng trong công tác quy hoạch xây dựng 
trên ñịa bàn tỉnh.  

ðiều 3. Nguyên tắc quản lý, áp dụng quy ñịnh 

1. Các chỉ tiêu trong Quy ñịnh này là chỉ tiêu tối thiểu phải áp dụng trong quá trình 
lập quy hoạch xây dựng và lập dự án ñầu tư xây dựng công trình trên ñịa bàn tỉnh. 
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2. Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng các cấp phải căn cứ vào các quy ñịnh 
trong Quy ñịnh này ñể quản lý, thực hiện và hướng dẫn chủ ñầu tư, ñơn vị tư vấn 
áp dụng quy ñịnh trong công tác lập quy hoạch và dự án ñầu tư xây dựng công trình 
trên ñịa bàn tỉnh. 

3. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân áp dụng các chỉ tiêu cao hơn các chỉ tiêu 
trong quy ñịnh này trên cơ sở phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy 
hoạch xây dựng. 

Chương II 

QUY ðỊNH CỤ THỂ 

ðiều 4. Quy ñịnh về chỉ tiêu diện tích ñỗ xe trong ñô thị 

Trong các khu ñô thị, ñơn vị ở và nhóm nhà ở phải dành ñất bố trí chỗ ñể xe, 
gara cụ thể như sau: 

1. Khu ñô thị, ñơn vị ở: Tùy theo ñiều kiện cụ thể của các chức năng của 
khu ñô thị ñể tổ chức các bãi ñỗ xe lớn cho toàn khu ñô thị hoặc bãi ñỗ xe quy mô 
trung bình cho từng ñơn vị ở trong khu ñô thị. 

2. Nhóm nhà ở: Tối thiểu 2.000 người/bãi ñỗ, diện tích tối thiểu của một bãi ñỗ 
cho nhóm nhà ở là 1.000m2.  

ðiều 5. Quy ñịnh về chỉ tiêu diện tích ñỗ xe cho công trình, dự án 

1. Diện tích tối thiểu cho một chỗ ñỗ của một số phương tiện giao thông ñược 
quy ñịnh như sau: 

- Xe ôtô con: 25m2. 

- Xe máy: 03m2. 

- Xe ñạp:  0,9 m2. 

- Xe ôtô buýt:  40m2. 

- Xe ôtô tải: 30m2. 

2. Diện tích ñỗ xe cho công trình, dự án: 

Khi lập hồ sơ thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo công trình, căn cứ vào quy mô 
và loại công trình, số người sử dụng trong công trình, cần tính toán diện tích ñể xe 
phù hợp. Diện tích ñỗ xe có thể ñặt ngay trong công trình hoặc ở ngoài công trình 
(chủ ñầu tư phải chứng minh khả năng sử dụng trong thực tế). Tổng diện tích chỗ ñể 
xe phải ñảm bảo các chỉ tiêu tối thiểu, cụ thể: 

a) Công trình khách sạn: 

- Khách sạn tiêu chuẩn dưới 3 sao, nhà nghỉ (<50 phòng ngủ): 08 phòng ngủ/01 chỗ 
ñỗ xe ôtô con;  

- Khách sạn tiêu chuẩn từ 03 sao trở lên (≥ 50 phòng ngủ): 04 phòng ngủ/01 chỗ ñỗ 

xe ôtô con.  
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b) Công trình thương mại và dịch vụ (bao gồm: Trung tâm thương mại; Siêu thị; 

Cửa hàng bán lẻ; Nhà hàng ăn uống, giải khát,...): 

- Quy mô nhỏ (công trình cấp IV): 200m2 diện tích sàn sử dụng/01 chỗ ñỗ xe ôtô con. 

- Quy mô lớn (công trình cấp III trở lên): 100m2 diện tích sàn sử dụng/01 chỗ 

ñỗ xe ôtô con. 

Cấp công trình ñược xác ñịnh theo phân cấp quản lý chất lượng công trình). 

c) Công trình văn phòng, trụ sở cơ quan: 200m2 sàn sử dụng/01 chỗ ñỗ xe ôtô con. 

ðối với công trình văn phòng cao cấp, trụ sở cơ quan ñối ngoại: 100m2 sàn sử dụng/01 chỗ 

ñỗ xe ôtô con. 

d) Công trình chung cư: 

- Diện tích chỗ ñỗ xe (bao gồm cả ñường nội bộ trong nhà xe) của nhà chung cư 

ñược quy ñịnh như sau: 

+ ðối với chung cư cao cấp: Một căn hộ phải bố trí tối thiểu 1,5 chỗ ñỗ xe ôtô con. 

+ ðối với nhà ở thương mại: Cứ 100m2 diện tích sử dụng của căn hộ, phải bố trí 

tối thiểu 25m2 chỗ ñể xe. 

+ ðối với nhà ở xã hội: Cứ 100m2 diện tích sử dụng của căn hộ, phải bố trí 

tối thiểu 18m2 chỗ ñể xe. 

- Cho phép bố trí một phần hoặc toàn bộ diện tích chỗ ñể xe bên ngoài khuôn viên 

ñất xây dựng công trình nhưng phải ñược phân khu, quy hoạch rõ trong thiết kế của 

dự án với tổng diện tích chỗ ñể xe ở cả hai phần không ñược nhỏ hơn ñịnh mức như 

ñã nêu trên. 

ñ) Công trình chợ: Diện tích tối thiểu của ñường giao thông nội bộ và bãi ñỗ xe 

ñạt 25% diện tích khu ñất. 

e) ðối với công trình dịch vụ (tập trung ñông người hoạt ñộng không thường 

xuyên ≥200 người, ví dụ: nhà hàng tiệc cưới, trung tâm hội nghị, hội thảo,…): Chủ 

ñầu tư phải có cam kết ñảm bảo diện tích ñỗ xe cho số lượng khách tham dự 

(diện tích ñỗ xe có thể bố trí trong công trình hoặc sử dụng chung hạ tầng ñỗ xe 

ngoài công trình có bán kính ≤ 200m). 

g) Công trình hỗn hợp (công trình có nhiều chức năng sử dụng khác nhau): 

Tổng diện tích ñỗ xe xác ñịnh trên cơ sở ñảm bảo diện tích ñỗ xe của tất cả các chức năng 

sử dụng. 
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h) Công trình công cộng khác: Căn cứ vào quy mô và thể loại công trình, 

số người sử dụng công trình mà tính toán diện tích bãi ñỗ xe cho phù hợp. Bãi ñỗ xe 

có thể ñặt ngầm hoặc nổi, bên trong hoặc bên ngoài công trình. Diện tích tối thiểu 

cho một chỗ ñể xe ñược quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này. 

3. Ðối với công trình sử dụng gara ñể xe cơ khí hoặc tự ñộng thì cứ 100m2 diện tích 

sử dụng của căn hộ phải có tối thiểu 12m2 diện tích chỗ ñể xe trong gara (ñối với gara 

cơ khí nhiều tầng thì diện tích chỗ ñể xe ñược nhân với số tầng của gara cơ khí). 

ðường giao thông dẫn vào gara cơ khí phù hợp với công nghệ của gara cơ khí và phải 

ñảm bảo tuân thủ các quy ñịnh hiện hành. 

4. Khuyến khích xây dựng tầng hầm bố trí chỗ ñể xe ñạp, xe máy hoặc xây dựng 

tầng hầm bên dưới các khối nhà hành chính, văn phòng, dịch vụ ñể bố trí ñỗ xe ô tô 

nhằm tăng diện tích trồng cây xanh trên mặt bằng ñảm bảo cảnh quan, môi trường 

trong khuôn viên dự án. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 6. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan 

Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý việc áp dụng một số chỉ tiêu, ñịnh mức, 

quy mô diện tích ñỗ xe trong ñô thị gắn với công trình, dự án trên ñịa bàn tỉnh. 

1. Sở Xây dựng là cơ quan ñầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, hướng dẫn 

và thực hiện việc áp dụng một số chỉ tiêu theo Quy ñịnh này trong công tác quy hoạch 

xây dựng trên ñịa bàn tỉnh từ khâu lập nhiệm vụ quy hoạch, lập ñồ án quy hoạch, 

thẩm ñịnh và trình phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án ñầu tư xây dựng công trình, 

cấp giấy phép xây dựng, lập quy chế quản lý kiến trúc ñô thị và quản lý thực hiện 

theo quy hoạch. 

Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm ñối với các công trình, 

dự án xây dựng, ñồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền, ñược giao chủ trì thẩm tra, thẩm ñịnh, 

cấp phép xây dựng, phê duyệt hoặc tham mưu phê duyệt trên ñịa bàn toàn tỉnh; 

ñịnh kỳ vào ngày 15 tháng 12 hằng năm tổng hợp kèm kiến nghị, ñề xuất hướng xử lý 

(nếu có vi phạm), báo cáo UBND tỉnh.  

2. Các Sở, Ban, Ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ ñược quy ñịnh chịu 

trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo 

ñúng quy ñịnh tại Quyết ñịnh này. 
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Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm ñối với các công trình, 
dự án xây dựng, ñồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền, ñược giao chủ trì thẩm tra, 
thẩm ñịnh, cấp phép xây dựng, phê duyệt hoặc tham mưu phê duyệt thuộc lĩnh vực, 
ñịa bàn ñược giao quản lý; ñịnh kỳ vào ngày 15 tháng 11 hằng năm báo cáo kết quả 
thực hiện về Sở Xây dựng ñể tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.  

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện: Quản lý, hướng dẫn và thực hiện việc áp dụng 
một số chỉ tiêu theo Quy ñịnh này trong công tác quy hoạch xây dựng trên ñịa bàn 
mình quản lý từ khâu lập nhiệm vụ quy hoạch, lập ñồ án quy hoạch, thẩm ñịnh và 
trình phê duyệt quy hoạch theo phân cấp, cấp giấy phép xây dựng, quản lý thực hiện 
theo quy hoạch. 

Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm ñối với các công trình, 
dự án xây dựng, ñồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền, ñược giao chủ trì thẩm tra, 
thẩm ñịnh, cấp phép xây dựng, phê duyệt hoặc tham mưu phê duyệt trên ñịa bàn 
ñược giao quản lý; ñịnh kỳ vào ngày 15 tháng 11 hằng năm báo cáo kết quả thực hiện 
về Sở Xây dựng ñể tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.  

4. Chủ ñầu tư và ñơn vị tư vấn: 

a) Chủ ñầu tư và ñơn vị tư vấn lập quy hoạch, lập dự án ñầu tư xây dựng có 
trách nhiệm tuân thủ theo ñúng quy ñịnh trong Quy ñịnh này trong quá trình lập 
nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch, dự án và thực hiện ñầu tư xây dựng. 

b) Phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các quy ñịnh 
trong Quy ñịnh này trong suốt quá trình thực hiện ñầu tư. 

5. Mọi công dân có quyền và nghĩa vụ tham gia giám sát công tác quản lý 
thực hiện các quy ñịnh trong Quy ñịnh này; khiếu nại và tố cáo các hành vi sai trái 
trong quản lý quy hoạch xây dựng theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 7. Quy ñịnh chuyển tiếp 

1. Kể từ ngày Quy ñịnh này có hiệu lực pháp luật, các công trình, dự án ñầu tư 
xây dựng chưa ñược phê duyệt phải xem xét, ñiều chỉnh thực hiện theo Quy ñịnh này. 

2. ðối với các công trình, dự án ñầu tư xây dựng ñã ñược phê duyệt nhưng chưa 
cấp Giấy phép xây dựng kể từ ngày Quy ñịnh này có hiệu lực pháp luật, khuyến khích 
bổ sung xây dựng tầng hầm ñể tăng diện tích ñỗ xe theo Quy ñịnh. 

ðiều 8. Tổ chức thực hiện 

1. Các tổ chức, cá nhân liên quan và các cơ quan quy ñịnh tại ðiều 6 của 
Quy ñịnh này căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 
thực hiện theo ñúng quy ñịnh. 
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2. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, ñề nghị các Sở, 
Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến bằng văn bản 
về Sở Xây dựng ñể tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa ñổi, bổ sung 
cho phù hợp./. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2667/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 10 năm 2019 
        

QUYẾT ðỊNH 

Về việc phê duyệt phương án chuyển tuyến cố ñịnh Thừa Thiên Huế - ðà Nẵng 
và ngược lại (MST: 75431112) thành tuyến xe buýt Huế  - ðà Nẵng và ngược lại 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Luật Giao thông ñường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 86/2014/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về 

kinh doanh và ñiều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2288/Qð-BGTVT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố ñịnh liên 

tỉnh ñường bộ toàn quốc ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030; 

Căn cứ Thông báo kết luận số 242/TB-VPCP ngày 12/7/2018 của Văn phòng 

Chính phủ về thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban 

An toàn giao thông quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác ñảm bảo trật tự, an toàn 

giao thông 6 tháng ñầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 tháng cuối năm 2018; 

Căn cứ Công văn số 13122/BGTVT-VT ngày 19/11/2018 của Bộ Giao thông 

vận tải về việc trả lời ñối với ñề xuất chuyển tuyến cố ñịnh từ ðà Nẵng ñi Thừa Thiên Huế 

và ngược lại thành tuyến xe buýt liên tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 3466/UBND-GT ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc thống nhất phương án chuyển tuyến cố ñịnh ðà Nẵng - Huế 

thành tuyến xe buýt liền kề;  

Căn cứ Công văn số 3732/UBND-SGTVT ngày 17/6/2019 của UBND thành phố 

ðà Nẵng về việc liên quan ñến chuyển tuyến cố ñịnh từ ðà Nẵng ñi Thừa Thiên Huế 

thành tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề ðà Nẵng - Huế và ngược lại; 
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Xét ñề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1936/TTr-SGTVT 

ngày 17 tháng 10 tháng 2019 về việc phê duyệt phương án chuyển tuyến cố ñịnh 

liên tỉnh Thừa Thiên Huế ñi ðà Nẵng và ngược lại (MST: 75431112. Bến ñi, bến ñến: 

Bến xe phía Nam Huế, Bến xe Trung tâm ðà Nẵng) thành tuyến xe buýt liền kề Huế 

ñi ðà nẵng và ngược lại (ðiểm ñầu, cuối: Bến xe phía Nam Huế, Bến xe Trung tâm 

ðà Nẵng), 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê duyệt Phương án chuyển tuyến cố ñịnh từ Thừa Thiên Huế ñi ðà Nẵng 
và ngược lại (MST: 43751112) thành tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề từ Huế ñi ðà Nẵng 
và ngược lại với các nội dung như sau: 

1. Tên phương án: Phương án chuyển tuyến cố ñịnh liên tỉnh Thừa Thiên Huế 
ñi ðà Nẵng và ngược lại (MST: 75431112) thành tuyến xe buýt liền kề Huế ñi ðà Nẵng 
và ngược lại (ðiểm ñầu, cuối: Bến xe phía Nam Huế, Bến xe Trung tâm ðà Nẵng). 

2. Phạm vi thực hiện: Tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố ðà Nẵng. 

3. Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.  

4. Mục tiêu  

Chuyển ñổi tuyến cố ñịnh ðà Nẵng - Huế thành tuyến buýt liền kề nhằm nâng cấp 
nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo tiền ñề cho việc hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân 
ñi lại giữa hai ñịa phương, hạn chế các loại xe kinh doanh bất hợp pháp, góp phần 
giải quyết ùn tắc giao thông, ñổi mới chất lượng phương tiện, thay ñổi phong cách 
phục vụ văn minh lịch sự, dừng ñỗ ñúng các ñiểm quy ñịnh, lái xe an toàn... nhằm 
thu hút nhiều người dân tham gia ñi xe buýt, phục vụ nhu cầu ñi lại của hành khách 
giữa 2 thành phố, tăng doanh thu cho doanh nghiệp và ñảm bảo trật tự an toàn giao thông 
trong thành phố. 

5. Hình thức ñầu tư 

- Hình thức ñầu tư: xã hội hóa 100%, nhà nước không trợ giá vé hành khách; 

- Phân chia thị phần: Tỉnh Thừa Thiên Huế 50% và thành phố ðà Nẵng 50%; 

- ðơn vị khai thác: các DN, HTX ñang KDVT khách trên tuyến cố ñịnh Thừa 
Thiên Huế ñi ðà Nẵng và ngược lại (MST: 75431112); 

6. Nội dung phương án  

a) Chỉ tiêu cơ bản của tuyến 

- Tên tuyến: Tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Huế ñi ðà Nẵng và ngược lại; 

- ðiểm ñầu, cuối: Bến xe phía Nam Huế, Bến xe Trung tâm ðà Nẵng 
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- Số hiệu tuyến: LK01 

- Cự ly tuyến: 100 km 

- Hành trình chạy xe:  

+ Chiều ñi: Bến xe Phía Nam Huế - An Dương Vương - Nguyễn Tất Thành - 
QL1A - Hầm Hải Vân - ðường tránh nam Hải Vân - Tạ Quang Bửu - Nguyễn Văn 
Cừ - Nguyễn Lương Bằng - Tôn ðức Thắng - Bến xe Trung tâm ðà Nẵng; 

+ Chiều về: Bến xe Trung tâm ðà Nẵng - Tôn ðức Thắng - Nguyễn Lương 
Bằng - Nguyễn Văn Cừ - Tạ Quang Bửu - ðường tránh nam Hải Vân - Hầm Hải Vân 
- QL1A - Nguyễn Tất Thành - An Dương Vương - Bến xe Phía Nam Huế. 

b) Các chỉ tiêu khai thác kỹ thuật 

- Thời gian hoạt ñộng của tuyến: 

 + Thời gian mở tuyến (Tmt): 05h00'; 

 + Thời gian ñóng tuyến (Tñt
 ): 19h00'; 

 + Tổng thời gian hoạt ñộng (TH): 14h00'. 

- Tần suất hoạt ñộng: 

+ Giờ cao ñiểm: 14 phút/chuyến; 

+ Giờ bình thường: 15 phút/chuyến. 

- Kế hoạch bố trí chạy xe 

+ ðược thực hiện theo quy ñịnh và thỏa thuận của mỗi ñầu tuyến;  

+ Toàn bộ phương tiện của Thừa Thiên Huế (29 phương tiện/ngày) xuất hành 
buổi sáng hàng ngày tại Bến xe phía Nam – Huế (ñến 12h00), buổi chiều hàng ngày 
xuất phát từ Bến xe Trung tâm ðà Nẵng (từ 12h14); 

+ Các phương tiện của ðà Nẵng (28 phương tiện/ngày) xuất hành buổi sáng 
hàng ngày tại Bến xe Trung tâm ðà Nẵng  (ñến 12h00), buổi chiều hàng ngày xuất phát 
từ Bến xe phía Nam - Huế (từ 12h15). 

c) Giá vé 

- Doanh nghiệp, Hợp tác xã xây dựng Phương án giá vé và ñăng ký với cơ quan 
có thẩm quyền theo quy ñịnh tại TTLT số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 
15/10/2014 của Liên bộ Tài chính - Giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện giá cước 
vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải ñường bộ; có sự phối hợp, thống nhất 
với các Doanh nghiệp, Hợp tác xã thành phố ðà Nẵng.  

- Hành khách ñi theo chặng sẽ ñược tính giá từng chặng. Các ñơn vị vận tải 

thống nhất giá vé chặng và ñăng ký với cơ quan quản lý theo quy ñịnh. 



