
  

Số 16 + 17 Ngày 12 tháng 01 năm 2020 

 MỤC LỤC  
   

   

  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Trang 

03-01-2020 Quyết ñịnh số 01/2020/Qð-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan ñến lĩnh vực 
Lao ñộng - Thương binh và Xã hội. 

03 

04-01-2020 Quyết ñịnh số 02/2020/Qð-UBND bổ sung về giá dịch vụ xe 
ra vào bến xe ô tô quy ñịnh tại ðiều 3 Quyết ñịnh số 
05/2018/Qð-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

04 

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

31-12-2019 Quyết ñịnh số 3394/Qð-UBND về việc công bố công khai số liệu 
quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. 

06 

31-12-2019 Quyết ñịnh số 3399/Qð-UBND về việc quy ñịnh tổ chức thực hiện 
ngân sách nhà nước ñịa phương năm 2020. 

21 

01-01-2020 Quyết ñịnh số 01/Qð-UBND về việc triển khai thực hiện kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 

36 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 



02 CÔNG BÁO/Số 16+17/Ngày 12-01-2020

01-01-2020 Quyết ñịnh số 02/Qð-UBND về việc ban hành Chương trình 
công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

55 

04-01-2020 Quyết ñịnh số 23/Qð-UBND về việc phân bổ tổng số lượng 
người làm việc trong các ñơn vị sự nghiệp công lập tỉnh 
Thừa Thiên Huế năm 2020. 

87 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 01/2020/Qð-UBND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 01 năm 2020 
             

QUYẾT ðỊNH 
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

 liên quan ñến lĩnh vực Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

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

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

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 
số 2957/TTr-LðTBXH ngày 20 tháng 11 năm 2019. 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Bãi bỏ 02 quyết ñịnh do UBND tỉnh ban hành liên quan ñến lĩnh vực 
Lao ñộng - Thương binh và Xã hội sau ñây: 

1. Quyết ñịnh số 46/2013/Qð-UBND ngày 27/11/2013 ban hành Quy ñịnh nội dung, 
mức chi, chế ñộ ñóng góp và miễn giảm, hỗ trợ thuốc cắt cơn nghiện cho công tác tổ chức 
cai nghiện ma túy tại gia ñình và cộng ñồng tỉnh Thừa Thiên Huế; 

2. Quyết ñịnh số 47/2013/Qð-UBND ngày 27/11/2013 ban hành Quy ñịnh chế ñộ 
ñóng góp và miễn giảm, hỗ trợ trong thời gian chấp hành quyết ñịnh của người bị 
áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy ñưa vào Trung tâm Giáo dục - Lao ñộng xã hội. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 01 năm 2020. 
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Lao ñộng - Thương 

binh và Xã hội, Tư pháp, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, các thị xã 
và các huyện; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Phan Ngọc Thọ 
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    Số: 02/2020/Qð-UBND      Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 01 năm 2020 
  

QUYẾT ðỊNH  
Bổ sung về giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô quy ñịnh tại ðiều 3 Quyết ñịnh số 

05/2018/Qð-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 
năm 2015; 

Căn cứ Luật Giao thông ñường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị ñịnh số số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá; 

 Căn cứ Nghị ñịnh số 149/2016/Nð-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ về việc 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá; 

Căn cứ Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ðiều của Luật Giá; 

Căn cứ Thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 
của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 
11 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của 
Luật Giá; 

Căn cứ Thông tư 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính 
Quy ñịnh phương pháp ñịnh giá chung ñối với hàng hóa, dịch vụ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15 tháng 10 
năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước 
vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải ñường bộ; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3545/TTr-STC ngày 13 
tháng 12 năm 2019. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bổ sung gạch ngang (-) thứ ba vào sau gạch ngang thứ hai mục ðối với 
xe buýt ra vào bến quy ñịnh tại ñiểm a khoản 1 ðiều 3 về giá dịch vụ xe ra, vào bến 
xe ô tô theo Quyết ñịnh số 05/2018/Qð-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2018 của 

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ    ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế như sau: 

“- Xe buýt liên tỉnh Thừa Thiên Huế ñi thành phố ðà Nẵng không trợ giá: 
3.000 ñồng/ghế xe”. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao trách nhiệm Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính 
hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện Quyết ñịnh này. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2020. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Tài chính, 
Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân liên quan và Giám ñốc Công ty 
cổ phần Bến xe Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

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

 
 

Nguyễn Văn Phương 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3394/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2019 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách ñối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HðND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách ñịa phương năm 2018; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Công văn số 3708/STC-QLNS ngày 27 
tháng 12 năm 2019, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 
tỉnh Thừa Thiên Huế (Phụ lục chi tiết ñính kèm). 

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

 ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính và Thủ trưởng 
các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Phan Ngọc Thọ 
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 Biểu số 1 
  

QUYẾT TOÁN CÂN ðỐI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG NĂM 2018 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 3394/Qð-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh) 

ðơn vị: Triệu ñồng  

TT Nội dung   Dự toán  
 Quyết 
toán  

So sánh 
QT/DT 

(%) 
A B 1 2  3=2/1  
A TỔNG NGUỒN THU NSðP   9.937.778  13.938.737    

I Thu NSðP ñược hưởng theo phân cấp   5.971.200    6.745.181      113,0  

1 Thu NSðP hưởng 100%   5.971.200    6.745.181      113,0  

2 Thu NSðP hưởng từ các khoản thu phân chia                 -                    -     

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên   3.926.578    3.793.406        96,6  

1 Thu bổ sung cân ñối ngân sách   1.669.700    1.669.700      100,0  

2 Thu bổ sung có mục tiêu   2.256.878    2.123.706        94,1  

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính                   -     

IV Thu kết dư năm trước         40.000       489.221    

V 
Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển 
sang 

    2.843.480    

VI Thu nộp cấp trên                  -          67.449    

B TỔNG CHI NSðP   9.975.704  13.191.135      132,2  

I Tổng chi cân ñối NSðP  9.732.640    9.969.139      102,4  

1 Chi ñầu tư phát triển    3.176.097    3.100.579        97,6  

2 Chi thường xuyên   6.368.236    6.868.559      107,9  

3 
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền ñịa 
phương vay  

         1.900                  -            -   

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính           1.180                  -       -   

5 Dự phòng ngân sách      177.726      

6 Chi tạo nguồn, ñiều chỉnh tiền lương          7.500      

II Chi các chương trình mục tiêu      243.064       351.471    

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia      192.703       286.109      148,5  

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ        50.361         65.362      129,8  
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TT Nội dung   Dự toán  
 Quyết 
toán  

So sánh 
QT/DT 

(%) 

III Chi chuyển nguồn sang năm sau     2.796.589    

IV Chi nộp ngân sách cấp trên          73.936    

C KẾT DƯ NSðP    686.541   

D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSðP         74.375         74.375      100,0  

I Từ nguồn vay ñể trả nợ gốc                 -                    -     

II Từ ngân sách cấp tỉnh        74.375         74.375      100,0  

E TỔNG MỨC VAY CỦA NSðP    1.194.240    1.349.036      113,0  

F VAY LẠI CHÍNH PHỦ      112.300         13.313        11,9  

G 
TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM 
CỦA NSðP 

     165.600         66.613        40,2  
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 Biểu số 2 
  

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ðỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 3394/Qð-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh) 

ðơn vị: Triệu ñồng 

STT Nội dung 
Dự toán năm  Quyết toán    So sánh (%)  

Thu 
NSNN 

Thu 
NSðP 

Thu 
NSNN 

Thu 
NSðP 

Thu 
NSNN 

Thu 
NSðP 

A B 1 2 3 4 5 6 
A THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6.830.000 5.971.200 7.782.380 6.745.182 113,9 113,0 
I Thu nội ñịa 6.380.000 5.941.200 7.186.564 6.698.970 112,6 112,8 
1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước  525.000 525.000 415.696 415.696 79,2 79,2 
   - Thuế giá trị gia tăng 

  
273.577 273.577 

  
  Trong ñó: Thu từ hoạt ñộng thăm dò, khai thác, dầu khí 

  
- - 

  
   - Thuế thu nhập doanh nghiệp 

  
97.053 97.053 

  
   - Thuế tiêu thụ ñặc biệt 

  
312 312 

  
   - Thuế tài nguyên 

  
44.754 44.754 

  

2 
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước 
ngoài 

2.010.000 2.010.000 2.112.007 2.112.007 105,1 105,1 

  - Thuế giá trị gia tăng 
  

362.191 362.191 
  

  - Thuế thu nhập doanh nghiệp 
  

317.234 317.234 
  

  - Thuế tiêu thụ ñặc biệt 
  

1.413.481 1.413.481 
  

  - Thuế tài nguyên 
  

19.102 19.102 
  

  - Tiền thuê mặt ñất, mặt nước 
  

- - 
  

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.180.000 1.180.000 1.100.843 1.100.843 93,3 93,3 
  - Thuế giá trị gia tăng 

  
813.777 813.777 

  
  - Thuế thu nhập doanh nghiệp 

  
191.068 191.068 

  
  - Thuế tiêu thụ ñặc biệt 

  
6.048 6.048 
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STT Nội dung 
Dự toán năm  Quyết toán    So sánh (%)  

Thu 
NSNN 

Thu 
NSðP 

Thu 
NSNN 

Thu 
NSðP 

Thu 
NSNN 

Thu 
NSðP 

  - Thuế tài nguyên 
  

89.950 89.950 
  

4 Lệ phí trước bạ 235.000 235.000 246.859 246.859 105,0 105,0 
5 Thuế sử dụng ñất nông nghiệp 

  
1 1 

  
6 Thuế sử dụng ñất phi nông nghiệp 9.000 9.000 13.582 13.582 150,9 150,9 
7 Thuế thu nhập cá nhân 283.000 283.000 294.241 294.241 104,0 104,0 
8 Thuế bảo vệ môi trường 530.000 197.200 517.537 192.530 97,6 97,6 
9 Phí, lệ phí 455.000 447.000 530.385 485.472 116,6 108,6 
10 Tiền sử dụng ñất 680.000 680.000 1.327.444 1.327.444 195,2 195,2 
11 Thu tiền thuê ñất, mặt nước 120.000 120.000 123.992 123.992 103,3 103,3 
12 Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 

  
4.468 4.468 

  
13 Thu khác ngân sách 186.400 118.400 278.371 179.780 149,3 151,8 

  Trong ñó: - Thu khác ngân sách trung ương 
  

98.591 - 
  

14 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 50.000 20.000 40.198 21.115 80,4 105,6 
15 Thu từ quỹ ñất công ích và thu hoa lợi công sản khác 42.000 42.000 28.590 28.590 68,1 68,1 
16 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 5.600 5.600 72.256 72.256 1,290,3 1,290,3 
17 Thu từ hoạt ñộng xổ số kiến thiết  69.000 69.000 80.094 80.094 116,1 116,1 
II Thu về dầu thô 

  
- - 

  
III Thu Hải quan 420.000 - 548.547 - 130,6 

 
1 Thuế xuất khẩu 

  
47.999 - 

  

2 
Thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập 
khẩu   

499.639 - 
  

3 Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện 
  

91 - 
  

4 Thu khác 
  

818 - 
  

IV Thu Viện trợ 12.000 12.000 11.406 10.349 95,1 86,2 
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STT Nội dung 
Dự toán năm  Quyết toán    So sánh (%)  

Thu 
NSNN 

Thu 
NSðP 

Thu 
NSNN 

Thu 
NSðP 

Thu 
NSNN 

Thu 
NSðP 

V Các khoản huy ñộng, ñóng góp 18.000 18.000 35.863 35.863 199,2 199,2 
B THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 

  
- - 

  
C THU CHUYỂN NGUỒN 

  
2.843.480 2.843.480 

  
D THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH 40.000 40.000 489.221 489.221 

  
E THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 3.926.578 3.926.578 3.793.406 3.793.406 96,6 96,6 
F THU NỘP CẤP TRÊN - - 73.936 67.449 

  
  TỔNG SỐ (A+B+C+D+E+F) 10.796.578 9.937.778 14.982.423 13.938.738 

  
 
Ghi chú:  
Không bao gồm các khoản thu chuyển giao ngân sách huyện, xã 
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 Biểu số 3 
  

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH  
VÀ CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 3394/Qð-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh) 

ðơn vị: Triệu ñồng 

TT Nội dung  Dự toán 

Bao gồm 

Quyết toán 

Bao gồm So sánh (%) 
Ngân 

sách cấp 
tỉnh  

Ngân 
sách 

huyện  

Ngân 
sách cấp 

tỉnh  

Ngân 
sách 

huyện  
NSðP 

Ngân 
sách 

cấp tỉnh 

Ngân 
sách 

huyện  
A B  1=2+3                2               3   4=5+6                 5                6   7=4/1   8=5/2   9=6/3  

 
TỔNG CHI NSðP (A+B+C)  9.975.703   5.477.737  4.497.966   13.191.135   6.896.577   6.294.558   132,2   125,9    139,9  

A CHI CÂN ðỐI NSðP  9.732.639   5.234.673  4.497.966   10.043.075   4.406.289   5.636.786   103,2     84,2    125,3  
I Chi ñầu tư phát triển   3.176.097   2.711.097     465.000      3.100.579   1.928.608   1.171.971     97,6     71,1    252,0  
II Chi thường xuyên  6.368.236   2.412.970  3.955.266      6.868.559   2.471.194   4.397.365   107,9   102,4    111,2  

 
Trong ñó:                         -             

1 Chi giáo dục - ñào tạo và dạy nghề  2.684.191      584.991  2.099.200      2.665.675      574.105   2.091.570     99,3     98,1      99,6  
2 Chi khoa học và công nghệ        33.303        31.353         1.950           24.742        22.838          1.904     74,3     72,8      97,7  

III 
Chi trả nợ lãi các khoản do 
chính quyền ñịa phương vay 

        1.900          1.900                -                    -                   -                   -            -            -     

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính          1.180          1.180                -                   -                   -                   -            -            -     
V Dự phòng ngân sách     177.726      100.026       77.700                   -                     -            -            -             -   
VI Chi tạo nguồn, ñiều chỉnh tiền lương         7.500          7.500                -                    -                     -            -            -     
VII Chi nộp ngân sách cấp trên                73.936          6.487        67.449        

B 
CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
MỤC TIÊU 

    243.064      243.064                -          351.471    351.471                  -   144,6   144,6    

