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 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
Trang 

16-11-2019 Nghị quyết số 15/2019/NQ-HðND về việc ñiều chỉnh, bổ sung 
kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020 và kế hoạch 
ñầu tư công năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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16-11-2019 Nghị quyết số 16/2019/NQ-HðND về việc bổ sung dự án vào 
Danh mục dự án thuộc Chương trình phát triển nhà ở tỉnh 
Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 và tầm nhìn ñến năm 2030. 

18 

16-11-2019 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HðND về việc ñiều chỉnh, bổ sung 
Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản 
ñến năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

28-11-2019 Quyết ñịnh số 73/2019/Qð-UBND sửa ñổi, bãi bỏ một số ñiều 
của Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 98/2017/Qð-
UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 
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                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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16-11-2019 Nghị quyết số 27/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng 
kỹ thuật khu dân cư Phía Bắc Hương Sơ (khu vực 3). 
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16-11-2019 Nghị quyết số 28/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng 
kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 4). 
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16-11-2019 Nghị quyết số 29/NQ-HðND về chủ trương ñiều chỉnh dự án 
Chương trình phát triển các ñô thị loại II (các ñô thị xanh) - tiểu 
dự án Thừa Thiên Huế. 

40 

16-11-2019 Nghị quyết số 30/NQ-HðND về việc bổ sung dự án, công trình 
vào ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020, kế hoạch 
sử dụng ñất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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16-11-2019 Nghị quyết số 31/NQ-HðND thông qua danh mục bổ sung các 
công trình, dự án cần thu hồi ñất; cho phép chuyển mục ñích sử 
dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ và ñất rừng ñặc dụng sang 
mục ñích khác trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. 
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16-11-2019 Nghị quyết số 32/NQ-HðND về việc quyết ñịnh chủ trương 
chuyển loại rừng. 
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16-11-2019 Nghị quyết số 33/NQ-HðND về việccho phép chuyển mục ñích 
rừng sang mục ñích khác. 
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16-11-2019 Nghị quyết số 34/NQ-HðND về việc miễn nhiệm chức vụ 
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với 
ông Huỳnh Ngọc Sơn. 
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16-11-2019 Nghị quyết số 35/NQ-HðND về việc miễn nhiệm chức vụ 
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với 
ông Hoàng Hải Minh. 
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16-11-2019 Nghị quyết số 36/NQ-HðND về việc miễn nhiệm chức vụ 
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
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16-11-2019 Nghị quyết số 37/NQ-HðND về việc xác nhận kết quả bầu cử 
chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
ñối với ông Nguyễn Tân. 
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16-11-2019 Nghị quyết số 38/NQ-HðND về việc xác nhận kết quả bầu cử 
chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
ñối với ông ðặng Hữu Phúc. 
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18-11-2019 Quyết ñịnh số 2936/Qð-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn 
nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông Nguyễn Xuân Ty. 
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18-11-2019 Quyết ñịnh số 2937/Qð-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu 
bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà nhiệm kỳ 
2016 - 2021: ông Hà Văn Tuấn. 
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20-11-2019 Quyết ñịnh số 2960/Qð-UBND ban hành Quy chế phối hợp 
trong quản lý nhà nước về ñăng ký biện pháp bảo ñảm bằng 
quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 
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28-11-2019 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, nâng cao 
hiệu quả sử dụng tài sản công trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 15/2019/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 11 năm 2019 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về việc ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020  

và kế hoạch ñầu tư công năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ 

về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 57/2018/Nð-CP ngày 14 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ 

về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2018/Nð-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 

về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 
năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm, Nghị ñịnh 
số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành 
một số ñiều của Luật ðầu tư công và Nghị ñịnh số 161/2016/Nð-CP ngày 02 tháng 12 
năm 2016 của Chính phủ về cơ chế ñặc thù trong quản lý ñầu tư xây dựng ñối với 
một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016 - 2020; 

Xét Tờ trình số 8552/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020 
và kế hoạch ñầu tư công năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban 
kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai 
ñoạn 2016 - 2020 và kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế 
với những nội dung chủ yếu sau: 

1. ðiều chỉnh, bổ sung các dự án trọng ñiểm, quan trọng vào kế hoạch ñầu tư 
công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020 với tổng mức vốn bố trí là 339,630 tỷ ñồng (chi 
tiết tại Phụ lục 01 ñính kèm). 
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2. Bổ sung ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các dự án ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 
theo Nghị ñịnh 210/2013/Nð-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 và Nghị ñịnh 
57/2018/Nð-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ vào kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020 với tổng mức vốn bố trí là 3,8 tỷ ñồng (chi tiết tại 
Phụ lục 02 ñính kèm). 

3. Bổ sung kế hoạch ñầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh với tổng mức 
vốn bố trí là 105 tỷ ñồng (chi tiết tại Phụ lục 03 ñính kèm). 

4. Ứng trước kế hoạch vốn ñầu tư năm 2020 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh 
quản lý với tổng mức vốn bố trí là 35 tỷ ñồng (chi tiết tại Phụ lục 04 ñính kèm). 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện: 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.  
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền 
hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực kể 
từ ngày 26 tháng 11 năm 2019./. 

 

 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 01 
BỐ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ðẦU TƯ TRUNG HẠN GIAI ðOẠN 2016 - 2020 

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh quản lý 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2019NQ-HðND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân 

tỉnh Thừa Thiên Huế) 
ðVT: Triệu ñồng 

Số 
TT 

Danh mục dự án ñầu tư 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. Gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh phê duyệt 
chủ trương ñầu tư 

Bổ sung 
kế hoạch 
trung hạn 
giai ñoạn 
2016-2020 

Ghi chú 
Số Qð; 

ngày/tháng/năm 
Tổng mức 

ñầu tư 

                

  TỔNG CỘNG       554.419 339.630   

                

A. 
Dự án ñề nghị bổ sung kế hoạch ñầu tư 
công giai ñoạn 2016 - 2020       

483.107 316.630 
  

I. Dự án phục vụ thực hiện dự án Mở rộng 
sân bay quốc tế Phú Bài. 

      92.943 82.000   

a) Dự án xây dựng khu tái ñịnh cư, doanh trại 
và khu nghĩa trang 

      92.943 82.000   

1 Doanh trại ðại ñội 594 Phòng không H.Thủy  2019-2020   208 ngày 24/01/2019 
542 ngày 05/3/2019  

23.800 21.000   

2 Doanh trại ðại ñội 17 Công binh H.Thủy  2019-2020  845 ngày 3/4/2019 25.953 23.000   

3 Hạ tầng kỹ thuật khu tái ñịnh cư Tân Tô, xã 
Thủy Tân 

H.Thủy 2019-2020 373 ngày 13/02/2019 43.190 38.000   

II. Dự án ðô thị thông minh       58.000 53.100   

a) Dự án Phát triển dịch vụ ñô thị thông 
minh tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 
2018 - 2020 

Huế 2019-2020   41.000 37.700   
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Số 
TT 

Danh mục dự án ñầu tư 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. Gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh phê duyệt 
chủ trương ñầu tư 

Bổ sung 
kế hoạch 
trung hạn 
giai ñoạn 
2016-2020 

Ghi chú 
Số Qð; 

ngày/tháng/năm 
Tổng mức 

ñầu tư 

1 Nâng cấp hoàn thiện hạ tầng dùng chung 
phục vụ phát triển dịch vụ ñô thị thông minh 

    174 ngày 24/10/2018 18.000 17.000   

2 Triển khai hệ thống ñảm bảo an toàn thông tin 
cho hạ tầng, dịch vụ ñô thị thông minh 

    174 ngày 24/10/2018 5.500 4.500   

3 Xây dựng Trung tâm Giám sát, ñiều hành 
ñô thị thông minh 

    174 ngày 24/10/2018 6.000 5.500   

4 Xây dựng hệ sinh thái Y tế thông minh     174 ngày 24/10/2018 3.000 2.800   

5 Xây dựng hệ sinh thái Giáo dục thông minh     174 ngày 24/10/2018 2.000 1.900   

6 Xây dựng hệ sinh thái Du lịch thông minh     174 ngày 24/10/2018 3.400 3.100   

7 Nâng cấp hệ thống thông tin doanh nghiệp     174 ngày 24/10/2018 1.600 1.500   

8 Xây dựng Cổng thông tin dịch vụ ñô thị 
thông minh 

    174 ngày 24/10/2018 1.500 1.400   

b) Dự án Hoàn thiện Chính quyền ñiện tử 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2018 - 2020 

Huế 2019-2020   17.000 15.400   

1 Xây dựng hệ thống dự phòng nóng hạ tầng 
dùng chung tỉnh 

    2292 ngày 15/10/2018  5.000 4.500   

2 Nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến 
tỉnh TTH 

    2292 ngày 15/10/2018  7.000 6.500   

3 Chuẩn hóa hệ thống thông tin Kết nối với 
người dân, doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 

    2292 ngày 15/10/2018  3.000 2.700   

4 Nâng cấp nền tảng tích hợp, chia sẻ, liên thông 
chính quyền ñiện tử 

    2292 ngày 15/10/2018  2.000 1.700   
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Số 
TT 

Danh mục dự án ñầu tư 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. Gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh phê duyệt 
chủ trương ñầu tư 

Bổ sung 
kế hoạch 
trung hạn 
giai ñoạn 
2016-2020 

Ghi chú 
Số Qð; 

ngày/tháng/năm 
Tổng mức 

ñầu tư 

III. Các dự án khác       332.164 181.530   

1 ðường vào nhà máy chế biến cát, bột thạch anh 
ít sắt chất lượng cao huyện Phong ðiền 

P.ðiền  2019-2020  418 ngày 19/02/2019 33.992 20.000 Vốn nhà ðầu 
tư 8 tỷ ñồng 

2 Dự án Cải thiện dịch vụ  y tế tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

tỉnh  2018-2020  2569 ngày 26/10/2016 45.300 4.530 ðối ứng 
ODA 

3 Dự án hoàn trả tuyến ñường 12B(Long Hồ) 
ñoạn KM8+00 ñến Km8+570, thị xã Hương 
Trà 

H.Trà  2019-2020 1984 ngày 16/8/2019 7.695 3.200 Vốn nhà 
ðầu tư 4,41 
tỷ 

4 Camera lưu ñộng, cần cầu camera, thiết bị 
bổ sung cho xe truyền hình lưu ñộng và 
nguồn ñiện dự phòng (UPS) 

Huế  2019-2020  2492 ngày 30/10/2015 19.582 9.000 Phục vụ ðại 
hội ðảng 

5 Dự án Cầu bắc qua sông Lợi Nông(nối từ 
ñường 26m khu nhà ở An ðông sang ñường 
100 khu A, Khu ñô thị mới An Vân Dương) 

Huế  2016-2020  31 ngày 18/3/2016 32.000 11.500 Hoàn thành 

6 ðường ðào Tấn nối dài(ñoạn từ ñường 
Phan Bội Châu ñến ñường ðiện Biên Phủ) 

Huế 2008-2010 1713 ngày 1/9/2015 
1280 ngày 12/6/2018 

30.120 8.000 ðB,GPMB 
25,4 tỷ ñồng 

7 Dự án Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
Trung tâm tích hợp dữ liệu dùng chung cơ 
quan ðảng 

Tỉnh  2020-2021  933 ngày 12/4/2019 6.265 6.000   

8 Dự án lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn ñến năm 2050 

Tỉnh  2019-2020   300 ngày 01/02/2019  52.800 52.800   

9 Các dự án ñã quyết toán Tỉnh       20.000   

10 Bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư mở rộng 
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế 

H.Trà  2019-2021  1448 ngày 17/6/2019 7.290 6.500   
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Số 
TT 

Danh mục dự án ñầu tư 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. Gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh phê duyệt 
chủ trương ñầu tư 

Bổ sung 
kế hoạch 
trung hạn 
giai ñoạn 
2016-2020 

Ghi chú 
Số Qð; 

ngày/tháng/năm 
Tổng mức 

ñầu tư 

11 Trụ sở huyện ủy Phú Lộc P.Lộc 2016-2020  2437 ngày 04/10/2019 21.890 10.000   

12 Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế    2019-2021  133 ngày  21/8/2019 35.258 15.000   

13 Hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân 
Trường ðồng, thị trấn Lăng Cô (giai ñoạn 1) 

P.Lộc 2016-2020  2536 ngày  15/10/2019 39.972 15.000   

B. Danh mục dự án ñề nghị ñiều chỉnh kế 
hoạch ñầu tư công giai ñoạn 2016 - 2020 

      71.312 23.000   

a) Dự án ñề nghị cắt giảm       38.580 0   

1 ðường liên xã Phong Chương - Phong Bình P.ðiền  2018-2021  1712 ngày 01/9/2015 31.958 0   

2 Trường mầm non Hương Lâm A.Lưới 2016-2020  2883 ngày 16/11/2016 6.622 0   

b) Dự án ñề nghị bổ sung       32.732 23.000   

1 Nhà thi ñấu ña năng Trường THPT Tam Giang P.ðiền  2019-2020  2470 ngày 09/10/2019 16.032 8.000   

2 Sửa chữa, nâng cấp ñập Khe Mang, thị trấn 
Phong ðiền 

P.ðiền 2019-2020 
2674 ngày 29/10/2019  

10.000 9.000   

3 Mặt ñường, thoát nước, vỉa hè ñường Ăm 
Mật, huyện A Lưới 

A.Lưới 2019-2020 2213 ngày 26/10/2015 6.700 6.000   
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Phụ lục 02 

KẾ HOẠCH VỐN ðẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM GIAI ðOẠN 2016-2020 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh quản lý 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2019NQ-HðND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
(ðVT: Triệu ñồng) 

TT Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Thời 
gian KC-

HT 

Số Quyết 
ñịnh phê 
duyệt dự 

án 

TMðT 

Kinh phí hỗ trợ ñã ñược 
duyệt 

Kế hoạch giai ñoạn 2016-
2020 

ðiều chỉnh kế hoạch giai ñoạn 2016-
2020 Doanh 

nghiệp 
ñược 
hỗ trợ 

Tổng 
số 

Ngân 
sách 

Trung 
ương 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Tổng 
số 

Ngân 
sách 

Trung 
ương 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Tổng 
số 

Ngân 
sách 

Trung 
ương 

Ngân sách tỉnh bổ 
sung 

Hỗ trợ 
xây 

dựng 
hạ 

tầng 
trong 
hàng 
rào 

Hỗ trợ 
ñào tạo 
nguồn 

nhân lực, 
phát 

triển thị 
trường 

  

  Tổng cộng       235.500  10.770    6.970   3.800  6.000     6.000           -    9.800    6.000    1.800         2.000    

I 

Danh mục  dự án 
thuộc ñối tượng hỗ 
trợ của Nghị ñịnh số 
210/2013/Nð-CP 

        36.000    7.000     4.200   2.800  4.200     4.200           -    7.000    4.200    1.800      

1 

Dự án ñầu tư trang trại 
chăn nuôi lợn thịt 
thương phẩm tại xã 
Phong Hiền, huyện 
Phong ðiền, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

P.ðiền 2014-2015 
659, ngày 
01/4/2016 

  22.500    3.000     1.800   1.200  1.800     1.800           -    3.000    1.800    1.200    

Công 
ty Cổ 
phần 

ðầu tư 
Agry 

2 

Dự án ñầu tư xây 
dựng khu trang trại 
chăn nuôi tập trung, 
xã Quảng Lợi, huyện 
Quảng ðiền 