CÔNG BÁO/Số 46/Ngày 11-11-2019 31

 
 

d) Cơ sở hạ tầng trên tuyến 

- Hệ thống ñiểm ñầu, cuối tuyến: ñược ñăng ký và sử dụng hạ tầng tại Bến xe 
phía Nam Huế và Bến xe Trung tâm ðà Nẵng; 

- ðịa phận của ñịa phương nào thì ñịa phương lắp ñặt biển báo, nhà chờ theo 
quy ñịnh của ñịa phương ñó; 

- Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm thông báo với Sở Giao thông vận tải ðà Nẵng 
các vị trí ñiểm dừng xe buýt ñể thuận tiện trong khai thác. 

ñ) Phương tiện vận hành 

Phương tiện theo Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam ñược Cục ðăng kiểm Việt Nam 
cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Phương tiện 
phải thỏa mãn: 

- Niêm yết thông tin ñầy ñủ theo quy ñịnh;  

- Lắp ñặt thiết bị giám sát hành trình hợp chuẩn và thiết bị giám sát hành trình 
phải truyền dẫn ñầy ñủ, liên tục các thông tin bắt buộc theo quy ñịnh; 

-  Lắp ñặt camera trên xe theo tiêu chuẩn, quy ñịnh của cơ quan có thẩm quyền. 

- Thiết bị giám sát hành trình và camera lắp trên xe phải truyền ñược dữ liệu về 
Trung tâm giám sát và ñiều hành ñô thị thông minh của tỉnh Thừa Thiên Huế và 
Trung tâm quản lý ñiều hành giao thông công cộng trực thuộc Sở Giao thông vận tải. 

- Loại phương tiện ñề xuất: Xe K29, ñời xe tối thiểu từ 2015 trở lên; 

- Nhãn hiệu: Huyndai County; 

- Màu sơn và kiểu dáng:  

 + Màu sơn: Xanh - Trắng; 

 + Kiểu dáng: viền cong; 

- Sở Giao thông vận tải phối hợp với các bên liên quan thống nhất mã màu sơn. 

e) Nhận diện thương hiệu trên xe buýt 

- Lô gô tỉnh Thừa Thiên Huế: HueBus; 

- Lô gô ðà Nẵng: Danabus ðà Nẵng. 

g) Yêu cầu dịch vụ 

- Tuân thủ các ñiều kiện về kinh doanh vận tải bằng ô tô và các quy ñịnh về tổ chức 
quản lý vận tải hành khách bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải. 

- Tuân thủ quy ñịnh tại “Bộ khung tiêu chí về chất lượng dịch vụ vận tải”  
ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
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 7. Thời gian vận hành, khai thác:  

Thời gian bắt ñầu thực hiện: từ 01/01/2020 

ðiều 2. Trách nhiệm của các Sở, ñịa phương 

1. Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị liên quan triển khai thực hiện các 
quy ñịnh trong quản lý hoạt ñộng xe buýt trên tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề từ Huế 
ñi ðà Nẵng và ngược lại; 

b) Công bố trên Trang thông tin ñiện tử của Sở các nội dung trong Quyết ñịnh 
và các nội dung liên quan khác trước khi thực hiện hoạt ñộng vận chuyển hành khách 
trên tuyến xe buýt; 

c) Phối hợp các ñơn vị, ñịa phương liên quan xác ñịnh vị trí các ñiểm dừng xe buýt, 
chỉ ñạo các cơ quan, ñơn vị liên quan cắm biển báo ñiểm dừng xe buýt, phối hợp với 
các ñơn vị liên quan kêu gọi ñầu tư hệ thống nhà chờ trên tuyến tại các vị trí phù hợp; 

d) Quy ñịnh, ñiều chỉnh Biểu ñồ chạy xe trên tuyến (bao gồm cả hành trình 
chạy xe), ñiều chỉnh các chỉ tiêu khai thác kỹ thuật ñể phù hợp với ñiều kiện thực tế 
trong quá trình khai thác; 

ñ) Phối hợp Sở Giao thông vận tải ðà Nẵng thống nhất kiến nghị Bộ Giao thông 
vận tải hủy bỏ Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải khách cố ñịnh từ Thừa Thiên Huế ñi 
ðà Nẵng và ngược lại (MST: 75431112. Bến ñi, bến ñến: Bến xe phía Nam Huế, Bến xe 
Trung tâm ðà Nẵng) kể từ ngày 01/01/2020. 

e) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và Trung tâm ðiều hành ñèn tín hiệu 
giao thông và Vận tải công cộng thành phố ðà Nẵng, Trung tâm Giám sát ñiều hành 
ðô thị thông minh của tỉnh ñể thống nhất phương án sử dụng một ứng dụng (App) 
dùng chung cho xe buýt tuyến Huế - ðà Nẵng; công bố ñể người dân cài ñặt, tra cứu, 
sử dụng; quy chế phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát, ñiều hành hoạt ñộng của tuyến 
xe buýt liên tỉnh liền kề Huế - ðà Nẵng và ngược lại;  

f) Hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã hoàn thiện các nội dung theo 
phương án tuyến ñược duyệt và quy ñịnh về tiêu chí chất lượng dịch vụ xe buýt, 
hạ tầng xe buýt (ñiểm dừng, nhà chờ, trạm quay ñầu, ñiểm trạm trung chuyển, vạch sơn, 
biển báo,...) ñảm bảo ñiều kiện kỹ thuật, an toàn giao thông trước khi ñưa tuyến buýt 
vào hoạt ñộng. 

g) Chủ trì soạn thảo, tham mưu Ban hành Bộ khung tiêu chí chất lượng dịch vụ 
vận tải các tuyến xe buýt liền kề Huế ñi ðà Nẵng và ngược lại. 

h) Phối hợp, hướng dẫn Hiệp hội vận tải ô tô trong việc kết nối, thương lượng, 
ñề xuất hướng xử lý, giải quyết các tranh chấp trong quá trình khai thác.  
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2. Sở Thông tin và truyền thông 

a) Hướng dẫn các ñơn vị liên quan về tiêu chuẩn và hình thức kết nối camera 

về Trung tâm giám sát và ñiều hành ñô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. 

b) Chủ trì, phối hợp các bên liên quan triển khai xây dựng phần mềm quản lý 

và ñiều hành hoạt ñộng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

3. Công an tỉnh 

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trong 

hoạt ñộng kinh doanh vận tải trên các tuyến vận tải từ Thừa Thiên Huế ñi ðà Nẵng. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế 

a) Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương phát triển vận tải hành khách 

công cộng bằng xe buýt nói chung và tuyến xe buýt từ Huế ñi ðà Nẵng và ngược lại 

nói riêng tới từng ñịa phương trên ñịa bàn. 

b) Chủ trì rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất; phối hợp với Sở Giao thông 

vận tải thống nhất về vị trí, diện tích quỹ ñất ñưa vào quản lý, thực hiện ñầu tư, 

kêu gọi ñầu tư hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng (nhà chờ, trạm quay ñầu, trạm 

trung chuyển kết hợp bãi ñỗ xe và dịch vụ ñi kèm) phục vụ hoạt ñộng vận tải hành khách 

công cộng. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc Công an tỉnh; Giám ñốc các 

Sở: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã 

và thành phố Huế; Công ty cổ phần bến xe Huế; Thủ trưởng các ñơn vị vận tải trên 

tuyến và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 2794/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2019 
 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 73/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ 
về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 45/2018/Qð-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, 
dữ liệu tài nguyên và môi trường trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
367/TTr-STNMT ngày 17 tháng 10 năm 2019, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Danh mục thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết ñịnh số 
2873/Qð-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành 
danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã và thành phố 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 

 
Phan Thiên ðịnh 
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DANH MỤC THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2794/Qð-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

STT Danh mục thông tin, dữ liệu Nơi lưu trữ dữ liệu 
ðịnh dạng 

dữ liệu 
Ghi chú 

I Thông tin, dữ liệu lĩnh vực ñất ñai 

1  Kết quả ño ñạc, lập bản ñồ ñịa chính. 
Sở TN&MT; Chi nhánh VPðKðð các 
huyện, thị xã, thành phố Huế 

Giấy; Số  

2  ðăng ký ñất ñai, hồ sơ ñịa chính. 
Sở TN&MT; Chi nhánh VPðKðð các 
huyện, thị xã, thành phố Huế 

Giấy; Số  

3  Hồ sơ giao ñất, cho thuê ñất, thu hồi ñất, gia hạn thuê ñất, chuyển 
mục ñích sử dụng ñất. 

Sở TN&MT; Phòng TNMT cấp huyện Giấy; Số  

4  Hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDð, QSHN ở và tài sản gắn liền với ñất. 
Sở TN&MT; Chi nhánh VPðKðð các 
huyện, thị xã, thành phố Huế 

Giấy; Số  

5  Hồ sơ chuyển nhượng, thừa kế, cho, tặng QSDð và QSHN ở và tài sản 
khác gắn liền với ñất. 

Sở TN&MT; Chi nhánh VPðKðð các 
huyện, thị xã, thành phố Huế 

Giấy; Số  

6  Hồ sơ giao dịch bảo ñảm bằng QSDð và QSHN ở và tài sản khác 
gắn liền với ñất. 

Sở TN&MT; Chi nhánh VPðKðð các 
huyện, thị xã, thành phố Huế 

Giấy; Số  

7  Hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư. 
Sở TN&MT; Phòng TNMT cấp huyện; 
Trung tâm PTQð cấp huyện 

Giấy; Số  

8  Hồ sơ giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng. 
Sở TN&MT; Phòng TNMT cấp huyện; 
Trung tâm PTQð cấp huyện 

Giấy; Số  

9  Thống kê, kiểm kê ñất ñai. 
Sở TN&MT; BQL Khu KTCN; Phòng 
TNMT cấp huyện; Chi nhánh VPðKðð 
các huyện, thị xã, thành phố Huế 

Giấy; Số  
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STT Danh mục thông tin, dữ liệu Nơi lưu trữ dữ liệu 
ðịnh dạng 

dữ liệu 
Ghi chú 

10  Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất. 
Sở TN&MT; Sở Xây dựng; Sở TT&TT; 
BQL KVPTðT; BQL Khu KTCN; 
UBND cấp huyện; Phòng TNMT cấp huyện 