I 
Chi các chương trình mục tiêu 
quốc gia 

    192.703      192.703  
                 

-   
       286.109      286.109     148,5   148,5    

II Chi các chương trình mục tiêu       50.361        50.361  
                 

-   
         65.362        65.362     129,8   129,8    

C 
CHI CHUYỂN NGUỒN 
SANG NĂM SAU  

          2.796.589   2.138.816      657.773        
 



CÔNG BÁO/Số 16+17/Ngày 12-01-2020 13

 

 

 Biểu số 4 
  

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 3394/Qð-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh) 

ðơn vị: Triệu ñồng 

TT Nội dung Dự toán 
Quyết 
toán 

So sánh 
% 

A B              1                 2  3=2/1 

 
TỔNG CHI  8.151.103 10.361.625 127,1 

A 
CHI BỔ SUNG CÂN ðỐI CHO NGÂN SÁCH 
CẤP DƯỚI (1) 

2.673.366 3.465.049 129,6 

B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 5.477.737 4.757.760 86,9 

I Chi ñầu tư phát triển 2.848.594 2.155.482 75,7 

II Chi thường xuyên 2.518.537 2.595.791 103,1 

1 Chi quốc phòng 60.001 64.309 107,2 

2 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 53.199 53.014 99,7 

3 Chi giáo dục - ñào tạo và dạy nghề 592.499 576.391 97,3 

4 Chi khoa học và công nghệ 31.353 22.838 72,8 

5 Chi y tế, dân số và gia ñình 696.145 677.693 97,3 

6 Chi văn hóa du lịch 208.856 233.743 111,9 

7 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 13.304 13.557 101,9 

8 Chi thể dục thể thao 28.350 28.970 102,2 

9 Chi bảo vệ môi trường 6.540 38.729 592,2 

10 Chi các hoạt ñộng kinh tế 346.556 392.785 113,3 

11 
Chi hoạt ñộng của các cơ quan quản lý nhà nước, 
ñảng, ñoàn thể 

376.240 410.213 109,0 

12 Chi bảo ñảm xã hội 66.791 68.062 101,9 

13 Chi thường xuyên khác 30.303 11.139 36,8 

14 Chi từ nguồn viện trợ 8.400 4.349 
 

III Chi trả nợ lãi vay 1.900 
  

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.180 
  

V Dự phòng ngân sách 100.026 - 
 

VI Chi tạo nguồn, ñiều chỉnh tiền lương 7.500 - 
 

VI Chi nộp ngân sách cấp trên - 6.487 
 

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU  
 

2.138.816 
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 Biểu số 5 
  

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2018 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 3394/Qð-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh) 

 
ðơn vị: Triệu ñồng 

  
  
  
TT 
  
  

  
  
  

Tên ñơn vị 
(1) 

  

Dự toán  Quyết toán So sánh (%) 

Tổng 
Chi ñầu 
tư phát 

triển  

Chi 
thường 
xuyên 

Dự 
phòng 

 
 

Tổng 
số 
 

Chi ñầu tư 
 phát triển Chi thường xuyên Chi CTMTQG 

Nộp 
ngân 
sách 
cấp 
trên 

Chi 
chuyển 
nguồn 
sang 
năm 
sau 

Tổng 
chi 

Chi 
ñầu 
tư 

Chi 
Thường 
xuyên 

 
Tổng 

số 
 

Trong 
ñó: 
Chi 
SN 

giáo 
dục và 

ñào 
tạo 

 
Tổng 

số 
 

Trong 
ñó: 
Chi 
SN 

giáo 
dục và 

ñào 
tạo 

  Trong ñó 

Tổng 
số 

Chi 
ñầu tư 
phát 
triển 

Chi 
thường 
xuyên 

  

A B 1 2 3 4 5=6+9+12+15+16 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17=5/1 18=6/2 19=9/3 

  
TỔNG SỐ 4.437.966 465.000 3.895.266 77.700 6.294.558 960.649 281.831 4.349.312 2.091.570 259.375 211.322 48.053 67.449 657.773 142 207 112 

1 Phong ðiền 469.776 28.550 433.126 8.100 717.759 93.367 31.924 498.427 240.125 30.815 25.427 5.387 7.782 87.368 153 327 115 

2 Quảng ðiền 371.989 25.900 339.889 6.200 548.820 69.928 19.119 367.373 191.294 41.371 35.239 6.132 26.629 43.520 148 270 108 

3 Hương Trà  425.791 43.200 374.791 7.800 570.262 68.733 19.677 407.707 215.366 17.491 14.369 3.122 7.124 69.207 134 159 109 

4 Hương Thủy  407.241 89.200 311.941 6.100 703.039 212.084 41.027 364.921 164.684 21.399 19.423 1.976 5.290 99.345 173 238 117 

5 Phú Vang 586.892 63.590 513.402 9.900 930.196 142.624 66.124 594.854 304.692 35.997 29.117 6.880 10.291 146.429 158 224 116 

6 Phú Lộc 479.694 23.000 447.894 8.800 714.072 105.403 14.743 522.619 271.471 37.029 29.082 7.947 7.742 41.280 149 458 117 
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TT 
  
  

  
  
  

Tên ñơn vị 
(1) 

  

Dự toán  Quyết toán So sánh (%) 

Tổng 
Chi ñầu 
tư phát 

triển  

Chi 
thường 
xuyên 

Dự 
phòng 

 
 

Tổng 
số 
 

Chi ñầu tư 
 phát triển Chi thường xuyên Chi CTMTQG 

Nộp 
ngân 
sách 
cấp 
trên 

Chi 
chuyển 
nguồn 
sang 
năm 
sau 

Tổng 
chi 

Chi 
ñầu 
tư 

Chi 
Thường 
xuyên 

 
Tổng 

số 
 

Trong 
ñó: 
Chi 
SN 

giáo 
dục và 

ñào 
tạo 

 
Tổng 

số 
 

Trong 
ñó: 
Chi 
SN 

giáo 
dục và 

ñào 
tạo 

  Trong ñó 

Tổng 
số 

Chi 
ñầu tư 
phát 
triển 

Chi 
thường 
xuyên 

  

7 Nam ðông 221.656 860 216.996 3.800 303.759 19.713 3.981 234.565 111.481 31.588 26.194 5.394 1.462 16.430 137 2.292 108 

8 A Lưới  377.999 700 370.699 6.600 543.284 21.572 9.325 417.018 195.265 43.686 32.471 11.215 861 60.147 144 3.082 112 

9 TP Huế 1.096.928 190.000 886.528 20.400 1.263.365 227.224 75.912 941.828 397.191 - - - 268 94.045 115 120 106 
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 Biểu số 6 
  

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH  
VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 3394/Qð-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh) 
ðơn vị: Triệu ñồng 

TT Nội dung 

Dự toán ñầu năm  Quyết toán So sánh (%) 

Tổng 
số 

Dự toán giao 
năm 2018 

Xây dựng nông 
thôn mới giai 

ñoạn 2016 - 2020 

 Giảm nghèo 
bền vững giai 

ñoạn 2016-2020 

Tổng 
số 

Trong ñó 
Xây dựng nông 
thôn mới giai 

ñoạn 2016 - 2020 

Giảm nghèo bền 
vững giai ñoạn 

2016 - 2020 

QT/DT  

Trong ñó 

ðầu 
tư 

phát 
triển 

Kinh 
phí sự 
nghiệp 

ðầu 
tư 

phát 
triển 

Sự 
nghiệp 

ðầu 
tư 

phát 
triển 

Sự 
nghiệp 

ðầu tư 
phát 
triển 

Sự 
nghiệp 

ðầu 
tư 

phát 
triển 

Sự 
nghiệp 

ðầu 
tư 

phát 
triển 

Sự 
nghiệp 

ðầu 
tư 

phát 
triển 

Sự 
nghiệp 

A B 1=2+3 2=4+6 3=5+7 4 5 6 7 8=9+10 9=11+13 10=12+14 11 12 13 14 15=8/1 16=9/2 17=10/3 

  TỔNG SỐ 192.703 137.127 55.576 89.930 33.970 47.197 21.606 286.109 221.265 64.843 148.624 34.571 72.641 30.272 148,5 161,4 116,7 

I 
Ngân sách cấp 
tỉnh 

30.300 9.943 20.357 9.943 15.206 - 5.151 26.734 9.943 16.790 9.943 14.031 - 2.759 88,2 100,0 82,5 

1 
Sở Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

4.166 - 4.166 - 3.956 - 210 3.388 - 3.388 - 3.178 - 210 81,3   81,3 

2 
Sở Kế hoạch 
và ðầu tư 

410 - 410 - 310 - 100 410 - 410 - 310 - 100 100,0   100,0 

3 Sở Tư pháp 10 - 10 - 10 - - 9 - 9 - 9 - - 89,3   89,3 

4 
Sở Công 
Thương 

1.010 - 1.010 - 1.010 - - 1.005 - 1.005 - 1.005 - - 99,5   99,5 

5 Sở Tài chính 150 - 150 - 50 - 100 150 - 150 - 50 - 100 100,0   100,0 

6 Sở Xây dựng 10 - 10 - 10 - - - - - - - - - 0,0   0,0 
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TT Nội dung 

Dự toán ñầu năm  Quyết toán So sánh (%) 

Tổng 
số 

Dự toán giao 
năm 2018 

Xây dựng nông 
thôn mới giai 

ñoạn 2016 - 2020 

 Giảm nghèo 
bền vững giai 

ñoạn 2016-2020 

Tổng 
số 

Trong ñó 
Xây dựng nông 
thôn mới giai 

ñoạn 2016 - 2020 

Giảm nghèo bền 
vững giai ñoạn 

2016 - 2020 

QT/DT  

Trong ñó 

ðầu 
tư 

phát 
triển 

Kinh 
phí sự 
nghiệp 

ðầu 
tư 

phát 
triển 

Sự 
nghiệp 

ðầu 
tư 

phát 
triển 

Sự 
nghiệp 

ðầu tư 
phát 
triển 

Sự 
nghiệp 

ðầu 
tư 

phát 
triển 

Sự 
nghiệp 

ðầu 
tư 

phát 
triển 

Sự 
nghiệp 

ðầu 
tư 

phát 
triển 

Sự 
nghiệp 

A B 1=2+3 2=4+6 3=5+7 4 5 6 7 8=9+10 9=11+13 10=12+14 11 12 13 14 15=8/1 16=9/2 17=10/3 

7 
Sở Giáo dục và 
ðào tạo 

4.010 - 4.010 - 4.010 - - 4.010 - 4.010 - 4.010 - - 100,0   100,0 

8 Sở Y tế 810 - 810 - 810 - - 742 - 742 - 742 - - 91,6   91,6 

9 
Sở Lao ñộng - 
Thương binh 
và Xã hội 

5.906 - 5.906 - 3.010 - 2.896 3.449 - 3.449 - 2.717 - 732 58,4   58,4 

10 
Sở Thông tin 
và Truyền 
thông 

590 - 590 - 10 - 580 587 - 587 - 7 - 580 99,5   99,5 

11 
Sở Văn hóa - 
Thể thao 

310 - 310 - 310 - - 310 - 310 - 310 - - 100,0   100,0 

12 Sở Nội vụ 310 - 310 - 310 - - 310 - 310 - 310 - - 100,0   100,0 

13 
Liên minh các 
hợp tác xã 

200 - 200 - 200 - - 200 - 200 - 200 - - 100,0   100,0 

14 Ban Dân tộc 1.215 - 1.215 - - - 1.215 987 - 987 - - - 987 81,2   81,2 

15 
Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc tỉnh 

250 - 250 - 200 - 50 250 - 250 - 200 - 50 100,0   100,0 

16 Tỉnh ðoàn 200 - 200 - 200 - - 200 - 200 - 200 - - 100,0   100,0 

17 
Hội Liên hiệp 
phụ nữ tỉnh 

200 - 200 - 200 - - 200 - 200 - 200 - - 100,0   100,0 

18 
Hội Nông dân 
tỉnh 

200 - 200 - 200 - - 200 - 200 - 200 - - 100,0   100,0 
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TT Nội dung 

Dự toán ñầu năm  Quyết toán So sánh (%) 

Tổng 
số 

Dự toán giao 
năm 2018 

Xây dựng nông 
thôn mới giai 

ñoạn 2016 - 2020 

 Giảm nghèo 
bền vững giai 

ñoạn 2016-2020 

Tổng 
số 

Trong ñó 
Xây dựng nông 
thôn mới giai 

ñoạn 2016 - 2020 

Giảm nghèo bền 
vững giai ñoạn 

2016 - 2020 

QT/DT  

Trong ñó 

ðầu 
tư 

phát 
triển 

Kinh 
phí sự 
nghiệp 

ðầu 
tư 

phát 
triển 

Sự 
nghiệp 

ðầu 
tư 

phát 
triển 

Sự 
nghiệp 

ðầu tư 
phát 
triển 

Sự 
nghiệp 

ðầu 
tư 

phát 
triển 

Sự 
nghiệp 

ðầu 
tư 

phát 
triển 

Sự 
nghiệp 

ðầu 
tư 

phát 
triển 

Sự 
nghiệp 

A B 1=2+3 2=4+6 3=5+7 4 5 6 7 8=9+10 9=11+13 10=12+14 11 12 13 14 15=8/1 16=9/2 17=10/3 

19 
Hội Cựu chiến 
binh tỉnh 

80 - 80 - 80 - - 63 - 63 - 63 - - 79,1   79,1 

20 
Các quan hệ 
khác của ngân 
sách 

435 115 320 115 320 - - 435 115 320 115 320 - - 100,0 100,0 100,0 

21 Các ñơn vị khác 9.828  9.828  -   9.828  - - -     9.828      9.828  -  9.828  - - - 100,0 100,0   

II Ngân sách huyện  162.403  127.184   35.219  79.987   18.764  47.197   16.455  259.375  211.322    48.053  138.681    20.540  72.641   27.513  159,7 166,2 136,4 
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 Biểu số 7 
  

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM 2018 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 3394/Qð-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh) 

ðơn vị: Triệu ñồng 

TT TÊN QUỸ 

DƯ 
NGUỒN 

ðẾN 
31/12/2017  

KẾ HOẠCH NĂM 2018 THỰC HIỆN NĂM 2018 

DƯ 
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31/12/2018 
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SINH TRONG NĂM TỔNG 

SỬ 
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VỐN 
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NĂM  

CHÊNH 
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NĂM 
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A B 1 2 3 3b 4 5=2-4 6 7 7b 8 9=6-8 10=1+6-8 