Q.ðiền 2015 
810, ngày 
22/4/2016 

  13.500    4.000     2.400   1.600  2.400     2.400           -     4.000    2.400      600         1.000  

Công 
ty 

TNHH 
CP 

Lam 
ðiền 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 4

8
/N

g
ày

 0
2
-1

2
-2

0
1
9

1
1

 
 
 

 

TT Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Thời 
gian KC-

HT 

Số Quyết 
ñịnh phê 
duyệt dự 

án 

TMðT 

Kinh phí hỗ trợ ñã ñược 
duyệt 

Kế hoạch giai ñoạn 2016-
2020 

ðiều chỉnh kế hoạch giai ñoạn 2016-
2020 Doanh 

nghiệp 
ñược 
hỗ trợ 

Tổng 
số 

Ngân 
sách 

Trung 
ương 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Tổng 
số 

Ngân 
sách 

Trung 
ương 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Tổng 
số 

Ngân 
sách 

Trung 
ương 

Ngân sách tỉnh bổ 
sung 

Hỗ trợ 
xây 

dựng 
hạ 

tầng 
trong 
hàng 
rào 

Hỗ trợ 
ñào tạo 
nguồn 

nhân lực, 
phát 

triển thị 
trường 

  

II 

Danh mục dự án 
thuộc ñối tượng hỗ 
trợ của Nghị ñịnh số 
57/2018/Nð-CP 

      199.500    3.770     2.770   1.000  1.800     1.800           -    2.800   1.800    1.000      

1 
Dự án Trang trại tổng 
hợp Hoàng Bằng 

P.ðiền 2017-2018 
9071, ngày 
21/12/2018 

199.500 3.770 2.770 1.000 1.800 1.800 - 2.800 1.800 
 

1.000 

Công 
ty Cổ 
phần 
Lâm 

nghiệp 
1-5 
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Phụ lục 3 

BỐ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ðẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2019 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh bổ sung kế hoạch năm 2019 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2019NQ-HðND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế) 

ðVT: Triệu ñồng 

Số 
TT 

Danh mục dự án ñầu tư 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. Gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh phê duyệt         
dự án 

Vốn bố trí 
ñến nay 

Bổ sung 
kế hoạch 
năm 2019 

Ghi 
chú Số Qð; 

ngày/tháng/năm 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Tổng 
số 

Tr.ñó:  
Năm 
2019 

                   

  TỔNG CỘNG       253.474 61.013 43.479 105.000  

                   

A  Dự án phục vụ thực hiện dự án Mở rộng 
sân bay quốc tế Phú Bài. 

      49.813 0 0 20.000  

I Dự án xây dựng khu tái ñịnh cư, doanh 
trại và khu nghĩa trang 

      49.813 0 0 20.000  

1 Doanh trại ðại ñội 594 Phòng không H.Thủy  2019-2020  955 ngày 
20/4/2019 

23.878 0 0 10.000  

2 Doanh trại ðại ñội 17 Công binh H.Thủy  2019-2020  1362 ngày 
5/6/2019 

25.935 0 0 10.000  

B  Dự án ðô thị thông minh       58.265 10.000 10.000 28.000  

I Dự án Phát triển dịch vụ ñô thị thông 
minh tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 
2018-2020 

Huế 2019-2020   50.388 8.500 8.500 22.300  

1  Xây dựng kiến trúc ICT ñô thị thông minh      2478 ngày 
30/10/2018 

3.451 2.000 2.000 1.300  
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Số 
TT 

Danh mục dự án ñầu tư 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. Gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh phê duyệt         
dự án 

Vốn bố trí 
ñến nay 

Bổ sung 
kế hoạch 
năm 2019 

Ghi 
chú Số Qð; 

ngày/tháng/năm 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Tổng 
số 

Tr.ñó:  
Năm 
2019 

2 Nâng cấp hoàn thiện hạ tầng dùng chung 
phục vụ phát triển dịch vụ ñô thị thông minh 

     2479 ngày 
30/10/2018 

18.000 0 0 7.500  

3 Triển khai hệ thống ñảm bảo an toàn thông 
tin cho hạ tầng, dịch vụ ñô thị thông minh 

     1480 ngày 
30/10/2018 

5.000 0 0 4.500  

5 ðầu tư hệ thống cảm biến phục vụ phát triển 
dịch vụ ñô thị thông minh 

    2481 ngày 
30/10/2018 

23.937 6.500 6.500 9.000  

II Dự án Hoàn thiện Chính quyền ñiện tử 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2018-2020 

Huế 2019-2020   7.877 1.500 1.500 5.700  

1 Xây dựng Hệ thống thông tin Văn phòng 
ñiện tử tỉnh Thừa Thiên Huế 

    2414 ngày 
29/10/2018 

3.000 1.500 1.500 1.300  

2 Chuẩn hóa hệ thống thông tin Kết nối với 
người dân, doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 

     2476 ngày 
30/10/2018 

2.946 0 0 2.700  

3 Nâng cấp nền tảng tích hợp, chia sẽ, liên 
thông chính quyền ñiện tử 

     2477 ngày 
30/10/2018 

1.931 0 0 1.700  

D Các dự án khác       145.396 51.013 33.479 57.000  

1 Dự án Cải thiện dịch vụ  y tế tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

tỉnh  2018-2020  2569 ngày 
26/10/2016 

4.530     4.000 ðối ứng 
ODA 

2 Camera lưu ñộng, cần cầu camera, thiết bị bổ 
sung cho xe truyền hình lưu ñộng và nguồn 
ñiện dự phòng (UPS) 

Huế  2019-2020  1638 ngày 
9/7/2019 

19.582 0 0 7.500 Phục 
vụ ðại 
hội 
ðảng 
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Số 
TT 

Danh mục dự án ñầu tư 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. Gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh phê duyệt         
dự án 

Vốn bố trí 
ñến nay 

Bổ sung 
kế hoạch 
năm 2019 

Ghi 
chú Số Qð; 

ngày/tháng/năm 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Tổng 
số 

Tr.ñó:  
Năm 
2019 

3 Dự án Cầu bắc qua sông Lợi Nông (nối từ 
ñường 26m khu nhà ở An ðông sang ñường 
100 khu A, Khu ñô thị mới An Vân Dương) 

Huế  2016-2020  2568 ngày 
26/10/2016 

32.000 22.504 5.000 9.500 Hoàn 
thành 

4 ðường ðào Tấn nối dài(ñoạn từ ñường 
Phan Bội Châu ñến ñường ðiện Biên Phủ) 

Huế 2008-2010  2324 ngày 
18/10/2018 

36.484 10.030 10.000 15.000 ðB, 
GPMB 
25,4 tỷ 
ñồng 

5 Dự án lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn ñến năm 2050 

Tỉnh  2019-2020   300 ngày 
01/02/2019  

52.800 0 0 1.000 Lập 
nhiệm 
vụ QH 
tỉnh 

6 Các dự án ñã quyết toán Tỉnh       18.479 18.479 20.000  
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Phụ lục 4 
 

BỐ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ðẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2019 
Nguồn vốn: Ứng trước kế hoạch vốn năm 2020 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2019NQ-HðND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế) 

ðVT: Triệu ñồng 

Số 
TT 

Danh mục dự án ñầu tư 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. Gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh phê  
duyệt dự án 

Kế hoạch 
năm 2020 

Ghi chú 
Số Qð; 

ngày/tháng/năm 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

                

  TỔNG CỘNG       178.570 35.000   

                

                
I Các dự án khác       178.570 35.000   
1 Các dự án cấp nước nông thôn giai ñoạn 

2016 - 2020 tỉnh TTH 
tỉnh     153.570 30.000 Cụ thể tại phụ 

lục 05 kèm theo 
2 Phục hồi và tôn tạo Khu lưu niệm ñồng chí 

Tố Hữu 
Q.ðiền  2019-2020  1447 ngày 17/6/2019 25.000 5.000 Vốn CTMT 
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Phụ lục 05 
KẾ HOẠCH VỐN ðẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 CÁC DỰ ÁN CẤP NƯỚC NÔNG THÔN GIAI ðOẠN 2016 - 2020 

Nguồn vốn: Ứng trước kế hoạch vốn ñầu tư ngân sách tỉnh năm 2020 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2019/NQ-HðND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

TT Danh mục dự án ñầu tư  

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Thời gian 
KC-HT 

Quy mô 
ñầu tư  

Quyết ñịnh ñầu tư 

Kế hoạch 
ñầu tư công 

giai ñoạn 
2016-2020 
ñã giao 

Lũy kế 
vốn bố 

trí  

Kế 
hoạch 
năm 
2019 

Ghi 
chú Số Qð PD dự án; 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức         
ñầu tư 

Tổng 
số 

Tr.ñó: 
ngân sách 

tỉnh hỗ 
trợ 

 
TỔNG CỘNG 

    
84.061 69.714 76.314 1.000 30.000 

 
1 Tuyến ống truyền tải nước 

sạch D225 HDPE L=3,6km từ 
Tỉnh lộ 4 về trạm TCðA ðiền 
Môn. 

P.ðiền 2017-2020 3,67 km 
1812 ngày 

16/8/2018;  1187 
ngày 15/5/2019 

5.295 4.766          4.794             -       3.300   

  

2 HTCN nối mạng xã Hồng Thái, 
huyện A Lưới 

A.Lưới 2017-2020 4,5km 133 ngày 
17/01/2018; 1143 
ngày 10/5/2019 

1.932 1.739         1.781      1.000        623   
  

3 HTCN nối mạng xã Hương 
Nguyên, huyện A Lưới 

A.Lưới 2017-2020 10,645 km 51 ngày 
09/01/2018 

5.256 4.730         4.730             -       3.300   
  

4 Nâng cấp, mở rộng HTCN sạch 
khu vực Hòa Bình Chương, 
huyện Phong ðiền 

P.ðiền 2017-2020 37,452 km 2363 ngày 
22/10/2018;  1139 

ngày 10/5/2019 
9.381 7.992 8.636           -       3.000   

  

5 Nâng cấp, mở rộng MLCN sạch 
xã ðiền Hương, ðiền Môn, 
ðiền Hòa, Phong An, Phong Hiền, 
huyện Phong ðiền. 

P.ðiền 2017-2020 18,435km 
2189 ngày 

04/10/2018;  1138 
ngày 10/5/2019 

6.288 5.260 5.989           -       2.000   
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TT Danh mục dự án ñầu tư  

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Thời gian 
KC-HT 

Quy mô 
ñầu tư  

Quyết ñịnh ñầu tư 

Kế hoạch 
ñầu tư công 

giai ñoạn 
2016-2020 
ñã giao 

Lũy kế 
vốn bố 

trí  

Kế 
hoạch 
năm 
2019 

Ghi 
chú Số Qð PD dự án; 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức         
ñầu tư 

Tổng 
số 

Tr.ñó: 
ngân sách 

tỉnh hỗ 
trợ 

6 Nâng cấp, mở rộng MLCN sạch 
xã Quảng Thành, Quảng Thái, 
Quảng Phước, Quảng Lợi, 
Quảng Ngạn, Quảng Công, 
Quảng Phú, Quảng Vinh, 
huyện Quảng ðiền 

Q.ðiền 2017-2020 17,815km 
2188 ngày 

04/10/2018; 1141 
ngày 10/5/2019 

6.528 5.313 5.699           -       2.500   

  

7 Nâng cấp, mở rộng MLCN 
sạch xã Phú Thanh, Phú Mậu, 
Phú Thuận, Phú Thượng, Phú Mỹ, 
Phú Hồ, Phú Hải, Phú Lương, 
Phú ða, huyện Phú Vang 

P.Vang 2017-2020 14,2 km 
2191 ngày 

04/10/2018; 1142 
ngày 10/5/2019 

4.093 2.997 3.749           -       1.500   

  

8. Nâng cấp, mở rộng MLCN sạch 
xã Vinh Hà, Vinh Phú, Phú An, 
Phú Xuân, huyện Phú Vang                                                

P.Vang 2017-2020 11,888km 
2190 ngày 

04/10/2018;  1149 
ngày 10/5/2019 

3.581 3.083 3.345           -       1.500   
  

9 Dự án ñầu tư xây dựng HTCN 
sạch 05 xã, thị trấn vùng dưới 
huyện Nam ðông 

N.ðông 2017-2020 37,045km 
2489 ngày 

30/10/2018;  1136 
ngày 10/5/2019 

16.666 11.771 14.491           -       5.400   
  

10 Nâng cấp, mở rộng MLCN 
sạch xã Xuân Lộc và Thôn 
Bến Ván xã Lộc Bổn, huyện 
Phú Lộc. 

P.Lộc 2017-2020 22,275km 
2506 ngày 

30/10/2018; 1140 
ngày 10/5/2019 

7.745 6.497 7.376           -       3.300   

  

11 Nâng cấp, mở rộng MLCN sạch 
xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc. 

P.Lộc 2017-2020 26,980km 
2451 ngày 
29/10/2018 

17.296 15.566 15.724          -     3.577   
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 

Số: 16/2019/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 11 năm 2019 

 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc bổ sung dự án vào Danh mục dự án thuộc Chương trình phát triển  

nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 và tầm nhìn ñến năm 2030 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5 

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

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 100/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của 
Chính phủ về việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 

 Xét Tờ trình số 8403/TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Nhân 
dân tỉnh về việc bổ sung dự án vào Danh mục dự án thuộc Chương trình phát triển 
nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 và tầm nhìn ñến năm 2030; Báo cáo thẩm 
tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân 
dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua việc bổ sung dự án thuộc khu ñất có ký hiệu XH1 thuộc 
khu phức hợp Thủy Vân - Giai ñoạn 1 tại Khu B - ðô thị mới An Vân Dương, tỉnh 
Thừa Thiên Huế vào Danh mục dự án thuộc Chương trình phát triển nhà ở tỉnh 
Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 và tầm nhìn ñến năm 2030 với các thông tin quy 
hoạch cụ thể như sau: 

1. Ranh giới khu ñất: 

+ Phía Bắc giáp tuyến ñường quy hoạch có lộ giới 60m; 

+ Phía Nam và phía Tây giáp tuyến ñường quy hoạch có lộ giới 15,5m; 

+ Phía ðông giáp tuyến ñường quy hoạch có lộ giới 19,5m. 

2. Diện tích khu ñất: Khoảng 18.551m2. 

3. Các thông số quy hoạch, kiến trúc:  

- Chức năng sử dụng ñất: ñất ở chung cư (xây dựng nhà ở xã hội); 



CÔNG BÁO/Số 48/Ngày 02-12-2019 19

- Chiều cao công trình: 12÷18 tầng. 

- Mật ñộ xây dựng: ≤40%. 

- Chỉ giới xây dựng: lùi ≥ 10m so với chỉ giới ñường ñỏ ñường quy hoạch có 
lộ giới 60m; Lùi ≥ 6m so với chỉ giới ñường ñỏ ñối với các trục ñường còn lại. 

4. Các chỉ tiêu khác về quy hoạch - kiến trúc: 

- Hệ số sử dụng ñất tối ña: 7,0 lần. 

- Diện tích căn hộ nhà ở xã hội tối thiểu 45m2 và tối ña 70m2  

- Diện tích yêu cầu bãi ñỗ xe:  

+ ðối với nhà ở thương mại: Cứ 100m2 diện tích sử dụng của căn hộ, phải 
bố trí tối thiểu 25m2 (bố trí tối thiểu 15m2 chỗ ñể xe trong nhà) và khuyến khích bố trí 
diện tích ñỗ xe lớn hơn so với quy ñịnh. 