Giấy; Số  

11  Hồ sơ quy hoạch chi tiết các khu ñô thị, khu trung tâm, khu chức năng. 
Ban QLDA ðTXD CTDD&CN; BQL 
Khu KTCN; Phòng QLðT, Phòng KT-HT, 
Phòng TNMT cấp huyện 

Giấy; Số  

12  Hồ sơ quy hoạch, ñiều chỉnh quy hoạch nông thôn mới cấp xã. 
Sở NN&PTNN; Phòng NN&PTNT, 
Phòng QLðT, Phòng KT-HT cấp huyện 

Giấy; Số  

13  Giá ñất và bản ñồ giá ñất. 
Sở TN&MT; Phòng TNMT cấp huyện; 
Trung tâm PTQð cấp huyện 

Giấy; Số  

14  Hồ sơ về tranh chấp, khiếu nại tố cáo về ñất ñai. Sở TN&MT; Phòng TN&MT cấp huyện Giấy  

15  Hồ sơ thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực ñất ñai. Sở TN&MT; Thanh tra cấp huyện Giấy; Số  

II Thông tin, dữ liệu lĩnh vực tài nguyên nước 

1  Số lượng, chất lượng nước mặt, nước dưới ñất. Sở TN&MT; Sở TT&TT; BQL Khu KTCN Giấy; Số  

2  Số liệu ñiều tra khảo sát ñịa chất thủy văn. Sở TN&MT; Sở TT&TT Giấy; Số  

3  
Các dữ liệu về khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải 
vào nguồn nước. 

Sở TN&MT; Sở TT&TT; BQL Khu 
KTCN 

Giấy; Số  

4  
Kết quả cấp, gia hạn, thu hồi, ñiều chỉnh giấy phép thăm dò, khai thác, 
sử dụng tài nguyên nước; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 
trám lấp giếng không sử dụng. 

Sở TN&MT; BQL Khu KTCN Giấy; Số  

5  Các dữ liệu về các yếu tố ảnh hưởng ñến tài nguyên nước. Sở TN&MT Giấy; Số  
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STT Danh mục thông tin, dữ liệu Nơi lưu trữ dữ liệu 
ðịnh dạng 

dữ liệu 
Ghi chú 

6  Hồ sơ kỹ thuật của các trạm, công trình quan trắc tài nguyên nước. Sở TN&MT Giấy; Số  

7  Hồ sơ về nước sinh hoạt nông thôn. 
Sở NN&PTNT; Phòng NN&PTNT cấp 
huyện 

Số; Giấy  

8  Hồ sơ về hồ ñập thủy ñiện và thủy lợi. 
Sở TN&MT; Sở Công Thương; Phòng 
NN&PTNT cấp huyện 

Giấy  

9  Hồ sơ quy hoạch thủy lợi. 
Sở NN&PTNT; Phòng NN&PTNT cấp 
huyện 

Số; Giấy  

10  
Hồ sơ thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực tài 
nguyên nước. 

Sở TN&MT; Thanh tra cấp huyện Giấy  

III Thông tin, dữ liệu lĩnh vực ñịa chất và khoáng sản 

1  
Thông tin, dữ liệu ñiều tra cơ bản ñịa chất về khoáng sản, báo cáo 
kết quả thăm dò khoáng sản (Báo cáo ñịa chất). 

Sở TN&MT; BQL Khu KTCN; Phòng 
TNMT cấp huyện 

Giấy; Số Phú Vang 

2  
Hồ sơ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp 
phép của UBND tỉnh. 

Sở TN&MT; BQL Khu KTCN; Phòng 
TNMT cấp huyện 

Giấy; Số A Lưới 

3  Quy hoạch ñiều tra cơ bản ñịa chất về khoáng sản. Sở TN&MT; Sở Công Thương Giấy; Số  

4  Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản. 
Sở TN&MT; Sở TT&TT; Phòng TNMT 
cấp huyện 

Giấy; Số 
Hương Trà, 
Hương Thủy, 
A Lưới 

5  Bảo vệ môi trường trong hoạt ñộng khoáng sản. 
Sở TN&MT; BQL Khu KTCN; Phòng 
TNMT cấp huyện 

Giấy; Số 
Hương Thủy, 
A Lưới, 
Phú Lộc 

6  Hồ sơ khoanh ñịnh khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt ñộng khoáng sản. Sở TN&MT Giấy; Số  
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STT Danh mục thông tin, dữ liệu Nơi lưu trữ dữ liệu 
ðịnh dạng 

dữ liệu 
Ghi chú 

7  Hồ sơ khu vực có khoáng sản ñộc hại. Sở TN&MT Giấy  

8  Kết quả thống kê, kiểm kê trữ lượng tài nguyên khoáng sản. 
Sở TN&MT; Sở Công Thương; BQL 
Khu KTCN; Phòng TNMT cấp huyện 

Giấy; Số Hương Trà 

9  
Kết quả cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép, trả lại giấy phép hoạt ñộng 
khoáng sản, cho phép tiếp tục thực hiện quyền hoạt ñộng khoáng sản. 

Sở TN&MT; Sở Công Thương; BQL 
Khu KTCN; Phòng TNMT cấp huyện 

Giấy; Số 

Hương Trà, 
Hương Thuỷ, 
A Lưới, 
Phú Vang 

10  
Hồ sơ thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực tài 
nguyên khoáng sản. 

Sở TN&MT; Thanh tra cấp huyện Giấy; Số  

IV Thông tin, dữ liệu lĩnh vực môi trường 

1  Báo cáo hiện trạng môi trường các cấp. Sở TN&MT; Phòng TNMT cấp huyện Giấy; Số 
Phú Lộc, 
Phú Vang 

2  Danh sách các cơ sở bảo tồn ña dạng sinh học, các khu bảo tồn thiên nhiên. 
Sở TN&MT; Sở NN&PTNT; Các Khu 
Bảo tồn; Phòng TNMT cấp huyện 

Giấy; Số 
Phú Vang, 
Quảng ðiền 

3  Báo cáo ñánh giá môi trường chiến lược, ñánh giá tác ñộng môi trường. 
Sở TN&MT; Ban QLDA ðTXD 
CTNN&PTNT; BQL Khu KTCN; BQL 
KVPTðT; Phòng TNMT cấp huyện 

Giấy; Số Phú Lộc 

4  ðề án bảo vệ môi trường. 
Sở TN&MT; BQL Khu KTCN; Phòng 
TNMT cấp huyện 

Giấy; Số 

Hương Thủy, 
A Lưới,   
Phú Lộc, 
Phú Vang, 
Quảng ðiền,      
TP. Huế 
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STT Danh mục thông tin, dữ liệu Nơi lưu trữ dữ liệu 
ðịnh dạng 

dữ liệu 
Ghi chú 

5  Kế hoạch bảo vệ môi trường. 
Sở TN&MT; Ban QLDA ðTXD 
CTNN&PTNT; BQL Khu KTCN; BQL 
KVPTðT; Phòng TNMT cấp huyện 

Giấy; Số  

6  Báo cáo kết quả quan trắc môi trường ñịnh kỳ hàng năm. Sở TN&MT; BQL Khu KTCN Giấy; Số  

7  
Thông tin quan trắc môi trường hàng năm về các ñiểm quan trắc 
chất lượng không khí, nước mặt, nước thải, nước dưới ñất, nước biển 
ven bờ, ñất, trầm tích. 

Sở TN&MT Giấy; Số  

8  Kết quả quan trắc các Trạm quan trắc tự ñộng, liên tục, cố ñịnh. Sở TN&MT Số  

9  
Báo cáo về nguồn thải, lượng chất thải, nguồn gây ô nhiễm, chất thải 
thông thường, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại có nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường. 

Sở TN&MT Giấy; Số  

10  
Kết quả cải tạo, phục hồi môi trường trong các hoạt ñộng khai thác 
khoáng sản. 

BQL Khu KTCN Giấy  

11  Hiện trạng môi trường tại các mỏ khai thác khoáng sản. BQL Khu KTCN Giấy  

12  
Hiện trạng môi trường các ñiểm ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật 
tồn lưu; dự án xử lý và phục hồi môi trường các ñiểm ô nhiễm hóa chất 
bảo vệ thực vật tồn lưu. 

Sở TN&MT Giấy; Số  

13  
Báo cáo về khu vực bị ô nhiễm, nhạy cảm, suy thoái, sự cố môi trường; 
khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường. 

Sở TN&MT; Phòng TNMT cấp huyện Giấy; Số Hương Trà 

14  Danh mục về các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 
Sở TN&MT; Sở TT&TT; Phòng TNMT 
cấp huyện 

Giấy; Số 
Hương Trà,      
Phú Lộc, 
Phong ðiền 
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STT Danh mục thông tin, dữ liệu Nơi lưu trữ dữ liệu 
ðịnh dạng 

dữ liệu 
Ghi chú 

15  
Danh mục và tình hình bảo vệ môi trường làng nghề, khu kinh tế, 
khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp. 

BQL Khu KTCN; Phòng TNMT cấp huyện Giấy; Số 
Hương Trà, 
Quảng ðiền 

16  
Kết quả về quản lý môi trường lưu vực sông, ven biển và biển; ô 
nhiễm môi trường xuyên biên giới. 

BQL Khu KTCN Giấy  

17  
Kết quả về xử lý chất thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, khí thải, 
nước thải, tiếng ồn, ñộ rung và các công nghệ môi trường khác. 

Sở TN&MT; Phòng TNMT cấp huyện Giấy; Số 
Hương 
Trà, Phú 
Vang 

18  Kết quả cấp, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép về môi trường. 
Sở TN&MT; BQL Khu KTCN; Phòng 
TNMT cấp huyện 

Giấy; Số Phú Vang 

19  Thông tin về rác thải sinh hoạt. Sở Xây dựng Giấy  

20  
Kết quả giải quyết bồi thường thiệt hại, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo 
về môi trường ñã ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. 

