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

Trang

08-11-2019

Quyết ñịnh số 71/2019/Qð-UBND quy ñịnh chính sách hưởng
lợi khi khai thác chính và tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng thuộc
nguồn vốn ngân sách ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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11-11-2019

Quyết ñịnh số 72/2019/Qð-UBND ban hành quy ñịnh ñịnh mức
hỗ trợ ñối với từng loại hạng mục, công trình quy ñịnh tại
Nghị ñịnh số 57/2018/Nð-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của
Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp
ñầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
09-11-2019

Quyết ñịnh số 2865/Qð-UBND về việc ñiều ñộng và bổ nhiệm
ông ðặng Hữu Phúc, giữ chức vụ Giám ñốc Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội.
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09-11-2019

Quyết ñịnh số 2866/Qð-UBND về việc ñiều ñộng và bổ nhiệm
ông Hoàng Tiến Minh, giữ chức vụ Phó Giám ñốc Sở Xây dựng tỉnh.
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09-11-2019

Quyết ñịnh số 2867/Qð-UBND về việc công nhận ñiểm du lịch
thác Nhị Hồ.
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09-11-2019

Quyết ñịnh số 2868/Qð-UBND về việc công nhận ñiểm du lịch
Hồ Truồi.
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11-11-2019

Quyết ñịnh số 2873/Qð-UBND về việc cử ông Nguyễn ðại Vui,
Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, thành viên Hội ñồng quản lý
Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội ñồng
quản lý Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh
Thừa Thiên Huế.
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08-11-2019

Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp
thủy lợi phòng, chốnghạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn,
phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019 - 2020.
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11-11-2019

Chỉ thị số 20/CT-UBND về lập kế hoạch ñầu tư công trung hạn 5
năm giai ñoạn 2021 - 2025.

21

14-11-2019

Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tập trung triển khai quyết liệt,
ñồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh ñộng vật vụ ðông Xuân.

28
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 71/2019/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 11 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Quy ñịnh chính sách hưởng lợi khi khai thác chính và tận dụng,
tận thu gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách ñầu tư
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phươngngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị ñịnh số 156/2018/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy ñịnh về quản lý, truy xuất nguồn gốc
lâm sản;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình
số 1873/TTr-SNNPTNT ngày 15 tháng 10 năm 2019.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
1. Quyết ñịnh này quy ñịnh về chính sách hưởng lợi khi khai thác chính và tận
dụng, tận thu gỗ rừng trồng (sau ñây viết chung là khai thác) thuộc các dự án ñầu tư
từ nguồn ngân sách gồm dự án 327 và dự án 661.
2. Chính sách hưởng lợi khác không quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này ñược thực hiện
theo quy ñịnh của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
1. Cơ quan quản lýnhà nước về lâm nghiệp.
2. Chủ rừng (theo quy ñịnh tại ðiều 8 Luật Lâm nghiệp).
3. Hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng dân cư nhận giao khoán rừng ñể quản lý,
bảo vệ rừng ñối với các dự án theo quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 1 Quyết ñịnh này.
4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan khác.
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ðiều 3. Xác ñịnh nguồn thu ñể phân chia cho các ñối tượng hưởng lợi
Nguồn thu ñể phân chia cho các ñối tượng hưởng lợi (sau ñây viết chung là
nguồn thu) là giá trị lâm sản hợp pháp thu ñược từ khai thác rừng trồng sau khi trừ ñi
chi phí sản xuất (gồm chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp) và các khoản thuế, phí
phải nộp theo quy ñịnh.
ðiều 4. Chính sách hưởng lợi
1. Hưởng lợi từ rừng phòng hộ, sản xuất không có giao khoán.
Chủ rừng ñược hưởng lợi từ rừng theo quy ñịnh của Luật Lâm nghiệp và các
văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp.
2. Hưởng lợi rừng sản xuất có thực hiện giao khoán.
Trường hợp chủ rừng có thực hiện giao khoán cho hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng
dân cư nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng (từ thời ñiểm kết thúc ñầu tư xây dựng cơ bản
cho ñến khi khai thác) trên diện tích rừng ñã ñược ñầu tư từ nguồn vốn ngân sách gồm
dự án 327, dự án 661 khi khai thác rừng ñược áp dụng chính sách hưởng lợi như sau:
a) Trường hợp bênnhận khoán quản lý, bảo vệ rừng ñã nhận chi trả tiền quản lý
bảo vệ hàng năm:
- Bên nhận khoán ñược hưởng 12% nguồn thu.
- Chủ rừng ñược hưởng 88% nguồn thu và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ
tài chính theo quy ñịnh của Nhà nước và phải trồng lại rừng vào thời vụ sớm nhất
ngay sau khi hoàn thành việc khai thác.
b) Trường hợp bên nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng không nhận tiền quản lý
bảo vệ hàng năm:
- Bên nhận khoán ñược hưởng 15% nguồn thu.
- Chủ rừng ñược hưởng 85% nguồn thu và có trách nhiệmthực hiện nghĩa vụ
tài chính theo quy ñịnh của Nhà nướcvà phải trồng lại rừng vào thời vụ sớm nhất
ngay sau khi hoàn thành việc khai thác.
3. Hưởng lợi từ rừng phòng hộ, sản xuất có thực hiện giao khoán cho bên nhận
khoán không thuộc quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này thì ñược hưởng lợi trên diện tích
khoán theo quy ñịnh của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
ðiều 5. Hiệu lực thi hành
Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2019 và thay thế Quyết ñịnh
số 72/2018/Qð-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thừa Thiên Huế quy ñịnh chính sách hưởng lợi khi khai thác chính và tận dụng, tận thu
gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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ðiều 6. Trách nhiệm thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính trong phạm vi trách nhiệm
quyền hạn ñược giao chỉñạo, hướng dẫn chủ rừng và tổ chức, cá nhân có liên quan
thực hiện chính sách hưởng lợi từ rừng theo quy ñịnh hiện hành của pháp luật về
lâm nghiệp và theo quy ñịnh này.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các tổ chức,
ñơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 72/2019/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 11 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành quy ñịnh ñịnh mức hỗ trợ ñối với từng loại hạng mục, công trình
quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 57/2018/Nð-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ
về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp ñầu tư vào lĩnh vực
nông nghiệp, nông thôn 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 57/2018/Nð-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ
về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;
Căn cứ Thông tư 04/2018/TT-BKHðT ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch
và ðầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 57/2018/Nð-CP ngày 17 tháng 4
năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp ñầu tư
vào nông nghiệp, nông thôn;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 2085/TTr-SKHðT
ngày 31 tháng 7 năm 2019 và Công văn số 2863/SKHðT-KTN ngày 02 tháng 10
năm 2019.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Quy ñịnh ñịnh mức hỗ trợ ñối với từng loại hạng mục, công trình quy ñịnh
tại Nghị ñịnh số 57/2018/Nð-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế,
chính sách khuyến khích doanh nghiệp ñầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:
1. Phạm vi ñiều chỉnh
Quyết ñịnh này quy ñịnh về ñịnh mức hỗ trợ ñối với từng loại hạng mục, công trình
quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 57/2018/Nð-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ
về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp ñầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp,
nông thôn trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. ðối tượng áp dụng
a) Các doanh nghiệp ñược thành lập, ñăng ký, hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp và
có dự án ñầu tư quy ñịnh tại khoản 3, 4, 5, ðiều 3 Nghị ñịnh số 57/2018/Nð-CP.
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b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách ưu ñãi
và hỗ trợ theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh này.
3. Nội dung ñịnh mức hỗ trợ: Theo phụ lục ñính kèm.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày22 tháng 11 năm 2019.
ðiều 3. Tổ chức thực hiện
1. Các ñịnh mức quy ñịnh tại Quyết ñịnh này là cơ sở ñể Sở Kế hoạch và ðầu tư
tham mưu UBND tỉnh giá trị cam kết hỗ trợ cho doanh nghiệp ñầu tư theo Nghị ñịnh
số 57/2018/Nð-CP; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính toán giá trị nghiệm thu
công trình, dự án ñược hỗ trợ ñầu tư tại Nghị ñịnh số 57/2018/Nð-CP cho doanh nghiệp,
trường hợp giá trị nghiệm thu doanh nghiệp ñề nghị thấp hơn giá trị nghiệm thu
tính toán theo các ñịnh mức này thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ
hồ sơ nghiệm thu của doanh nghiệp ñể tính toán giá trị nghiệm thu.
2. Trong quá trình thực hiện Quyết ñịnh này, nếu phát sinh vướng mắc ñề nghị các
cơ quan, tổ chức, ñơn vị và doanh nghiệp có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và
ðầu tư ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan
chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các ñơn vị, 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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PHỤ LỤC
ðịnh mức hỗ trợ ñối với từng loại hạng mục, công trình quy ñịnh tại Nghị ñịnh
số 57/2018/Nð-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế,
chính sách khuyến khích doanh nghiệp ñầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp,
nông thôn trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Kèm theo Quyết ñịnh số 72/2019/Qð-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2019
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Nội dung hỗ trợ