+ ðối với nhà ở xã hội: Cứ 100m2 diện tích sử dụng của căn hộ, phải bố trí 
tối thiểu 18m2 (bố trí tối thiểu 12m2 chỗ ñể xe trong nhà) và khuyến khích bố trí 
diện tích ñỗ xe lớn hơn so với quy ñịnh. 

- Các chỉ tiêu khác áp dụng theo tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo 
nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực kể 
từ ngày 26 tháng 11 năm 2019./. 

 

 
 

CHỦ TỊCH 
 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 

Số: 17/2019/NQ-HðND             Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 11 năm 2019 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc ñiều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên 

khoáng sản ñến năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030 
 tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5 

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

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 158/2016/Nð-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của 
Chính phủ về việc quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Khoáng sản; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 152/2008/Qð-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử 
dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam ñến năm 2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 86/2009/Qð-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh 1469/Qð-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam ñến 
năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030; 

Xét các Tờ trình: số 4094/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2019, số 
6459/TTr-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2019, số 7591/TTr-UBND ngày 16 tháng 10 
năm 2019, số 7929/TTr-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2019, số 8021/TTr-UBND ngày 
29 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ñiều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 
thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến 
năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến 
thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua ñiều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và 
sử dụng tài nguyên khoáng sản ñến năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030 tỉnh 
Thừa Thiên Huế, với các nội dung chính sau: 

1. Bổ sung 03 khu vực mỏ khoáng sản ñá làm vật liệu xây dựng thông thường 
gồm: 01 khu vực mỏ tại xã Hương Hữu, huyện Nam ðông; 02 khu vực mỏ tại xã 
Hương Thọ và phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà. 
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2. ðiều chỉnh, bổ sung 04 khu vực mỏ khoáng sản ñất làm vật liệu san lấp 
gồm: 02 khu vực mỏ tại xã Lộc Sơn và xã Lộc Bổn huyện Phú Lộc; 02 khu vực mỏ 
tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.  

(Chi tiết các khu vực mỏ khoáng sản tại phụ lục ñính kèm). 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện: 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo 
nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá VII, 
Kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực kể 
từ ngày 26 tháng 11 năm 2019./. 
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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PHỤ LỤC 

 07 KHU VỰC MỎ KHOÁNG SẢN BỔ SUNG QUY HOẠCH 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HðND ngày 16/11/2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

TT SHQH Tên mỏ khoáng sản 
ðịa danh (thôn/làng, xã, 

huyện) 

Tọa ñộ VN-2000 
(kinh tuyến trục 107o, múi chiếu 3o) Diện 

tích QH 
(ha) 

Mức ñộ 
nghiên 
cứu ñịa 

chất 

Tài nguyên dự báo 
ðiểm 

khép góc 
X(m) Y(m) 

1 QHK54 ðá làm vật liệu xây dựng 
Núi Bá Tàng, xã Hương Hữu, 

huyện Nam ðông 

M1 1.785.249,75 570.068,54 

13,4 ðánh giá 04 triệu m3 ñá 

M2 1.785.239,72 569.870,54 
M3 1.784.707,26 569.934,42 
M4 1.784.553,00 570.046,00 
M5 1.784.444,48 570.090,01 
M6 1.784.369,70 570.057,00 
M7 1.784.311,00 570.116,00 
M8 1.784.340,03 570.202,73 
M9 1.784.368,00 570.191,00 

M10 1.784.480,00 570.146,00 
M11 1.784.568,00 570.096,00 
M12 1.784.712,00 570.078,00 
M13 1.785.088,00 570.097,00 

2 QHK17 
ðá làm vật liệu xây dựng 

thông thường 

Mỏ ñá Bắc Khe Ly thuộc xã 
Hương Thọ và phường Hương 

Hồ, thị xã Hương Trà 

M1 1.815.380,33 557.486,16 

10,7 ðánh giá 4,0 triệu m3 ñá 

M2 1.815.258,00 557.759,00 
M3 1.814.975,00 557.503,00 
M4 1.814.841,00 557.651,00 
M5 1.814.839,00 557.405,00 
M6 1.814.905,00 557.356,00 
M7 1.815.025,07 557.393,91 

3 QHK21 
ðá làm vật liệu xây dựng 

thông thường 
Mỏ ñá khe Phèn, xã Hương 

Thọ, thị xã Hương Trà 

M1 1.814.410,00 558.188,55 

7,98 ðánh giá 3,4 triệu m3 ñá 

M2 1.814.410,00 558.250,00 
M3 1.814.235,00 558.201,72 
M4 1.814.235,00 558.401,72 
M5 1.814.187,87 558.388,72 
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TT SHQH Tên mỏ khoáng sản 
ðịa danh (thôn/làng, xã, 

huyện) 

Tọa ñộ VN-2000 
(kinh tuyến trục 107o, múi chiếu 3o) Diện 

tích QH 
(ha) 

Mức ñộ 
nghiên 
cứu ñịa 

chất 

Tài nguyên dự báo 
ðiểm 

khép góc 
X(m) Y(m) 

M6 1.814.069,70 558.256,10 
M7 1.814.074,01 558.095,74 
M8 1.814.537,53 558.516,76 
M9 1.814.590,76 558.642,76 

M10 1.814.565,41 558.711,15 
M11 1.814.194,02 558.662,79 
M12 1.814.148,36 558.656,85 
M13 1.814.149,84 558.445,57 
M14 1.814.195,26 558.453,91 
M15 1.814.523,25 558.617,79 

4 QHð36 ðất làm vật liệu san lấp Xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc 

M1 1.801.933,02 576.049,36 

10 ðánh giá 800.000 m3 ñất M2 1.801.933,65 576.390,29 
M3 1.801.648,74 576.384,66 
M4 1.801.656,88 576.011,83 

5 QHð37 ðất làm vật liệu san lấp Xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc 

M1 1.801.405,70 572.673,58 

20 ðánh giá 1,6 triệu m3 ñất 
M2 1.801.016,01 573.250,96 
M3 1.800.824,83 573.066,36 
M4 1.801.090,43 572.511,55 

6 QHð18 ðất làm vật liệu san lấp 
ðồi Trốc Voi 1, phường Thủy 
Phương, thị xã Hương Thủy 

M1 1.812.411,11 569.096,57 

59,5 ðánh giá 4.165.000 m3 ñất 

M2 1.812.397,04 569.229,08 
M3 1.812.464,15 569.426,13 
M4 1.812.581,12 569.612,04 
M5 1.812.640,53 569.651,84 
M6 1.812.682,27 569.632,12 
M7 1.812.743,19 569.628,36 
M8 1.812.770,24 569.640,24 
M9 1.812.819,71 569.641,05 

M10 1.812.890,36 569.647,33 
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TT SHQH Tên mỏ khoáng sản 
ðịa danh (thôn/làng, xã, 

huyện) 

Tọa ñộ VN-2000 
(kinh tuyến trục 107o, múi chiếu 3o) Diện 

tích QH 
(ha) 

Mức ñộ 
nghiên 
cứu ñịa 

chất 

Tài nguyên dự báo 
ðiểm 

khép góc 
X(m) Y(m) 

M11 1.812.938,91 569.656,12 
M12 1.812.984,80 569.701,80 
M13 1.813.035,52 569.702,03 
M14 1.813.070,64 569.705,98 
M15 1.813.143,08 569.803,96 
M16 1.812.064,00 569.841,00 
M17 1.812.063,22 569.755,57 
M18 1.811.471,65 569.830,19 
M19 1.811.844,80 569.337,57 
M20 1.811.993,48 569.154,44 

7 QHð38 ðất làm vật liệu san lấp 
ðồi Trốc Voi 3, phường Thủy 
Phương, thị xã Hương Thủy 

M1 1.811.885,48 567.807,12 

30 ðánh giá 2,1 triệu m3 ñất 

M2 1.811.829,63 568.048,49 
M3 1.811.671,00 568.012,00 
M4 1.811.586,00 568.339,00 
M5 1.811.502,71 568.516,69 
M6 1.811.197,83 568.386,74 
M7 1.811.453,51 567.748,04 
M8 1.811.678,28 567.629,01 
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BẢN ðỒ VỊ TRÍ KHOÁNG SẢN ðÁ LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG BỔ SUNG QUY HOẠCH 

Tại khu vực núi Bá Tàng, xã Hương Hữu, huyện Nam ðông, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Diện tích: 13,4 ha 

(Kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HðND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
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BẢN ðỒ VỊ TRÍ KHOÁN SẢN LÀM VLXDTT BỔ SUNG DIỆN TÍCH QUY HOẠCH 

Tại khu vực mỏ ñá Bắc Khe Ly thuộc Hương Thọ và phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Diện tích: 10,7 ha 

(Kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HðND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
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BẢN ðỒ KHU VỰC BỔ SUNG QUY HOẠCH KHOÁNG SẢN 

ðất làm vật liệu san lấp tại khu vực xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HðND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
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BẢN ðỒ KHU VỰC BỔ SUNG QUY HOẠCH KHÁNG SẢN 
ðất làm vật liệu san lấp tại khu vực xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HðND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế)
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BẢN ðỒ KHU VỰC BỔ SUNG QUY HOẠCH KHOÁNG SẢN 
ðất làm vật liệu san lấp tại khu vực xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HðND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của HðND tỉnh Thừa Thiên  Huế) 
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BẢN ðỒ VỊ TRÍ ðIỀU CHỈNH, THAY THẾ QUY HOẠCH KHOÁNG SẢN ðẤT LÀM VẬT LIỆU SAN LẤP 

Tại Khu vực ñồi Trốc Voi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Diện tích: 59,5 ha 
(Kèm theo Nghji quyết số 17/2019/NQ-HðND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế)
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BẢN ðỒ KHU VỰC BỔ SUNG QUY HOẠCH KHOÁNG SẢN 

ðất làm VLSL tại khu vực ñồi Trốc Voi 3, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Diện tích: 30ha 

(Kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HðND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
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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: 73/2019/Qð-UBND                       Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 11 năm 2019 
 

QUYẾT ðỊNH 
Sửa ñổi, bãi bỏ một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo  
Quyết ñịnh số 98/2017/Qð-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

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

Căn cứ Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh về ñề án thăm dò khoáng sản, ñóng 
cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt ñộng khoáng sản; mẫu văn bản 
trong hồ sơ cấp phép hoạt ñộng khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; 
trình tự, thủ tục ñóng cửa mỏ khoáng sản; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Sửa ñổi một số ñiều của Quy ñịnh quản lý, cấp phép khai thác khoáng 
sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực có dự án ñầu tư xây dựng công 
trình trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
98/2017/Qð-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

1. Sửa ñổi ðiều 1 như sau: 

“ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh này quy ñịnh về quản lý và trình tự thủ tục ñăng ký, cấp giấy phép 
khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (VLXDTT) ở khu vực có 
dự án ñầu tư xây dựng công trình trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.” 
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2. Sửa ñổi ñiểm b khoản 2 ðiều 5 như sau:  

“b) Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh là cơ quan hướng dẫn, tiếp 
nhận và thẩm ñịnh hồ sơ thuộc thẩm quyền cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh tại 
Khu Kinh tế theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 27/2019/Qð-UBND ngày 28 tháng 5 
năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý 
Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh”. 

3. Sửa ñổi khoản 2 ðiều 7 như sau: 

“2. Hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 
ở khu vực có dự án ñầu tư xây dựng công trình theo quy ñịnh tại ðiều 54 Nghị 
ñịnh 158/2016/Nð-CP”. 

4. Sửa ñổi ñiểm a khoản 2 ðiều 9 như sau: 

 “a) Hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm ñịnh: Hồ sơ ñề nghị chấp thuận cho ñăng ký, 
khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường là tổ chức, cá nhân của các 
dự án, công trình xây dựng cần khai thác khoáng sản trong Khu kinh tế (theo quy 
ñịnh tại Quyết ñịnh số 27/2019/Qð-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh) 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết ñịnh”. 

ðiều 2. Bãi bỏ Phụ lục Danh mục các mẫu văn bản ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 98/2017/Qð-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm: Mẫu 01; Mẫu 02; Mẫu 03; Mẫu 04; Mẫu 05; Mẫu 06. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, Lao ñộng -  
Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao, Du lịch, 
Tư pháp; Công an tỉnh; Trưởng ban Ban quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh; 
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 12 năm 2019./. 

  
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Phan Thiên ðịnh 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 27/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 11 năm 2019 
   

 
NGHỊ QUYẾT 

Về chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
Phía Bắc Hương Sơ (khu vực 3) 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ 

Hướng dẫn thi hành một số ñiều Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ 

về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2018/Nð-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 

về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 
2015 của Chính phủ về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm, Nghị ñịnh số 
136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một 
số ñiều của Luật ðầu tư công và Nghị ñịnh số 161/2016/Nð-CP ngày 02 tháng 12 
năm 2016 của Chính phủ về cơ chế ñặc thù trong quản lý ñầu tư xây dựng ñối với một 
số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016-2020; 

Xét ñề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 7898/TTr-UBND ngày 25 
tháng 10 năm 2019 về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật 
khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 3); Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách 
và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía 
Bắc Hương Sơ (khu vực 3) với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 3). 

2. Chủ ñầu tư: Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng khu vực thành phố Huế. 
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3. Mục tiêu ñầu tư: 
- Tạo quỹ ñất tái ñịnh cư giải phóng mặt bằng phục vụ dự án di dời dân cư tại 

khu vực I di tích kinh thành Huế. 
- Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng trong khu vực. 
- Phục vụ dân sinh, tạo ñiều kiện thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội. 
4. Nội dung và quy mô ñầu tư:  
Khu vực 3 có diện tích thu hồi ñất khoảng 9,16 ha, diện tích xây dựng dự án 

khoảng 8,91ha; trong ñó, các hạng mục ñược dự kiến ñầu tư như sau: 
a) San nền, cắm mốc phân lô:  
- ðất san nền ñược ñầm chặt với hệ số k = 0,85. 
- Cao ñộ và ñộ dốc san nền theo quy hoạch ñược duyệt. 
- Phân lô tổng cộng khoảng 381 lô. 
b) Giao thông:  
- Xây dựng các tuyến ñường quy hoạch có mặt cắt, chiều dài như sau: 

STT TÊN TUYẾN MẶT CẮT NGANG 
1 TUYẾN 3 4,5m + 10,5m + 4,5m = 19,5m 
2 TUYẾN 13 4,5m+ 7,5m + 4,5m = 16,5m 
3 TUYẾN 14 4,5m+ 7,5m + 4,5m = 16,5m 
4 TUYẾN 16 4,5m+ 7,5m + 4,5m = 16,5m 
5 TUYẾN 43 3,0m + 7,5m + 3,0m = 13,5m 
6 TUYẾN 46 3,0m + 7,5m + 3,0m = 13,5m 
7 TUYẾN 47 3,0m + 7,5m + 3,0m = 13,5m 
8 TUYẾN 48 3,0m + 7,5m + 3,0m = 13,5m 

9 TUYẾN 49 
3,0m + 7,5m + 3,0m = 13,5m 
0,0m + 7,5m + 3,0m = 10,5m 

10 TUYẾN 50 3,0m + 7,5m + 3,0m =13,5m 

- Phương án tuyến: theo quy hoạch ñược duyệt, ñảm bảo lưu thông thuận tiện. 