Sở TN&MT; Phòng TNMT cấp huyện Giấy; Số  

21  
Hồ sơ thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực 
môi trường. 

Sở TN&MT; Phòng TNMT cấp huyện Giấy; Số  

V Thông tin, dữ liệu lĩnh vực khí tượng thuỷ văn 

1  Dữ liệu về quan trắc, ñiều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn    

 - Thông tin, dữ liệu về khí tượng. ðài KTTV khu vực Trung trung Bộ Giấy; Số  

 - Thông tin, dữ liệu về thủy văn. ðài KTTV khu vực Trung trung Bộ Giấy; Số  

 
- Thông tin, dữ liệu về môi trường không khí phục vụ khí tượng 
thủy văn. 

Sở TT&TT; ðài KTTV khu vực Trung 
trung Bộ 

Giấy; Số  

 - Thông tin, dữ liệu về môi trường nước phục vụ khí tượng thủy văn. 
Sở TT&TT; ðài KTTV khu vực Trung 
trung Bộ 

Giấy; Số  
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STT Danh mục thông tin, dữ liệu Nơi lưu trữ dữ liệu 
ðịnh dạng 

dữ liệu 
Ghi chú 

2  Dữ liệu về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn    

 - Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. ðài KTTV khu vực Trung trung Bộ Giấy; Số  

 - Sản phẩm của các mô hình dự báo. ðài KTTV khu vực Trung trung Bộ Số  

 - Biểu ñồ, bản ñồ, ảnh thu từ vệ tinh. ðài KTTV khu vực Trung trung Bộ Số  

 - Thông báo tình hình khí tượng thủy văn. ðài KTTV khu vực Trung trung Bộ Giấy; Số  

 
- Thông tin, dữ liệu thu ñược từ tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân 
nước ngoài. 

ðài KTTV tỉnh; ðài KTTV khu vực 
Trung trung Bộ 

Giấy; Số  

 - Thông tin, dữ liệu về thiên tai khí tượng thủy văn. ðài KTTV khu vực Trung trung Bộ Giấy; Số  

3  Dữ liệu về khí hậu    

 - Kết quả ñánh giá khí hậu quốc gia. ðài KTTV khu vực Trung trung Bộ Giấy; Số  

4  Dữ liệu về hồ sơ kỹ thuật trạm và giấy phép dự báo, cảnh báo KTTV    

 
- Hồ sơ kỹ thuật của các trạm, công trình, phương tiện ño khí tượng 
thủy văn. 

ðài KTTV tỉnh; ðài KTTV khu vực 
Trung trung Bộ 

Giấy; Số  

5  Dữ liệu khác về khí tượng thủy văn    

 - Phim, ảnh về ñối tượng nghiên cứu khí tượng thủy văn. ðài KTTV khu vực Trung trung Bộ Giấy; Số  

 - Kế hoạch và kết quả thực hiện tác ñộng vào thời tiết. ðài KTTV khu vực Trung trung Bộ Giấy; Số  

VI Thông tin, dữ liệu lĩnh vực ño ñạc, bản ñồ và thông tin ñịa lý 

1  Thông tin, dữ liệu, sản phẩm của hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ cơ bản    

 
- Thông tin, dữ liệu về hệ thống các ñiểm gốc ño ñạc quốc gia, các 
mạng lưới ño ñạc quốc gia. 

Sở TT&TT Số  
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STT Danh mục thông tin, dữ liệu Nơi lưu trữ dữ liệu 
ðịnh dạng 

dữ liệu 
Ghi chú 

 
- Dữ liệu nền ñịa lý quốc gia; dữ liệu, sản phẩm bản ñồ ñịa hình 
quốc gia. 

Sở TN&MT Giấy  

 - Dữ liệu, sản phẩm ño ñạc và bản ñồ về biên giới quốc gia. Sở TN&MT; Sở TT&TT Giấy; Số 
Bản ñồ 
biên giới 
Việt - Lào 

 - Dữ liệu, sản phẩm ño ñạc và bản ñồ về ñịa giới hành chính. Sở Nội vụ; Sở TT&TT Giấy Bản ñồ 364 

 - Dữ liệu, danh mục ñịa danh. Sở TN&MT; Sở TT&TT Số  

2  
Thông tin, dữ liệu, sản phẩm của hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ 
chuyên ngành 

   

 - Thông tin, dữ liệu, sản phẩm về mạng lưới ño ñạc cơ sở chuyên ngành. Sở TN&MT Giấy; Số  

 - Thông tin, dữ liệu, sản phẩm ño ñạc và bản ñồ quốc phòng. BCHQS Giấy  

 - Thông tin, dữ liệu, sản phẩm ño ñạc, thành lập bản ñồ ñịa chính. Sở TN&MT Giấy; Số 
Cấp 
phường, xã 

 - Thông tin, dữ liệu, sản phẩm, thành lập bản ñồ hành chính. 
Sở TT&TT; BQL Khu KTCN; Ban 
QLDA ðTXD CTNN&PTNT 

Giấy; Số  

 - Thông tin tư liệu, hệ thống bản ñồ ñịa hình, bản ñồ nền. Sở TN&MT; Sở Xây dựng Giấy; Số 
Phục vụ  
ñề án quy 
hoạch 

 
- Thông tin, dữ liệu, sản phẩm tập bản ñồ; thông tin, dữ liệu, sản 
phẩm ño ñạc và bản ñồ chuyên ngành khác. 

Sở TT&TT; Sở NN&PTNT Giấy; Số  

3  Cơ sở dữ liệu nền ñịa lý tỉnh; Cơ sở dữ liệu bản ñồ ñịa hình tỉnh. Sở TN&MT; Sở TT&TT Số  
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STT Danh mục thông tin, dữ liệu Nơi lưu trữ dữ liệu 
ðịnh dạng 

dữ liệu 
Ghi chú 

VII Thông tin, dữ liệu lĩnh vực biển, ñảo và ñầm phá 

1  
Dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển, ñầm phá; quy hoạch tổng thể 
khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; chương trình 
quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. 

Sở TN&MT Giấy; Số  

2  Dữ liệu về khai thác, sử dụng tài nguyên biển, ñảo và ñầm phá. Sở TN&MT Giấy  

3  Kết quả thống kê tài nguyên biển, ñảo và ñầm phá. Sở TN&MT Giấy  

4  Dữ liệu khác liên quan ñến tài nguyên môi trường biển, ñảo và ñầm phá. Sở TT&TT; Ban QLDA ðTXD CTNN&PTNT Số  

VIII Thông tin, dữ liệu lĩnh vực biến ñổi khí hậu 

1  
Thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn trong quá khứ và hiện tại 
quan trắc ñược từ mạng lưới trạm khí tượng thủy văn, mạng lưới 
trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng. 

Sở TT&TT Giấy; Số  

2  Kịch bản biến ñổi khí hậu các thời kỳ. Sở TN&MT Giấy Năm 2016 

3  
ðề án chủ ñộng ứng phó biến ñổi khi hậu, tăng cường quản lý tài 
nguyên và bảo vệ môi trường 

Phòng TNMT cấp huyện Giấy; Số Phú Vang 

IX Thông tin, dữ liệu lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

1  
Kết quả thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, giải quyết 
bồi thường thiệt hại về tài nguyên và môi trường ñã ñược cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền giải quyết. 

Sở TN&MT; BQL Khu KTCN; Phòng 
TNMT, Thanh tra cấp huyện 

Giấy; Số  

2  
Văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 
hướng dẫn kỹ thuật, ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật về tài nguyên và 
môi trường. 

Sở TN&MT; BQL Khu KTCN; Phòng 
TNMT cấp huyện 

Giấy; Số  
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STT Danh mục thông tin, dữ liệu Nơi lưu trữ dữ liệu 
ðịnh dạng 

dữ liệu 
Ghi chú 

3  
Hồ sơ, kết quả của các chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, 
ñề án, ñề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về tài nguyên và 
môi trường. 

Sở TN&MT Giấy; Số  

4  
Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường khác do quy ñịnh của 
pháp luật. 

Sở TN&MT Giấy; Số  
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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: 2810/Qð-UBND                          Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 11 năm 2019 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm  
khoa học và công nghệ của tỉnh năm 2019 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2014/Nð-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Biên bản họp Hội ñồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh ngày 14 tháng 5 
năm 2019 về xác ñịnh danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019;  

Xet ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 
641/SKHCN-QLKH ngày 19 tháng 7 năm 2019, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học và công nghệ 
năm 2019 (Danh mục kèm theo). 

ðiều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tham mưu và tổ chức 
thực hiện các nhiệm vụ ñã phê duyệt theo ñúng các quy ñịnh về quản lý khoa học và 
công nghệ hiện hành. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Khoa học và 
Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư; Giám ñốc Quỹ Phát triển khoa học và 
công nghệ; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 

      



46 CÔNG BÁO/Số 46/Ngày 11-11-2019

 

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

 

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - THỬ NGHIỆM  
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2019 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2810/Qð-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 
 của Ủy ban nhân dân tỉnh ) 

 

A. CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (KHCN) TIẾP TỤC 
THỰC HIỆN NĂM 2019 

I. NHIỆM VỤ CẤP QUỐC GIA 

1. ðề tài cấp thiết ở ñịa phương: Nghiên cứu ñánh giá ñộ nguy hiểm ñộng ñất 
phục vụ quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ, ñảm bảo an toàn công trình thủy ñiện, 
thủy lợi và di tích văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế. 

(Do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt và cấp kinh phí, có kinh phí sự nghiệp 
khoa học và công nghệ tỉnh ñối ứng). 

ðơn vị chủ trì: Viện Vật lý ðịa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ  Việt Nam 

II.  CÁC NHIỆM VỤ KHCN HỢP TÁC 

2. ðề tài hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Nghiên 
cứu ñặc ñiểm của các loài bướm ở tỉnh Thừa Thiên Huế và xây dựng quy trình 
nhân nuôi. 