ðơn vị
tính

ðịnh mức
hỗ trợ
(1.000ñ)

1

Hệ thống ñiện

a

Hệ thống ñiện trong hàng rào dự án (bao gồm trạm, dây)

KVA

1.000

b

Hệ thống ñiện ngoài hàng rào dự án (bao gồm trạm, dây)

KVA

1.000

2

Hệ thống cấp nước ngoài hàng rào dự án (ñường
ống chính có ñường kính tối thiểu 50 mm ñến
chân công trình)

1 km

100.000

3

Hệ thống ñường giao thông

TT

a

ðường giao thông trong hàng rào dự án

1 m2

500

b

ðường giao thông ngoài hàng rào dự án

1 m2

1.200

c

ðường giao thông ñến vùng nguyên liệu

1 km

450.000

4

San lấp mặt bằng

a

ðào, ñắp ñất

1 m3

10

b

ðào, ñắp ñá

1m3

50

c

Nền bê tông các loại

1 m2

200

Ghi chú

ðường bê tông
xi măng (dày tối
thiểu 15cm, bao
gồm cả hệ thống
thoát nước).
Nền ñường rộng
tối thiểu 6,5m;
mặt ñường rộng
tối thiểu 3,5m;
kết cấu bê tông
nhựa nóng dày
tối thiểu 5cm
hoặc bê tông xi
măng dày tối
thiểu 15cm (bao
gồm hệ thống
thoát nước và
chống sạt lở).
Mặt ñường rộng
tối thiểu 3,5m;
có ngầm hoặc
cầu bê tông qua
suối.
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TT
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ðơn vị
tính

ðịnh mức
hỗ trợ
(1.000ñ)

5

Nhà

a

Nhà xưởng, nhà kho cao từ 5m trở lên

1m2

1.000

b

Nhà xưởng, nhà kho cao dưới 5m

1m2

700

c

Nhà ở xã hội 2 tầng trở lên cho người lao ñộng
(≥ 100 lao ñộng)

1m2

2.000

d

Nhà ở xã hội 1 tầng cho người lao ñộng (≥ 100 lao ñộng)

1m2

1.000

6

Nước sạch

a

Xây mới nhà máy sản xuất nước sạch

1 m3/ngñ

3.000

b

Nâng cấp cải tạo nhà máy sản xuất nước sạch

1 m3/ngñ

2.000

c

ðường ống chính dẫn ñến các khu vực dân cư có từ
10 hộ trở lên (có ñường kính tối thiểu 50 mm)

7

Xử lý nước thải

a

Ghi chú

Nhà kiên cố, cấp
IV trở lên

Mức hỗ trợ tối ña
không quá 50%
chi phí ñường
ống chính của dự
án

1 km

35.000

Bể lắng, bể sục khí

1 m3

2.000

b

Hồ chứa nước thải

1 m3

50

c

ðường ống (có ñường kính tối thiểu 50 mm)

1m

100

Vật liệu nhựa,
kim loại, bê tông

d

Máy bơm

1 m3/giờ

500

Tính theo công suất

8

Xây dựng khu, vùng, dự án ứng dụng công nghệ cao

a

Nhà kính, nhà lưới

1 m2

100

b

Tưới phun

1 m2

30

c

Tưới nhỏ giọt

1 m2

30

9

Thiết bị

a

Nhập từ các nước phát triển

1tấn

70.000

b

Nhập từ nước khác

1tấn

50.000

c

Sản xuất tại Việt Nam

1tấn

55.000

10

Thủy sản

a

Mua tàu làm dịch vụ nghề cá trên biển tải trọng
tối thiểu tàu 200 DWT

1 DWT

30.000

b

Hạ tầng ao nuôi, cấp nước, thoát nước, xử lý
môi trường cho Dự án nuôi trồng thủy sản tập trung
công nghệ cao (diện tích tối thiểu 5 ha trở lên)

1 ha

200.000

11

ðào tạo nguồn nhân lực

a

Hỗ trợ công nhân (3 tháng)

triệu ñồng

6.000

b

Hỗ trợ nông dân (3 tháng)

triệu ñồng

1.500

Vật liệu bê tông,
xây gạch
Có lát tấm bê
tông xung quanh

10
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ðơn vị
tính

ðịnh mức
hỗ trợ
(1.000ñ)

TT

Nội dung hỗ trợ

12

Phát triển thị trường (tính cho một tỷ ñồng
doanh thu)

13

Giống cây trồng, vật nuôi

a

Cây giống gốc cây lâm nghiệp, nông nghiệp, hoa,…
sản xuất bằng công nghệ nuôi cấy mô

1 cây

10

b

Bò giống sữa cao sản; bò giống thịt cao sản

1 con

10.000

d
ñ
e
g
h
i
k
l
m

Giống gia cầm
Giống Lợn
Giống Bò
Giống Trâu
Giống Ngựa
Giống Cừu
Giống Dê
Bò sữa (nhập), quy mô ñàn nhỏ hơn 5000 con
Bò sữa (nhập), quy mô ñàn lớn hơn 5000 con