- Cao trình tuyến: theo cao ñộ quy hoạch ñược duyệt. 

- ðường thiết kế theo tiêu chuẩn ñường phố, kết cấu mặt ñường bê tông nhựa, 
cấp phối ñá dăm, nền ñường ñắp ñất cấp phối ñồi K95 - K98. 

- Vỉa hè: Vỉa hè lát gạch terrazzo, ñệm bê tông lót. Trên vỉa hè xây dựng các ô 
trồng cây và bố trí cây theo ñúng chủng loại.  

- Lắp kết cấu bó vỉa ñồng bộ, có lối lên xuống cho người tàn tật. 

- Kết cấu bãi ñỗ xe: Bê tông xi măng, móng cấp phối ñá dăm. 

c) Cấp nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy: Xây dựng các tuyến ống cấp 
nước HDPE, ñường kính ống D63 - D160 ñi ngầm trên vỉa hè. Nguồn nước ñược ñấu 
nối vào hệ thống cấp nước nằm trên tuyến ñường hiện trạng, bố trí các trụ cứu hỏa 
ñúng quy ñịnh. 
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d) Hệ thống thoát nước mưa:  
- Hệ thống thoát nước mưa bố trí theo quy hoạch ñược duyệt. 
- Xây dựng hệ thống ống buy bê tông cốt thép D600-D1000 ñúc sẵn ñi dưới vỉa hè 

các tuyến ñường, băng ñường bằng cống chịu lực. Nước ñược thu gom vào hệ thống 
và dẫn ra cửa xả theo quy hoạch. 

ñ) Hệ thống thoát nước thải:  
- Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt bố trí theo quy hoạch ñược duyệt. 
- Xây dựng mới hệ thống mương bê tông B400 ñậy ñan chạy dọc giữa hai dãy lô, 

tuyến ống HDPE D400 chạy dọc trên vỉa hè tuyến ñường số 3. 
e) Cấp ñiện và chiếu sáng ñô thị:  
- Lưới ñiện hạ thế sử dụng cáp ñi ngầm và bố trí các tủ ñiện ñể cấp cho các 

hộ dân. 
- Xây dựng mới hai trạm biến áp phục vụ khu tái ñịnh cư. 
- Hệ thống ñiện chiếu sáng: sử dụng cột thép mạ kẽm ñộc lập; bóng ñèn loại 

tiết kiệm ñiện. 
g) Viễn thông: Thiết kế chờ sẵn ống nhựa HDPE D100mm ñể sau này luồn cáp. 
h) Hệ thống hộp kỹ thuật: Xây dựng hệ thống hộp kỹ thuật bê tông cốt thép có 

kích thước lòng 1,0 x 1,0m, bố trí tại các vị trí băng ñường nhằm tạo sự thuận lợi cho 
việc lắp ñặt hệ thống các công trình ngầm sau này. 

i) Công viên công cộng: bố trí tại khu vực theo quy hoạch. 
5. Nhóm dự án: Dự án nhóm C trọng ñiểm, công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.  
6. ðịa ñiểm xây dựng: Phường Hương Sơ, thành phố Huế. 
7. Tổng mức ñầu tư dự kiến: 131.685 triệu ñồng. 
8. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách tỉnh. 
9. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm. 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các bước tiếp theo của dự án ñúng quy 
ñịnh pháp luật.  

2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo 
nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2019./. 
 
  
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 28/NQ-HðND 

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

   Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 11 năm 2019 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía  

Bắc Hương Sơ (khu vực 4) 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của 

Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số ñiều Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ 

về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2018/Nð-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 

về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 
năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm, Nghị ñịnh 
số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành 
một số ñiều của Luật ðầu tư công và Nghị ñịnh số 161/2016/Nð-CP ngày 02 tháng 12 
năm 2016 của Chính phủ về cơ chế ñặc thù trong quản lý ñầu tư xây dựng ñối với một 
số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016 - 2020; 

Xét ñề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 7897/TTr-UBND ngày 25 
tháng 10 năm 2019 về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu 
dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 4); Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách 
và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía 
Bắc Hương Sơ (khu vực 4) với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 4). 
2. Chủ ñầu tư: Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng khu vực thành phố Huế. 
3. Mục tiêu ñầu tư: 
- Tạo quỹ ñất tái ñịnh cư giải phóng mặt bằng phục vụ dự án di dời dân cư tại 

khu vực I di tích kinh thành Huế. 
- Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng trong khu vực. 
- Phục vụ dân sinh, tạo ñiều kiện thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội. 
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4. Nội dung và quy mô ñầu tư:  

Khu vực 4 có diện tích thu hồi ñất khoảng 8,76ha, diện tích xây dựng dự án 
khoảng 8,47ha; trong ñó, các hạng mục ñược dự kiến ñầu tư như sau: 

a) San nền, cắm mốc phân lô:  

- ðất san nền ñược ñầm chặt với hệ số k = 0,85. 

- Cao ñộ và ñộ dốc san nền theo quy hoạch ñược duyệt. 

- Phân lô tổng cộng khoảng 409 lô. 

b) Giao thông:  

- Xây dựng các tuyến ñường quy hoạch có mặt cắt như sau: 

STT 
TÊN TUYẾN 
(THEO QH) 

MẶT CẮT 
NGANG (M) 

1 TUYẾN QH SỐ 22 3,0+7,5+3,0=13,5 

2 TUYẾN QH SỐ 2 6,0+14,0+6,0=26,0 

3 TUYẾN QH SỐ 25 3,0+7,5+3,0=13,5 

4 TUYẾN QH SỐ 26 3,0+7,5+3,0=13,5 

5 TUYẾN QH SỐ 27 3,0+7,5+3,0=13,5 

6 TUYẾN QH SỐ 30 3,0+7,5+3,0=13,5 

7 TUYẾN QH SỐ 31 3,0+7,5+3,0=13,5 

8 TUYẾN QH SỐ 32 3,0+7,5+1,0=11,5 

9 TUYẾN QH SỐ 8 4,5+7,5+4,5=16,5 

10 TUYẾN QH SỐ 29 3,0+7,5+3,0=13,5 

11 TUYẾN QH SỐ 28 3,0+7,5+3,0=13,5 

12 TUYẾN QH SỐ 6 4,5+10,5+4,5=19,5 

- Phương án tuyến: theo quy hoạch ñược duyệt, ñảm bảo lưu thông thuận tiện. 

- Cao trình tuyến: theo cao ñộ quy hoạch ñược duyệt. 

- ðường thiết kế theo tiêu chuẩn ñường phố, kết cấu mặt ñường bê tông nhựa, 
cấp phối ñá dăm, nền ñường ñắp ñất cấp phối ñồi K95 - K98. 

- Vỉa hè: Vỉa hè lát gạch terrazzo, ñệm bê tông lót. Trên vỉa hè xây dựng các ô 
trồng cây và bố trí cây theo ñúng chủng loại.  

- Lắp kết cấu bó vỉa ñồng bộ, có lối lên xuống cho người tàn tật. 

c) Cầu qua mương quy hoạch: Bố trí 02 cầu theo quy hoạch tại các vị trí tuyến 
ngang qua mương sinh thái. Quy mô cầu dự kiến như sau: Cầu hộp bằng BTCT, khẩu 
ñộ B=2x4,0m; tải trọng thiết kế HL93. 

d) Cấp nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy:  

- Xây dựng các tuyến ống cấp nước HDPE, ñường kính ống D63 - D160 ñi 
ngầm trên vỉa hè. Nguồn cấp nước ñược ñấu nối vào các vị trí chờ sẵn từ ñường ống 
cấp nước khu vực 2. Bố trí các trụ cứu hỏa ñúng quy ñịnh. 
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ñ) Hệ thống thoát nước mưa:  

- Hệ thống thoát nước mưa bố trí theo quy hoạch ñược duyệt. 
- Xây dựng hệ thống ống buy bê tông cốt thép D600-D1000 ñúc sẵn ñi dưới vỉa 

hè các tuyến ñường, băng ñường bằng cống chịu lực. Nước ñược thu gom vào hệ 
thống và dẫn ra cửa xả theo quy hoạch. 

e) Hệ thống thoát nước thải:  
- Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt bố trí theo quy hoạch ñược duyệt 
- Xây dựng mới hệ thống mương bê tông B400 ñậy ñan chạy dọc giữa hai dãy lô. 
g) Cấp ñiện và chiếu sáng ñô thị:  
- Xây dựng 02 trạm biến áp. Xây dựng các tủ ñiện hạ thế phân phối và ñường 

dây cấp ñiện ñi ngầm ñến các tủ ñiện. Bố trí ñường dây trung thế ñi ngầm ñến trạm 
biến áp. 

- Hệ thống ñiện chiếu sáng: sử dụng cột thép mạ kẽm ñộc lập; bóng ñèn loại 
tiết kiệm ñiện. ðường dây cấp ñiện chiếu sáng ñi ngầm ñến các cột. 

h) Viễn thông: Thiết kế chờ sẵn ống nhựa  HDPE D100mm ñể sau này luồn cáp. 
i) Hệ thống hộp kỹ thuật: Xây dựng hệ thống hộp kỹ thuật bê tông cốt thép có 

kích thước lòng 1,0x1,0m, bố trí tại các vị trí băng ñường nhằm tạo sự thuận lợi cho 
việc lắp ñặt hệ thống các công trình ngầm sau này. 

k) Công viên công cộng: Bố trí tại khu vực theo quy hoạch. 
l) Mương sinh thái: ðào mương sinh thái dọc bên phải tuyến số 2 theo quy 

hoạch. Bề rộng ñáy mương khoảng 10m, rộng ñỉnh mương khoảng 19,5m. Gia cố mái 
taluy mương bằng ñá hộc xây, chân khay bằng ñá hộc xây. 

5. Nhóm dự án: Dự án nhóm C trọng ñiểm, công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.  
6. ðịa ñiểm xây dựng: Phường Hương Sơ, thành phố Huế. 
7. Tổng mức ñầu tư dự kiến: 131.221 triệu ñồng. 
8. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách tỉnh. 
9. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm. 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các bước tiếp theo của dự án ñúng quy 
ñịnh pháp luật.  

2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại 
biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo 
nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, Kỳ 
họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2019./. 
  
 

 

CHỦ TỊCH 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 29/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 11 năm 2019 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñiều chỉnh dự án Chương trình phát triển các ñô thị loại II 

(các ñô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của 

Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số ñiều Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ 

về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2018/Nð-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 

về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 
năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm, Nghị ñịnh số 
136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một 
số ñiều của Luật ðầu tư công và Nghị ñịnh số 161/2016/Nð-CP ngày 02 tháng 12 
năm 2016 của Chính phủ về cơ chế ñặc thù trong quản lý ñầu tư xây dựng ñối với một 
số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016 - 2020; 

Xét Tờ trình số 8469/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cho ý kiến về chủ trương ñiều chỉnh dự án Chương trình 
phát triển các ñô thị loại II (các ñô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên Huế; Báo cáo 
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất chủ trương ñiều chỉnh dự án Chương trình phát triển các 
ñô thị loại II (các ñô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Bổ sung, ñiều chỉnh các tiểu dự án: 
1.1. Nạo vét và kè sông Kẻ Vạn: 
- Bổ sung hạng mục: Mở rộng cầu Kim Long, trong ñó: mở rộng thêm mỗi bên 

5,05m. Quy mô cầu sau khi mở rộng: 3,0+14,0+3,0=20,0m (trong ñó cầu hiện trạng rộng 
B=1,4+7,0+1,4=9,8m). ðường hai ñầu cầu: Phía ñi cầu Dã Viên, chiều dài ñầu tư xây 
dựng khoảng 10m (vuốt nối ñoạn từ mố cầu vào ñường hiện trạng) không giải phóng mặt 
bằng cụ thể mặt ñường rộng 14,0m, hè phố phía nhà dân rộng 1,15m; hè phố phía bờ sông 
rộng 3,0m. Phía ñi chùa Thiên Mụ, chiều dài ñầu tư xây dựng khoảng 70m, mở rộng theo 
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ñúng lộ giới ñường Kim Long, cụ thể B=3,0+14,0+4,5=21,5m (mặt ñường rộng 14,0m, hè 
phố phía nhà dân rộng 4,5m, hè phố phía bờ sông rộng 3,0m). Kết cấu mặt ñường bằng 
bêtông nhựa rải nóng, Hè phố xây dựng bó vỉa, rãnh vỉa, ñá xe lăn cho người tàn tật, lát 
gạch Terrazzo. 

- Kè sông Kẻ Vạn:  
+ Bổ sung xây mới các ñiểm vọng cảnh bằng sàn bêtông cốt thép phía bờ sông.   
+ ðiều chỉnh thay thế một số ñoạn kè từ kết cấu bằng ñá hộc vữa ximăng M100 

bằng các dạng kè: kè mái nghiêng có rải xếp ñá khan kết hợp giâm cành một số loại 
cây xanh phù hợp; mái nghiêng bờ xanh tự nhiên, mái nghiêng kết hợp trồng cỏ, cây bụi, 
cây bóng mát; thềm nhiều bậc, mặt lát ñá granit, kết cấu dạng bậc cấp lên xuống 
kết hợp ñiểm ngồi vọng cảnh.  

1.2. Hệ thống thoát nước và vỉa hè 4 phường nội thành: 
Bổ sung ñoạn ñường Ông Ích Khiêm (ñoạn từ cửa Quảng ðức ñến ñường Lê Huân) 

với quy mô: B=1,5+7,0+3,0=11,5m (mặt ñường rộng 7,0m, hè phố phía bờ thành 
rộng 1,5m, hè phố phía công viên rộng 3,0m). Kết cấu mặt ñường bằng bêtông nhựa 
rải nóng. Hè phố lát ñá Granit tự nhiên khò nhám mặt, bó vỉa bằng ñá Granit tự nhiên, 
rãnh vỉa bằng bêtông. Trên hè phố bố trí cây xanh, ñiện chiếu sáng, ñá xe lăn cho 
người tàn tật bằng ñá Granit tự nhiên. Bố trí hệ thống thoát nước mưa phía trong 
công viên.  

1.3. Nạo vét và kè hồ kinh thành: 
- ðiều chỉnh thay thế một số ñoạn kè ở 06 hồ từ kết cấu mái nghiêng trồng cỏ 

kết hợp kè ñứng bằng ñá hộc vữa ximăng M100 bằng các dạng kè: Kè bậc thang 
nhiều tầng kết hợp ñiểm ngồi vọng cảnh; kè bậc thang nhiều tầng xếp rọ ñá kết hợp 
bơm lọc nước; kè mái nghiêng có rải xếp ñá khan kết hợp giâm cành một số loại cây 
xanh phù hợp. 

- Bổ sung, xây mới các ñiểm vọng cảnh bằng sàn bêtông cốt thép phía hồ. 
- Bổ sung các máy bơm nước trao ñổi ôxi và ñầm thủy sinh. 
1.4. Cải tạo nâng cấp sông Lấp: 
- Bổ sung, xây mới các ñiểm vọng cảnh bằng sàn bêtông cốt thép phía bờ sông. 
- ðiều chỉnh thay thế một số ñoạn kè từ kết cấu mái nghiêng trồng cỏ kết hợp 

kè ñứng bằng ñá hộc vữa ximăng M100 bằng các dạng kè: Kè mái nghiêng có rải xếp 
ñá khan kết hợp giâm cành một số loại cây xanh phù hợp; bổ sung các ñoạn ñường ñi 
bộ tiếp cận với nước trên mái dốc các kè rải ñá giâm cành bằng kết cấu sàn bêtông 
cốt thép có bề rộng B=2m, kết hợp bố trí các lên xuống với bề rộng 1,5m~10m phù 
hợp cảnh quan chung sau ñiều chỉnh. 