ðơn vị chủ trì: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam 

3. ðề tài hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: ðiều tra, 
ñánh giá tài nguyên cây thuốc và tri thức bản ñịa về các loài cây dược liệu phục vụ 
phát triển công nghiệp hóa dược tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Khoa học miền Trung 

4. ðề tài hợp tác với ðại học Huế: Nghiên cứu quy trình kỹ thuật sản xuất 
giống cá nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ở khu vực ñầm phá Tam Giang, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðơn vị chủ trì: Trường ðại học Nông lâm Huế 

III. CÁC NHIỆM VỤ KHCN CẤP TỈNH  

5. ðề tài: Ứng dụng tế bào gốc tủy xương tự thân ñiều trị chậm liền xương, 
khớp giả và khuyết hổng xương. 

ðơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế 

6. ðề tài: ðánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật 
tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðơn vị chủ trì: Trường ðại học Khoa học Huế 
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7. ðề tài: Nghiên cứu giá trị của kỹ thuật ño phân suất dự trữ lưu lượng 
(FFR) trong ñánh giá tổn thương hẹp ñộng mạch vành. 

ðơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế 

8. ðề tài: Xác ñịnh nguyên nhân gây bệnh lem lép hạt lúa và biện pháp 
phòng trừ tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðơn vị chủ trì: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế 

9. ðề tài: Nghiên cứu và xây dựng bộ chuẩn dữ liệu GIS một số lĩnh vực trên 
cơ sở nâng cấp chuẩn dữ liệu GISHue. 

ðơn vị chủ trì: Trung tâm Giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế 

10. ðề tài: Nghiên cứu thực trạng và ñề xuất giải pháp thay ñổi tập quán 
tiêu dùng của ñồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm góp phần 
thoát nghèo bền vững. 

ðơn vị chủ trì: Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế 

11. ðề tài: Nghiên cứu tình hình ñột quỵ và xây dựng mô hình can thiệp dự phòng 
dựa vào cộng ñồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðơn vị chủ trì: Bệnh viện Trường ðại học Y Dược Huế 

12. ðề tài: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xạ trị ñiều biến liều (IMRT) trong 
ñiều trị các ung thư ñầu-cổ tại Bệnh viện Trung ương Huế. 

ðơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế 

13. ðề tài: Nghiên cứu kháng thể kháng GAD ở bệnh nhân ñái tháo ñường 
không thừa cân, béo phì tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế 

14. ðề tài: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật lai tại chỗ gắn hai màu (Dual-ISH) 
bằng máy nhuộm hóa mô miễn dịch phát hiện sự khuyếch ñại gen HER2 trong 
ung thư biểu mô tuyến vú. 

ðơn vị chủ trì: Trường ðại học Y Dược Huế 

15. ðề tài: Nghiên cứu thực trạng nguồn thu nhập và ñề xuất giải pháp nâng cao 
thu nhập cho các hộ ngư dân vùng bãi ngang ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðơn vị chủ trì: Học viện Chính trị khu vực III 

16. ðề tài: Nghiên cứu, ñánh giá nguy cơ sụt ñất khu vực trung tâm huyện 
Nam ðông và ñề xuất các giải pháp phòng tránh. 

ðơn vị chủ trì: Trường ðại học Khoa học Huế 

17. Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật ñể cải tạo nâng cao chất lượng ñàn bò 
lai bằng giống bò mới BBB (Blanc Blue Benge) tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðơn vị chủ trì: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế 
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18. Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất giống hành lá (hành hoa) ñạt tiêu 
chuẩn giống phục vụ sản xuất hành an toàn tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

ðơn vị chủ trì: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Hương Trà  

19. ðề tài: Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen giống sen Huế tại 
Thừa Thiên Huế. 

ðơn vị chủ trì: Trường ðại học Khoa học Huế 

20. ðề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình công sở và chính quyền ñiện tử di ñộng 
(mOffice)  tại tỉnh Thừa Thiên Huế.  

ðơn vị chủ trì: Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế 

21. ðề tài: Nghiên cứu xây dựng ứng dụng hệ thống chỉ huy, ñiều hành 
thống nhất (U-COM).  

ðơn vị chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế 

22. ðề tài: Nghiên cứu biên soạn Ngữ pháp tiếng Pa Cô - Ta Ôi 

ðơn vị chủ trì: Viện Từ ñiển học và Bách khoa thư Việt Nam 

23. ðề tài: Nghiên cứu ñánh giá và ñề xuất công nghệ nuôi hàu “thân thiện 
môi trường” tại ñầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

ðơn vị chủ trì: Trường ðại học Nông lâm Huế 

24. ðề tài: Nghiên cứu, xác ñịnh nguyên nhân hiện tượng mất nước ao - hồ 
và sụt giảm tầng nước ngầm tại khu vực xã Phú Vinh và xã Hồng Thượng, huyện 
A Lưới. 

ðơn vị chủ trì: Trường ðại học Khoa học Huế 

25. Dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Áo dài Huế” cho 
sản phẩm áo dài tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế thành phố Huế 

26. Dự án: Xây dựng, quản lý và phát  triển chỉ dẫn ñịa lý Huế cho sản phẩm 
quả Thanh trà của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðơn vị chủ trì: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản 

27. Dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Sen Huế” cho 
các sản phẩm sen của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðơn vị chủ trì: Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

28. ðề tài: Nghiên cứu về ứng dụng tế bào gốc trung mô tự thân trong ñiều trị 
bệnh lý suy thận mạn giai ñoạn 2 - 3. 

ðơn vị chủ trì: Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế 
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29. ðề tài: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi 3D trong ñiều trị ung thư 

ñại trực tràng. 

ðơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế 

30. ðề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu về nghệ thuật tuồng Huế.  

ðơn vị chủ trì: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố ñô Huế 

31. Dự án: Ứng dụng chế phẩm sinh học ñể khử mùi hôi chuồng trại và sản xuất 

phân bón hữu cơ sinh học từ chất thải chăn nuôi ở tỉnh Thừa Thiên Huế.  

ðơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ sinh học, Công ty 

Cổ phần Tập ñoàn Quế Lâm. 

32. Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất giống cá chạch lấu (Mastacembelus favus) 

trên ñịa bàn huyện Nam ðông. 

ðơn vị chủ trì: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam ðông. 

33. ðề tài: Xây dựng quy trình trồng và chế biến (lên men) giống gừng Huế.  

ðơn vị chủ trì: Trường ðại học Khoa học Huế 

34. Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất và ứng dụng chitosan oligosaccharide 

(COS) phục vụ chăn nuôi gà trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  

ðơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

35. Dự án: Xây dựng mô hình giống bơ Booth 7 tại vùng gò ñồi tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðơn vị chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Huế 

36. ðề tài: Nghiên cứu áp dụng chỉ thị sinh học trong quản lý nước thải 

công nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế. 

37. ðề tài: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị phân tích và kiểm tra 

chất lượng tinh dầu tràm Huế. 

IV. NHIỆM VỤ KHCN HỖ TRỢ CẤP CƠ SỞ 

38. ðề tài hỗ trợ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế: Nghiên cứu giải pháp 

nâng cao năng lực lãnh ñạo của các cấp ủy ðảng về xây dựng văn hóa doanh nghiệp 

tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

39. ðề tài hỗ trợ UBND thị xã Hương Trà: Nghiên cứu sinh kế bền vững của 

hộ nuôi trồng thủy sản vùng ñầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế. 

40. ðề tài hỗ trợ Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế: Nghiên cứu giải pháp 

nâng cao hiệu quả việc chuyển ñổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức 

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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B. CÁC NHIỆM VỤ KHCN MỚI  ðƯA VÀO KẾ HOẠCH NĂM 2019 

I. NHIỆM VỤ CẤP QUỐC GIA  

1. Dự án: Xây dựng và quản lý chỉ dẫn ñịa lý cho sản phẩm dầu Tràm Huế 

của tỉnh Thừa Thiên Huế.  

(Dự án thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai ñoạn 2016-2020, do Bộ 
Khoa học và Công nghệ phê duyệt, cấp kinh phí và quản lý; có kinh phí sự nghiệp 
khoa học và công nghệ tỉnh ñối ứng). 

ðơn chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế 

II. NHIỆM VỤ KHCN HỢP TÁC  

2. ðề tài hợp tác với ðại học Huế: Nghiên cứu mô hình giảm ñau ña mô thức 
sau các phẫu thuật lớn trong ổ bụng. 

ðơn vị chủ trì: Trường ðại học Y dược Huế 

Mục tiêu ñịnh hướng: 

- ðánh giá hiệu quả của phương pháp giảm ñau ña mô thức bằng sử dụng 
bupivacain - fentanyl ñường ngoài màng cứng do bệnh nhân tự ñiều khiển so với cách 
dùng morphin ñường tĩnh mạch kết hợp ketorolac ñường tĩnh mạch sau các phẫu 
thuật mổ ở ổ bụng. 

- ðánh giá hiệu quả của phương pháp giảm ñau ña mô thức bằng sử dụng 
morphin ñường tĩnh mạch do bệnh nhân tự ñiều khiển có hoặc không kết hợp 
ketorolac sau các phẫu thuật lớn trong ổ bụng qua nội soi. 

- Xây dựng các quy trình giảm ñau ña mô thức sau phẫu thuật lớn trong ổ bụng. 

Sản phẩm dự kiến:  

- Quy trình giảm ñau ña mô thức sau phẫu thuật lớn ở ổ bụng. 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện ñề tài. 

- Bài báo khoa học ñăng trên Tạp chí chuyên ngành. 

- Chuyên mục truyền thông trên ðài Truyền hình. 

III. CÁC NHIỆM VỤ KHCN CẤP TỈNH THEO PHƯƠNG THỨC GIAO 
TRỰC TIẾP 

3. ðề tài: Nghiên cứu tình hình bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong cộng ñồng 
người dân Thừa Thiên Huế.  