  TỔNG CỘNG 
       

581.111   
      

88.376   
               

-     
      

20.995   
      

85.068   
       

3.307   
    

175.992   
               

-     
      

20.547   
     

158.432   
    

17.560   
       

598.670   

1 

Quỹ ðầu tư phát 
triển và Bảo lãnh 
tín dụng cho 
doanh nghiệp nhỏ 
và vừa tỉnh 

298.644 14.370 
  

4.349 10.021 16.623 
  

4.378 12.245 310.889 

2 
Quỹ bảo vệ và 
phát triển rừng 

42.460 43.511 
  

56.042 -  12.532 27.607 
  

52.905 -  25.298 17.161 

3 
Quỹ Phát triển ñất 
tỉnh  

131.050 
    

- 29.838 
  

13.365 16.473 147.523 

4 Quỹ Phát triển nhà 34.102 
    

- 83 
  

113 -          30 34.072 

5 
Quỹ Bảo vệ môi 
trường 

22.708 9.500 
  

599 8.901 9.813 
  

1.090 8.723 31.431 

6 
Quỹ Bảo trì 
ñường bộ 

1.016 
    

- 71.481 
  

72.488 - 1.007 9 
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TRỢ 
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A B 1 2 3 3b 4 5=2-4 6 7 7b 8 9=6-8 10=1+6-8 

7 
Quỹ phát triển 
Khoa học công nghệ 

30.656 15.995 - 15.995 15.995 - 16.008 - 16.008 11.356 4.652 35.308 

8 
Quỹ hỗ trợ bảo vệ 
và phát huy giá trị 
nhà vườn Huế 

3.083 1.000 - 1.000 4.083 -    3.083 3.000 - 3.000 722 2.278 5.361 

9 Quỹ hỗ trợ nông dân 17.392 4.000 
 

4.000 4.000 - 1.539 - 1.539 2.015 -    476 16.916 
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    ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
  TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                           ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                           

                   
      Số: 3399/Qð-UBND                   Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2019 

 
QUYẾT ðỊNH  

Về việc quy ñịnh tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước 
ñịa phương năm 2020 

  
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 1704/Qð-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 2503/Qð-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính 

về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; 
Căn cứ Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài chính 

quy ñịnh tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 
Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HðND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2020; 
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính,  

QUYẾT ðỊNH: 
ðiều 1. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ñối với ngân sách ñịa phương 
1. Tiếp tục thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách tỉnh và 

ngân sách ngân sách các huyện, thị xã, thành phố Huế (sau ñây gọi chung là các 
huyện) theo Quyết ñịnh số 88/2016/Qð-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh; 
ñồng thời, bổ sung nhiệm vụ chi ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong chi 
thường xuyên cho ngân sách cấp huyện, xã, phường, thị trấn (gọi chung là huyện, xã). 

2. Năm 2020 là năm cuối của thời kỳ ổn ñịnh ngân sách giai ñoạn 2017 - 2020, 
thực hiện ổn ñịnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh và 
ngân sách huyện và số bổ sung cân ñối ngân sách cho các huyện.  

3. Thực hiện cơ chế cân ñối nguồn thu tiền sử dụng ñất trong cân ñối ngân sách 
ñịa phương ñể ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện ñưa 
vào cân ñối thu ngân sách ñịa phương nguồn thu từ hoạt ñộng xổ số kiến thiết và sử 
dụng toàn bộ nguồn thu này cho ñầu tư phát triển, trong ñó bố trí tối thiểu 60% số thu 
dự toán từ hoạt ñộng xổ số kiến thiết ñể ñầu tư cho lĩnh vực giáo dục - ñào tạo, dạy 
nghề và lĩnh vực y tế; bố trí tối thiểu 10% dự toán thu ñể bổ sung vốn cho các nhiệm 
vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; sau khi bố trí vốn 
ñảm bảo hoàn thành các dự án ñầu tư thuộc các lĩnh vực trên ñã ñược cấp có thẩm 
quyền phê duyệt, ñược bố trí cho các công trình ứng phó với biến ñổi khí hậu và các 
dự án quan trọng khác thuộc ñối tượng ñầu tư của ngân sách ñịa phương. 
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ðiều 2. Giao dự toán thu và chi ngân sách nhà nước ñịa phương 
1. Giao dự toán thu ngân sách ñịa phương:  
1.1. Giao tổng mức dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên ñịa bàn cho 

UBND các huyện, phần thu cân ñối NSNN, phần ñược ñể lại chi quản lý qua NSNN. 
1.2. Giao mức nộp NSNN về phí, lệ phí cho các cơ quan, ñơn vị dự toán cấp 

tỉnh; giao thu sự nghiệp giáo dục và ñào tạo, y tế làm cơ sở ñể giao huy ñộng nguồn 
thực hiện cải cách tiền lương năm 2020.  

2. Phân bổ, giao dự toán chi ngân sách ñịa phương:  
Việc phân bổ, giao dự toán chi ngân sách ñịa phương phải ñảm bảo chặt chẽ, 

tiết kiệm, trong phạm vi dự toán ñược giao. Tuân thủ kỷ luật chi tiêu tài chính NSNN, 
Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng, chống tham nhũng; cụ thể 
như sau: 

2.1. Phân bổ, giao dự toán chi ñầu tư phát triển:  
- Việc phân bổ, giao dự toán chi ñầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước phải 

tuân thủ ñúng quy ñịnh của Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Luật ñầu tư công và các 
văn bản hướng dẫn. 

- Dự toán chi ñầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước bố trí cho các dự án 
thuộc danh mục kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020 theo thứ tự ưu 
tiên ñã ñược quy ñịnh trong Luật và Nghị quyết của Quốc hội có liên quan, ưu tiên 
thanh toán nợ ñọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước; bố trí vốn ñể hoàn thành 
dự án trong kế hoạch ñầu tư công trung hạn bảo ñảm thời gian theo quy ñịnh; tập 
trung ñẩy nhanh tiến ñộ hoàn thành các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, dự 
án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2020, vốn ñối ứng các chương trình, dự án 
ODA và các dự án ñầu tư theo hình thức ñối tác công tư; sau khi bố trí ñủ vốn cho 
các nhiệm vụ nêu trên, nếu còn nguồn mới xem xét bố trí cho dự án khởi công mới ñã 
có ñủ thủ tục ñầu tư theo quy ñịnh của pháp luật, trong ñó ưu tiên dự án cấp bách về 
phòng chống, khắc phục lũ lụt, thiên tai, bảo vệ môi trường. 

- Các huyện bố trí nguồn ñịa phương ñể trả nợ khoản vay tín dụng ưu ñãi thực 
hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng làng 
nghề, hạ tầng thuỷ sản ñến hạn phải trả trong năm 2020. 

2.2. Phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên:  
- Giao tổng mức dự toán chi hành chính, chi sự nghiệp ñã trừ tiết kiệm 10% chi 

thường xuyên. ðối với các cơ quan, ñơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, phần chênh lệch tiền 
lương từ mức lương cơ sở 1.210.000 ñồng lên mức 1.490.000 ñồng ñã thực hiện huy 
ñộng nguồn ngay từ khâu giao dự toán từ nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền 
lương năm 2020 có tại ñơn vị (nguồn thu phí, lệ phí, nguồn thu dịch vụ, nguồn tiết 
kiệm chi gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, nguồn cải cách tiền lương các năm trước 
còn dư (nếu có)). 

- ðơn vị dự toán cấp trên phân bổ, giao dự toán chi ngân sách cho các ñơn vị 
cấp dưới phải khớp ñúng dự toán chi ñược UBND giao cả về tổng mức và chi tiết 
theo từng lĩnh vực chi; ñảm bảo vốn thực hiện những nhiệm vụ quan trọng ñã ñược giao. 
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ðồng thời, việc phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên phù hợp với tiến ñộ và lộ 
trình thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp ñơn vị hành chính 
cấp huyện, cấp xã, nâng cao mức ñộ tự chủ của các ñơn vị sự nghiệp công lập, ñiều chỉnh 
giá, phí,... theo các quy ñịnh của ðảng và nhà nước (như Nghị quyết số 18-NQ/TW 
ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương ðảng về một số vấn ñề 
tiếp tục ñổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt ñộng 
hiệu lực hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban 
Chấp hành Trung ương ðảng về tiếp tục ñổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng của các ñơn vị sự nghiệp công lập; các Nghị ñịnh 
của Chính phủ về cơ chế tự chủ của các ñơn vị sự nghiệp công lập, Nghị quyết số 
653/2019/UBTVQH14  ngày 12 tháng 03 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
về việc sắp xếp các ñơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai ñoạn 2019 - 2021, 
Nghị ñịnh số 34/2019/Nð-CP ngày 24 tháng 04 năm 2019 của Chính phủ về sửa ñổi, 
bổ sung một số quy ñịnh về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt ñộng không 
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 11 tháng 10 
năm 2019 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2019,...). 

- Trong quá trình phân bổ dự toán chi tiết, Sở Tài chính phối hợp với các ngành 
cơ cấu lại ngân sách trong phạm vi dự toán từng ngành ñược giao trên cơ sở ñẩy 
nhanh việc thực hiện ñổi mới khu vực sự nghiệp công lập; ñiều chỉnh giá, phí dịch vụ 
sự nghiệp công theo lộ trình tính ñúng, tính ñủ chi phí; tăng tự chủ tài chính của các 
ñơn vụ sự nghiệp công lập; giảm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách cho các ñơn vị này.  

- Kinh phí ñánh giá quy hoạch tiếp tục ñược bố trí dự toán kinh phí thường xuyên 
theo quy ñịnh của Luật quy hoạch; ñồng thời, các ñịa phương sử dụng nguồn vốn 
kinh phí thường xuyên (vốn sự nghiệp kinh tế) ñược cân ñối trong kế hoạch hàng năm 
theo quy ñịnh của pháp luật về ngân sách nhà nước ñể thực hiện việc lập, thẩm ñịnh, 
phê duyệt và ñiều chỉnh quy hoạch ñô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có tính chất 
kỹ thuật, chuyên ngành và ñiều chỉnh quy hoạch theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 1 
Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 08 năm 2019 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13 tháng 09 năm 2019 của 
Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019. 

2.3. Giao dự toán cho các ñơn vị sự nghiệp: 

ðối với ñơn vị sự nghiệp công lập ñược giao thực hiện cơ chế tự chủ theo 
quy ñịnh, việc phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước căn cứ vào nhiệm vụ 
ñược giao năm 2020, phân loại mức ñộ tự chủ tài chính của ñơn vị sự nghiệp, dự toán 
kinh phí ngân sách nhà nước bảo ñảm hoạt ñộng thường xuyên năm ñầu thời kỳ ổn 
ñịnh ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt (ñối với ñơn vị sự nghiệp công tự bảo ñảm 
chi thường xuyên và chi ñầu tư, tự bảo ñảm chi thường xuyên, tự bảo ñảm một phần 
chi thường xuyên và ñơn vị sự nghiệp công do nhà nước bảo ñảm chi thường xuyên); 
dự toán chi tiết theo 2 phần: Phần dự toán chi ngân sách nhà nước bảo ñảm chi 
thường xuyên, phần dự toán chi nhiệm vụ không thường xuyên.  
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ðối với ñơn vị sự nghiệp công lập chưa ñược cơ quan có thẩm quyền giao tự chủ 
tài chính thì phân bổ và giao dự toán chi vào phần dự toán chi nhiệm vụ không 
thường xuyên. 

2.4. Giao dự toán chi ngân sách huyện, xã: 
a) Giao chi ngân sách huyện, xã theo tổng mức dự toán và theo những lĩnh vực 

chi chủ yếu: Chi ñầu tư phát triển, chi thường xuyên, dự phòng; trong ñó giao mức tối 
thiểu ñối với chi lĩnh vực giáo dục, ñào tạo và dạy nghề, môi trường, dự phòng. Các 
lĩnh vực còn lại trên cơ sở ñịnh hướng của UBND tỉnh, UBND huyện trình HðND 
cùng cấp quyết ñịnh.  

b) Năm 2020 là năm cuối của thời kỳ ổn ñịnh ngân sách 2017 - 2020, giữ 
nguyên số bổ sung cân ñối ngân sách, ñồng thời bổ sung có mục tiêu thực hiện các 
chế ñộ, chính sách và các nhiệm vụ trong năm 2020 chưa quy ñịnh ñịnh mức phân bổ 
cụ thể tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HðND ngày 08 tháng 12 năm 2016 về ñịnh 
mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách ñịa phương năm 2017 ñã ñược 
HðND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 9, khóa VII. Bố trí kinh phí ñể thực hiện các 
chính sách, chế ñộ ñến thời ñiểm giao dự toán ngân sách năm 2020. Năm 2020, căn 
cứ vào nhu cầu thực tế do các huyện báo cáo, tổng hợp gửi Sở Tài chính trước 
30/5/2020 (kể cả các chế ñộ, chính sách chưa ñược giao trong dự toán), Sở Tài chính 
tổ chức thẩm ñịnh, bổ sung phần kinh phí còn thiếu cho các huyện trên cơ sở nguồn 
Trung ương bổ sung. Trường hợp ngay từ ñầu năm, kinh phí chi trả các chế ñộ, chính 
sách (bao gồm các chính sách ñã ban hành nhưng chưa ñược bố trí trong dự toán và 
chính sách mới), UBND tỉnh chưa bổ sung ñủ, UBND các huyện chủ ñộng sử dụng 
ngân sách huyện ñể ñảm bảo chi trả kịp thời trong thời gian Sở Tài chính tổng hợp, 
bổ sung kinh phí theo quy ñịnh. 