1.5. Nạo vét và kè sông An Hòa: 
- Bổ sung, xây mới các ñiểm vọng cảnh bằng sàn bêtông cốt thép. 
- ðiều chỉnh thay thế một số ñoạn kè mái dốc taluy kết cấu bằng ñá hộc vữa 

ximăng M100 và trồng cỏ trong khung bêtông bằng các dạng kè: Thềm nhiều bậc, 
mặt lát ñá granit (kết cấu dạng bậc cấp lên xuống kết hợp ñiểm ngồi vọng cảnh); kè 
mái dốc taluy có rải xếp ñá khan kết hợp giâm cành một số loại cây xanh phù hợp; kè 
bờ tự nhiên kết hợp trồng cây. 
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- ðiều chỉnh bến nước từ dạng sàn sang dạng nhiều bậc kết hợp ñiểm ngồi 
vọng cảnh. 

- Bổ sung công viên cảnh quan, sân vui chơi tại vị trí bãi tập kết cát trên ñường 
ðặng Tất. 

1.6. Cây xanh, vỉa hè, thoát nước, ñiện chiếu sáng các trục sinh thái trung 
tâm khu ðTM An Vân Dương: 

Bổ sung thảm lớp bêtông nhựa dày 5cm trên toàn tuyến của 02 tuyến ñường và 
sửa chữa các ñoạn mặt ñường hiện có ñã hư hỏng. 

1.7. Công viên, cây xanh, quảng trường khu hành chính tập trung: 
Bổ sung ñầu tư xây dựng các công trình HTKT tại khu ñất ñang xây dựng 

công trình “Văn phòng làm việc một số cơ quan ñơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế”, 
giai ñoạn 1 xây lắp khối nhà 04 (06 tầng): gồm các hạng mục sau: 

- Bổ sung ñầu tư kết cấu mặt ñường lát ñá Granit ñể trang trí hoàn thiện các ñường 
giao thông nội bộ, bãi ñỗ xe, lối ra vào các khu nhà làm việc cho ñồng bộ với quy mô, 
tổng thể chung của tuyến ñường nội bộ có lát ñá trong khu hành chính tập trung và 
phù hợp phương án kiến trúc tổng thể hoàn thiện theo quy hoạch. 

- Bổ sung ñầu tư chỉnh trang các khuôn viên sân vườn, trồng cỏ, cây xanh ñể 
tạo cảnh quan chung thẩm mỹ hơn. 

- Bổ sung ñầu tư các cột ñèn chiếu sáng trang trí sân vườn cho phù hợp và ñảm bảo 
mỹ quan khu vực về ñêm. 

1.8. Chỉnh trang và xây dựng kè dọc bờ sông ðông Ba: 
Bổ sung, xây mới các ñiểm vọng cảnh bằng sàn bêtông cốt thép. 
2. Tổng mức ñầu tư: 1.617.196 triệu ñồng (không thay ñổi). 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các bước tiếp theo của dự án ñúng 
quy ñịnh pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo 
nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2019./. 
  

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 30/NQ-HðND 

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

 
 Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 11 năm 2019 

 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc bổ sung công trình, dự án vào ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất  

ñến năm 2020, kế hoạch sử dụng ñất kỳ cuối (2016 - 2020)  
tỉnh Thừa Thiên Huế  

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5 

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

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 

về sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ñất ñai; 
Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2018 của Chính phủ 

về ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 và kế hoạch sử dụng ñất kỳ cuối 
(2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Nghị quyết số 37/2017/NQ-HðND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh về ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 và kế 
hoạch sử dụng ñất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 8332/TTr-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc bổ sung dự án, công trình vào ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng 
ñất ñến năm 2020, kế hoạch sử dụng ñất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất bổ sung công trình, dự án vào ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng 
ñất ñến năm 2020, kế hoạch sử dụng ñất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế 
như sau: 

1. Tên danh mục công trình:  Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ. 
2. ðịa ñiểm: phường Hương Sơ và phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 
3. Diện tích 150,0 ha. 
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ 

ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm 
vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2019./. 

   
 CHỦ TỊCH 

 
 Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 31/NQ-HðND 

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

 
 Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 11 năm 2019 

 

NGHỊ QUYẾT 
Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi ñất;  
cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ  

và ñất rừng ñặc dụng sang mục ñích khác trên ñịa bàn 
 tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5 

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

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Văn bản số 21/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng 

Quốc hội xác thực văn bản hợp nhất; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai;    
Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 

về sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai; 
Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về 

việc phê duyệt ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 và kế hoạch sử dụng 
ñất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/2018/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi 
ñất; cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ và ñất rừng 
ñặc dụng sang mục ñích khác trên ñịa bàn tỉnh năm 2019; 

Xét các Tờ trình số 6949/TTr-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2019 và 7297/TTr-UBND 
ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ñề nghị thông qua 
danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi ñất; chuyển mục ñích sử dụng ñất 
trồng lúa, ñất rừng phòng hộ và ñất rừng ñặc dụng sang mục ñích khác trên ñịa bàn 
tỉnh năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của 
các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi ñất; 
danh mục các công trình, dự án chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng ñặc dụng 
và ñất rừng phòng hộ năm 2019 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau: 

1. Thống nhất ñiều chỉnh, bổ sung 11 công trình, dự án cần thu hồi (chi tiết theo 
phụ lục 01 ñính kèm). 
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2. Cho phép bổ sung chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ 
và ñất rừng ñặc dụng sang sử dụng vào mục ñích khác ñể thực hiện 08 công trình, dự án 
(chi tiết theo phụ lục 02 ñính kèm). 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội ñồng nhân dân, 
Tổ ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo 
nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2019./. 

   
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 01: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN 
 THU HỒI ðẤT NĂM 2019 

(Kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HðND ngày 16  tháng 11 năm 2019  
của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 

 

STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Quy mô 
diện tích 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

I THÀNH PHỐ HUẾ   46,112   

1 

Dự án ðầu tư Bảo tồn, 
tu bổ và tôn tạo hệ thống 
Kinh thành Huế. Trong 
ñó:  
- Khu vực Eo Bầu: 11,0 ha; 
- Khu vực Hộ thành hào 
và Tuyến phòng lộ: 16,6 ha 

Phường Thuận Lộc, 
Thuận Thành, 

Thuận Hòa, Tây 
Lộc, Phú Thuận, 

Phú Bình, Phú Hòa 

27,600 

- Văn bản số 1771/TTg-CN 
ngày 10/12/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Khung chính sách về 
bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh 
cư thực hiện di dời dân cư, 
giải phóng mặt bằng tại khu 
vực I hệ thống kinh thành 
Huế; 
- Quyết ñịnh 370/Qð-UBND 
ngày 13/2/2019 của UBND 
tỉnh về việc phê duyệt ñề án 
di dời dân cư, giải phóng mặt 
bằng khu vực I di tích Kinh 
thành Huế thuộc quần thể di 
tích Cố ñô Huế; 
- Thông báo số 310/TB-UBND 
ngày 29/8/2019 của UBND 
tỉnh về Kết luận của Chủ tịch 
UBND tỉnh tại cuộc họp nghe 
báo cáo tiến ñộ ñầu tư các 
khu tái ñịnh cư; bồi thường, 
giải phóng mặt bằng, di dời 
dân cư khu vực di tích Kinh 
thành Huế 

2 
Hạ tầng kỹ thuật Khu 
ñịnh cư Bàu Vá giai 
ñoạn 4 ñiều chỉnh, bổ sung 

Phường Trường An 0,206 

- Quyết ñịnh số 204/Qð-UBND 
ngày 24/01/2019 của UBND 
tỉnh về việc phê duyệt ñiều 
chỉnh dự án và bổ sung kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu công 
trình Hạ tầng kỹ thuật khu 
ñịnh cư Bàu Vá giai ñoạn 4. 
- Thông báo số 3966/TB-SKHðT 
ngày 28/12/2018 của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư về việc 
thông báo kế hoạch vốn ñầu tư 
XDCB năm 2019. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Quy mô 
diện tích 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

3 
Dự án ñầu tư xây dựng 
Hạ tầng Học viện Âm 
nhạc Huế 

Phường Vĩnh Ninh 0,196 

- Quyết ñịnh số 4053/Qð-BVHTTDL 
ngày 24/10/2012 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc 
phê duyệt dự án ñầu tư xây dựng 
Hạ tầng Học viện Âm nhạc Huế; 
-  Quyết ñịnh số 72/Qð-BVHTTDL 
ngày 10/01/2017 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc 
phê duyệt ñiều chỉnh dự án ñầu tư 
xây dựng Hạ tầng Học viện Âm nhạc 
Huế; 
- Quyết ñịnh số 06/Qð-BVHTTDL 
ngày 01/01/2018 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch về 
việc phê duyệt ñiều chỉnh dự án 
ñầu tư xây dựng Hạ tầng Học 
viện Âm nhạc Huế; 
- Văn bản số 338/BVHTTDL-KHTC 
ngày 23/01/2019 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch về 
việc thông báo kế hoạch vồn 
ñầu tư XDCB năm 2019 

4 
Hạ tầng kỹ thuật khu 
dân cư phía Bắc Hương 
Sơ (Khu vực 3) 

Phường Hương Sơ 9,190 

- Thông báo số 310/TB-UBND 
ngày 29/8/2019 của UBND 
tỉnh về Kết luận của Chủ tịch 
UBND tỉnh tại cuôc họp nghe 
báo cáo tiến ñộ ñầu tư các 
khu tái ñịnh cư; bồi thường, 
giải phóng mặt bằng, di dời 
dân cư khu vực di tích Kinh 
thành Huế 

5 
Hạ tầng kỹ thuật khu 
dân cư phía Bắc Hương 
Sơ (Khu vực 4) 

Phường Hương Sơ 8,920 

- Thông báo số 310/TB-UBND 
ngày 29/8/2019 của UBND 
tỉnh về Kết luận của Chủ tịch 
UBND tỉnh tại cuôc họp nghe 
báo cáo tiến ñộ ñầu tư các 
khu tái ñịnh cư; bồi thường, 
giải phóng mặt bằng, di dời 
dân cư khu vực di tích Kinh 
thành Huế 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Quy mô 
diện tích 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

II THỊ XÃ HƯƠNG THỦY   18,580   

1 
Mở rộng ñường Trung 
tâm xã Thủy Thanh 

Xã Thủy Thanh 0,760 

- Quyết ñịnh số 2076/Qð-UBND 
ngày 02/7/2018 của UBND 
thị xã Hương Thủy về việc 
phê duyệt ñiều chỉnh báo cáo 
kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây 
dựng công trình mở rộng 
ñường Trung tâm xã Thủy Thanh. 

2 

Khu nhà ở phía Bắc 
sông Như Ý, thuộc Khu 
E - ðô thị mới An Vân 
Dương (ký hiệu OTT26 
và XH6) 

Xã Thủy Vân, 
Xã Thủy Thanh 

17,820 

- Công văn số 6440/UBND-QHXT 
ngày 05/9/2019 của UBND 
tỉnh về việc xem xét việc kêu 
gọi ñầu tư thực hiện dự án ñối 
với khu ñất có ký hiệu OTT26 
và XH6 thuộc Khu E - ðô thị 
mới An Vân Dương; 
- Quyết ñịnh số 942/Qð-UBND 
ngày 08/5/2017 của UBND 
tỉnh về việc ban hành danh 
mục dự án kêu gọi ñầu tư của 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai 
ñoạn 2017-2018 và ñịnh 
hướng ñến năm 2020. 

III HUYỆN QUẢNG ðIỀN   0,430   

1 Cầu Ông Lời 
Xã Quảng An, 
Xã Quảng Thọ 

0,120 

- Quyết ñịnh số 934/Qð-SGTVT 
ngày 03/6/2019 của Sở Giao 
thông vận tải về việc phê 
duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật công trình: Mở rộng 
nền, mặt ñường cục bộ các 
ñoạn dân cư tập trung ñường 
tỉnh 16, cầu Ông Lời, sửa 
chữa cục bộ ñường Nguyễn 
Văn Linh, nâng cấp ñường 
tỉnh lộ 20 ñoạn Km0-Km1. 

2 
Khu trưng bày sản phẩm 
làng nghề Bao La 

Xã Quảng Phú 0,310 

- Quyết ñịnh số 2418A/Qð-UBND 
ngày 31/8/2018 của UBND 
huyện Quảng ðiền về việc 
phê duyệt chủ trương ñầu tư 
dự án: Xây dựng khu trưng 
bày sản phẩm làng nghề Bao La, 
xã Quảng Phú. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Quy mô 
diện tích 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

IV HUYỆN PHÚ VANG   0,500   

1 
ðường quy hoạch khu 
ñấu giá Vinh Thanh 
tuyến 1 

Xã Vinh Thanh 0,500 

- Quyết ñịnh số 2998/Qð-UBND 
ngày 16/9/2019 của UBND 
huyện Phú Vang về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 
ñầu tư xây dựng công trình 
ðường quy hoạch khu ñấu giá 
Vinh Thanh tuyến 1. 

V 
CÔNG TRÌNH LIÊN 
HUYỆN 

  2,430   

1 

Dự án Hạ tầng kỹ thuật 
khu xen ghép TDC5 và 
khu CTR13 thuộc Khu 
A - ðô thị mới An Vân 
Dương 

Phường An ðông, 
thành phố Huế và 

Xã Thủy Thanh, thị 
xã Hương Thủy 

2,430 

- Quyết ñịnh số 2358/Qð-UBND 
ngày 24/9/2019 của UBND 
tỉnh về việc phê duyệt dự án 
và kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu dự án Hạ tầng kỹ thuật 
khu xen ghép TDC5 và khu 
CTR13 thuộc khu A - ðô thị 
mới An Vân Dương. 