Mục tiêu ñịnh hướng: 

- Xác ñịnh tỷ lệ mắc, ñặc ñiểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính. 

- ðánh giá một số yếu tố nguy cơ của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. 

- ðề xuất biện pháp phòng ngừa và ñiều trị ñối với các bệnh nhân mắc bệnh phổi 
tắc nghẽn mạn tính. 
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Sản phẩm dự kiến:  

- Bộ số liệu ñiều tra tình hình mắc bệnh. 

- Tài liệu hướng dẫn cho tuyến y tế cơ sở về phòng ngừa, chẩn ñoán và ñiều trị 
bệnh tắc nghẽn mạn tính. 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện ñề tài. 

- Bài báo khoa học ñăng trên Tạp chí chuyên ngành. 

- Chuyên mục truyền thông trên ðài Truyền hình. 

4. Dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho ñiểm ñến 
du lịch “Chợ quê Cầu ngói Thanh Toàn” xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hương Thủy 

Mục tiêu ñịnh hướng: 

- Làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa và du lịch của “Chợ quê Cầu ngói Thanh Toàn”. 

- ðánh giá ñược hiện trạng tổ chức khai thác và dịch vụ cho ñiểm ñến du lịch 
“Chợ quê Cầu ngói Thanh Toàn”. 

- Nhãn hiệu chứng nhận cho ñiểm ñến du lịch “Chợ quê Cầu ngói Thanh Toàn” 
ñược ñăng ký bảo hộ, sử dụng, quản lý và khai thác có hiệu quả trên thực tế. 

- Hệ thống tổ chức, công cụ, phương tiện, ñiều kiện ñể quản lý, khai thác và 
phát triển sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu chứng nhận ñược thiết lập và triển khai 
vận hành trên thực tế. 

Sản phẩm dự kiến: 

- Bộ số liệu ñiều tra và báo cáo kết quả ñánh giá hiện trạng. 

- Bộ hồ sơ ñăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho ñiểm ñến “Chợ quê Cầu ngói 
Thanh Toàn” ñược Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận và cấp văn bằng bảo hộ. 

- Hệ thống văn bản quy ñịnh về quản lý việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận. 

- Mô hình tổ chức quản lý, ñiều hành, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận. 

- Hệ thống mẫu thiết kế công cụ, phương tiện quảng bá, phát triển nhãn hiệu 
chứng nhận. 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án. 

- Bài báo khoa học ñăng trên Tạp chí chuyên ngành. 

5. Dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Hương xưa 
làng cổ Phước Tích” cho làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong ðiền, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phong ðiền 
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Mục tiêu ñịnh hướng: 

- Làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa và du lịch của làng cổ Phước Tích. 

- ðánh giá ñược hiện trạng tình hình sản xuất, kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ 
tại làng cổ Phước Tích. 

- Nhãn hiệu chứng nhận “Hương xưa làng cổ Phước Tích” ñược ñăng ký bảo hộ, 
sử dụng, quản lý và khai thác có hiệu quả trên thực tế. 

- Hệ thống tổ chức, công cụ, phương tiện, ñiều kiện ñể quản lý, khai thác và 
phát triển sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu chứng nhận ñược thiết lập và triển khai 
vận hành trên thực tế. 

Sản phẩm dự kiến: 

- Bộ số liệu ñiều tra và báo cáo kết quả ñánh giá hiện trạng. 

- Bộ hồ sơ ñăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Hương xưa làng cổ Phước Tích” 
ñược Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận và cấp văn bằng bảo hộ. 

- Hệ thống văn bản quy ñịnh về quản lý việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận. 

- Mô hình tổ chức quản lý, ñiều hành, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận. 

- Hệ thống mẫu thiết kế công cụ, phương tiện quảng bá, phát triển nhãn hiệu 
chứng nhận. 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án. 

- Bài báo khoa học ñăng trên Tạp chí chuyên ngành. 

6. ðề tài: Nghiên cứu xác ñịnh một số loại sâu, bệnh chính gây hại và các biện pháp 
phòng trừ trên cây sen (sen Huế và sen cao sản) tại Thừa Thiên Huế. 

ðơn vị chủ trì: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế 

Mục tiêu ñịnh hướng:  

- Xác ñịnh ñược nguyên nhân gây bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ thích hợp. 

- Xác ñịnh ñược các loại sâu hại chính và biện pháp phòng trừ. 

- Xây dựng quy trình quản lý sâu, bệnh hại tổng hợp trên cây sen. 

- Thử nghiệm quy trình quản lý sâu bệnh hại tổng hợp trên ñồng ruộng. 

Sản phẩm dự kiến: 

- Báo cáo thực trạng sản xuất và tình hình gây bệnh hại cây sen trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

- Quy trình quản lý sâu, bệnh hại tổng hợp trên cây sen. 

- Mô hình thử nghiệm quy trình quản lý sâu, bệnh hại tổng hợp trên sen Huế với 
diện tích 0,1 ha. 

- Mô hình thử nghiệm quy trình quản lý sâu, bệnh hại tổng hợp trên sen cao sản 
với diện tích 0,2 ha. 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện ñề tài. 

- Bài báo khoa học ñăng trên Tạp chí chuyên ngành. 
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7. ðề tài: Nghiên cứu, xác ñịnh nguyên nhân và ñề xuất giải pháp bền vững 
phòng tránh nguy cơ sụt ñất tại khu vực xã Phong Xuân, huyện Phong ðiền. 

ðơn vị chủ trì: Trường ðại học Khoa học Huế 

Mục tiêu ñịnh hướng:  

- Làm rõ hiện trạng sụt ñất tại khu vực xã Phong Xuân, huyện Phong ðiền. 

- Xác ñịnh ñược nguyên nhân, khoanh vùng cảnh báo nguy cơ sụt ñất.  

- ðề xuất ñược giải pháp cụ thể, khả thi và bền vững ñể phòng tránh nguy cơ sụt ñất. 

Sản phẩm dự kiến: 

- Sơ ñồ phân vùng nguy cơ sụt ñất tỷ lệ 1/5.000 khu vực xã Phong Xuân, huyện 
Phong ðiền; tỷ lệ 1/1.000 cho khu vực trọng ñiểm có mức ñộ rủi ro cao. 

- Sơ ñồ ñịnh hướng các giải pháp phòng tránh nguy cơ sụt ñất tỷ lệ 1/5.000 khu vực 
xã Phong Xuân, huyện Phong ðiền. 

- Báo cáo hiện trạng khai thác mỏ, hiện trạng sụt ñất. 

- Báo cáo ñề xuất giải pháp phòng tránh nguy cơ sụt ñất. 

- Báo cáo khoa học tổng kết và báo cáo tóm tắt. 

- Bài báo khoa học ñăng trên Tạp chí chuyên ngành. 

8. Dự án: Ứng dụng chế phẩm vi sinh Quế Lâm ñể xử lý rơm, rạ ngay sau vụ 
thu hoạch tại ñồng ruộng thành phân bón hữu cơ cho vùng trồng lúa tại tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

ðơn vị chủ trì: Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm. 

Mục tiêu ñịnh hướng: 

Ứng dụng thành công chế phẩm vi sinh Quế Lâm ñể xử lý rơm, rạ ngay sau vụ thu 
hoạch tại ñồng ruộng thành phân bón hữu cơ có hiệu quả và dễ nhân rộng. 

Sản phẩm dự kiến:  

- Mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh Quế Lâm xử lý rơm, rạ thành phân bón 
hữu cơ: tại 10 ñiểm, quy mô 100ha (sản xuất lúa hữu cơ và sản xuất lúa truyền thống). 

- Quy trình xử lý rơm, rạ bằng chế phẩm vi sinh Quế Lâm thành phân bón hữu cơ 
tại ñồng ruộng. 

- 100 - 130 tấn phân bón hữu cơ. 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án. 

- Bài báo khoa học ñăng trên Tạp chí chuyên ngành. 

- Chuyên mục truyền thông trên ñài truyền hình. 

9. Dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Huế - Kinh ñô 
ẩm thực” cho các ñặc sản ẩm thực Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðơn vị chủ trì: Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế 



54 CÔNG BÁO/Số 46/Ngày 11-11-2019

 

Mục tiêu ñịnh hướng:  

- Xác ñịnh ñược ñặc trưng của ñặc sản ẩm thực Huế. 

- Nhãn hiệu chứng nhận “Huế - Kinh ñô ẩm thực” ñược ñăng ký, xác lập quyền 
bảo hộ, sử dụng, quản lý và khai thác có hiệu quả trên thực tế. 

- Hệ thống tổ chức, công cụ, phương tiện, ñiều kiện ñể quản lý, khai thác và 
phát triển sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu chứng nhận ñược thiết lập và triển khai 
vận hành trên thực tế. 

Sản phẩm dự kiến: 

- Báo cáo xác ñịnh ñặc trưng của ñặc sản ẩm thực Huế. 

- Bộ số liệu ñiều tra và báo cáo kết quả ñánh giá hiện trạng về hoạt ñộng sản xuất 
kinh doanh ñặc sản ẩm thực Huế. 

- Bộ hồ sơ ñăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Huế - Kinh ñô ẩm thực” cho các 
ñặc sản ẩm thực Huế ñược Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận và văn bằng bảo hộ ñược cấp. 

- Hệ thống nhận diện nhãn hiệu chứng nhận “Huế - Kinh ñô ẩm thực”. 

- Hệ thống văn bản quy ñịnh về quản lý việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận. 

- Mô hình tổ chức, quản lý, ñiều hành, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận. 

- Hệ thống mẫu thiết kế công cụ, phương tiện quảng bá, phát triển nhãn hiệu 
chứng nhận. 

- Báo cáo phương án thương mại cho sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu 
chứng nhận. 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án. 

- Bài báo khoa học ñăng trên Tạp chí chuyên ngành. 