UBND các huyện cần chủ ñộng cân ñối, bố trí thêm một phần kinh phí của 
ngân sách cấp mình ñể bổ sung nguốn vốn tín dụng cho Ngân hàng Chính sách xã hội 
trên ñịa bàn ñáp ứng nhu cầu vay vốn cho các ñối tượng chính sách xã hội theo tinh thần 
chỉ ñạo tại Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư; ñồng thời, chủ ñộng 
bố trí nguồn tăng thu hằng năm ñể thực hiện các nhiệm vụ chi thuộc ngân sách huyện.  

c) Căn cứ số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh giao, UBND các huyện 
thực hiện phân bổ, giao dự toán cho các cơ quan, ñơn vị trực thuộc, UBND xã ñảm 
bảo theo ñúng mục tiêu, nội dung ñã bố trí; bố trí kinh phí thực hiện các chính sách, 
chế ñộ ñể các ñối tượng ñược hưởng nhận tiền ngay từ những tháng ñầu năm; chủ 
ñộng sử dụng ngân sách ñịa phương và nguồn tỉnh bổ sung mục tiêu hỗ trợ kinh phí 
thực hiện các nhiệm chi sự nghiệp kinh tế chung, các nhiệm vụ chính sách chưa có 
trong ñịnh mức trong dự toán của ngân sách huyện ñể ưu tiên bố trí ñủ nguồn thực 
hiện các chính sách: Khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp theo Quyết ñịnh 
số 32/2016/NQ-HðND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh (phần 10% ngân sách huyện 
ñảm bảo); hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xã theo Quyết ñịnh số 52/2018/Qð-UBND 
ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh; hỗ trợ vốn sự nghiệp phát triển du lịch cộng ñồng 
theo Quyết ñịnh số 52/2019/Qð-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh; các chính 
sách nghỉ hưu, thôi việc ñối với cán bộ công chức cấp huyện, xã và người hoạt ñộng 
không chuyên trách ở xã, ở thôn, tổ dân phố (trừ chính sách tinh giản biên chế theo 
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Nghị ñịnh số 108/2014/Nð-CP ngày 20/11/2014 và Nghị ñịnh số 113/2018/Nð-CP 
ngày 31/8/2018 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 108/2014/Nð-CP 
ngày 20/11/2014 của Chính phủ).  

ñ) Cân ñối từ nguồn thu tiền sử dụng ñất ñể chi trả nợ vốn vay chương trình 
kiên cố hoá kênh mương và bê tông hoá giao thông nông thôn cho ngân sách tỉnh, 
ñảm bảo quy hoạch ñất nghĩa trang, ñầu tư hạ tầng, các công trình hạ tầng kinh tế và 
phúc lợi xã hội,… Bố trí tối thiểu 10% nguồn thu tiền sử dụng ñất ñể xây dựng trường học; 
kinh phí ñối ứng thực hiện Chương trình nhà vệ sinh trường học giai ñoạn 2019 - 2021. 
Bố trí nguồn thu từ ñấu giá quyền sử dụng ñất, giao ñất có thu tiền sử dụng ñất (sau 
khi ñã hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) trên ñịa bàn xã cho 
ngân sách xã ñể thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo ñúng quy ñịnh tại 
Quyết ñịnh số 1760/Qð-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.  

Phần vượt thu ngân sách huyện, yêu cầu UBND huyện phải sử dụng tối thiểu 
70% số vượt thu ñể ưu tiên ñầu tư các dự án phục vụ tái ñịnh cư và tạo quỹ ñất bán 
ñấu giá cho những năm tiếp theo. Trường hợp, các huyện có nguồn thu tiền sử dụng 
ñất vượt lớn, cần sử dụng nguồn vượt thu này ñể thực hiện các dự án quan trọng, 
cấp bách khác, UBND các huyện lập phương án phân bổ gửi Sở Tài chính tổng hợp, 
báo cáo UBND tỉnh. 

e) Bố trí dự phòng ngân sách huyện theo quy ñịnh của Luật ngân sách nhà nước 
và không thấp hơn mức dự phòng ñã ñược UBND tỉnh giao ñể chủ ñộng sử dụng cho 
các nội dung chi quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 10 Luật ngân sách nhà nước.  
 3. Trong quá trình quyết ñịnh phân bổ dự toán thu, chi ngân sách, trường hợp 
HðND quyết ñịnh dự toán thu ngân sách cấp mình ñược hưởng cao hơn mức cấp trên 
giao, thì dự toán chi bố trí tăng thêm tương ứng (không kể tăng chi từ nguồn thu tiền 
sử dụng ñất, xổ số kiến thiết), sau khi dành 70% số tăng thu thực hiện cải cách tiền lương 
theo quy ñịnh, phần còn lại cần ưu tiên bổ sung dự phòng ngân sách ñịa phương ñể 
chủ ñộng trong quá trình ñiều hành ngân sách, nguồn còn lại khả năng thực hiện 
ñạt ñược dự toán thu mới phân bổ ñể chi cho những nhiệm vụ, chế ñộ, chính sách an sinh 
xã hội ñược cấp có thẩm quyền quyết ñịnh, xử lý thanh toán nợ khối lượng xây dựng 
cơ bản theo chế ñộ quy ñịnh.  
 4. Về sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh: 

Các cơ quan, ñơn vị, các huyện phải thống nhất với Sở Tài chính về việc bổ sung 
kinh phí ngoài kế hoạch trước khi báo cáo UBND tỉnh ñể ñảm bảo cân ñối ngân sách 
ñịa phương; Sở Tài chính tổng hợp, thẩm ñịnh chung; ñịnh kỳ ñề xuất UBND tỉnh 
giải quyết theo quy ñịnh, ngoại trừ những nhiệm vụ cấp thiết, ñột xuất về quốc phòng, 
an ninh hoặc chỉ ñạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh.  

ðiều 3. Về thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 
1. Các cơ quan, ñịa phương tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương 

theo quy ñịnh gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức ñộ 
tự chủ tài chính của ñơn vị sự nghiệp công lập, phấn ñấu tăng các nguồn thu theo quy 
ñịnh ñể dành nguồn ñiều chỉnh mức lương cơ sở lên mức 1,6 triệu ñồng/tháng từ 
ngày 01 tháng 07 năm 2020. 
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2. UBND huyện khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho ngân sách cấp dưới 
phải xác ñịnh dành tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2020 (trừ các khoản tiền lương, 
phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo 
chế ñộ) theo quy ñịnh ñể tạo nguồn cải cách tiền lương, ñảm bảo không thấp hơn mức 
UBND tỉnh giao. 

UBND các cấp khi phân bổ và giao dự toán cho các ñơn vị trực thuộc không 
bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên nêu tại khoản này. 

3. Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 của các ñịa phương bao gồm: 
a) 70% tăng thu ngân sách ñịa phương năm 2019 thực hiện so với dự toán 2019 

ñược UBND tỉnh giao; 50% tăng thu ngân sách ñịa phương dự toán năm 2020 so với 
dự toán năm 2019 ñược UBND tỉnh giao; (không kể thu tiền sử dụng ñất; không kể 
tăng thu các khoản sau: Thu tiền thuê ñất một lần ñược nhà ñầu tư ứng trước ñể 
bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị 
ñược cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh sử dụng ñể chi ñầu tư theo quy ñịnh; thu tiền 
bảo vệ và phát triển ñất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới (nếu có); 
phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong 
khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường ñối với khai thác khoáng sản; thu từ quỹ ñất 
công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê, cho thuê mua, bán nhà 
thuộc sở hữu nhà nước); 

b) 50% tăng thu ngân sách ñịa phương (không kể thu tiền sử dụng ñất) dự toán 
năm 2018 so với dự toán năm 2017 ñược UBND tỉnh giao; 

c) 50% tăng thu ngân sách ñịa phương (không kể thu tiền sử dụng ñất) dự toán 
năm 2019 so với dự toán năm 2018 ñược UBND tỉnh giao; 

d) 50% kinh phí ngân sách ñịa phương giảm chi hỗ trợ hoạt ñộng thường 
xuyên trong lĩnh vực hành chính (do thực hiện tinh giản biên chế và ñổi mới, sắp xếp 
lại bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt ñộng hiệu lực, hiệu quả) và các ñơn vị 
sự nghiệp công lập (do thực hiện ñổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng của ñơn vị sự nghiệp công lập). 

ñ) Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2019 chưa sử dụng hết chuyển sang; 
e) 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo 

lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế ñộ) 
dự toán năm 2020 ñã ñược cấp có thẩm quyền giao; 

f) Sử dụng tối thiểu 40% số thu ñược ñể lại theo chế ñộ năm 2020; riêng 
ñối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và 
dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%. Phạm vi số thu ñược 
ñể lại Sở Tài chính sẽ có hướng dẫn trên cơ sở hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính; 

Giao Sở Tài chính xem xét giải quyết cụ thể ñối với một số huyện khó khăn, tỷ 
lệ cân ñối chi từ nguồn thu của huyện thấp, số tăng thu hàng năm nhỏ ñể thẩm ñịnh 
nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương, xác ñịnh số cần bổ sung từ ngân sách tỉnh ñể 
thực hiện ñiều chỉnh tiền lương, phụ cấp trong năm 2020; ñiều chỉnh nguồn thu và 
nguồn huy ñộng thực hiện cải cách tiền lương cho các ñơn vị dự toán cấp tỉnh trong 
trường hợp số thu trong năm không ñạt dự toán giao ñể xác ñịnh số cần bổ sung từ 
ngân sách tỉnh ñể thực hiện ñiều chỉnh tiền lương. 
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Sau khi cân ñối nguồn ñể thực hiện cải cách tiền lương nêu tại khoản 3 ðiều này, 
UBND các huyện chủ ñộng sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của mình ñể 
thực hiện các chính sách, chế ñộ an sinh xã hội do Trung ương ban hành (giảm tương ứng 
phần ngân sách tỉnh phải hỗ trợ theo chế ñộ), ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho 
ngân sách các huyện phần nhu cầu kinh phí còn thiếu theo quy ñịnh. Kết thúc năm, 
ñịa phương có trách nhiệm báo cáo quyết toán cụ thể kinh phí chi trả cho từng 
chính sách, chế ñộ an sinh xã hội, trường hợp thừa, thiếu so với mức ñã bố trí dự toán 
năm 2020, Sở Tài chính sẽ tổng hợp xem xét xử lý trong quá trình ñiều hành ngân sách.  

ðiều 4. Tổ chức quản lý, ñiều hành ngân sách nhà nước 
1. Về quản lý ñiều hành thu ngân sách nhà nước 
- Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật ngân sách nhà nước, các Luật thuế sửa ñổi, 

bổ sung và nhiệm vụ thu NSNN theo Nghị quyết của HðND tỉnh.  
- Tăng cường quản lý thu, mở rộng cơ sở thuế, cải cách, hiện ñại hóa ngành 

thuế; tiếp tục chống thất thu, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, 
sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn thuế; phát hiện và xử lý kịp thời các 
trường hợp kê khai không ñúng, gian lận.  

- Sở Tài nguyên và Môi trường, các Ban quản lý dự án, UBND các huyện 
tập trung ñôn ñốc việc ñầu tư hoàn chỉnh các khu quy hoạch ñấu giá ñất ñể tăng thu 
cấp quyền sử dụng ñất; tạo ñiều kiện, ñôn ñốc các dự án có nguồn thu tiền thuê ñất 
lớn nhanh chóng nộp NSNN trong năm 2020. Rà soát, xác ñịnh cụ thể các ñối tượng 
ñang ñược Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất trên ñịa bàn, nhất là các dự án hết thời 
gian ñược hưởng ưu ñãi theo quy ñịnh của Luật ñất ñai năm 2013. 

- Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường; các ngành ñôn ñốc 
các chủ dự án có nguồn thu tiền thuê ñất, sử dụng ñất lớn nộp ngân sách trong năm 2020. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, 
thanh tra. 

2. Về tổ chức ñiều hành dự toán chi ngân sách nhà nước: 
Các ngành, ñịa phương và ñơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chi ngân sách 

trong phạm vi dự toán ngân sách ñược giao; Kho bạc nhà nước thực hiện kiểm soát 
chi chặt chẽ, bảo ñảm theo ñúng mục ñích, tiêu chuẩn, ñịnh mức, chế ñộ quy ñịnh; 
trong ñó lưu ý: 

a) Về chi ñầu tư: Yêu cầu các ngành, các ñịa phương thực hiện các giải pháp 
nhằm hoàn thành tốt kế hoạch ñầu tư công 2020 theo kế hoạch ñã dự kiến; trong ñó, 
ñến 30/6/2020 giải ngân trên 50%, ñến 15/12/2020 giải ngân 100% vốn bố trí theo 
ñúng Chỉ ñạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9590/UBND-TH ngày 16/12/2019 của 
UBND tỉnh. 

- ðối với các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, vay ưu ñãi nước ngoài: Các 
chủ ñầu tư, Ban quản lý dự án ñược UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý và sử dụng 
nguồn vốn vay ODA, vay ưu ñãi nước ngoài cần lưu ý: 

+ ðảm bảo tiến ñộ thực hiện dự án hiệu quả, theo ñúng kế hoạch vốn ñược phê duyệt. 



28 CÔNG BÁO/Số 16+17/Ngày 12-01-2020

+ Nghiêm túc thực hiện chế ñộ báo cáo của chương trình, dự án gửi Sở Tài chính, 
Sở Kế hoạch và ðầu tư: ðịnh kỳ (15 ngày) báo cáo tình hình giải ngân; báo cáo về 
nhu cầu thực hiện dự án (tháng, quý, năm); ñăng ký nhu cầu kế hoạch và nhu cầu vốn 
hằng năm; kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm; kế hoạch tài chính 05 năm. 
 + Thực hiện thủ tục ghi thu ghi chi ñảm bảo thời gian quy ñịnh của Luật 
NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.  

+ ðối với các ñề nghị giải ngân gửi các cơ quan liên quan cần thông tin ngay 
cho Sở Tài chính ñể theo dõi tình hình thực hiện, có cơ sở nhận nợ và các nghĩa vụ tài 
chính theo quy ñịnh. 

+ Phối hợp với Sở Tài chính ñể ñối chiếu tình hình vay nợ của chương trình, 
dự án và một số nhiệm vụ phát sinh có liên quan. 

b) Trong quá trình ñiều hành chi ngân sách, các ñịa phương cần lưu ý lượng 
thu ñể chi, dự phòng ngân sách ñủ lớn ñể ñảm bảo cân ñối ngân sách. ðối với các 
ñịa phương nếu có nhu cầu chi các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả 
thiên tai, thảm họa, dịch bệnh trên diện rộng với mức ñộ nghiêm trọng, nhiệm vụ về 
quốc phòng, an ninh phát sinh ngoài dự toán, các ñịa phương chủ ñộng sử dụng 
dự phòng ngân sách huyện; trường hợp vượt quá khả năng cân ñối ngân sách huyện 
thì tỉnh mới xem xét hỗ trợ. 