TỔNG CỘNG 68,052   
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Phụ lục 02: DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ðÍCH  
SỬ DỤNG ðẤT TRỒNG LÚA, ðẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ðẤT RỪNG 

 ðẶC DỤNG NĂM 2019 
(Kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HðND ngày 16 tháng 11 năm 2019  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 

STT 
Tên công trình,  

dự án 
ðịa 

ñiểm 

Quy 
mô  

diện 
tích 
(ha) 

Trong ñó diện tích  
xin chuyển mục ñích  

sử dụng (ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ  

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng  

I THÀNH PHỐ HUẾ   18,110 16,810 0,00 0.00   

1 

Hạ tầng kỹ thuật 
khu dân cư phía 
Bắc Hương Sơ 
(Khu vực 3) 

Phường 
Hương 

Sơ 
9,190 8,190 0,00 0,00 

- Thông báo số 
310/TB-UBND 
ngày 29/8/2019 của 
UBND tỉnh về Kết 
luận của Chủ tịch 
UBND tỉnh tại 
cuôc họp nghe báo 
cáo tiến ñộ ñầu tư 
các khu tái ñịnh cư; 
bồi thường, giải 
phóng mặt bằng, di 
dời dân cư khu vực 
di tích Kinh thành Huế 

2 

Hạ tầng kỹ thuật 
khu dân cư phía 
Bắc Hương Sơ 
(Khu vực 4) 

Phường 
Hương 

Sơ 
8,920 8,620 0,00 0,00 

- Thông báo số 
310/TB-UBND 
ngày 29/8/2019 của 
UBND tỉnh về Kết 
luận của Chủ tịch 
UBND tỉnh tại 
cuôc họp nghe báo 
cáo tiến ñộ ñầu tư 
các khu tái ñịnh cư; 
bồi thường, giải 
phóng mặt bằng, di 
dời dân cư khu vực 
di tích Kinh thành 
Huế 

I 
THỊ XÃ HƯƠNG 
THỦY 

  429,360 4,930 0,000 0,000   
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STT 
Tên công trình,  

dự án 
ðịa 

ñiểm 

Quy 
mô  

diện 
tích 
(ha) 

Trong ñó diện tích  
xin chuyển mục ñích  

sử dụng (ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ  

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng  

1 
Mở rộng ñường 
Trung tâm xã Thủy 
Thanh 

Xã 
Thủy 
Thanh 

0,760 0,730 0,00 0,00 

- Quyết ñịnh số 
2076/Qð-UBND 
ngày 02/7/2018 của 
UBND thị xã 
Hương Thủy về 
việc phê duyệt ñiều 
chỉnh báo cáo kinh 
tế kỹ thuật ñầu tư 
xây dựng công 
trình mở rộng 
ñường Trung tâm 
xã Thủy Thanh. 

2 
Khu Công nghiệp 
Phú Bài giai ñoạn 
IV ñợt 2 

Xã 
Thủy 
Phù 

428,600 4,200 0,00 0,00 

- Thông báo số 
216/TB-UBND 
ngày 26/6/2019 của 
UBND tỉnh về Kết 
luận của Chủ tịch 
UBND tỉnh Phan 
Ngọc Thọ tại buổi 
họp nghe Cty CP 
sản xuất kinh 
doanh xuất nhập 
khẩu Bình Thạnh 
báo cáo về ñề xuất 
nghiên cứu ñầu tư 
các dự án tại tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

II 
HUYỆN QUẢNG 
ðIỀN 

  0,430 0,311 0,000 0,000   

1 Cầu Ông Lời 

Xã 
Quảng 

An, 
Xã 

Quảng 
Thọ 

0,120 0,001 0,00 0,00 

- Quyết ñịnh số 
934/Qð-SGTVT 
ngày 03/6/2019 của 
Sở Giao thông vận 
tải về việc phê 
duyệt Báo cáo kinh 
tế - kỹ thuật công 
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STT 
Tên công trình,  

dự án 
ðịa 

ñiểm 

Quy 
mô  

diện 
tích 
(ha) 

Trong ñó diện tích  
xin chuyển mục ñích  

sử dụng (ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ  

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng  
trình: Mở rộng nền, 
mặt ñường cục bộ 
các ñoạn dân cư 
tập trung ñường 
tỉnh 16, cầu Ông 
Lời, sửa chữa cục 
bộ ñường Nguyễn 
Văn Linh, nâng cấp 
ñường tỉnh lộ 20 
ñoạn Km0-Km1. 

2 

Khu trưng bày 
sản phẩm làng 
nghề Bao La 

Xã 
Quảng 

Phú 
0,310 0,310 0,00 0,00 

- Quyết ñịnh số 
2418A/Qð-UBND 
ngày 31/8/2018 của 
UBND huyện 
Quảng ðiền về 
việc phê duyệt chủ 
trương ñầu tư dự 
án: Xây dựng khu 
trưng bày sản phẩm 
làng nghề Bao La, 
xã Quảng Phú. 

III HUYỆN PHÚ VANG   0,500 0,300 0,000 0,000   

1 

ðường quy hoạch 

khu ñấu giá Vinh 

Thanh tuyến 1 

Xã 

Vinh 

Thanh 

0,500 0,300 0,000 0,000 

- Quyết ñịnh số 
2998/Qð-UBND 
ngày 16/9/2019 của 
UBND huyện Phú 
Vang về việc phê 
duyệt báo cáo kinh 
tế kỹ thuật ñầu tư 
xây dựng công 
trình ðường quy 
hoạch khu ñấu giá 
Vinh Thanh tuyến 1. 
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STT 
Tên công trình,  

dự án 
ðịa 

ñiểm 

Quy 
mô  

diện 
tích 
(ha) 

Trong ñó diện tích  
xin chuyển mục ñích  

sử dụng (ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ  

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng  

V 
CÔNG TRÌNH 
LIÊN HUYỆN 

  2,43 1,55 0,00 0,00   

1 

Dự án Hạ tầng kỹ 
thuật khu xen 
ghép TDC5 và 
khu CTR13 thuộc 
Khu A - ðô thị mới 
An Vân Dương 

Phường 
An 

ðông, 
thành 
phố 

Huế và 
Xã 

Thủy 
Thanh, 
thị xã 

Hương 
Thủy 

2,43 1,55 0,00 0,00 

- Quyết ñịnh số 
2358/Qð-UBND 
ngày 24/9/2019 của 
UBND tỉnh về việc 
phê duyệt dự án và 
kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu dự án Hạ 
tầng kỹ thuật khu 
xen ghép TDC5 và 
khu CTR13 thuộc 
khu A - ðô thị mới 
An Vân Dương. 

TỔNG CỘNG 450,830 23,901 0,000 0,000   
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 32/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 11 năm 2019 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về việc quyết ñịnh chủ trương chuyển loại rừng 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 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; 
Xét tờ trình số 7686/TTr-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thông qua ban hành Nghị quyết về chủ trường chuyển loại rừng; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất chủ trương chuyển loại rừng tỉnh Thừa Thiên Huế với các 
nội dung chính như sau: 

1. Diện tích rừng phòng hộ chuyển sang quy hoạch rừng ñặt dụng: 
Tổng diện tích: 6.381,28 ha. 
Trong ñó: 
a) Diện tích Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân: 5.578,03 ha. 
b) Diện tích rừng cộng ñồng: 803,25 ha. 
2. Diện tích rừng sản xuất chuyển sang quy hoạch rừng ñặc dụng: 
Tổng diện tích: 1.525,01 ha. 
Trong ñó: 
a) Diện tích Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân: 1.254,07 ha. 
b) Diện tích rừng cộng ñồng: 270,94 ha. 
3. Diện tích rừng phòng hộ chuyển sang quy hoạch rừng sản xuất: 
Tổng diện tích: 185,98 ha. 
Trong ñó: 
a) Diện tích rừng Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới: 154,10 ha. 
b) Diện tích rừng Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương: 31,88 ha. 
4. Diện tích rừng sản xuất chuyển sang quy hoạch rừng phòng hộ: 
Tổng diện tích: 3.444,53 ha. 
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Trong ñó: 
a) Diện tích rừng Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy: 2.575,79 ha. 
b) Diện tích rừng Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương: 78,34 ha. 
c)  Diện tích rừng Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa: 

790,40ha. 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại 

biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo 
nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2019./. 
  

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 33/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 11 năm 2019 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về việc cho phép chuyển mục ñích rừng sang mục ñích khác 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 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 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy ñịnh về trồng rừng thay thế khi 
chuyển mục ñích sử dụng rừng sang mục ñích khác; 

Xét Tờ trình số 7685/TTr-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc xem xét, quyết ñịnh chủ trương chuyển mục ñích sử dụng rừng sang 
mục ñích sử dụng rừng sang mục ñích khác; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách 
và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Cho phép chuyển mục ñích sử dụng rừng sang mục ñích khác ñể 
thực hiện 37 công trình, dự án (chi tiết tại Phụ lục ñính kèm) 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo 
nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2019./. 
  

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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  HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Phụ lục: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH 
CHUYỂN MỤC ðÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ðÍCH KHÁC 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HðND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
về việccho phép chuyển mục ñích rừng sang mục ñích khác) 

 

TT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 

Quy mô 
Diện tích 
Khoảng 

(ha) 

Diện tích có rừng xin chuyển 
mục ñích sử dụng sang mục ñích khác (ha) 

Phân theo loại rừng Phân theo hiện trạng 

Tổng 
Rừng 
trồng 

Rừng 
tự 
nhiên 

Phòng 
hộ 

Sản xuất 

1 
Dự án Cơ sở làm việc Công an huyện Phong ðiền thuộc Công an 
tỉnh TT Huế 

Thôn ðồng Lâm, 
xã Phong An 

5.00 4.51   - 4.51 

2 Dự án Nhà máy xử lý rác sinh hoạt tại xã Phú Sơn Xã Phú Sơn 11.23 9.76 9.76  - 9.76 

3 Dự án Khai thác khoáng sản ñá làm vật liệu xây dựng thông thường Xã Hương Thọ 8.20 8.20 8.20  - 8.20 

4. Dự án Nhà máy ñiện mặt trời Phong ðiền (phần ñường dây) 
Xã ðiền Lộc, 

ðiền Hòa 
0.47 0.47 0.47  0.04 0.43 

5 Dự án Nhà máy thủy ñiện Sông Bồ (phần ñường dây 220kV) Huyện A Lưới 10.08 8.00 8.00  - 8.00 

6 
Dự án Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng tại Khu công nghiệp 
La Sơn 

Huyện Phú Lộc 4.00 3.50 3.50  - 3.50 

7 
Dự án Khách sạn, dịch vụ, du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và Khu 
vui chơi giải trí tổng hợp 

Xã Vinh Xuân, 
Vinh Thanh 

110.00 69.72 69.72  19.96 49.76 
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TT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 

Quy mô 
Diện tích 
Khoảng 

(ha) 

Diện tích có rừng xin chuyển 
mục ñích sử dụng sang mục ñích khác (ha) 

Phân theo loại rừng Phân theo hiện trạng 

Tổng 
Rừng 
trồng 

Rừng 
tự 
nhiên 

Phòng 
hộ 

Sản xuất 

8  Dự án Sân Golf BRG 
Xã Vinh Xuân, 

Vinh Thanh 
133.20 42.00 42.00  - 42.00 

9   Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biền Hải Dương Xã Hải Dương 134.00 19.90 19.90  19.90 - 

10 ðường sản xuất ñi khe Biên thôn 6-7 xã Thượng Long Xã Thượng Long 1.30 0.60 0.60  - 0.60 

11 ðường thôn 8 xã Thượng Long ñi xã Thượng Nhật 
Xã Thượng Long 

- 
Thượng Nhật 

1.21 0.13 0.13  - 0.13 

12 ðường sản xuất A Kỳ giai ñoạn 3 Xã Thượng Long 1.80 0.37 0.37  - 0.37 

13 ðường sản xuất thôn 4 ñến ñầu thôn 8 Xã Thượng Long 1.44 0.20 0.20  - 0.20 

14 ðường sản xuất A2 ñến T7 xã Hương Sơn Xã Hương Sơn 2.24 2.24 2.24  - 2.24 

15 ðường sản xuất Thượng Nhật ñi Hương Hòa Xã Thượng Nhật 1.00 0.50 0.50  - 0.50 

16 ðường sản xuất khe Pa Za, thôn Dỗi, xã Thượng Lộ Xã Thượng Lộ 0.30 0.30 0.30  - 0.30 

17 ðường sản xuất  khe Dâu, thôn Dỗi, xã Thượng Lộ Xã Thượng Lộ 0.30 0.30 0.30  - 0.30 
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TT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 

Quy mô 
Diện tích 
Khoảng 

(ha) 

Diện tích có rừng xin chuyển 
mục ñích sử dụng sang mục ñích khác (ha) 

Phân theo loại rừng Phân theo hiện trạng 

Tổng 
Rừng 
trồng 

Rừng 
tự 
nhiên 

Phòng 
hộ 

Sản xuất 

18 ðường sản xuất phía sau xã Thượng Lộ Xã Thượng Lộ 2.54 0.50 0.50  - 0.50 

19 ðường sản xuất vào vùng Mai Rai (giai ñoạn 2) Xã Thượng Nhật 2.10 1.83 1.83  - 1.83 

20 ðường vào khu sản xuất Cha Lai (giai ñoạn 2) Xã Thượng Nhật 1.79 1.79 1.79  - 1.79 

21 ðường vào khu sản xuất Cha Lai (giai ñoạn 3) Xã Thượng Nhật 2.41 2.41 2.41  - 2.41 

22 ðường từ cầu Khu Môn ñến vùng sản xuất thôn 3 Xã Hương Lộc 0.35 0.35 0.35  - 0.35 

23 ðường sản xuất thôn 3 Xã Hương Lộc 0.70 0.70 0.70  - 0.70 

24 Dự án Công viên nghĩa trang Hương An giai ñoạn 2 
Phường Hương 

An 
24.92 19.82 19.82  - 19.82 

25 
 Dự án khai thác mỏ ñất làm vật liệu san lấp khu vực ñồi Trốc 
Voi – gñ 2 

Phường Thủy 
Phương 

4.30 2.53 2.53  - 2.53 

26 
Dự án TX-01 (hệ thống ra ña CGBTX gDD1 của Quân chủng 
Hải Quân) 

Xã Phong Hải; 
Xã Quảng Ngạn 

21.60 4.97 4.97  4.40 0.57 

27 Dự án Thủy ðiện Thượng Nhật Xã Thượng Nhật 133.40 46.70 46.70  - 46.70 

28 Dự án ñầu tư Xưởng sản xuất các sản phẩm nội thất gỗ 
Phường Thủy 

Phương 
0.74 0.74 0.74  - 0.74 
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TT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 

Quy mô 
Diện tích 
Khoảng 

(ha) 

Diện tích có rừng xin chuyển 
mục ñích sử dụng sang mục ñích khác (ha) 

Phân theo loại rừng Phân theo hiện trạng 

Tổng 
Rừng 
trồng 

Rừng 
tự 
nhiên 

Phòng 
hộ 

Sản xuất 

29 
Dự án ñường từ Hồng Thủy ra Biên giới tại xã Hồng Thủy 
(không bao gồm 1,99 ha rừng tự nhiên) 

Xã Hồng Thủy 11.07 2.07 2.07 - 1.66 0.41 

30 
Dự án xử lý triệt ñể ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại 
các khu vực trọng ñiểm trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Xã Hương Bình 15.60 15.60 15.60  - 15.60 

31 
Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực di dời các cơ sở 
kinh doanh gây ô nhiễm tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy 

Phường Thủy 
Châu 

1.60 1.60 1.60  - 1.60 

32 
Dự án ðầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công 
nghiệp Phong ðiền Viglacera giai ñoạn 1 

Xã Phong ðiền 67.86 29.87 29.87  - 29.87 

33 
Dự án ðầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công 
nghiệp Phong ðiền Viglacera giai ñoạn 2 

Xã Phong ðiền 46.39 3.62 3.62  - 3.62 

34 Dự án Khu du lịch Hàm Rồn Xã Vinh Hiền 16.60 10.00 10.00  10.00 - 

35 Dự án Trại nuồi tôm thẻ chân trắng thương phẩm Xã ðiền Hương 35.94 10.00 10.00  - 10.00 

36 Dự án Khu nuôi tôm và trại sản xuất giống ðiền môn n2 Xã ðiền  Môn 93.73 47.00 47.00  - 47.00 

37 
Dự án thủy ñiện A Lin B1, hạng mục lòng hồ (không bao gồm 
90,55 ha rừng tự nhiên) 

Xã Hồng Trung 158.52 3.13 3.13 - - 3.13 

 Tổng  1,067.93 375.93 375.93 - 55.96 319.97 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 34/NQ-HðND 

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

 
         Thừa Thiên Huế, ngày  16 tháng 11 năm 2019 

 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh,  
nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5 

 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ 
chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 

Xét Tờ trình số 8686 /TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh và 
kết quả biểu quyết công khai miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 
2016 - 2021 ngày 16 tháng 11 năm 2019, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
ñối với ông Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Giám ñốc Sở Tài chính, do nghỉ hưu ñể hưởng 
chế ñộ bảo hiểm xã hội. 