IV. CÁC NHIỆM VỤ KHCN CẤP TỈNH THEO PHƯƠNG THỨC TUYỂN CHỌN 

8. Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất cam Nam ðông ñạt tiêu chuẩn VietGap. 

Mục tiêu ñịnh hướng:  

- Xây dựng thành công mô hình sản xuất cam Nam ðông giai ñoạn kinh doanh 
ñạt tiêu chuẩn VietGap. 

- Có ñược mô hình trồng và chăm sóc cam Nam ðông thời kỳ kiến thiết cơ bản 
theo hướng VietGap. 

Sản phẩm dự kiến: 

 - Mô hình sản xuất cam Nam ðông giai ñoạn kinh doanh ñạt tiêu chuẩn 
VietGap quy mô 03-05 ha, ñạt năng suất 12-15 tấn/ha. 

- Mô hình trồng và chăm sóc cam Nam ðông thời kỳ kiến thiết cơ bản theo 
hướng VietGap quy mô 01-02 ha. 

- Quy trình kỹ thuật sản xuất cam Nam ðông giai ñoạn kinh doanh ñạt tiêu 
chuẩn VietGap. 
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- Quy trình trồng, chăm sóc cam Nam ðông thời kỳ kiến thiết cơ bản theo 
hướng VietGap. 

- Giấy chứng nhận sản xuất quả an toàn ñạt tiêu chuẩn VietGap. 

- Bộ hồ sơ nội bộ theo dõi mô hình thời kỳ kiến thiết cơ bản theo hướng 
VietGap. 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án. 

- Bài báo khoa học ñăng trên Tạp chí chuyên ngành. 

- Chuyên mục truyền thông trên ðài Truyền hình. 

9. Dự án: Xây dựng mô hình nông hộ sản xuất than sinh học (biochar) từ phế 
phẩm nông nghiệp và ứng dụng trong canh tác cây trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Mục tiêu ñịnh hướng:  

- Có ñược mô hình nông hộ sản xuất than sinh học (biochar) từ phế phẩm 
nông nghiệp (rơm, trấu). 

- Có ñược mô hình ứng dụng than sinh học (biochar) trong canh tác một số cây trồng. 

Sản phẩm dự kiến: 

- 04 mô hình sản xuất than sinh học (biochar) quy mô nông hộ. 

- 04 mô hình ứng dụng than sinh học (biochar) trong canh tác, diện tích 
300-500 m2/mô hình. 

- Quy trình sản xuất than sinh học (biochar) và quy trình sử dụng than sinh học 
ñể canh tác. 

- 04 thiết bị sản xuất than sinh học (biochar) với năng suất ñầu vào 100kg trấu/mẻ 
và 50kg rơm/mẻ. 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án. 

- Bài báo khoa học ñăng trên Tạp chí chuyên ngành. 

- Chuyên mục truyền thông trên ðài Truyền hình. 

10. Dự án: Xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm thịt 
bò vàng huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Mục tiêu ñịnh hướng:  

- Xác ñịnh ñược ñặc trưng và phẩm chất của thịt bò vàng A Lưới. 

- ðánh giá hiện trạng tình hình chăn nuôi, giết mổ và kinh doanh thịt bò vàng tại 
A Lưới. 

- Thành lập ñược chủ thể (tổ chức ñứng ñơn) ñể ñăng ký, quản lý và phát triển 
nhãn hiệu tập thể thịt bò vàng A Lưới. 

- Tạo lập và bảo hộ ñược nhãn hiệu tập thể “Thịt bò vàng A Lưới” cho sản phẩm 
thịt bò vàng huyện A Lưới. 

- Hệ thống tổ chức, công cụ, phương tiện, ñiều kiện ñể quản lý, khai thác và phát triển 
nhãn hiệu tập thể thịt bò vàng A Lưới ñược triển khai và vận hành trên thực tế. 
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Sản phẩm dự kiến: 

- Bộ số liệu ñiều tra và báo cáo kết quả ñánh giá hiện trạng. 

- Bộ hồ sơ ñăng ký nhãn hiệu tập thể “Thịt bò vàng A Lưới” ñược Cục Sở hữu 
trí tuệ chấp nhận và cấp văn bằng bảo hộ. 

- Hệ thống văn bản quy ñịnh về quản lý nhãn hiệu tập thể. 

- Mô hình tổ chức quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể thịt bò vàng A Lưới 
trên thực tế. 

- Báo cáo phương án thương mại hóa sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể thịt bò vàng 
A Lưới. 

- Báo cáo khoa học tổng kết và báo cáo tóm tắt tổng kết dự án. 

- Bài báo khoa học ñăng trên Tạp chí chuyên ngành. 

Danh mục có tổng cộng 52 ñề tài, dự án (gồm: 40 ñề tài, dự án tiếp tục thực hiện 
trong năm 2019 và 12 ñề tài, dự án mới ñưa vào kế hoạch năm 2019./. 

  

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Phan Ngọc Thọ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 18/CT-UBND 

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

 
     Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 10 năm 2019  

 

CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết 

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
  

Hiện nay, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết ñang diễn biến phức tạp tại nhiều 

ñịa phương trên cả nước. Tính ñến hết ngày 30/9/2019, ñã ghi nhận hơn 211.882 

trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong ñó có 40 trường hợp tử vong. 

Tại Thừa Thiên Huế, tính ñến hết ngày 24/10/2019  ñã có 1.513  trường hợp 

xác ñịnh sốt xuất huyết, tăng 6,5 lần so với cùng kỳ năm 2018. 9/9 huyện/thị xã/thành phố 

ñều ñã phát hiện bệnh nhân sốt xuất huyết. Thời tiết nóng, ẩm ñang rất thuận lợi cho 

muỗi sốt xuất huyết sinh sôi, nảy nở. Số ca bệnh sốt xuất huyết ñang tăng nhanh.  

ðể chủ ñộng ngăn chặn, không ñể dịch bệnh sốt xuất huyết lan rộng, kéo dài, 

tiến tới giảm thiểu số mắc và tử vong do sốt xuất huyết trên ñịa bàn tỉnh, thực hiện chỉ ñạo 

của Bộ Y tế và văn bản số 1570-CV/TU ngày 09/8/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế: 

- Tăng cường chỉ ñạo các cấp chính quyền, huy ñộng các tổ chức chính trị, xã hội 

tuyên truyền, vận ñộng người dân “Hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh”, vệ sinh môi trường, 

triển khai quyết liệt chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy trên ñịa bàn, ñặc biệt tại 

các công trường xây dựng, nhà trọ, các bãi rác công cộng, tại các vựa vật liệu phế thải... 

- Phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn ñể giám sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên ñịa bàn. 

Xử phạt các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 176/2013/Nð-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy ñịnh 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.  

- Có biện pháp xử lý kiên quyết ñối với các xã, phường, thị trấn có biểu hiện 

chủ quan, ñể dịch lan rộng, kéo dài. 
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- Huy ñộng nguồn lực của ñịa phương hỗ trợ cho các hoạt ñộng phòng, chống dịch 

và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tình hình dịch sốt xuất huyết trên ñịa bàn 

quản lý. 

2. Sở Y tế: 

- Chủ ñộng xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, chỉ ñạo Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh, Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố Huế chủ trì, phối hợp với 

chính quyền các ñịa phương theo dõi chặt chẽ tình hình ñể kịp thời triển khai các hoạt ñộng 

phòng, chống dịch, khống chế không ñể dịch bùng phát, lan rộng; hạn chế tối ña tỉ lệ 

bệnh nhân tử vong. 

- Chỉ ñạo các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị ñầy ñủ cơ số thuốc, phương tiện 

cấp cứu, ñiều trị và giường bệnh ñể kịp thời phục vụ bệnh nhân trong trường hợp xảy 

ra dịch. 

- Tổ chức ñánh giá tình hình và quá trình triển khai công tác phòng, chống sốt 

xuất huyết trên ñịa bàn trong thời gian qua. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan 

ñể cung cấp thông tin về phòng, chống dịch sốt xuất huyết cho các cơ quan thông tấn 

báo chí khi có dịch. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế 

và ðài Phát thanh Truyền hình các ñịa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tuyên truyền, 

cung cấp thông tin ñầy ñủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng 

chống dịch sốt xuất huyết, cách phát hiện sớm ca bệnh ñể người dân tích cực, chủ ñộng 

thực hiện phòng chống dịch, ñưa người có dấu hiệu mắc bệnh ñến ngay cơ sở y tế nơi 

gần nhất ñể khám và ñiều trị. 

4. Sở Giáo dục và ðào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và Tỉnh ñoàn có kế hoạch 

chỉ ñạo các cơ sở giáo dục, ñơn vị trường học trên ñịa bàn tỉnh chỉ ñạo các trường học 

ñẩy mạnh hoạt ñộng truyền thông phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trong trường học; 

huy ñộng lực lượng học sinh tham gia kiểm tra dụng cụ chứa nước trong gia ñình, 

trong nhà trường và thực hiện diệt lăng quăng/bọ gậy tại hộ gia ñình và cộng ñồng 

theo hướng dẫn của ngành Y tế. 
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5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và ðầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí 

phòng, chống dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác theo ñề xuất của Sở Y tế và 

các ban, ngành liên quan ñể ñảm bảo nguồn lực triển khai các hoạt ñộng phòng, 

chống dịch ñạt hiêu quả. 

6. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các tổ chức thành viên 

chủ ñộng, tích cực tham gia cùng chính quyền các cấp, ngành Y tế và các ban, ngành 

liên quan thực hiện có hiệu quả các hoạt ñộng phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên 

ñịa bàn. 

7. ðề nghị Bệnh viện Trung ương Huế và các Bệnh viện bộ, ngành ñóng trên 

ñịa bàn chủ ñộng xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch của ñơn vị theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế; thu dung và ñiều trị bệnh nhân trên ñịa bàn tỉnh. 

Nhận ñược Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, ñoàn thể 

cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế nghiêm túc tổ chức 

triển khai thực hiện./. 

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

 
Nguyễn Dung 
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