1 con
1 con
1 con
1 con
1 con
1 con
1 con
1 con
1 con

1.000
15.000
20.000
20.000
20.000
15.000
15.000
15.000
10.000

Ghi chú

50.000

Giống Gốc vật
nuôi ñược hỗ trợ
thuộc danh mục
giống vật nuôi
cao sản quy ñịnh
tại Thông tư số
14/2014/TTBNNPTNT ngày
28/4/2014
của
Bộ Nông nghiệp
và Phát triển
nông thôn.
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Số: 2865/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc ñiều ñộng và bổ nhiệm ông ðặng Hữu Phúc,
giữ chức vụ Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết ñịnh số 27/2003/Qð-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm
cán bộ, công chức lãnh ñạo;
Căn cứ Quyết ñịnh số 52/2015/Qð-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ,
công chức tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Thông báo số 491-TB/TU ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc ñiều ñộng, bổ nhiệm cán bộ;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. ðiều ñộng ông ðặng Hữu Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc,
ñến nhận công tác tại Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội và bổ nhiệm giữ chức vụ
Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội.
Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2019 ñến ngày 10
tháng 11 năm 2024.
Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.
ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Nội vụ,
Lao ñộng - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, Thủ
trưởng các cơ quan có liên quan và ông ðặng Hữu Phúc chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2866/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 11 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc ñiều ñộng và bổ nhiệm ông Hoàng Tiến Minh,
giữ chức vụ Phó Giám ñốc Sở Xây dựng tỉnh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết ñịnh số 27/2003/Qð-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm
cán bộ, công chức lãnh ñạo;
Căn cứ Quyết ñịnh số 52/2015/Qð-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ,
công chức tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Thông báo số 490-TB/TU ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc ñiều ñộng, bổ nhiệm cán bộ;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. ðiều ñộng ông Hoàng Tiến Minh, Giám ñốc Ban Quản lý Khu vực
Phát triển ñô thị tỉnh, ñến nhận công tác tại Sở Xây dựng và bổ nhiệm giữ chức vụ
Phó Giám ñốc Sở Xây dựng tỉnh.
Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2019 ñến ngày
15 tháng 11 năm 2024.
Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.
ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Nội vụ,
Xây dựng; Ban Quản lý Khu vực Phát triển ñô thị tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có
liên quan và ông Hoàng Tiến Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 2867/Qð-UBND

13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc công nhận ñiểm du lịch thác Nhị Hồ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị ñịnh số 168/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Du lịch;
Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Du lịch;
Xét ñề nghị của Sở Du lịch tại Tờ trình số 1162/TTr-SDL ngày 04 tháng 11
năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công nhận ñiểm du lịch:
THÁC NHỊ HỒ
Xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Trách nhiệm quản lý ñiểm du lịch:
1. ðơn vị quản lý ñiểm du lịch thác Nhị Hồ có trách nhiệm thực hiện việc tổ chức
quản lý, khai thác, phát triển ñiểm du lịch theo ñúng quy ñịnh của Luật Du lịch
và các văn bản pháp luật có liên quan.
2. Các Sở, ngành: Du lịch, Giao thông Vận tải, Công an huyện Phú Lộc, UBND
huyện Phú Lộc, UBND xã Lộc Trì có trách nhiệm hướng dẫn HTX Du lịch - Dịch vụ
thác Nhị Hồ tổ chức quản lý, khai thác, phát triển ñối với ñiểm du lịch thác Nhị Hồ
ñảm bảo an toàn, hiệu quả, bền vững.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở, ngành: Du lịch,
Giao thông vận tải, Công an huyện Phú Lộc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc Trì; Giám ñốc HTX Du lịch - Dịch vụ thác Nhị Hồ và
các cơ quan, ñơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

14

CÔNG BÁO/Số 47/Ngày 18-11-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2868/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc công nhận ñiểm du lịch Hồ Truồi
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị ñịnh số 168/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Du lịch;
Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Du lịch;
Xét ñề nghị của Sở Du lịch tại Tờ trình số 1163/TTr-SDL ngày 04 tháng 11
năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công nhận ñiểm du lịch:
HỒ TRUỒI
Xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Trách nhiệm quản lý ñiểm du lịch:
1. ðơn vị quản lý ñiểm du lịch Hồ Truồi có trách nhiệm thực hiện việc tổ chức quản
lý, khai thác, phát triển ñiểm du lịch theo ñúng quy ñịnh của Luật Du lịch và các văn bản
pháp luật có liên quan.
2. Các Sở, ngành: Du lịch, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Công an huyện Phú Lộc, UBND huyện Phú Lộc, UBND xã Lộc Hòa có trách nhiệm
hướng dẫn HTX Dịch vụ - Du lịch Thanh niên Lộc Hòa tổ chức quản lý, khai thác,
phát triển ñối với ñiểm du lịch Hồ Truồi ñảm bảo an toàn, hiệu quả, bền vững.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở, ngành: Du lịch,
Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an huyện Phú Lộc;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc Hòa;
Giám ñốc HTX Dịch vụ - Du lịch Thanh niên Lộc Hòa và các cơ quan, tổ chức, cá nhân
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

CÔNG BÁO/Số 47/Ngày 18-11-2019
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

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

Số: 2873/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 11 năm 2019
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QUYẾT ðỊNH
Về việc cử ông Nguyễn ðại Vui, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, thành viên
Hội ñồng quản lý Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh kiêm giữ chức vụ
Chủ tịch Hội ñồng quản lý Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp
nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết ñịnh số 27/2003/Qð-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức,
miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh ñạo;
Căn cứ Quyết ñịnh số 453/Qð-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết ñịnh số 454/Qð-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho
doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1466/TTr-SNV ngày 06
tháng 11 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Cử ông Nguyễn ðại Vui, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, thành viên
Hội ñồng quản lý Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh, kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Quỹ Bảo lãnh
tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2019 ñến ngày 14 tháng 11
năm 2024.
Phụ cấp chức vụ kiêm nhiệm thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết ñịnh số
1258/Qð-UBND ngày 24/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cử cán bộ lãnh ñạo,
quản lý kiêm nhiệm.
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc
Sở Kế hoạch và ðầu tư, Hội ñồng quản lý Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế,
Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; thủ trưởng các cơ quan
liên quan và ông Nguyễn ðại Vui chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

CÔNG BÁO/Số 47/Ngày 18-11-2019
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 19/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 11 năm 2019
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán,
thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh
mùa khô năm 2019 - 2020