ðiều 2. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
khóa VII, kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2019./.  

 

 
CHỦ TỊCH 

 
 Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 35/NQ-HðND 

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

 
          Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 11 năm 2019 

 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh,  
nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5 

 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ 
chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 

Xét Tờ trình số 8686/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh và 
kết quả biểu quyết công khai miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 
2016 - 2021 ngày 16 tháng 11 năm 2019, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
ñối với ông Hoàng Hải Minh - nguyên Giám ñốc Sở Xây dựng. 

ðiều 2. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2019./.  

 

 

 CHỦ TỊCH 
 

 Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 36/NQ-HðND 

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

 
            Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 11 năm 2019 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh,  

nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 

về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, 
từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 

Xét Tờ trình số 8686 /TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh và 
kết quả biểu quyết công khai miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 
2016 - 2021 ngày 16 tháng 11 năm 2019, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
ñối với ông Hà Văn Tuấn - nguyên Giám ñốc Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội.  

 
ðiều 2. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 

kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2019./.  
 

 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

 Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 37/NQ-HðND 

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

 
         Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 11 năm 2019 

 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ 
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5 

 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, 
từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 

Xét Tờ trình số 8687 /TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giới thiệu người ra ứng cử chức vụ Ủy viên Ủy ban 
nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng 
nhân dân tỉnh và kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày 16 tháng 11 năm 2019, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 
2016 - 2021 ñối với ông Nguyễn Tân, Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo.  

(Có danh sách trích ngang kèm theo) 

ðiều 2. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ và quyền hạn theo quy ñịnh của pháp luật. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2019./.  

 
 

 CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 
DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 

 (Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HðND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của HðND tỉnh) 
 

 
 

Số 
TT 

Họ và tên 

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Quê quán 
Chức vụ  
hiện tại 

Chức 
vụ 

ñược 
bầu 

Ngày vào 
ðảng 

Trình ñộ 

Học 
vấn 

Chuyên 
môn 

Chính 
trị 

1 Nguyễn Tân 19/8/1974 Nam Kinh 

Lộc Sơn, 

Phú Lộc, 

Thừa Thiên 

Huế 

Giám ñốc 

Sở Giáo dục và 

ðào tạo 

Ủy viên 

UBND 

tỉnh 

14/10/1999 12/12 

Cử nhân 
Ngữ văn, 
Thạc sỹ 
Quản lý 
Giáo dục 

Cao 
Cấp 



CÔNG BÁO/Số 48/Ngày 02-12-2019 67

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 38/NQ-HðND 

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

 
            Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 11 năm 2019 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ 

Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5 

 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, 
từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 

Xét Tờ trình số 8687 /TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giới thiệu người ra ứng cử chức vụ Ủy viên Ủy ban 
nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng 
nhân dân tỉnh và kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày 16 tháng 11 năm 2019, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông ðặng Hữu Phúc, Giám ñốc Sở Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội. 

(Có danh sách trích ngang kèm theo) 

ðiều 2. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ và quyền hạn theo quy ñịnh của pháp luật. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2019./.  

 

  
CHỦ TỊCH 

 
 Lê Trường Lưu 
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HỘI  ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 
DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 

 (Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HðND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của HðND tỉnh) 
 

 
 

Số 
TT 

Họ và tên 

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Quê quán 
Chức vụ  
hiện tại 

Chức 
vụ 

ñược 
bầu 

Ngày vào 
ðảng 

Trình ñộ 

Học 
vấn 

Chuyên 
môn 

Chính 
trị 

1 ðặng Hữu Phúc 04/3/1976 Nam Kinh 

Phú Xuân, 

Phú Vang, 

Thừa Thiên 

Huế 

Giám ñốc Sở Lao 

ñộng - Thương 

binh và Xã Hội 

Ủy viên 

UBND 

tỉnh 

15/02/2008 12/12 

Cử nhân 
Kế toán, 
Thạc sỹ 

Hành chính 
công 

Cao 
Cấp 
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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: 2936/Qð-UBND    Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 11 năm 2019 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch  

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2031/Qð-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc ông Nguyễn Xuân Ty, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà 
nghỉ hưu ñể hưởng chế ñộ bảo hiểm xã hội; 

Xét Tờ trình số 273/TTr-HðND ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân 
thị xã Hương Trà về việc ñề nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã 
Hương Trà nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông Nguyễn Xuân Ty, do nghỉ hưu ñể 
hưởng chế ñộ bảo hiểm xã hội. 

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

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch 
Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà và ông Nguyễn Xuân 
Ty 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 
       ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2937/Qð-UBND      Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 11 năm 2019 

QUYẾT ðỊNH   
Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ 

Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2203-Qð/TU ngày 05/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về việc ñiều ñộng cán bộ và chỉ ñịnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ 
chức vụ Phó Bí thư Thị ủy Hương Trà nhiệm kỳ 2015 - 2020; 

Xét Tờ trình số 274/TTr-HðND ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Hội ñồng 
nhân dân thị xã Hương Trà về việc ñề nghị phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Hà Văn Tuấn, Phó Bí thư Thị ủy 
Hương Trà, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà nhiệm kỳ 
2016 - 2021. 

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

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch 
Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà và ông Hà Văn Tuấn 
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 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số: 2960/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 11 năm 2019 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước  
về ñăng ký biện pháp bảo ñảm bằng quyền sử dụng ñất,  

tài sản gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 102/2017/Nð-CP  ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ 
về ñăng ký biện pháp bảo ñảm; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 
của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc ñăng ký thế chấp 
quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước 
về ñăng ký biện pháp bảo ñảm bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

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

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Tư pháp, 
Tài chính, Nội Vụ, Tài Nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Giám ñốc 
Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế; Cục Trưởng Cục 
Thi hành án dân sự tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 
Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị 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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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 quản lý nhà nước về ñăng ký biện pháp  
bảo ñảm bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất  

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2960/Qð-UBND ngày 20 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  

1. Quy chế này quy ñịnh nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp trong 
công tác quản lý nhà nước về ñăng ký biện pháp bảo ñảm bằng quyền sử dụng ñất, tài sản 
gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Những nội dung không quy ñịnh tại Quy chế này ñược thực hiện theo các quy ñịnh 
của pháp luật hiện hành. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Các tổ chức, cá nhân có liên quan ñến việc thực hiện các nhiệm vụ trong công tác 
quản lý nhà nước về ñăng ký biện pháp bảo ñảm bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn 
liền với ñất (Viết tắt là ñăng ký biện pháp bảo ñảm) trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Mục ñích, yêu cầu của hoạt ñộng phối hợp 

1. Bảo ñảm tuân thủ pháp luật, thống nhất và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ 
quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng ñăng ký biện pháp bảo ñảm.  

2. Kịp thời phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc 
tổ chức thực hiện nhiệm vụ ñăng ký biện pháp bảo ñảm. 

3. Phân ñịnh rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong quan hệ phối hợp, 
ñảm bảo sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, cá nhân. 

ðiều 4. Nguyên tắc phối hợp 

1. Xác ñịnh trách nhiệm chính và trách nhiệm phối hợp trong thực hiện công tác 
quản lý nhà nước về ñăng ký biện pháp bảo ñảm. Bảo ñảm sự ñồng bộ, thống nhất, 
chặt chẽ, kịp thời, công khai, minh bạch. 
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2. Việc phối hợp ñược thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, 
cá nhân và các quy ñịnh của pháp luật có liên quan, không làm ảnh hưởng ñến hoạt ñộng 
của các cơ quan, ñơn vị. 

3. ðề cao trách nhiệm cá nhân của Thủ trưởng cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp 
và cán bộ, công chức, viên chức tham gia phối hợp trong quản lý nhà nước về ñăng ký 
biện pháp bảo ñảm. 

ðiều 5. Cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp 

1. Sở Tư pháp chủ trì giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước về ñăng ký biện pháp bảo ñảm trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Các cơ quan sau ñây có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp giúp Ủy ban 
nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ñăng ký biện pháp bảo ñảm 
trên ñịa bàn tỉnh:  

a) Sở Tài chính;  

b) Sở Nội vụ;  

c) Sở Tài nguyên và Môi trường;  

d) Sở Thông tin và Truyền thông;  

ñ) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế;  

e) Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

g) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

h) Các cơ quan truyền thông trên ñịa bàn tỉnh và các cơ quan, ñơn vị có liên 
quan khác. 

ðiều 6. Nội dung phối hợp 

1. Thực hiện sơ kết, tổng kết công tác ñăng ký và quản lý nhà nước về ñăng ký 
biện pháp bảo ñảm. 

2. Rà soát các quy ñịnh của pháp luật về ñăng ký biện pháp bảo ñảm. 

3. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ñăng ký biện pháp bảo ñảm. 

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho người làm công tác ñăng ký biện pháp bảo ñảm. 

5. Tham mưu bố trí ñủ nguồn nhân lực, kinh phí, trang thiết bị cơ sở vật chất cho 
hoạt ñộng ñăng ký và quản lý nhà nước về ñăng ký biện pháp bảo ñảm. 

6. Hướng dẫn giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện 
ñăng ký biện pháp bảo ñảm. 

7. Kiểm tra ñịnh kỳ hoặc ñột xuất công tác ñăng ký biện pháp bảo ñảm. 
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8. Thống kê, báo cáo ñịnh kỳ, ñột xuất theo yêu cầu về công tác ñăng ký biện 
pháp bảo ñảm. 

9. Xây dựng hệ thống ñăng ký biện pháp bảo ñảm trên ñịa bàn tỉnh. 

10. Cung cấp thông tin về biện pháp bảo ñảm cho các tổ chức, cá nhân khi có 
yêu cầu; công bố thông tin về biện pháp bảo ñảm và trao ñổi thông tin về tình trạng 
pháp lý của tài sản bảo ñảm theo quy ñịnh của pháp luật. 

Chương II 

QUY ðỊNH CỤ THỂ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP 

ðiều 7. Thực hiện sơ kết, tổng kết công tác quản lý nhà nước về ñăng ký 

biện pháp bảo ñảm 

Căn cứ tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu, Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, 

phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 

sơ kết, tổng kết công tác quản lý nhà nước về ñăng ký biện pháp bảo ñảm.  

ðiều 8. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về ñăng ký biện pháp bảo ñảm 

Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường 

và các cơ quan, ñơn vị liên quan tiến hành rà soát các quy ñịnh pháp luật về ñăng ký 

biện pháp bảo ñảm do Trung ương và tỉnh ban hành ñể kịp thời phát hiện, kiến nghị 

sửa ñổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy ñịnh liên quan ñến hoạt ñộng ñăng ký 

biện pháp bảo ñảm. 

ðiều 9. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ñăng ký biện pháp bảo ñảm 

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan, ñơn vị 

liên quan tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ñăng ký biện pháp 

bảo ñảm trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng nhiệm vụ 

của mình có trách nhiệm chỉ ñạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ñăng ký 

biện pháp bảo ñảm trên ñịa bàn. 

ðiều 10. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho người thực hiện ñăng ký biện pháp 

bảo ñảm 

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 

bồi dưỡng, tập huấn cho người thực hiện ñăng ký biện pháp bảo ñảm bằng quyền sử 

dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất và những người khác có liên quan. 
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ðiều 11. Kinh phí, nguồn nhân lực, trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ 
hoạt ñộng ñăng ký, quản lý nhà nước về ñăng ký biện pháp bảo ñảm 

1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường 
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn nhân lực ñể phục vụ cho hoạt ñộng ñăng ký, 
quản lý nhà nước về ñăng ký biện pháp bảo ñảm trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường 
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí phục vụ hoạt ñộng ñăng ký, quản lý 
nhà nước về ñăng ký biện pháp bảo ñảm trên ñịa bàn tỉnh. 

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu 
Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí, trang thiết bị cơ sở vật chất cho Văn phòng 
ðăng ký ñất ñai tỉnh và các Chi nhánh của Văn phòng ñăng ký ñất ñai. 

ðiều 12. Chỉ ñạo, hướng dẫn các hoạt ñộng liên quan ñến ñăng ký biện pháp 
bảo ñảm 

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chỉ ñạo, hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng, 
Phòng Tư pháp thực hiện ñúng quy ñịnh của pháp luật về công chứng, chứng thực 
hợp ñồng, giao dịch liên quan ñến tài sản bảo ñảm, ñồng thời chia sẻ thông tin về 
tình trạng pháp lý của tài sản bảo ñảm ñã ñược công chứng, chứng thực giữa các tổ chức 
hành nghề công chứng. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, quản lý nghiệp vụ 
ñăng ký biện pháp bảo ñảm là quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất; chỉ ñạo, 
hướng dẫn Văn phòng ñăng ký ñất ñai tỉnh và các Chi nhánh của Văn phòng ðăng ký 
ñất ñai thực hiện ñúng quy ñịnh của pháp luật về ñăng ký biện pháp bảo ñảm; cung 
cấp thông tin về ñăng ký biện pháp bảo ñảm theo ñề nghị của các tổ chức hành nghề 
công chứng và các cơ quan khác. 

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì, phối hợp 
với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các tổ chức tín dụng thuộc 
phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc các quy ñịnh của pháp luật về giao dịch bảo ñảm và 
ñăng ký biện pháp bảo ñảm. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ ñạo, hướng dẫn 
Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn thực hiện ñúng 
quy ñịnh của pháp luật về chứng thực hợp ñồng, giao dịch liên quan ñến tài sản bảo 
ñảm và chia sẻ thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo ñảm ñã ñược chứng thực. 

5. Các tổ chức, cá nhân có phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng 
thực hiện các quy ñịnh của pháp luật liên quan ñến ñăng ký biện pháp bảo ñảm mà 
không tự giải quyết ñược thì báo cáo về Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế ñể ñược xem xét, 
hướng dẫn giải quyết hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 
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6. Căn cứ tình hình thực tế tại ñịa phương, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở 
Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thừa 
Thiên Huế và các cơ quan, ñơn vị liên quan tổ chức họp nhằm giải quyết, tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình ñăng ký biện pháp bảo ñảm với 
sự tham gia của ñại diện các tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự, 
Văn phòng ñăng ký ñất ñai, các tổ chức tín dụng. 

ðiều 13. Kiểm tra ñịnh kỳ hoặc ñột xuất công tác ñăng ký biện pháp bảo ñảm 

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, 
ngành có liên quan tổ chức các ðoàn công tác liên ngành ñể kiểm tra hoạt ñộng 
công chứng, chứng thực các hợp ñồng, giao dịch liên quan ñến biện pháp bảo ñảm tại 
các tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã trên 
ñịa bàn tỉnh; kiểm tra công tác ñăng ký biện pháp bảo ñảm tại Văn phòng ñăng ký 
ñất ñai tỉnh và các Chi nhánh của Văn phòng ñăng ký ñất ñai theo quy ñịnh tại ñiểm b 
khoản 3 ðiều 17 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 
năm 2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc ñăng ký 
thế chấp về quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất. 

2. Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan, ñơn vị liên quan trên cơ sở chức năng, 
nhiệm vụ ñược giao thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực 
ñăng ký biện pháp bảo ñảm, cung cấp thông tin về ñăng ký biện pháp bảo ñảm theo 
quy ñịnh. 

ðiều 14. Thống kê, báo cáo về công tác ñăng ký biện pháp bảo ñảm 

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường 
xây dựng Báo cáo ñịnh kỳ 06 tháng và hàng năm hoặc ñột xuất về công tác ñăng ký 
biện pháp bảo ñảm trên ñịa bàn tỉnh theo yêu cầu. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ ñạo, ñôn ñốc Văn phòng ñăng ký ñất ñai tỉnh 
và các Chi nhánh của Văn phòng ñăng ký ñất ñai thực hiện việc báo cáo 06 tháng, 
hàng năm hoặc ñột xuất về tình hình tổ chức và hoạt ñộng ñăng ký biện pháp bảo ñảm 
gửi Sở Tư pháp ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Chế ñộ báo cáo thống kê ñịnh kỳ thực hiện theo khoản 1 ðiều 18 Thông tư 
liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tư pháp 
và Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20 tháng 3 
năm 2019 của Bộ Tư pháp. 

ðiều 15. Xây dựng hệ thống ñăng ký biện pháp bảo ñảm bằng quyền sử dụng 
ñất, tài sản gắn liền với ñất 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, 
Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan, ñơn vị có liên quan xây dựng Hệ thống 
ñăng ký biện pháp bảo ñảm bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất trên 
ñịa bàn tỉnh. 
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ðiều 16. Cung cấp thông tin về biện pháp bảo ñảm cho các tổ chức, cá nhân 
khi có yêu cầu; công bố thông tin về biện pháp bảo ñảm và trao ñổi thông tin về 
tình trạng pháp lý của tài sản bảo ñảm  

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, công bố thông tin về biện pháp bảo ñảm 
trên Trang thông tin ñiện tử của Sở. Các cơ quan liên quan có trách nhiệm gửi thông tin 
cho Sở Tài nguyên và Môi trường ñể thực hiện việc công bố theo quy ñịnh. 

2. Văn phòng ðăng ký ñất ñai tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin về biện pháp 
bảo ñảm thuộc phạm vi của mình cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu và theo 
quy ñịnh của pháp luật. 

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cơ quan ñăng ký biện pháp bảo ñảm; 
cơ quan ñăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng; cơ quan thi hành án dân sự; cơ quan 
chứng thực, công chứng có trách nhiệm trao ñổi thông tin về tình trạng pháp lý của 
tài sản bảo ñảm kịp thời, ñầy ñủ và chính xác. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 17. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện 
Quy chế này. 

2. Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và 
Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục 
Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, ñơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với 
Sở Tư pháp triển khai thực hiện Quy chế này. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các 
tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường 
ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
       Phan Thiên ðịnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 22/CT-UBND 

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

         Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 11 năm 2019 

CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công  

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2018. Chính Phủ, Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Tài chính và UBND tỉnh ñã 
ban hành các văn bản quy ñịnh chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật (Phụ lục ñính kèm) 
tạo cơ sở pháp lý tương ñối ñầy ñủ và ñồng bộ, công tác quản lý, sử dụng tài sản công 
ñã dần ñi vào nề nếp; tình trạng thất thoát, lãng phí tài sản từng bước ñược khắc phục; 
ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, ñơn vị ñược nâng lên; 
hiệu quả trong sử dụng, khai thác tài sản ñược chú trọng, góp phần quan trọng phục vụ 
các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, công tác quản lý tài sản công còn 
phân tán và sử dụng chưa thực sự hiệu quả; việc chấp hành các quy ñịnh về tiêu chuẩn, 
ñịnh mức, chế ñộ sử dụng trụ sở làm việc, xe ô tô công có lúc, có nơi chưa nghiêm; 
việc khai thác, huy ñộng nguồn lực từ tài sản công hiệu quả chưa cao; công tác rà soát, 
sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, ñất còn chậm; còn trường hợp thất thoát, lãng phí 
tài sản công,... 

ðể nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công, khắc phục tồn tại, 
hạn chế nêu trên. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, 
ðoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,  thành phố Huế tập trung 
chỉ ñạo, tổ chức thực hiện: 

I. Tăng cường công tác quản lý tài sản công:   

1. Tăng cường phổ biến nội dung, quán triệt thi hành Luật Quản lý, sử dụng 
tài sản công và các văn bản quy ñịnh chi tiết, hướng dẫn thi hành của Trung ương và 
của tỉnh. 

2. Thực hiện nghiêm quy ñịnh về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết ñịnh, 
tiêu chuẩn, ñịnh mức khi: giao, ñầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản công, 
xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị; sử dụng tài sản công vào mục ñích 
kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; sử dụng tài sản công ñể tham gia dự án 
ñầu tư theo hình thức ñối tác công - tư; phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các 
loại tài sản công; xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản theo ñúng các quy ñịnh tại 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy ñịnh chi tiết, hướng dẫn thi hành 
của trung ương và của tỉnh. 

3. Người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức, ñơn vị ñược giao quản lý, sử dụng tài sản 
công có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công 
thuộc phạm vi quản lý theo quy ñịnh tại ðiều 7 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 
29/12/2017 của Bộ Tài chính. Việc xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công phải 
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ñược thảo luận rộng rãi, dân chủ trong cơ quan, tổ chức, ñơn vị; sau khi ban hành phải 
ñược công khai trong cơ quan, tổ chức, ñơn vị. Cơ quan, tổ chức, ñơn vị sử dụng tài sản 
công có trách nhiệm công khai tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo ñúng nội dung và 
hình thức công khai ñược quy ñịnh tại mục 2 Chương XIV Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 
26/12/2017 của Chính phủ. 

4. Về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng: 

Thực hiện việc giao, ñầu tư, mua sắm, khoán kinh phí sử dụng thiết bị, quản lý, 
sử dụng, xử lý máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng 
trong lĩnh vực y tế, giáo dục và ñào tạo) theo tiêu chuẩn, ñịnh mức do UBND tỉnh 
ban hành. 

5. Về tăng cường quản lý, sử dụng xe ô tô: 

- Quản lý, sử dụng xe ô tô theo ñúng tiêu chuẩn, ñịnh mức, chế ñộ quy ñịnh 
ñảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, ñúng mục ñích. 

- Thực hiện thống kê rà soát, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phương án sắp xếp lại 
số xe ô tô hiện có và xử lý xe ô tô dôi dư của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi 
quản lý của tỉnh. 

6. Về tăng cường quản lý nhà, ñất, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp: 

a) Các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thực hiện việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở 
hoạt ñộng sự nghiệp; kiểm soát tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng trụ sở làm việc theo 
quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 152/2017/Nð-CP ngày 27/12/2018 của Chính phủ;  

b) Lấy ý kiến Sở Tài chính (ñối với cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc cấp tỉnh), 
Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố Huế (ñối với các cơ quan, tổ 
chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý) có ý kiến bằng văn bản về tiêu chuẩn, ñịnh mức 
diện tích trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp trước khi cấp có thẩm quyền phê 
duyệt thiết kế ñầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo hoặc mua sắm trụ sở làm việc, 
cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị theo quy ñịnh tại ðiều 12 
Nghị ñịnh số 152/2017/Nð-CP. 

c) Nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, ñơn vị sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt 
ñộng sự nghiệp vào mục ñích cho thuê, cho mượn hoặc bố trí cho cá nhân, ñơn vị khác, sử 
dụng sai mục ñích,… khi chưa có quyết ñịnh của cấp có thẩm quyền. 

7. Sử dụng tài sản công vào mục ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết:  

- Trường hợp các ñơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu sử dụng cơ sở nhà ñất 
vào mục ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết thì ñơn vị sự nghiệp công lập 
xây dựng ñề án sử dụng tài sản công vào mục ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, 
liên kết theo quy ñịnh tại ðiều 44 Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26/12/2017 
của Chính phủ, Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính và 
ðiều 20 Quyết ñịnh số 42/2018/Qð-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh về việc 
ban hành Quy ñịnh về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị 
thuộc phạm vi quản lý của ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; gửi Sở Tài chính 
thẩm ñịnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo ñúng quy ñịnh. 
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- Các cơ quan, tổ chức, ñơn vị có nhà, ñất sử dụng cho thuê, kinh doanh, liên 
doanh, liên kết không ñúng quy ñịnh kể từ ngày Nghị ñịnh số 167/2017/Nð-CP ngày 
31/12/2017 và Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ có 
hiệu lực có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền thu ñược vào ngân sách Nhà nước; xử lý 
trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan theo quy ñịnh, báo cáo kết quả xử lý về 
UBND tỉnh. 

8. Thực hiện nghiêm quy ñịnh về cập nhật, chỉnh lý thông tin trong Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về tài sản công, từng bước sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
tài sản công ñể thay thế thông tin dạng giấy; ðăng tải thông tin ñấu thầu, ñấu giá, niêm yết 
giá khi thực hiện mua sắm, thuê, sử dụng tài sản công ñể cho thuê, liên doanh, liên kết, 
bán, chuyển nhượng tài sản công,… theo quy ñịnh của pháp luật và theo hướng dẫn của 
Sở Tài chính tại Công văn số 12006/BTC-QLGCS ngày 02/8/2018 về việc thông báo 
việc ñăng tải thông tin trên Trang thông tin ñiện tử về tài sản công. 

II. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Sở Tài chính: 

- Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra các ñơn vị liên quan thực hiện xác ñịnh giá trị 
quyền sử dụng ñất ñể tính vào giá trị tài sản của cơ quan, ñơn vị theo quy ñịnh tại 
Chương XI Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các sở, 
ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tiếp tục rà soát, lập 
phương án ñiều chỉnh, bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý ñối với nhà, ñất của 
cơ quan, tổ chức, ñơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh quyết ñịnh.  

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương 
trong việc kiểm tra hiện trạng sử dụng nhà, ñất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ñể 
có ý kiến bằng văn bản về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, ñất của các cơ quan, 
tổ chức, ñơn vị trung ương ñóng trên ñịa bàn tỉnh;  

- ðề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý ñối với diện tích là nhà, ñất ở 
cơ quan nhà nước không còn nhu cầu sử dụng, cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết 
không ñúng quy ñịnh. 

2. Giao Sở Giao thông Vận tải (cơ quan ñược giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng 
giao thông), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan ñược giao quản lý tài sản 
kết cấu hạ tầng thủy lợi) phối hợp với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan 
khẩn trương hoàn thành việc rà soát, phân loại, xác ñịnh giá trị tài sản hiện có ñể 
thực hiện việc quản lý sử dụng và khai thác tài sản theo quy ñịnh.  

3. Giao Sở Y tế, Sở Giáo dục và ðào tạo khẩn trương xây dựng ban hành 
tiêu chuẩn ñịnh mức máy móc thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 
sau khi trình UBND tỉnh xin ý kiến thống nhất của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh 
ñể có cơ sở cho các ñơn vị thực hiện. 
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4. Giao Sở Tài chính, Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện hướng dẫn, ñôn ñốc, 
kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, ñơn vị 
thuộc phạm vi quản lý; xử lý kịp thời nghiêm minh theo quy ñịnh của pháp luật có 
liên quan ñối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm 
trong quản lý, sử dụng tài sản công. Việc thanh tra, kiểm tra phải thực hiện từ khâu 
lập dự toán, ñầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản ñể phòng ngừa sai phạm; 
tăng cường công tác giám sát của cộng ñồng. 

5. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, ñơn vị có liên quan, Chủ tịch 
UBND huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc 
Chỉ thị này. Quá trình triển khai, thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời phối hợp 
với Sở Tài chính ñể ñược hướng dẫn, xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết./. 

 
  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Phan Thiên ðịnh 
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Phụ lục 
(Kèm theo Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2019  

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

TT 
Cơ quan 
ban hành 

Số, ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Nội dung 

1 Chính phủ 129/2017/Nð-CP 16/11/2017 
Quy ñịnh về quản lý, ử dụng và 
khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
thủy lợi 

2 Chính phủ 151/2017/Nð-CP 26/12/2017 
Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

3 Chính phủ 152/2017/Nð-CP 27/12/2017 
Quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức sử 
dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt 
ñộng sự nghiệp 

4 Chính phủ 165/2017/Nð-CP 31/12/2017 
Quy ñịnh việc quản lý, sử dụng tài sản 
tại cơ quan ðảng cộng sản Việt Nam 

5 Chính phủ 167/2017/Nð-CP 31/12/2017 
Quy ñịnh việc sắp xếp lại, xử lý tài 
sản công 

6 Chính phủ 29/2018/Nð-CP 05/3/2018 

Quy ñịnh trình tự, thủ tục xác lập 
quyền sở hữu toàn dân về tài sản và 
xử lý ñối với tài sản ñược xác lập 
quyền sở hữu toàn dân 

7 Chính phủ 04/2019/Nð-CP 11/01/2019 
Quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức sử 
dụng xe ô tô 

8 Chính phủ 33/2019/Nð-CP 23/04/2019 
Quy ñịnh quản lý, sử dụng và khai 
thác tài sản kết cấu hạ tầng giao 
thông ñường bộ 

9 
Thủ tướng 
Chính phủ 

50/2017/Qð-TTg 31/12/2017 
Quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức sử 
dụng máy móc, thiết bị 

10 
Bộ Tài 
chính 

144/2017/TT-BTC 29/12/2018 

Hướng dẫn một số nội dung của 
Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 
26/12/2017 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật Quản 
lý, sử dụng tài sản công 

11 
Bộ Tài 
chính 

37/2018/TT-BTC 16/4/2018 

Hướng dẫn một số nội dung của 
Nghị ñịnh số 167/2017/Nð-CP ngày 
31/12/2017 của Chính phủ quy ñịnh 
việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công 

12 
Hội ñồng 
nhân dân 

tỉnh 
03/2018/NQ-HðND 30/3/2018 

Quy ñịnh phân cấp quản lý, sử dụng 
tài sản công tại các cơ quan, tổ 
chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý 
của ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 
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TT 
Cơ quan 
ban hành 

Số, ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Nội dung 

13 
Ủy ban 

nhân dân 
tỉnh 

42/2018/Qð-UBND 08/8/2018 

Quy ñịnh phân cấp quản lý, sử dụng 
tài sản công tại các cơ quan, tổ 
chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý 
của của ñịa phương trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

14 
Ủy ban 

nhân dân 
tỉnh 

2071/Qð-UBND 18/9/2018 

Ban hành tiêu chuẩn, ñịnh mức máy 
móc, thiết bị chuyên dùng của các 
cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc 
phạm vi quản lý của ñịa phương 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  

15 
Hội ñồng 
nhân dân 

tỉnh 
15/2018/NQ-HðND 07/12/2018 

Phân cấp thẩm quyền xác lập sở 
hữu toàn dân về tài sản và phê 
duyệt phương án xử lý tài sản ñược 
xác lập quyền sở hữu toàn dân 
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

16 
Ủy ban 

nhân dân 
tỉnh 

15/2018/Qð-UBND 22/3/2019 

Quy ñịnh phân cấp thẩm quyền xác 
lập sở hữu toàn dân về tài sản và 
phê duyệt phương án xử lý tài sản 
ñược xác lập quyền sở hữu toàn dân 
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 
Thừa Thiên Huế 
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