 ðối với số thu tiền sử dụng ñất và các nguồn thu khác gắn với nhiệm vụ chi 
cụ thể, trong ñiều hành các ñịa phương cần căn cứ dự toán ñã ñược giao và tiến ñộ 
thực hiện thu thực tế, trường hợp dự kiến giảm thu so với dự toán, ñồng thời ngân sách 
ñịa phương không thể bù ñắp từ các khoản tăng thu khác thì phải chủ ñộng rà soát, 
cắt giảm hoặc giãn tiến ñộ thực hiện các công trình, dự án ñược bố trí từ nguồn thu này. 

c) Các cơ quan, ñơn vị liên quan phối hợp với cơ quan tài chính thường xuyên 
kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chế ñộ, chính sách ở các ñơn vị, cấp dưới; 
thực hiện tiết kiệm triệt ñể các khoản chi thường xuyên; giảm mạnh kinh phí tổ chức 
hội nghị, hội thảo, khánh tiết, ñi nghiên cứu, khảo sát ở nước ngoài; ñẩy mạnh thực hiện 
khoán xe công. Tiếp tục cải cách hành chính và mở rộng ứng dụng công nghệ thông 
tin ñi ñôi với tăng cường giám sát trong quản lý chi ngân sách nhà nước. Chủ ñộng 
sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, bảo ñảm nguồn lực 
thực hiện các chính sách an sinh xã hội và ñiều chỉnh tiền lương, không ñể xảy ra 
tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức, các khoản chi cho con người và 
chính sách ñảm bảo xã hội theo chế ñộ.  

Trường hợp phát hiện các cấp, ñơn vị sử dụng ngân sách không ñúng chế ñộ, 
chính sách, nhất là các chính sách liên quan ñến thực hiện các chính sách an sinh xã hội, 
xoá ñói giảm nghèo,... cần có biện pháp xử lý kịp thời ñể ñảm bảo thực hiện ñúng 
ñối tượng và có hiệu quả. 

d) ðẩy nhanh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 
tháng 10 năm 2017 về tiếp tục ñổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 
tinh gọn, hoạt ñộng hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 
năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương ðảng khóa XII về ñổi mới hệ thống tổ chức 
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và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng của các ñơn vị sự nghiệp công lập. 
ðối với các huyện, sử dụng phần kinh phí ngân sách nhà nước giảm chi do thực hiện 
các Nghị quyết này theo nguyên tắc:  

- 50% bổ sung vào nguồn cải cách tiền lương ñể thực hiện chi trả tiền lương 
tăng thêm do tăng mức lương cơ sở trong từng lĩnh vực chi tương ứng;  

- 50% còn lại thực hiện chi trả các chính sách an sinh xã hội do ñịa phương 
ban hành và tăng chi cho nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất của lĩnh vực tương ứng. 
Việc quyết ñịnh chi cho từng nội dung do các ñịa phương quyết ñịnh theo ñúng 
thẩm quyền quy ñịnh tại Luật ngân sách nhà nước. 

Kết thúc năm ngân sách 2020, chậm nhất ngày 20/01/2021, UBND các huyện 
báo cáo Sở Tài chính kết quả thực hiện phần giảm chi ngân sách nhà nước chi tiết các 
nội dung theo quy ñịnh. 

ñ) ðảm bảo sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước ñối với các nhiệm vụ chi 
mua sắm thường xuyên trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học: Thực hiện hoàn tất 
các thủ tục mua sắm và giải ngân kinh phí chậm nhất ñến ngày 30/8/2020 ñể ñảm bảo 
trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học trước khai giảng năm học mới. Sau thời gian 
nói trên, giao KBNN thực hiện dừng giải ngân kinh phí. Giao Sở Tài chính tổng hợp 
thông báo kinh phí thu hồi về ngân sách tỉnh ñối với kinh phí chậm giải ngân của 
Sở Giáo dục và ðào tạo và các huyện. 

e) Các ñịa phương sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết ñịnh số 
102/2009/Qð-TTg ngày 07 tháng 08 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về 
chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn ñể chi trả 
thay phần ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện các chính sách an sinh xã hội thuộc 
lĩnh vực ñảm bảo xã hội, phần còn lại (nếu có) tổng hợp nguồn ñể chi trả thay phần 
ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện các chính sách an sinh xã hội khác trên ñịa bàn theo 
quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 25/2018/Qð-TTg ngày 06 tháng 06 năm 2018 của 
Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết ñịnh số 102/2009/Qð-TTg ngày 07 tháng 08 
năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. 

f) Trường hợp trong năm phát sinh số tiền thuê ñất, thu tiền sử dụng ñất ñược 
khấu trừ tương ứng với số tiền nhà ñầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải 
phóng mặt bằng theo phương án ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cần ñược ghi thu, 
ghi chi nhưng chưa ñược giao dự toán thu chi ñầu năm, UBND các cấp trình 
Thường trực HðND cùng cấp quyết ñịnh ñiều chỉnh dự toán ngân sách ñịa phương 
và báo cáo HðND tại kỳ họp gần nhất ñể làm cơ sở hạch toán thu, chi. 

ðiều 5. Thời gian phân bổ, giao dự toán  

 Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách ñược cấp có thẩm quyền giao, các Sở, ban, 
ngành cấp tỉnh (ñối với ngân sách tỉnh) quyết ñịnh phân bổ, giao dự toán ngân sách 
ñến từng ñơn vị sử dụng ngân sách; UBND trình HðND cùng cấp quyết ñịnh dự toán 
thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn, dự toán chi ngân sách ñịa phương, quyết ñịnh 
phân bổ dự toán ngân sách cấp mình ñảm bảo thời gian giao dự toán thu, chi ngân sách 
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năm 2020 ñến từng ñơn vị sử dụng ngân sách theo ñúng quy trình, yêu cầu và thời 
hạn quy ñịnh tại ðiều 49 và ðiều 50 Luật ngân sách nhà nước; tổ chức việc công khai 
dự toán ngân sách theo quy ñịnh nhà nước hiện hành; trong ñó lưu ý một số ñiểm sau: 

1. ðơn vị dự toán cấp I thực hiện phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các ñơn vị 
sử dụng ngân sách trực thuộc và ñơn vị thuộc ngân sách cấp dưới trong trường hợp có 
ủy quyền thực hiện nhiệm vụ chi của mình, gửi cơ quan tài chính cùng cấp (kèm theo 
thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ), ñồng thời gửi Kho bạc nhà nước nơi giao dịch 
ñể thực hiện. 

2. Trong phạm vi 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược thuyết minh căn cứ và 
báo cáo phân bổ của ñơn vị dự toán cấp I, cơ quan tài chính cùng cấp cần thẩm tra và 
có ý kiến ñối với dự toán ñơn vị dự toán cấp I ñã giao cho các ñơn vị sử dụng ngân sách. 
Trường hợp phát hiện việc phân bổ không ñúng tổng mức và chi tiết theo lĩnh vực, 
nhiệm vụ của dự toán ngân sách ñã ñược giao; không ñúng chính sách, chế ñộ quy ñịnh, 
hồ sơ thuyết minh không ñầy ñủ thì yêu cầu ñơn vị dự toán cấp I ñiều chỉnh lại, bổ sung 
hồ sơ.  

3. Trường hợp ñơn vị dự toán cấp I không thống nhất với yêu cầu của cơ quan 
tài chính cùng cấp thì ñơn vị dự toán cấp I báo cáo UBND cùng cấp ñể xem xét, 
quyết ñịnh. Trong thời gian chờ ý kiến quyết ñịnh của UBND các cấp thì ñơn vị 
không ñược phép chi ñối với các nội dung cơ quan tài chính không thống nhất. 

ðiều 6. Thực hiện cấp phát, thanh toán kinh phí 
1. ðối với các ñơn vị sử dụng ngân sách: 
Căn cứ dự toán ngân sách năm ñược giao, ñơn vị sử dụng ngân sách thực hiện 

rút dự toán chi theo chế ñộ, ñịnh mức chi ngân sách ñã ñược các cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền ban hành và tiến ñộ, khối lượng thực hiện nhiệm vụ; ñảm bảo nguyên tắc: 

- Các khoản chi thanh toán cá nhân (lương, phụ cấp lương, trợ cấp xã hội,...) 
ñảm bảo thanh toán chi trả từng tháng cho các ñối tượng hưởng lương, trợ cấp từ ngân 
sách nhà nước.  

- Trích nộp các khoản ñóng góp (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp, kinh phí công ñoàn) kịp thời cho cơ quan Bảo hiểm xã hội theo ñúng quy ñịnh 
của pháp luật. 

- Những khoản chi có tính chất thời vụ hoặc chỉ phát sinh vào một số thời ñiểm 
như ñầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa lớn và các khoản có tính chất không 
thường xuyên khác thực hiện thanh toán theo tiến ñộ, khối lượng thực hiện theo chế ñộ 
quy ñịnh và trong phạm vi dự toán ñược giao.  

2. ðối với bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới: 
2.1. Bổ sung cân ñối:  
Căn cứ dự toán bổ sung cân ñối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách dưới ñược 

cấp có thẩm quyền giao và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chi, hàng tháng cơ quan tài 
chính cấp dưới chủ ñộng rút dự toán tại Kho bạc nhà nước ñồng cấp ñể ñảm bảo cân 
ñối ngân sách cấp mình; riêng ngân sách cấp xã rút dự toán tại Kho bạc nhà nước nơi 
giao dịch.  
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Mức rút dự toán hàng tháng về nguyên tắc không vượt quá 1/12 tổng mức bổ 
sung cân ñối cả năm sau; riêng các tháng trong quý I, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ mức 
rút dự toán có thể cao hơn mức bình quân trên, song tổng mức rút dự toán cả quý I 
không ñược vượt quá 30% dự toán năm.  

Trường hợp ñặc biệt cần tăng tiến ñộ rút dự toán, UBND cấp dưới phải có 
văn bản ñề nghị cơ quan tài chính cấp trên xem xét, quyết ñịnh.  

2.2. Bổ sung có mục tiêu: 

Căn cứ dự toán giao, số vốn ñược tạm ứng theo chế ñộ và tiến ñộ thực hiện các 
chương trình, nhiệm vụ (bao gồm cả vốn ñầu tư và kinh phí sự nghiệp) do chủ ñầu tư 
(hoặc ñơn vị ñược giao thực hiện nhiệm vụ) báo cáo; tham khảo kết quả thanh toán 
chi trả hàng tháng do cơ quan Kho bạc nhà nước nơi giao dịch gửi Phòng Tài chính 
Kế hoạch huyện; Phòng Tài chính Kế hoạch huyện tổng hợp nhu cầu rút dự toán bổ 
sung có mục tiêu gửi Kho bạc nhà nước nơi giao dịch ñể rút vốn bổ sung có mục tiêu 
từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện. Mức rút tối ña bằng dự toán giao cho 
chương trình, nhiệm vụ ñã ñược UBND tỉnh giao. Phòng Tài chính Kế hoạch chịu 
trách nhiệm về mức ñề nghị rút vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho 
ngân sách huyện ñể thực hiện các chương trình, nhiệm vụ ñã ñược UBND tỉnh giao. 

Trước ngày 10/11/2020, UBND các huyện phải báo cáo Sở Tài chính chi tiết 
sử dụng kinh phí theo từng mục tiêu cụ thể ñến ngày 31/10/2020 và dự kiến khả năng 
sử dụng ñến cuối năm. ðến ngày 31/01/2021, các khoản bổ sung mục tiêu không 
phân bổ hết hoặc hết nhiệm vụ chi (trừ kinh phí thực hiện chính sách, chế ñộ), các 
huyện phải hoàn trả ngân sách tỉnh. 

ðiều 7. Thực hiện ñiều chỉnh dự toán ñơn vị sử dụng ngân sách 

1. Trường hợp cần ñiều chỉnh dự toán giữa các ñơn vị sử dụng ngân sách trực 
thuộc mà không làm thay ñổi tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi ñược giao, 
ñơn vị dự toán cấp I thống nhất với cơ quan tài chính cùng cấp ñiều chỉnh dự toán 
giữa các ñơn vị sử dụng ngân sách liên quan, ñồng thời gửi Kho bạc nhà nước nơi 
giao dịch làm căn cứ kiểm soát chi, cấp phát, thanh toán.  

2. Trường hợp ñơn vị dự toán cấp I ñược cấp có thẩm quyền giao bổ sung dự toán 
ñể thực hiện nhiệm vụ phát sinh, chậm nhất 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận ñược 
quyết ñịnh giao bổ sung dự toán), ñơn vị dự toán cấp I phải hoàn thành việc phân bổ và 
giao dự toán theo quy ñịnh tại ðiều 49, ðiều 50 Luật ngân sách nhà nước. 

3. Trường hợp ñiều chỉnh dự toán từ kinh phí không thực hiện chế ñộ tự chủ 
sang kinh phí thực hiện chế ñộ tự chủ, kinh phí không thường xuyên sang kinh phí 
thường xuyên, ñiều chỉnh nhiệm vụ chi trong phạm vi dự toán kinh phí ñược giao 
không tự chủ, không thường xuyên nhưng ñã ñược ghi chú theo nhiệm vụ chi trong 
quyết ñịnh giao dự toán ñầu năm hoặc quyết ñịnh giao dự toán bổ sung trong năm, 
ñơn vị phải có ý kiến thống nhất của cơ quan tài chính ñể ñảm bảo việc phân bổ 
kinh phí thực hiện ñược các nhiệm vụ ñược giao.  

4. Thời gian ñiều chỉnh dự toán ñã giao cho các ñơn vị sử dụng ngân sách gửi 
cơ quan tài chính cùng cấp trước ngày 15 tháng 11 năm 2020. 
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ðiều 8. Thực hiện chuyển nguồn sang năm sau 
 Các ñịa phương, ñơn vị dự toán phải quản lý chặt chẽ chi chuyển nguồn sang 
năm sau theo ñúng quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 64 Luật ngân sách nhà nước, các văn bản 
hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ về ñiều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 

ðiều 9. Về quản lý vốn chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, 
dự án 

Việc cấp quản lý, cấp phát vốn chương trình mục tiêu quốc gia, các chương 
trình, dự án Trung ương bổ sung mục tiêu thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của 
UBND tỉnh và các văn bản pháp luật liên quan. Các Sở ñược phân công quản lý các 
chương trình, dự án và UBND các huyện, các chủ ñầu tư phải khẩn trương hoàn tất 
các thủ tục có liên quan ñể sử dụng kinh phí có hiệu quả, theo quy ñịnh nhà nước 
hiện hành. 

Trên cơ sở thông báo kế hoạch vốn của Sở Kế hoạch và ðầu tư, UBND các 
huyện chỉ ñạo các cơ quan có liên quan chủ ñộng phân bổ và thông báo vốn cho các 
chủ ñầu tư ñể ñảm bảo tiến ñộ giải ngân vốn. Hàng quý, trên cơ sở kế hoạch vốn ñã 
ñược Sở Kế hoạch và ðầu tư thông báo, Sở Tài chính tổng hợp và thông báo bổ sung 
mục tiêu cho ngân sách huyện ñể ñảm bảo cân ñối ngân sách của các ñịa phương. 