Căn cứ Chỉ thị số 8008/CT-BNN-TCTL ngày 25/10/2019 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi
phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và
dân sinh mùa khô năm 2019 - 2020.
Theo dự báo củaTrung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tổng lượng
mưa từ nay ñến cuối năm 2019 trên ñịa bàn tỉnh xấp xỉ cao hơn trung bình nhiều năm,
từ tháng 01-3/2020 ở mức xấp xỉ và hoặc cao hơn trung bình nhiều năm, tháng 4/2020
phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-25%. Dòng chảy trên các sông, suối từ
tháng 11/2019-4/2020 thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 20-50%. Hiện tại,
mực nước các hồ thủy lợi trên ñịa bàn tỉnh ñạt khoản 60% dung tích thiết kế, các hồ
thủy ñiện ñạt khoảng 20-30% dung tích thiết kế. ðến cuối mùa mưa, các hồ chứa thủy lợi
khả năng sẽ không tích ñược ñầy nước, phổ biến thiếu hụt từ 10-20% so với dung tích
thiết kế. Các hồ chứa thủy ñiện cũng ở mức thấp hơn dung tích thiết kế từ 20-40%.
Với thực trạng nguồn nước hiện tại và thông tin nhận ñịnh khí tượng, thủy văn,
khả năng sẽ xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2019 - 2020
trên ñịa bàn tỉnh.
ðể bảo ñảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt, nhu cầu
thiết yếu khác, phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm
2019 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và
thành phố Huế, các cơ quan, ñoàn thể trong tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế:
Xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn với các
kịch bản về nguồn nước có khả năng xảy ra ñể kịp thời triển khai các giải pháp phù hợp,
giảm ñến mức tối thiểu thiệt hại, ổn ñịnh sản xuất và ñời sống của nhân dân trên ñịa bàn.
Thường xuyên kiểm kê nguồn nước trong công trình thủy lợi, thực hiện tiết kiệm
nước ngay từ ñầu mùa khô, có kế hoạch phân phối nước hợp lý ñể ñảm bảo cung cấp
ñầy ñủ cho các nhu cầu thiết yếu (sinh hoạt, chăn nuôi, cây trồng lâu năm,...) và sản xuất
nông nghiệp cho cả mùa khô năm 2019 - 2020.
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Kiểm kê nguồn nước trong công trình thủy lợi, cân ñối ñể bố trí cơ cấu sản xuất,
mùa vụ, thời ñiểm xuống giống lúa phù hợp, bảo ñảm hạn chế tác ñộng của hạn hán,
thiếu nước, xâm nhập mặn ảnh hưởng ñến năng suất cây trồng; chuyển ñổi cơ cấu
cây trồng ñối với những diện tích thiếu nước; tăng cường sử dụng các giống cây trồng
thích ứng với ñiều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
Tận dụng tối ña nguồn nước tự nhiên còn lại sau mùa mưa từ ao, hồ, sông suối,
kênh rạch ñể cung cấp cho sản xuất vụ ðông Xuân, tiết kiệm nguồn nước từ các hồ
chứa thủy lợi, thủy ñiện ñể dành cung cấp cho các vụ sản xuất sau.
Thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn
(nông - lộ - phơi, ướt khô xen kẽ, phun mưa, nhỏ giọt,...).
Tăng cường thực hiện việc nạo vét, khơi thông, vớt bèo ñể thông thoáng dòng chảy
các sông, hói, kênh mương nội ñồng ñể tích trữ nước. Chủ ñộng lực lượng, thiết bị,
bổ sung các loại máy bơm nước, bơm chuyền khi cần thiết.
Chỉ ñạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn hướng dẫn người dân thực
hiện kê khai ban ñầu theo ñúng quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 02/2017/Nð-CP ngày
09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ñể khôi
phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng, thủy văn, kế hoạch vận hành của
các nhà máy thủy ñiện, các hồ chứa nước thủy lợi ñể vận hành tích nước phù hợp, chỉ ñạo
vận hành bổ sung nguồn nước theo nhu cầu bảo ñảm phục vụ sản xuất nông nghiệp
và cấp nước dân sinh, ñồng thời phải bảo ñảm an toàn tuyệt ñối ñập, hồ chứa nước;
hướng dẫn xây dựng, kiểm tra phương án phòng, chống hạn của các huyện, thị xã và
thành phố Huế.
Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm kê
nguồn nước trữ trong các hồ chứa thủy lợi, thủy ñiện vào cuối mùa mưa ñể kịp thời
ñiều chỉnh kế hoạch cấp nước cho hạ du các hồ chứa nước thủy ñiện trong mùa khô
2019 - 2020, trong ñó tập trung ưu tiên cấp nước cho dân sinh, sản xuất nông nghiệp
và các ngành kinh tế khác.
3. Sở Công Thương:
Chỉ ñạo Công ty ðiện lực Thừa Thiên Huế ñảm bảo ưu tiên cấp ñiện ổn ñịnh
cho sinh hoạt, vận hành các hồ chứa, trạm bơm phục vụ công tác phòng, chống hạn
kịp thời.
Căn cứ vào tình hình lượng nước của các hồ thủy ñiện và dự báo lượng mưa từ
nay ñến cuối năm 2019, chỉ ñạo các chủ hồ thủy ñiện xây dựng và giám sát kế hoạch
vận hành ñảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành
kinh tế khác trên ñịa bàn Tỉnh cho ñến cuối năm 2020.
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4. Sở Xây dựng:
Chỉ ñạo Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế căn cứ tình hình nguồn
nước hiện nay ñể xây dựng kế hoạch cấp nước sinh hoạt, công nghiệp cho nhân dân
trên ñịa bàn tỉnh từ nay ñến cuối năm 2020.
5. Sở Tài chính:
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan tham mưu Ủy ban nhân
dân tỉnh cân ñối, bố trí nguồn vốn ñể thực hiện công tác phòng chống hạn hán, thiếu
nước, xâm nhập mặn.
6. Sở Kế hoạch và ðầu tư:
Cân ñối nguồn vốn ñầu tư các công trình, dự án thủy lợi theo kế hoạch năm 2020,
ưu tiên ñầu tư các công trình thủy lợi tạo nguồn, cấp nước sạch phục vụ chống hạn hán,
xâm nhập mặn.
7. Các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy ñiện:
Thực hiện việc vận hành phát ñiện hợp lý và ñiều tiết, cấp nước cho hạ du
trong mùa khô 2019 - 2020 theo quy trình vận hành liên hồ ñã ñược Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt tại Quyết ñịnh số 2482/Qð-TTg ngày 30/12/2015.
8. ðài Khí tượng thủy văn tỉnh:
Thường xuyên cập nhật số liệu, tình hình diễn biến về thời tiết, khí tượng thủy văn,
thông báo cho các ñịa phương, cơ quan thông tấn báo chí và các ñơn vị liên quan biết
ñể kịp thời chỉ ñạo chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn.
9. Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Quản lý khai thác công trình
thủy lợi Thừa Thiên Huế:
Chủ ñộng phối hợp với các ñịa phương chuẩn bị sẵn sàng phương án phòng,
chống hạn hán, xâm nhập mặn, xác ñịnh cụ thể từng vùng có khả năng thiếu nước ñể
có kế hoạch chống hạn và biện pháp cấp nước hợp lý.
Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nguồn nước, vận hành các công trình
thủy lợi, các công trình ngăn mặn, giữ ngọt Thảo Long, Cửa Lác, các cống trên ñê, trên
sông hợp lý phục vụ chống hạn; tổ chức tưới hiệu quả và tiết kiệm nước; thường xuyên
báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
10. ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế:
Tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình nguồn nước, xâm nhập mặn
tới người dân, nâng cao ý thức người dân trong việc sử dụng nước tiết kiệm; vận ñộng
nhân dân phối hợp với các ñơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi tranh thủ lấy,
trữ nước và sử dụng nước hiệu quả;
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11. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh khác tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình,
chủ ñộng phối hợp với các ñịa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống
hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn.
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố Huế và các ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ ñạo,
triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 20/CT-UBND
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 11 năm 2019

CHỈ THỊ
Về lập kế hoạch ñầu tư công trung hạn 5 năm giai ñoạn 2021 - 2025
Căn cứ Luật ðầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Chỉ thị số 20/CT-TTg
ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch ñầu tư công
trung hạn giai ñoạn 2021 - 2025, Văn bản số 5743/BKHðT-TH ngày 14 tháng 8 năm 2019
của Bộ Kế hoạch và ðầu tư về việc lập kế hoạch ñầu tư công trung hạn 5 năm giai ñoạn
2021 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ thị các Sở, ban, ngành, UBND
các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước tỉnh quản lý trên ñịa bàn
triển khai lập kế hoạch ñầu tư công trung hạn 5 năm giai ñoạn 2021 - 2025 như sau:
I. ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ðẦU TƯ CÔNG
TRUNG HẠN GIAI ðOẠN 2016 - 2020
Căn cứ các Nghị quyết của ðảng; các Nghị quyết của Chính phủ; Nghị quyết
của Hội ñồng nhân dân các cấp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính
05 năm ñịa phương giai ñoạn 2016 - 2020, kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn
2016 - 2020, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, trên cơ sở
tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch ñầu tư công các năm 2016 - 2018, ước thực hiện
năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020, các các Sở, ban, ngành và huyện, thị xã,
thành phố, các doanh nghiệp nhà nước tỉnh quản lý trên ñịa bàn ñánh giá tình hình
thực hiện kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020 theo từng nguồn vốn
cụ thể; bao gồm: kế hoạch ñầu tư nguồn ngân sách nhà nước (vốn ngân sách trung ương
(bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) và vốn cân ñối ngân sách ñịa phương); vốn từ
nguồn thu ñể lại cho ñầu tư nhưng chưa ñưa vào cân ñối ngân sách nhà nước; vốn tín dụng
ñầu tư phát triển của Nhà nước; vốn vay khác của ngân sách ñịa phương; vốn hỗ trợ
phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu ñãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Trong
báo cáo ñánh giá tình hình thực hiện kế hoạch ñầu tư công cần tập trung phân tích các
nội dung sau:
1. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch theo ngành, lĩnh vực, chương trình,
dự án theo từng nguồn vốn so với kế hoạch ñược duyệt, bao gồm: tình hình phân bổ và
ñiều chỉnh kế hoạch ñầu tư vốn hằng năm cho các dự án ñã ñược giao kế hoạch ñầu tư
công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020, kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang
(nếu có), ñiều chỉnh kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020 (nếu có),
kết quả giải ngân, trong ñó chia ra: vốn thuộc kế hoạch năm, vốn năm trước ñược kéo dài
sang năm sau; số lượng dự án ñiều chỉnh tổng mức ñầu tư so với quyết ñịnh ñầu tư
ban ñầu; số lượng dự án thực hiện chậm tiến ñộ so với quyết ñịnh ñầu tư và kế hoạch
ñầu tư ñã ñược phê duyệt; tình hình lập, thẩm ñịnh, phê duyệt quyết ñịnh chủ trương
ñầu tư, quyết ñịnh ñầu tư các dự án ñầu tư công và ñiều chỉnh dự án ñầu tư công (nếu có)
theo quy ñịnh của Luật ðầu tư công và các văn bản chỉ ñạo ñiều hành của Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh.
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ðối với vốn ñầu tư trong cân ñối ngân sách ñịa phương, báo cáo rõ số vốn cân ñối
ngân sách ñịa phương ñược giao hằng năm so với số vốn trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020
ñã ñược giao, tình hình triển khai kế hoạch ñầu tư công vốn cân ñối ngân sách ñịa phương,
nguồn ngân sách ñịa phương theo quy ñịnh tại Nghị quyết số 71/2018/QH14, bội chi
ngân sách ñịa phương từng năm và bình quân 05 năm 2016 - 2020; tình hình ñầu tư từ
nguồn bội chi này; việc sử dụng tăng thu ngân sách ñịa phương hằng năm cho ñầu tư.
2. Số dự án có nợ ñọng xây dựng cơ bản (XDCB) ñã bố trí vốn trong kế hoạch
ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020, tình hình bố trí vốn các năm 2016 - 2019
ñể thanh toán nợ ñọng XDCB, số vốn còn lại phải bố trí ñể thanh toán nợ ñọng XDCB
trong năm 2020.
3. Số vốn ứng trước ñã bố trí thu hồi trong kế hoạch ñầu tư công trung hạn
giai ñoạn 2016 - 2020, tình hình bố trí vốn các năm 2016 - 2019 ñể thu hồi vốn ứng trước,
dự kiến bố trí số vốn còn lại ñể thu hồi trong kế hoạch năm 2020. Số vốn ứng trước
ñến hết kế hoạch năm 2015 ñã tổng hợp trong kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn
2016 - 2020 nhưng chưa bố trí ñủ nguồn kế hoạch hằng năm ñể thu hồi và số vốn ứng trước
phát sinh ñến nay chưa ñược tổng hợp trong kế hoạch ñầu tư công trung hạn (nếu có),
ñề xuất biện pháp xử lý.
4. Số dự án hoàn thành, bàn giao ñưa vào sử dụng trong giai ñoạn 2016 - 2020,
số dự án khởi công mới trong giai ñoạn 2016 - 2020 nhưng chưa ñược bố trí vốn hằng năm,
số dự án chuyển tiếp sang giai ñoạn 2021 - 2025, chi tiết dự án nhóm A, nhóm B,
nhóm C.
5. Việc quản lý, ñiều hành và chấp hành quy ñịnh pháp luật về ñầu tư công
giai ñoạn 2016 - 2020.
6. Các kết quả ñầu tư công ñã ñạt ñược, như: năng lực tăng thêm, nâng cao
chất lượng dịch vụ công,... và những tác ñộng tới việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của ñịa phương; việc quản lý và sử dụng
các dự án ñầu tư giai ñoạn 2016 - 2020 ñã hoàn thành và bàn giao ñưa vào sử dụng.
7. Các khó khăn, vướng mắc và các tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện;
các nguyên nhân khách quan và chủ quan, bài học kinh nghiệm; trách nhiệm của các
cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân.
8. Các giải pháp, kiến nghị về cơ chế chính sách cần triển khai trong thời gian
còn lại của kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020.
9. Các cơ quan ñược giao thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chương
trình mục tiêu tổ chức ñánh giá tình hình thực hiện chương trình theo các nội dung
dưới ñây:
a) Tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình
mục tiêu giai ñoạn 2016 - 2020.
b) Tình hình phân bổ và giao vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia,