ðiều 10. Về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
Ngoài việc thực hiện tiết kiệm các khoản chi thường xuyên theo quy ñịnh tại 

Quyết ñịnh này, các cơ quan, ñơn vị, các ñịa phương tổ chức chỉ ñạo thực hiện ñầy ñủ 
các quy ñịnh của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm và chống 
lãng phí. ðồng thời xử lý kịp thời, ñầy ñủ những sai phạm ñược phát hiện qua 
công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân 
và thực hiện chế ñộ trách nhiệm ñối với Thủ trưởng ñơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 
trong quản lý ñiều hành ngân sách khi ñể xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách 
sai quy ñịnh. 

ðiều 11. Về thực hiện kỷ luật trong công tác lập báo cáo 
1. Tăng cường kỷ luật tài chính trong công tác lập báo cáo ñịnh kỳ và quyết toán 

ngân sách nhà nước. Các ñơn vị sử dụng ngân sách, chủ ñầu tư, cơ quan tài chính 
cấp dưới chậm phân bổ dự toán, chậm nộp báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo 
thời gian quy ñịnh thì cơ quan tài chính có quyền thông báo cho KBNN nơi giao dịch 
tạm ngừng cấp phát thanh toán (trừ các khoản lương và có tính chất lương) và xử lý 
theo quy ñịnh của pháp luật.  

2. KBNN tỉnh, huyện thực hiện nghiêm túc việc cung cấp ñầy ñủ các báo cáo 
theo quy ñịnh cho các cơ quan tài chính, các ñơn vị sử dụng ngân sách giao dịch trực tiếp.  

ðiều 12. Ủy quyền cho Giám ñốc Sở Tài chính 
1. Thống nhất với các ngành, các cơ quan phân bổ dự toán chi tiết cho ñơn vị 

dự toán cấp dưới; ñược quyền yêu cầu Thủ trưởng các ñơn vị dự toán thuộc tỉnh ñiều 
chỉnh dự toán chi tiết trong trường hợp xét thấy việc phân bổ chưa thực sự tiết kiệm, 
không ñúng chủ trương, ñịnh hướng chung của tỉnh về dự toán NSNN năm 2020.  
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2. Quyết ñịnh chuyển nguồn kinh phí sang năm sau ñối với nguồn kinh phí ñã 
ñược cấp thẩm quyền phân bổ sau 30/9/2019 nhưng chưa ñủ cơ sở ñể nhập dự toán 
vào Tabmis có nhu cầu tiếp tục thực hiện theo quy ñịnh. 

3. Quyết ñịnh bổ sung chênh lệch tiền lương, các chính sách, chế ñộ theo 
lương; chính sách thôi việc và tinh giản biên chế, chính sách ñối với cán bộ không ñủ 
ñiều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong 
cơ quan của ðảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; các 
chính sách, chế ñộ liên quan ñến con người,… cho các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương.  

4. Kiểm tra, thẩm ñịnh và thông báo việc sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền 
lương còn dư trên cơ sở ñề nghị của các ñơn vị và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

5. Quyết ñịnh phân bổ chi tiết và cấp phát các nguồn kinh phí theo tiến ñộ thực 
hiện như kinh phí ñào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; kinh phí ISO; vốn hỗ trợ phát triển sản xuất 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-HðND ngày 08/4/2016 
của HðND tỉnh; chi trả nợ lãi ñến hạn các dự án vay lại từ nguồn vốn vay của Chính 
phủ; chi hỗ trợ di dời nhà máy xi măng Long Thọ; thẩm ñịnh, phân bổ chi tiết kinh phí 
hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa trường, lớp; mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và 
học; xử lý ñiểm ñen, ñiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và bảo ñảm cho hoạt ñộng chi 
thường xuyên kinh phí ñảm bảo an toàn giao thông. 
 6. Thẩm ñịnh và phê duyệt dự toán chi tiết ñối với dự án quy hoạch ñã phê 
duyệt nhiệm vụ và tổng mức kinh phí dự kiến. ðịnh kỳ hàng quý hoặc ñột xuất, tham 
mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí các dự án quy hoạch trên ñịa bàn. 

7. Kiểm tra, thanh toán chi phí liên quan ñến công tác xử lý tài sản ñược xác 
lập quyền sở hữu toàn dân; chi phí xử lý bán, thanh lý tài sản công theo Thông tư 
hướng dẫn của Bộ Tài chính và các Bộ ngành liên quan. 

8. ðiều chỉnh danh mục chi mục tiêu kiến thiết thị chính, kinh phí quy hoạch và 
kinh phí các sự nghiệp khác trong phạm vi từng huyện, từng ñơn vị dự toán cấp I trên 
cơ sở ñề nghị bằng văn bản của UBND các huyện, các ngành (nếu có).  

9. Thông báo số bổ sung cân ñối và bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện 
(ñối với các khoản bổ sung mục tiêu theo Quyết ñịnh UBND tỉnh, Thông báo của Sở 
Kế hoạch và ðầu tư) ñể UBND các huyện rút dự toán theo quy ñịnh.  

10. Chủ ñộng công khai ngân sách nhà nước hằng năm theo quy ñịnh tại Thông 
tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn 
thực hiện công khai ngân sách nhà nước ñối với các cấp ngân sách. 

11. Quyết ñịnh chi từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh ñối với các khoản chi 
cấp thiết, phát sinh ngoài dự toán từ 40 triệu ñồng trở xuống. 

ðịnh kỳ báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện nhiệm vụ ủy quyền nêu tại 
ðiều này cho UBND tỉnh (hoặc ñột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh). 

ðiều 13. Thực hiện công khai tài chính, ngân sách nhà nước 
1. Các cấp ngân sách thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo quy ñịnh tại 

Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về 
hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước ñối với các cấp ngân sách.  
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Sở Tài chính và UBND các huyện (ñối với những huyện ñã có Trang/Cổng 
thông tin ñiện tử) lập chuyên mục công khai ngân sách trên Trang/Cổng thông tin 
ñiện tử ñể công khai số liệu, báo cáo thuyết minh ngân sách theo quy ñịnh. 

2. Các ñơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức ñược ngân sách nhà nước hỗ trợ 
thực hiện công khai theo quy ñịnh tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 
năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính ñối với 
các ñơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức ñược ngân sách nhà nước hỗ trợ, 
Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 
của Bộ Tài chính.  

3. Các cơ quan, ñơn vị ñược giao quản lý các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước 
và các quỹ có nguồn từ các khoản ñóng góp của nhân dân thực hiện công khai theo 
hướng dẫn tại Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11 tháng 03 năm 2005 của Bộ 
Tài chính về việc công khai tài chính ñối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước 
và các quỹ có nguồn từ các khoản ñóng góp của nhân dân. 

4. Các cơ quan, ñơn vị, tổ chức ñược giao quản lý, sử dụng tài sản công thực 
hiện công khai theo quy ñịnh tại Mục 2 Chương XIV Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP 
ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật 
Quản lý, sử dụng tài sản công; ðiều 9, ðiều 10, ðiều 11 Thông tư số 144/2017/TT-BTC 
ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của 
Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP của Chính phủ. 

5. ðối với các khoản hỗ trợ trực tiếp của nhà nước ñối với cá nhân, dân cư việc 
công khai ñược thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19 
tháng 6 năm 2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp 
của ngân sách nhà nước ñối với cá nhân, dân cư. 

6. ðẩy mạnh việc ñăng tải công khai trên các phương tiện thông tin ñại chúng 
những trường hợp trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ không nộp thuế ñúng thời hạn theo 
quy ñịnh của Luật quản lý thuế.  

ðiều 14. ðiều hành cân ñối ngân sách 
Trong quá trình ñiều hành ngân sách, nếu thực tế thu ngân sách nhà nước khó 

ñạt dự toán ñược HðND tỉnh giao, cơ quan tài chính căn cứ tiến ñộ thu ngân sách nhà 
nước và dự kiến khả năng thu chủ ñộng phối hợp các ñơn vị liên quan báo cáo UBND 
cùng cấp ñể ñiều chỉnh giảm dự phòng ngân sách, sắp xếp bố trí giảm vốn ñầu tư 
phát triển và một số nhiệm vụ chi sự nghiệp...ñể ñảm bảo cân ñối thu chi ngân sách 
ñịa phương. 

ðiều 15. Thủ trưởng các ñơn vị dự toán cấp 1 thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các 
huyện căn cứ Nghị quyết của HðND tỉnh, Quyết ñịnh của UBND tỉnh về ñịnh mức 
phân bổ ngân sách, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và dự toán thu, chi NSNN năm 
2020, Nghị quyết của HðND cùng cấp và các cơ chế, giải pháp ñiều hành dự toán 
NSNN tại Quyết ñịnh này: 

1. Khẩn trương phân bổ, thống nhất bằng văn bản với cơ quan tài chính ñể giao 
dự toán cho các ñơn vị trực thuộc. 
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2. Cụ thể hóa các giải pháp và triển khai thực hiện ngay từ ñầu năm nhằm góp 
phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và tạo 
ñà phát triển cho những năm tiếp theo. 

ðiều 16. Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày ký và áp dụng cho năm ngân sách 2020.  
ðiều 17. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở 

Kế hoạch và ðầu tư, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Giám ñốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và 
Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Phan Ngọc Thọ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 01/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 01 năm 2020 
               

QUYẾT ðỊNH 
Về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển  

kinh tế - xã hội năm 2020 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Nghị quyết số 85/2019/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội 
về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán 
ngân sách Nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Tỉnh ủy về 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 22/2019/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; 

Xét ñề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám ñốc Sở Kế hoạch 
và ðầu tư, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phân công theo dõi, chỉ ñạo, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và triển khai 
các giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, với các nội dung sau: 

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU 

1. Mục tiêu phát triển 
Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên 

nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố ñô và bản sắc văn hóa Huế, với ñặc trưng 
văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. ðẩy mạnh 
mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu trên cơ sở khai thác thế mạnh, ñặc thù 
của ñịa phương, ưu tiên phát triển các ngành du lịch; công nghiệp công nghệ thông tin, 
nông nghiệp sạch, công nghệ cao; phát triển ñô thị thông minh và bền vững. Tiếp tục 
cải thiện môi trường ñầu tư kinh doanh, ñổi mới sáng tạo, xây dựng chính quyền ñiện tử. 
Phát triển kinh tế gắn với bảo ñảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. ðổi mới, sắp xếp 
tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt ñộng hệ thống chính trị 
gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; 
giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. 
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2. Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 

Các Sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ chủ trì tổng hợp, theo dõi, tham mưu 
ñề xuất chỉ ñạo và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch ngành; trong ñó 
chú ý các chỉ tiêu quan trọng, cụ thể: 

2.1. Sở Kế hoạch và ðầu tư:  

- Tổng sản phẩm trên ñịa bàn (GRDP) tăng 7,5 - 8,0%.  

- GRDP bình quân ñầu người trên 2.150 USD/người. 
- Tổng vốn ñầu tư toàn xã hội 27.000 tỷ ñồng. 

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 750 - 800 doanh nghiệp; số dự án ñăng ký mới  
25 - 30 dự án. 

2.2. Cục Thuế tỉnh: Phấn ñấu thực hiện thu ngân sách nhà nước ñạt 8.600 tỷ ñồng, 
tăng 10-12% so với ước thực hiện năm 20191. 

2.3. Sở Tài chính: Phối hợp với Cục Thuế tỉnh phấn ñấu thực hiện thu ngân sách 
nhà nước ñạt 8.600 tỷ ñồng, tăng 10-12% so với ước thực hiện năm 2019. Chi ngân sách 
ñịa phương theo ñúng dự toán HðND tỉnh quyết ñịnh, ñảm bảo chi thực hiện các chế ñộ, 
chính sách và an sinh xã hội. 

2.4. Sở Du lịch: 
- Tổng lượt khách du lịch phấn ñấu ñạt từ 5 triệu lượt khách trở lên, tăng 7-8% 

(trong ñó, khách quốc tế chiếm 40% - 45%); khách lưu trú ñạt từ 2,4 triệu lượt trở lên.  
- Doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch ñạt từ 5.300 tỷ ñồng trở lên, doanh thu xã hội 

ước ñạt 12.000 tỷ ñồng. 
- Các ngành dịch vụ tăng 7,15%. 
2.5. Sở Công Thương: 
- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010)  tăng từ 13% trở lên  
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phấn ñấu ñạt 

48.000 tỷ ñồng, tăng 11,6%;  
- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng từ 15% trở lên và kim ngạch nhập khẩu 

tăng từ 20% trở lên. 
2.6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 
- Lĩnh vực Nông - lâm - ngư nghiệp tăng 3,16 %; 
- Giá trị sản xuất nông nghiệp (giá so sánh 2010): 7.400 – 7.500 tỷ ñồng. 
- Năng suất lúa bình quân ñạt 60 tạ/ha; sản lượng lương thực có hạt trên 320 nghìn tấn. 

Tổng ñàn các loại 190.000 con. Diện tích trồng mới rừng ñạt 7.000 ha, tăng 15%; Sản lượng 
thủy sản ñạt 60 ngàn tấn. 

- Tỷ lệ che phủ rừng ổn ñịnh 57,3%.  
- Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch 87%. 

                                                           
1 Số thu NSNN năm 2019 báo cáo HðND tỉnh ước ñạt 7.787 tỷ ñồng 
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- Tổng số xã ñạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh 61 xã. 

2.7. Sở Văn hóa và Thể thao:  
- Tỷ lệ phường, thị trấn ñạt chuẩn văn minh ñô thị ñạt 100% so với kế hoạch 

ñăng ký. 
- Phấn ñấu ñạt ñược 400 - 438 huy chương các loại tại các giải thi ñấu trong và 

ngoài nước. 

2.8. Sở Giáo dục và ðào tạo: 
- Phấn ñấu có trên 425 trường ñạt chuẩn Quốc gia (ñạt 73,8%). 
- 100% trường học có nhà vệ sinh ñạt chuẩn theo quy ñịnh. 
- Tỷ lệ huy ñộng trẻ mẫu giáo 5 tuổi ñạt 99,6%; tỷ lệ lớp thực hiện Chương trình 

giáo dục mầm non mới ñạt 100%. 
- Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 ñạt 100% (trong ñó 99,6% học sinh ñã qua lớp mẫu giáo 

5 tuổi). 