chương trình mục tiêu giai ñoạn 2016 - 2020, tình hình lồng ghép giữa các chương trình,
tình hình huy ñộng nguồn lực và lồng ghép các nguồn vốn thực hiện chương trình các
năm 2016 - 2019 và dự kiến năm 2020, tình hình giải ngân vốn của Chương trình.
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c) Việc quản lý, ñiều hành và chấp hành các quy ñịnh trong quản lý chương trình
mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai ñoạn 2016 - 2020.
d) Các kết quả ñạt ñược, trong ñó làm rõ kết quả ñạt ñược các mục tiêu ñã ñược
phê duyệt tại các Quyết ñịnh ñầu tư chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu
quốc gia; các khó khăn, vướng mắc và các tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện,
làm rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm và trách nhiệm
của các cấp, các ngành.
ñ) Các giải pháp, chính sách cần triển khai ñến hết kế hoạch giai ñoạn 2016 - 2020
nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của chương trình ñề ra.
II. LẬP KẾ HOẠCH ðẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ðOẠN 2021 - 2025
Việc lập kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021 - 2025 thực hiện theo
các quy ñịnh của Luật ðầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, bám sát dự kiến trình
ðại hội ðảng các cấp về các mục tiêu, ñịnh hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
10 năm 2021 - 2030, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025 (trong ñó
có các mục tiêu, ñịnh hướng, nhiệm vụ chủ yếu về tài chính, ngân sách, ñầu tư); tình hình,
kết quả thực hiện kế hoạch ñầu tư công giai ñoạn 2016 - 2020.
1. Mục tiêu và ñịnh hướng ñầu tư công giai ñoạn 2021 - 2025
Mục tiêu ñầu tư công giai ñoạn 2021 - 2025: Thu hút tối ña và sử dụng có hiệu quả
các nguồn vốn ñầu tư phát triển nền kinh tế, ñầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế,
xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
05 năm 2021 - 2025. Trong ñó vốn ñầu tư công tập trung bố trí vốn ñể hoàn thành và
ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án trọng ñiểm
có ý nghĩa lớn ñối với phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh, có tính kết nối và lan tỏa
vùng, miền. Tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn ñầu tư từ ngân sách nhà nước cho các
vùng miền núi, vùng ñồng bào dân tộc thiểu số, các vùng thường xuyên bị thiên tai,
bão lũ và các vùng khó khăn khác. Không bố trí vốn ñầu tư phát triển nguồn ngân sách
nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể ñầu tư. Quán triệt
nguyên tắc ưu tiên bố trí, sử dụng vốn ngân sách nhà nước như là vốn mồi ñể khai thác
tối ña các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác. Tạo ñột phá thu hút nguồn vốn
khu vực tư nhân trong và ngoài nước theo phương thức ñối tác công - tư ñể tập trung
ñầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, ñặc biệt ñối với
các dự án có sức lan tỏa rộng và tác ñộng lớn tới phát triển kinh tế; các dự án hạ tầng
xã hội phục vụ cộng ñồng dân sinh thuộc ngành y tế, giáo dục...
2. Nguyên tắc lập kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021 - 2025
a) Việc lập kế hoạch ñầu tư công trung hạn nhằm thực hiện các mục tiêu,
ñịnh hướng phát triển tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030,
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh và các quy hoạch phát triển
kinh tế - xã hội, các quy hoạch, ngành, lĩnh vực ñược phê duyệt.
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b) Phù hợp với khả năng cân ñối nguồn vốn ñầu tư công và thu hút các nguồn
vốn ñầu tư của các thành phần kinh tế khác, ưu tiên an toàn nợ công.
c) Việc phân bổ vốn ñầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức
phân bổ vốn ñầu tư công giai ñoạn 2021 - 2025 do cấp có thẩm quyền quyết ñịnh.
d) Trên cơ sở ñánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020 ñể xác ñịnh nhiệm vụ trọng tâm,
quan trọng thực hiện trong giai ñoạn 2021 - 2025 phù hợp với các mục tiêu phân bổ
nguồn vốn ñầu tư công giai ñoạn 2021 - 2025; chủ ñộng sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ
chi ưu tiên, các chương trình, dự án ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt theo mức ñộ
cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện trong giai ñoạn 2021 - 2025;
tập trung bố trí vốn ñầu tư công ñể hoàn thành và ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện
chương trình, trọng ñiểm có ý nghĩa lớn ñối với phát triển kinh tế - xã hội; hoàn trả
các khoản vốn ngân sách nhà nước ứng trước kế hoạch; các khoản vốn vay của ngân sách
ñịa phương.
ñ) Không bố trí vốn cho chương trình, dự án không thuộc lĩnh vực ñầu tư công.
e) Bố trí ñủ vốn chuẩn bị ñầu tư từ kế hoạch năm 2020 và kế hoạch ñầu tư công
giai ñoạn 2021 - 2025 ñể tổ chức lập, thẩm ñịnh, quyết ñịnh chủ trương ñầu tư; lập,
thẩm ñịnh, quyết ñịnh ñầu tư dự án ñầu tư khởi công mới giai ñoạn 2021 - 2025, vốn
ñể lập, thẩm ñịnh, quyết ñịnh hoặc phê duyệt, công bố và ñiều chỉnh quy hoạch theo
quy ñịnh của pháp luật về quy hoạch.
g) Bố trí vốn kế hoạch ñầu tư công giai ñoạn 2021 - 2025 ñể thanh toán ñủ số
nợ ñọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2015.
h) Bảo ñảm công khai, minh bạch và công bằng trong lập kế hoạch ñầu tư công
trung hạn.
i) Bảo ñảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện
phân cấp trong quản lý ñầu tư theo quy ñịnh của pháp luật, tạo quyền chủ ñộng cho
các cấp, các ngành và nâng cao hiệu quả ñầu tư.
3. Rà soát danh mục dự án ñầu tư công giai ñoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp
sang giai ñoạn 2021 - 2025
Các Sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước tỉnh
quản lý trên ñịa bàn tổ chức rà soát các dự án ñã ñược giao kế hoạch ñầu tư công
trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020, lập danh mục dự án ñang ñầu tư theo từng nguồn
vốn; chia ra nhóm các dự án: (i) Danh mục dự án dự kiến hoàn thành trong giai ñoạn
2016 - 2020 nhưng chưa bố trí ñủ vốn; (ii) Danh mục dự án chuyển tiếp, hoàn thành
sau năm 2020; (iii) Danh mục dự án ñã ñược giao kế hoạch ñầu tư trung hạn giai ñoạn
2016 - 2020 nhưng chưa ñược giao kế hoạch ñầu tư công hằng năm; (iv) Danh mục
dự án sử dụng vốn nước ngoài ñã ký Hiệp ñịnh nhưng chưa có trong danh mục kế hoạch
ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020.
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4. Rà soát số vốn nợ ñọng xây dựng cơ bản và số vốn ứng trước
Các Sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước tỉnh
quản lý trên ñịa bàn tổng hợp, rà soát số vốn nợ ñọng xây dựng cơ bản phát sinh trước
ngày 01 tháng 01 năm 2015 nhưng chưa ñược tổng hợp vào kế hoạch ñầu tư công
trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020 (nếu còn), số vốn ứng trước ñến hết kế hoạch năm 2015
còn lại phải thu hồi trong giai ñoạn 2021 - 2025; số vốn ứng trước phát sinh trong
giai ñoạn 2016 - 2020 nhưng chưa bố trí kế hoạch vốn ñể thu hồi (nếu có).
5. Lập danh mục và bố trí vốn kế hoạch ñầu tư công giai ñoạn 2021 - 2025
cho các dự án ñầu tư công
Trên cơ sở các căn cứ và các nguyên tắc, mục tiêu, ñịnh hướng ñầu tư công
giai ñoạn 2021 - 2025 quy ñịnh tại khoản 1 và 2 của Mục II, các Sở, ban, ngành và
huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước tỉnh quản lý trên ñịa bàn lựa chọn
danh mục và bố trí vốn kế hoạch ñầu tư trung hạn của từng nguồn vốn trong từng
ngành, lĩnh vực, chương trình theo thứ tự ưu tiên như sau:
a) Dự án ñã hoàn thành và bàn giao ñưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí ñủ vốn;
b) Vốn ñối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu ñãi của các nhà tài trợ
nước ngoài;
c) Vốn ñầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức ñối tác
công tư;
d) Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến ñộ ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt;
ñ) Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch;
e) Vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch;
f) Vốn chuẩn bị ñầu tư (bao gồm cả chuẩn bị ñầu tư ñể lập, thẩm ñịnh, phê
duyệt quyết ñịnh chủ trương ñầu tư chương trình, dự án và chuẩn bị ñầu tư ñể lập,
thẩm ñịnh, phê duyệt quyết ñịnh ñầu tư chương trình, dự án);
g) Dự án khởi công mới phải ñáp ứng ñiều kiện sau:
- Chương trình, dự án cần thiết, có ñủ ñiều kiện ñược bố trí vốn kế hoạch theo
quy ñịnh.
- Sau khi ñã bố trí ñủ vốn ñể thanh toán nợ ñọng xây dựng cơ bản theo quy ñịnh
(nếu còn).
- Bảo ñảm bố trí ñủ vốn ñể hoàn thành chương trình, dự án theo tiến ñộ ñầu tư
ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt.
III. TIẾN ðỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp nhà nước trên
ñịa bàn tổ chức lập, thẩm ñịnh kế hoạch ñầu tư công trung hạn trong phạm vi nhiệm vụ
ñược giao và nguồn vốn thuộc cấp mình quản lý báo cáo cơ quan cấp trên xem xét và
gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư trước ngày 15 tháng 11 năm 2019;
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2. Sở Kế hoạch và ðầu tư thẩm ñịnh kế hoạch ñầu tư công trung hạn 5 năm
2021 - 2025 của sở, ban, ngành thuộc tỉnh trước ngày 30 tháng 11 năm 2019;
3. Sở Kế hoạch và ðầu tư tổ chức lập kế hoạch ñầu tư công trung hạn cấp tỉnh
giai ñoạn 2021 - 2025, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trước ngày 30 tháng 11
năm 2019;
4. UBND tỉnh trình Hội ñồng nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến kế hoạch ñầu tư
công trung hạn giai ñoạn 2021 - 2025;
5. Sở Kế hoạch và ðầu tư tham mưu UBND tỉnh hoàn chỉnh kế hoạch ñầu tư
công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020 gửi Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Tài chính trước
ngày 15 tháng 12 năm 2019.
6. Sau khi có ý kiến thẩm ñịnh của Bộ Kế hoạch và ðầu tư:
- Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã hoàn chỉnh kế hoạch ñầu tư công trung hạn
của cấp mình, báo cáo Hội ñồng nhân dân cùng cấp cho ý kiến và gửi Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 5 năm 2020;
- Sở Kế hoạch và ðầu tư hoàn chỉnh kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn
2021 - 2025 cấp tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội ñồng nhân dân cấp tỉnh
cho ý kiến trước ngày 15 tháng 6 năm 2020;
- Sở Kế hoạch và ðầu tư tham mưu UBND tỉnh hoàn chỉnh kế hoạch ñầu tư
công trung hạn giai ñoạn 2021 - 2025 gửi Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Tài chính trước
ngày 30 tháng 6 năm 2020.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và ðầu tư có trách nhiệm:
- Chủ trì hướng dẫn việc triển khai thực hiện.
- Rà soát và tổng hợp kế hoạch ñầu tư công trung hạn của 5 năm 2021 - 2025
báo cáo UBND tỉnh theo ñúng thời gian quy ñịnh.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh các biện pháp cần thiết xử lý
ñối với các tồn tại của các dự án sử dụng vốn ñầu tư công trong giai ñoạn 2016 - 2020.
2. Sở Tài chính có trách nhiệm:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư xác ñịnh nguồn thu và cân ñối
thu chi ngân sách ñịa phương giai ñoạn 2021 - 2025, trong ñó bảo ñảm chi ñầu tư phát
triển trên tổng chi ngân sách ñịa phương ở mức hợp lý; các cân ñối tài chính có liên
quan trong kế hoạch ñầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025, báo cáo UBND tỉnh
trước ngày 30/11/2019.
- Phối hợp Sở Kế hoạch và ðầu tư rà soát, tổng hợp kế hoạch ñầu tư công trung
hạn giai ñoạn 2021 - 2025.
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3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Giám ñốc các doanh nghiệp nhà nước căn cứ
chức năng, nhiệm vụ và những quy ñịnh trong Chỉ thị này, khẩn trương tổ chức triển khai
thực hiện theo tiến ñộ quy ñịnh tại Luật ðầu tư công và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch
và ðầu tư, ñảm bảo việc lập kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021 - 2025 có
chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả./
CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