2.9. Sở Y tế: 
- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 98%;  
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 7,6%. 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 10,8/‰; mức giảm tỷ suất sinh 2‰; giảm tỷ lệ 
sinh con thứ 3 trở lên còn 12,6%. 

2.10. Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội: 
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5%2. 
- Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 2%. 
- Tỷ lệ lao ñộng ñược ñào tạo nghề 66%; tạo việc làm mới 16.000 người. 

2.11. Sở Xây dựng: 

- Giá trị sản xuất xây dựng (theo giá so sánh) tăng từ 10% trở lên. 

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt ñô thị ñược thu gom, xử lý ñạt tiêu chuẩn, quy chuẩn 
theo quy ñịnh 97%. 

2.12. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Tỷ lệ diện tích ñược cấp GCNQSDð cá nhân ñạt 98,56%, tổ chức ñạt 99,5%;  

- Thu tiền sử dụng ñất 730 tỷ ñồng. 

2.13. Bảo hiểm xã hội tỉnh: 

Tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc 94,6%; tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện 1,7%; 
tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp 94,6%. 

2.14. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh: 

- Tỷ lệ KCN ñang hoạt ñộng có hệ thống xử lý nước thải tập trung ñạt chuẩn 
môi trường ñạt khoảng 30%. 

                                                           
2 theo Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy ngày 08/11/2016 về giảm nghèo bền vững giai ñoạn 2016 - 2020 
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- Số dự án thu hút mới: 8 - 12 dự án, với số vốn ñăng ký ñầu tư mới: 6.000 - 8.000 
tỷ ñồng. 

- Nâng tỷ lệ lấp ñầy các KCN Phú Bài giai ñoạn IV, ñợt 1 khoảng 15%,  KCN 
Phong ðiền bình quân ñạt trên 25%, các KCN Tứ Hạ khoảng 5%, Phú ða khoảng 25%, 
La Sơn khoảng 38%. 

-  Nộp ngân sách ước ñạt: 3.515 tỷ ñồng, tăng 20% so với năm 2019. 

- Giải quyết việc làm cho 4.000 người, nâng tổng số lao ñộng tại các KCN, 
KKT lên 36.000 người. 

2.15. Các sở, ban, ngành khác theo dõi, giám sát, ñề xuất chỉ ñạo thực hiện các 
chỉ tiêu theo kế hoạch ngành. 

3. Các chương trình trọng ñiểm 

3.1. Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các sở, ban, 
ngành và ñịa phương liên quan tổ chức thực hiện Chương trình trọng ñiểm phát triển 
ñô thị, hạ tầng kỹ thuật theo hướng xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực 
thuộc Trung ương. 

3.2. Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố Huế và các ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện Chương trình trọng ñiểm 
phát triển du lịch - dịch vụ.  

3.3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, 
ngành, ñịa phương liên quan tổ chức thực hiện Chương trình trọng ñiểm cải cách 
hành chính gắn với phát triển chính quyền ñiện tử, dịch vụ ñô thị thông minh. 

3.4. UBND thành phố Huế chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở 
Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Trung tâm BTDT Cố ñô Huế, 
các sở, ban ngành, ñoàn thể  liên quan tổ chức thực hiện Chương trình trọng ñiểm di dời 
dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế. 

4. Các dự án trọng ñiểm 

4.1. Sở Kế hoạch và ðầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, Ban 
quản lý khu vực phát triển ñô thị theo dõi, ñôn ñốc tiến ñộ các dự án ñầu tư có nguồn vốn 
ngoài ngân sách thuộc phạm vi quản lý, tập trung các dự án: các nhà máy thủy ñiện, 
nhà máy ñiện mặt trời Phong ðiền II; hỗ trợ triển khai các dự án của Tập ñoàn PSH, 
BRG, Sovico, Ecopark,... trong ñó ñặc biệt chú trọng các dự án Laguna, Minh Viễn, 
Hải Dương, Vinh Xuân, Vinh Thanh, Lộc Bình, công viên văn hóa ña năng tại nhà 
máy xi măng Long Thọ, cồn Dã Viên, chợ du lịch... và các dự án ñầu tư tại khu vực 
ñô thị mới An Vân Dương... 

4.2. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan Trung ương, các sở 
ngành ñịa phương liên quan ñể ñẩy nhanh tiến ñộ các dự án trọng ñiểm: Các dự án 
trên Quốc lộ 1A, Quốc lộ 49, cao tốc Cam Lộ - La Sơn, dự án hầm ñường bộ Hải Vân 
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(4 làn xe), mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, tuyến 
ñường bộ ven biển, các tuyến ñường kết nối liên vùng, ñường ðào Tấn nối dài, ñường 
Phong ðiền - ðiền Lộc, ñường Thủy Phù - Vinh Thanh, ñường Phú Mỹ - Thuận An, 
ñường Chợ Mai - Tân Mỹ... 

4.3. UBND thành phố Huế theo dõi, ñôn ñốc hoàn thành dự án Cải thiện môi trường 
nước thành phố Huế; triển khai ñề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I, 
Kinh thành Huế. 

4.4. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh theo dõi, ñôn ñốc ñẩy nhanh tiến 
ñộ hoàn thành dự án ñầu tư ðê chắn sóng cảng Chân Mây; dự án ðường trục chính 
Khu ñô thị Chân Mây, dự án Hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường ðồng, 
thị trấn Lăng Cô (giai ñoạn 1). Tiếp tục hỗ trợ triển khai dự án Laguna (giai ñoạn 2), 
các khu du lịch, phức hợp du lịch - dịch vụ ở Lăng Cô, các dự án trong các khu kinh tế, 
khu công nghiệp...  

5. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của 
Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2030, 
tầm nhìn ñến 2045 

5.1. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Xây dựng xây dựng Kế hoạch triển khai ñề án 
ñiều chỉnh ñịa giới hành chính ñể mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các 
phường thuộc thành phố Huế; trong ñó, các sở thực hiện song song 02 ñề án: 

- Sở Xây dựng triển khai thực hiện ðề án ñề nghị công nhận thành phố Huế mở 
rộng, tỉnh Thừa Thiên Huế ñạt tiêu chí ñô thị loại I. 

- Sở Nội vụ triển khai thực hiện ðề án ñiều chỉnh ñịa giới hành chính ñể mở rộng 
thành phố Huế và thành lập phường thuộc thành phố Huế (Lưu ý: nội dung ñánh giá 
hệ thống cơ sở hạ tầng ñô thị ñối với khu vực dự kiến thành lập phường thuộc nội dung 
của ñề án này). 

5.2. Sở Xây dựng rà soát các quy hoạch xây dựng có liên quan, tham mưu UBND tỉnh 
xin ý kiến Bộ Xây dựng theo hướng không triển khai lập ñồ án quy hoạch chung ñô thị 
toàn tỉnh (khi lập ñề án ñưa toàn tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương) làm 
cơ sở cho việc triển khai các ñề án có liên quan (có thể nghiên cứu áp dụng các quy hoạch 
xây dựng trên ñịa bàn tỉnh ñã ñược phê duyệt như: quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, 
ñiều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế ñã ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
và quy hoạch chung ñô thị các huyện, các khu ñô thị mới,… phù hợp với việc mở rộng 
không gian ñô thị ñể có thể áp dụng triển khai các nội dung liên quan ñến ñánh giá, 
phân loại ñô thị). 

5.3. Sở Kế hoạch và ðầu tư thuê ñơn vị tư vấn có năng lực tổ chức xây dựng 
ðề án cơ chế, chính sách ñặc thù ñối với tỉnh Thừa Thiên Huế và Kế hoạch triển khai 
thực hiện trình UBND tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh Chương trình hành ñộng và Kế hoạch 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị. 

5.4. Sở Tài chính chủ ñộng bố trí kinh phí kịp thời cho các ñơn vị liên quan ñể 
triển khai thực hiện các ñề án. 
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5.5. Giám ñốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND thành phố Huế bám sát các Kế hoạch 
ñược ban hành, chủ ñộng làm việc, phối hợp với các Vụ, cục của các Bộ, ngành có 
liên quan ñể tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, ñảm bảo sự 
phối hợp, chủ ñộng của các ñơn vị trong việc triển khai hoàn thiện các ñề án. 

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Nhiệm vụ chung 

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị 
về Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2030, tầm nhìn ñến 2045. 

- Tập trung thực hiện nghiêm túc các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương 
ðảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội ñồng nhân dân tỉnh về các mục tiêu, nhiệm vụ, 
giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2020. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về phát triển kinh tế 

2.1. Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, 
ñơn vị, ñịa phương: 

- Triển khai xây dựng Chương trình hành ñộng thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW 
ngày 10/12/2019 của Chính phủ Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế ñến 
năm 2030, tầm nhìn ñến 2045; xây dựng cơ chế, chính sách ñặc thù ñối với tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

- Triển khai lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2030. 

- Tổ chức ñánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ñầu tư xây dựng cơ bản 
giai ñoạn 2016-2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai ñoạn 2021 - 2025; 
Kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021 - 2025. 

- Thực hiện theo dõi, ñánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ñầu tư 
xây dựng cơ bản hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm 2020; vận hành trang thông tin 
kinh tế xã hội, giám ñầu tư ngoài ngân sách và xây dựng mới phần mềm quản lý 
ñầu tư công. 

- Tập trung phát triển kinh tế tư nhân trở thành một ñộng lực quan trọng của nền 
kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa; phát huy phong trào khởi nghiệp và 
ñổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
Tiếp tục cải thiện môi trường ñầu tư kinh doanh, tạo ñiều kiện phát triển doanh nghiệp, 
thúc ñẩy khởi nghiệp sáng tạo, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa. 

- Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường. Tập trung hỗ trợ tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp ñã ñược cấp phép ñầu tư ñẩy nhanh tiến ñộ 
xây dựng ñể ñưa vào hoạt ñộng. 
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- Nâng cao năng lực bộ phận xúc tiến ñầu tư, ñổi mới phương thức xúc tiến ñầu tư 
theo hướng trọng tâm, trọng ñiểm, có ñịa chỉ. Chủ ñộng chuẩn bị hồ sơ các dự án kêu gọi 
ñầu tư ñể thông báo công khai trên các hệ thống thông tin.  

- Triển khai ñánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ngành và ñịa phương cấp 
huyện (DDCI); thực hiện các giải pháp cải thiện vị thứ xếp hạng các chỉ số Năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh. 

- Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ có mục tiêu trong giai ñoạn 2021 - 2025 ñể phục hồi 
tôn tạo các hạng mục di tích cố ñô Huế; nghiên cứu cơ chế hợp tác công tư PPP ñể 
thực hiện dự án ñầu tư mở rộng sân bay Phú Bài giai ñoạn 2021 - 2025. 

- Triển khai các giải pháp tạo bước chuyển biến trong công tác quản lý ñầu tư 
ñối với các dự án sử dụng nguồn ngân sách, từ khâu chuẩn bị ñầu tư ñến nghiệm thu, 
vận hành công trình. Quản lý việc giải ngân vốn ñầu tư theo kế hoạch vốn và quy ñịnh 
của Nhà nước. ðôn ñốc các ñơn vị, chủ ñầu tư ñẩy nhanh các thủ tục, tháo gỡ vướng mắc, 
quyết liệt thực hiện các biện pháp ñẩy nhanh tiến ñộ giải ngân vốn ñầu tư ñảm bảo 
giải ngân 100% kế hoạch vốn ñã giao. 

- Thực hiện nghiêm túc công tác ñấu thầu theo hình thức ñấu thầu qua mạng, 
ñảm bảo quy ñịnh theo quy mô dự án. Kiên quyết xử phạt hành chính ñối với các ñơn vị 
thi công vi phạm hợp ñồng, vi phạm quy ñịnh về tổ chức thi công, làm cơ sở ñánh giá 
năng lực, loại trừ hồ sơ tham gia dự thầu ñối với các doanh nghiệp không ñủ năng lực. 

- Tiếp tục tổ chức rà soát các dự án vướng mắc còn tồn ñọng trên ñịa bàn, chỉ ñạo 
giải quyết dứt ñiểm ñể tạo ñiều kiện thi công, hoàn thành các dự án nhằm khai thác 
hiệu quả nguồn vốn ñầu tư. ðặc biệt các dự án ñầu tư khu ñô thị tại Khu ñô thị mới 
An Vân Dương; trục ñường Lê Lợi, thành phố Huế; các dự án nghỉ dưỡng ven biển. 

2.2. Sở Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, ñơn vị, 
ñịa phương: 

- Tập trung triển khai quyết liệt Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển 
du lịch, dịch vụ Thừa Thiên Huế và tổ chức ñánh giá, ñịnh hướng phát triển ngành ñể 
tích hợp vào quy hoạch tỉnh. 

- Tăng cường ñầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng du lịch. Phối hợp ñôn ñốc 
tiến ñộ các dự án lớn, có tính ñột phá như dự án nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp, sân 
golf của các tập ñoàn PSH, BRG, Sovico,... trong ñó ñặc biệt chú trọng là dự án 
Laguna, Minh Viễn, công viên văn hóa ña năng tại nhà máy xi măng Long Thọ, cồn 
Dã Viên, chợ du lịch. Triển khai chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng ñồng. ðầu tư 
hạ tầng hệ thống du lịch thông minh (Wifi, camera,…) triển khai các ứng dụng du lịch 
thông minh phục vụ phát triển du lịch. Triển khai ðề án “Huế - Kinh ñô ẩm thực” 
nhằm phát huy giá trị ẩm thực phục vị phát triển du lịch. Phối hợp với các ñơn vị 
tiếp tục phát triển dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa bổ trợ cho dịch vụ du lịch. 

- Triển khai kết quả của Hội nghị "Phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên", 
“phát triển du lịch Thừa Thiên Huế thông minh và bền vững”, xây dựng hệ sinh thái 
du lịch thông minh nhằm tăng cường hợp tác, liên kết phát triển du lịch các sản phẩm, 
tour du lịch ñặc thù kế nối các ñịa phương trong Vùng KTTðMT, miền Trung và 
Tây Nguyên. 
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- Phối hợp tổ chức Festival Huế lần thứ XI năm 2020 “Di sản văn hóa với hội nhập 
và phát triển - Huế luôn luôn mới”; Festival 4 mùa, tiến ñến việc hình thành những 
sản phẩm du lịch ñịnh kỳ thường niên của Huế; phát triển và nâng cao chất lượng các 
sản phẩm du lịch văn hóa di sản, tập trung khu vực ðại Nội nhằm phục hồi và tái hiện 
không gian văn hóa Cung ñình theo hướng xã hội hóa các nguồn lực; phát triển 
khai thác dịch vụ ca Huế trên sông Hương và các dịch vụ bổ sung kèm theo tạo sản phẩm 
ñặc thù du lịch Huế. 