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

Số: 21/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 11 năm 2019

CHỈ THỊ
Về việc tập trung triển khai quyết liệt, ñồng bộ các giải pháp
phòng, chống dịch bệnh ñộng vật vụ ðông Xuân
Hiện nay tình hình dịch bệnh và kết quả giám sát các loại mầm bệnh nguy
hiểm như Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Dịch tả lợn Châu Phi, Tai xanh, Dại,...
vẫn còn lưu hành ở mức cao tại nhiều ñịa phương trên phạm vi cả nước và có chiều
hướng gia tăng mạnh vào các tháng cuối năm, làm ảnh hưởng ñến phát triển chăn
nuôi, an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng ñồng. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, công tác
phòng, chống dịch bệnh ñộng vật trong năm 2019 ñạt ñược nhiều kết quả quan trọng,
các ổ dịch bệnh nguy hiểm ở ñộng vật ñã ñược khống chế. Tuy nhiên do mầm bệnh
vẫn còn tồn lưu, phát tán trong môi trường, diễn biến phức tạp của thời tiết tác ñộng
tiêu cực ñến sức khỏe của ñàn vật nuôi, kết hợp với các hoạt ñộng vận chuyển, giết
mổ ñộng vật, sản phẩm ñộng vật phục vụ tiêu dùng cuối năm gia tăng, việc tiêm
phòng vắc xin cho vật nuôi tại một số ñịa phương chưa ñược triển khai ñầy ñủ và bị
hạn chế do dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trong thời gian qua nên nguy cơ
dịch bệnh ñộng vật phát sinh và lây lan trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên ñán
Canh Tý là rất cao.
Thực hiện Chỉ thị số 8256/CT-BNN-TY ngày 01/11/2019 của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt, ñồng bộ các giải pháp
phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ ðông Xuân. ðể chủ ñộng tăng cường
triển khai quyết liệt, ñồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh ñộng vật ñảm bảo
vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và môi trường sinh thái, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế:
a) Chỉ ñạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan chuyên môn
triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh ñộng vật:
- ðối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Triển khai, thực hiện theo tinh thần chỉ ñạo
của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019; chỉ ñạo của Chính phủ tại
Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019; chỉ ñạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị
số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019, Công ñiện số 667/Cð-TTg ngày 04/6/2019; các văn bản
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày
04/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU của Tỉnh ủy
Thừa Thiên Huế về tăng cường lãnh ñạo, chỉ ñạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống,
khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các văn bản khác của Ủy ban nhân dân tỉnh.
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- ðối với các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác: triển khai, thực hiện
theo Quyết ñịnh số 1037/KH-UBND ngày 17/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc
phê duyệt Chương trình phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc,
gia cầm, thủy sản nuôi trên ñịa bàn tỉnh, giai ñoạn 2016 - 2020; Kế hoạch phòng,
chống bệnh Cúm gia cầm trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2019 - 2025
(ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1358/Qð-UBND ngày 04/6/2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh), ñặc biệt chú trọng công tác phòng, chống bệnh Lở mồm long móng
(do hiện nay dịch Lở mồm long móng ñã xảy ra tại 06 huyện (Cam Lộ, Vĩnh Linh,
ðakrông, Triệu Phong, Gio Linh, Hướng Hóa) tỉnh Quảng Trị và có nguy cơ lây lan
vào tỉnh ta rất cao.
- Chỉ ñạo công tác phát triển chăn nuôi, phòng chống ñổ ngã, ñói rét cho gia súc;
tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt ñộng ñối với các chương trình, dự án liên quan ñến
cung cấp gia súc, gia cầm cho người dân nuôi trên ñịa bàn, yêu cầu các dự án tuân thủ
nghiêm các quy ñịnh về chất lượng vật nuôi, quy ñịnh về kiểm dịch ñộng vật.
b) Tổ chức triển khai tiêm phòng các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm vụ Thu
năm 2019 và năm 2020 (vụ Xuân và vụ Thu) ñạt trên 80% tổng ñàn ñể tạo miễn dịch
chủ ñộng cho ñàn gia súc, gia cầm, chó nuôi ñặc biệt là tiêm phòng vắc xin Lở mồm
long móng cho ñàn trâu bò. Phân công cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng
quản lý nhà nước trong công tác tiêm phòng (quản lý chất lượng, số lượng, chủng loại,
hạn dùng; việc bảo quản vắc xin, cấp giấy chứng nhận tiêm phòng...).
c) ðồng loạt tổ chức Tháng tổng vệ sinh, tiêu ñộc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất
từ ngày 01/11/2019-01/12/2019 tại các khu vực ñã từng xuất hiện ổ dịch, khu vực sau
lũ lụt, khu vực chăn nuôi mật ñộ cao, các chợ, cơ sở buôn bán giết mổ gia súc, gia cầm
theo tinh thần tại Công văn số 7724/BNN-TY ngày 15/10/2019 của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn và Công văn số 8040/UBND-NN ngày 29/10/2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh. Tuyên truyền việc xã hội hóa công tác tiêu ñộc khử trùng ñể người dân
chủ ñộng thực hiện tại khu vực chăn nuôi của mình.
d) Chấn chỉnh công tác thú y tại tuyến huyện, tuyến xã, ñặc biệt chú trọng
khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống dịch bệnh, báo cáo số liệu
dịch bệnh theo ñúng quy ñịnh.
ñ) Tăng cường công tác chủ ñộng giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm nhất là
tại các khu vực ñã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao ñể phát hiện
sớm, cảnh báo và xử lý dứt ñiểm khi dịch bệnh mới ñược phát hiện; xử lý nghiêm các
trường hợp giấu, không báo cáo dẫn ñến dịch bệnh lây lan rộng gây bức xúc cho
người dân và cộng ñồng.
e) Bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng vùng, cơ sở chăn
nuôi gia súc, gia cầm ñể ñược công nhận an toàn dịch bệnh theo quy ñịnh.
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g) Chủ ñộng xây dựng Kế hoạch và bố trí nguồn kinh phí phòng, chống dịch
bệnh ñộng vật và kinh phí phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020. Khi
phát hiện gia súc, gia cầm mắc các bệnh nguy hiểm như Cúm gia cầm, Lở mồm long móng
gia súc, Tai xanh ở lợn, Dịch tả lợn Châu Phi thì tiến hành lấy mẫu gửi xét nghiệm và
tổ chức tiêu hủy ngay ổ dịch ñầu tiên ñể tránh lây lan ra diện rộng. Chủ ñộng sử dụng
ngân sách ñịa phương ñể hỗ trợ kịp thời công tác phòng chống dịch, hỗ trợ chủ nuôi
bị thiệt hại do dịch bệnh Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Tai xanh ở lợn theo
Nghị ñịnh số 02/2017/Nð-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách
hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ñể khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
và bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo Quyết ñịnh số 793/Qð-TTg ngày 27/6/2019 của
Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, ñối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí
trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Quyết ñịnh số 1668/Qð-UBND ngày
10/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
h) Chỉ ñạo, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống ñài truyền thanh
cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung
phù hợp với từng ñối tượng và nguy cơ, tác hại của dịch bệnh.
i) Chỉ ñạo triển khai thực hiện việc cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ bảo ñảm
ñiều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.
k) Chỉ ñạo nuôi trồng thủy sản theo lịch thời vụ; quy hoạch vùng nuôi và xử lý
nước thải; tôm giống phải ñược kiểm dịch, xét nghiệm PCR trước khi thả nuôi.
l) Trước, trong, sau Tết Nguyên ñán Canh Tý và các ngày lễ lớn trong năm,
chỉ ñạo ñoàn liên ngành kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm qui ñịnh
của Luật Thú y.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân
các huyện, thị xã và thành phố Huế và các ngành liên quan:
a) Tổ chức phòng bệnh chủ ñộng bằng việc triển khai tiêm phòng vắc xin cho
ñàn gia súc, gia cầm, chó nuôi ñạt miễn dịch quần thể, ñặc biệt chú ý tiêm phòng các
bệnh Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng ở trâu bò; Dịch tả, Tụ huyết trùng ở lợn;
Cúm gia cầm, Niu cát xơn, dịch tả ở gia cầm; Dại ở chó mèo và các bệnh bắt buộc
phải phòng bệnh bằng vắc xin theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
b) Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y
ñộng vật và sản phẩm ñộng vật nhằm hạn chế dịch bệnh, cung cấp thực phẩm an toàn
cho người tiêu dùng ñặc biệt là các chương trình, dự án liên quan ñến cung cấp gia súc,
gia cầm cho người dân nuôi trên ñịa bàn. Túc trực 24/24h tại 02 chốt Phong Thu và
Lộc Thủy trên Quốc lộ 1A; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
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c) Chỉ ñạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện việc
lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01-83: 2011/BNNPTNT
ñược ban hành theo Thông tư số 71/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
d) Tổ chức giám sát dịch bệnh trên tôm nuôi ñối với cơ sở sản xuất giống và
nuôi thương phẩm ñảm bảo dịch bệnh ñược khống chế và không lây lan ra diện rộng.
ñ) Thành lập các ðoàn công tác ñi kiểm tra, hướng dẫn, ñôn ñốc thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh ñộng vật tại cơ sở; bao gồm cả việc kiểm tra,
hướng dẫn công tác xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phù hợp ñể tổ chức
triển khai có hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch bệnh ñộng vật trên cạn năm 2020
ở các cấp.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố Huế, thủ trưởng sở, ban, ngành liên quan có kế hoạch triển khai, tổ chức
thực hiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên theo dõi và tổng hợp,
báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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Website: http://congbao.thuathienhue.gov.vn;
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