2.3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, 
ñơn vị, ñịa phương: 

- Tổ chức ñánh giá và xây dựng ñịnh hướng phát triển của ngành công nghiệp; 
hạ tầng khu kinh tế, công nghiệp, cụm công nghiệp ñể tích hợp vào quy hoạch tỉnh. 
Thực hiện ðề án phát triển công nghiệp nông thôn và Chương trình ñầu tư hạ tầng 
cụm công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với các sở ban ngành ñôn ñốc các dự án sản xuất công nghiệp trên ñịa bàn 
triển khai ñầu tư và ñưa vào hoạt ñộng ñảm bảo tiến ñộ, ñặc biệt là các dự án lớn (sản xuất 
lắp ráp ô tô tại KKT Chân Mây - Lăng Cô, nhà máy Kanglongda Huế tại KCN Phong ðiền,..); 
các dự án hạ tầng các khu công nghiệp Phong ðiền, Phú Bài giai ñoạn IV, Tứ Hạ ñể sẵn sàng 
kêu gọi các dự án ñầu tư công nghiệp thứ cấp.  

- Tiếp tục ñề xuất các các cơ chế, chính sách ưu ñãi hỗ trợ ñầu tư vào lĩnh vực sản xuất 
công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ trên ñịa bàn tỉnh; khuyến khích ñầu tư 
vào lĩnh vực công nghiệp có thế mạnh và lợi thế cạnh tranh: công nghiệp hỗ trợ dệt may; 
công nghiệp năng lượng; công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô; công nghiệp chế biến sâu 
và sử dụng sản phẩm chế biến sâu silicat (thạch anh) ñể sản xuất sản phẩm mới; 
công nghiệp công nghệ thông tin và công nghiệp phần mềm; công nghiệp dược liệu và 
thiết bị y tế; ðẩy mạnh các sản phẩm nghề và làng nghề gắn với phát triển du lịch. 

- Triển khai Kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2020, phát triển thị trường 
sản phẩm ñặc sản Huế, Hội chợ thương mại Quốc tế Festival Huế; rà soát kế hoạch 
chuyển ñổi mô hình chợ; hỗ trợ các doanh nghiệp ñăng ký và ñẩy mạnh hoạt ñộng 
xuất khẩu; tăng cường phổ biến thông tin về các cam kết ñối với CPTPP, EVFTA…; 

- Tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu phát triển 
sản xuất và kinh doanh theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, mở rộng thị trường, 
tiếp cận nguồn vốn tín dụng xuất khẩu. 

2.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 
ngành và các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương: 

- Phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam triển khai ñề án tái cấu ngành 
nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. ðịnh hướng phát triển nông nghiệp và thực phẩm 
truyền thống gắn với du lịch. Tổ chức ñánh giá và xây dựng ñịnh hướng phát triển 
ngành ñể tích hợp vào quy hoạch tỉnh. 
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- Hỗ trợ triển khai thực hiện các quy ñịnh mới về phát triển nông nghiệp như 
nông nghiệp hữu cơ, cơ chế khuyến khích doanh nghiệp ñầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn. Áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP), khuyến khích 
sản xuất nông nghiệp hữu cơ, xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi. Triển khai 
chương trình mỗi làng mỗi sản phẩm (OCOP). Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực 
trên ñịa bàn của ngành nông nghiệp: sen, thanh trà, dược liệu,... 

- Phát triển chăn nuôi theo hướng tăng tỷ lệ ñàn bò lai; hỗ trợ tái ñàn và nâng tỷ lệ 
lợn nạc trong tổng ñàn, mở rộng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học gắn với xây dựng 
cơ sở an toàn dịch bệnh; phát huy năng lực sản xuất của trại giống lợn ngoại ñể chủ 
ñộng một phần con giống phục vụ sản xuất. Hỗ trợ nhân rộng mô hình chăn nuôi lợn 
gia trại, trang trại; chăn nuôi bò thịt chất lượng cao.  

- Tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ 
rừng FSC. Tập trung trồng rừng phòng hộ, ñặc dụng, rừng chắn sóng ven biển, ñầm phá; 
trồng rừng ngập mặn và trồng ñai rừng vùng cát nội ñồng theo hướng nông lâm kết hợp. 
Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; từng bước 
phát triển gieo ươm cây giống thân thiện với môi trường. 

- Ổn ñịnh diện tích nuôi trồng thủy sản. Thí ñiểm áp dụng tiêu chuẩn VietGAP 
tại một số vùng nuôi tôm chân trắng tại huyện Phong ðiền, nuôi cá lồng tại thị xã 
Hương Trà, huyện Phú Lộc. Thí ñiểm cơ sở, vùng nuôi trồng thủy sản hữu cơ tại 
huyện Quảng ðiền, Phú Vang. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tái cơ cấu thủy lợi; nâng cao năng lực quản lý 
khai thác công trình thủy lợi hiện có trên ñịa bàn tỉnh. 

- Chủ ñộng triển khai ñồng bộ các biện pháp phòng, chống sâu bệnh hại cây trồng, 
dịch bệnh cho ñàn vật nuôi và thủy sản. Triển khai thực hiện kế hoạch phòng tránh, 
giảm nhẹ thiên tai, kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp; chủ ñộng phòng chống 
khô hạn, lụt bão,... 

- Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
ðẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các ñề án hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng 
nông thôn ñể sớm ñưa các xã ñiểm, huyện ñiểm ñạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch 
ñã ñề ra, gắn chương trình nông thôn mới với kế hoạch phát triển HTX kiểu mới và 
chương trình một xã một sản phẩm. 

2.5. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan, ñơn vị, 
ñịa phương: 

- Thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính thuế. Tập trung triển khai thực 
hiện các ñề án chống thất thu thuế trong lĩnh vực sử dụng ñất, cho thuê ñất, thuế khoán; 
xử lý nợ thuế và thu hồi nợ ñọng thuế. 

- Tổ chức quản lý chặt chẽ các nguồn thu, rà soát, thu tiền thuê ñất, tiền sử dụng 
ñất; ñôn ñốc thực hiện thu ñúng, kịp thời các nguồn thu; phấn ñấu thực hiện hoàn 
thành và vượt mức dự toán thu năm 2020. 
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2.6. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan, ñơn vị, 
ñịa phương: 

- Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025. 
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế ñiều hành NSNN năm 2020 theo ñúng 

Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Nghị quyết của 
HðND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2020; theo ñó:  

+ Phối hợp với Cục Thuế tỉnh, các sở, ngành, ñịa phương triển khai các giải pháp 
góp phần phấn ñấu thu ngân sách ñịa phương tăng 10 - 12% so với ước thực hiện 
năm 2019 ñã báo cáo HðND tỉnh. 

+ Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường và các cơ quan liên quan ñôn ñốc thu 
tiền thuê ñất, tiền sử dụng ñất của các dự án lớn nộp ngân sách trong năm 2020. 

+ Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư kịp thời tham mưu UBND tỉnh nguồn 
vốn ñể thực hiện Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Di tích Kinh 
thành Huế và các ñề án góp phần ñưa Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc 
Trung ương. 

- Tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý tài sản công ñảm bảo ñúng qui ñịnh 
của pháp luật. Xây dựng phương án về giá ñể tổ chức ñấu giá tài sản công, quỹ ñất 
của các trụ sở cơ quan nhà nước sau khi di dời ñể kêu gọi dự án ñầu tư. 

- Triển khai việc khuyến khích xã hội hóa các ñơn vị sự nghiệp, chuyển sang mô hình 
tự chủ tài chính. 

2.7. Các sở, ban, ngành, các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế 
chủ ñộng xây dựng các kế hoạch chi tiết triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển 
kinh tế xã hội năm 2020 ñã ñược Hội ñồng Nhân dân các cấp thông qua. Tổ chức rà 
soát, ñánh giá và ñịnh hướng phát triển ngành, ñịa phương ñể tích hợp vào quy hoạch 
tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn ñến năm 2050. 

3. Nhiệm vụ, giải pháp về phát triển ñô thị, quản lý tài nguyên 

3.1. UBND thành phố Huế ñẩy mạnh chỉnh trang ñô thị Huế, mở rộng không gian 
ñô thị thành phố Huế; quy hoạch lại hệ thống cây xanh cho phù hợp mỹ quan ñô thị; 
phối hợp triển khai xây dựng ðề án ñiều chỉnh ñịa giới thành phố Huế. Tập trung 
hoàn thành các dự án tái ñịnh cư phục vụ di dời các hộ dân khu vực I Kinh thành Huế 
giai ñoạn 1 và công tác xúc tiến ñầu tư tiếp tục ñối với khu vực tái ñịnh cư còn lại 
nhằm sớm hoàn thiện công tác chuẩn bị phục vụ nhu cầu tái ñịnh cư cho toàn bộ khu vực 
Kinh thành. 

3.2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan, ñơn vị, 
ñịa phương: 

- Triển khai ðề án ñề nghị công nhận thành phố Huế mở rộng, tỉnh Thừa Thiên Huế 
ñạt tiêu chí ñô thị loại I. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc 
ñô thị, chú trọng khu vực trung tâm thành phố Huế và các khu ñô thị mới. Hoàn thành 
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xây dựng và triển khai thực hiện các ñề án, kế hoạch phục vụ cho việc phát triển 
ñô thị thông minh bền vững gắn liền với xây dựng nếp sống văn minh ñô thị phường, thị trấn, 
thị xã, thành phố Huế. Từng bước xây dựng ñô thị thông minh, ñô thị xanh. 

- Hoàn thành công tác lập Chương trình phát triển ñô thị toàn tỉnh ñến năm 2025, 
ñịnh hướng ñến năm 2035 và tiến hành lập Khu vực phát triển ñô thị tạo cơ sở pháp lý 
cho việc triển khai các dự án phát triển ñô thị, phối hợp xây dựng ðề án ñiều chỉnh 
ñịa giới hành chính ñể mở rộng thành phố Huế và thành lập phường thuộc thành phố Huế. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về xây dựng trên 
ñịa bàn; nhất là công tác quản lý trật tự xây dựng; kịp thời phát hiện vi phạm, kiên quyết 
xử lý ñối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. 

- Hoàn thành công tác rà soát lại các quy hoạch phân khu thuộc quy hoạch chung 
ñã ñược phê duyệt trong năm 2020. 

3.3. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, 
ñơn vị, ñịa phương: 

- Tham mưu ñiều chỉnh quy hoạch ñường bộ ven biển và ñường Tố Hữu nối sân bay 
Quốc tế Phú Bài. 

- Tiếp tục chỉ ñạo ñầu tư một số tuyến ñường nội thị thiết yếu, chỉnh trang ñô thị; 
ñường Phong ðiền - ðiền Lộc, Thủy Phù - Vinh Thanh, Phú Mỹ - Thuận An, 
Chợ Mai - Tân Mỹ, Quốc Lộ 1A - Vườn Quốc gia Bạch Mã. Phối hợp ñôn ñốc các dự án 
nâng cấp, mở rộng nhà ga sân bay Quốc tế Phú Bài, cao tốc Cam Lộ - La Sơn, hầm 
ñường bộ Hải Vân (4 làn xe)... 

- Hỗ trợ các thủ tục triển khai dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam 
(Vietravel Airline) với mục tiêu thành lập hãng hàng không gắn với du lịch, cung cấp các 
dịch vụ vận chuyển hàng không trong nước và quốc tế. 

- Thực hiện quyết liệt, ñồng bộ các giải pháp bảo ñảm an toàn giao thông. 

3.4. Ban Quản lý khu vực phát triển ñô thị theo dõi, ñôn ñốc ñẩy nhanh tiến ñộ 
thực hiện các dự án Văn phòng làm việc một số cơ quan ñơn vị thuộc tỉnh, ñôn ñốc 
nhà ñầu tư hoàn chỉnh khu ñô thị An Cựu, ðông Nam Thủy An, Phú Mỹ Thượng. 
Hoàn thành các quy hoạch ñiều chỉnh thuộc khu ñô thị mới An Vân Dương; xây dựng 
hồ sơ danh mục các dự án kêu gọi ñầu tư và tăng cường hỗ trợ các nhà ñầu tư thực hiện 
các dự án trong khu ñô thị mới. 

3.5. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các 
cơ quan, ñơn vị, ñịa phương: 

- Tăng cường công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực ñất ñai nhằm tạo ñiều 
kiện cho nhà ñầu tư tiếp cận ñất ñai hiệu quả, tiết kiệm, giảm thời gian nhằm sớm ñưa 
ñất, ñưa dự án vào ñầu tư xây dựng, khai thác tăng hiệu quả sử dụng ñất. 
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- Tiếp tục rà soát chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về ñất ñai nhằm tăng cường 
hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về ñất ñai. Gắn trách nhiệm với hiệu quả sử dụng 
ñất nhằm nâng cao việc khai thác nguồn lực từ ñất ñai phục vụ ñầu tư phát triển. Tích cực 
tham mưu việc kiểm tra việc sử dụng ñất, ñảm bảo thu hồi các dự án vi phạm pháp luật 
ñất ñai theo ñúng qui ñịnh pháp luật. 

- Xây dựng danh mục các công trình dự án cần thu hồi ñất, chuyển mục ñích 
sử dụng ñất trồng lúa nước, ñất rừng phòng hộ và ñất rừng ñặc dụng sang mục ñích 
khác trong năm 2020. 

- Xác ñịnh giá ñất cụ thể ñể giao ñất, cho thuê ñất thông qua hình thức ñấu giá; 
xác ñịnh hệ số ñiều chỉnh giá ñất ñể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi ñất 
cho từng dự án; rà soát, bổ sung giá ñất 5 năm giai ñoạn 2020 - 2024 khi giá ñất trên 
thực tế có thay ñổi, biến ñộng. 

- ðiều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản 
(cát trắng) làm vật liệu xây dựng3. Thực hiện tốt công tác tổ chức ñấu giá quyền 
khai thác khoáng sản. Phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên 
ñịa bàn tỉnh4. Kiểm tra ñột xuất và xử lý vi phạm hành chính về khai thác khoáng sản 
trái phép, xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật. 

- Triển khai các giải pháp làm sạch môi trường biển theo chương trình làm sạch 
môi trường biển tại bốn tỉnh miền Trung. Nâng cao nhận thức biến ñổi khí hậu ñể 
lồng ghép vào các chương trình, dự án phát triển. Tổ chức triển khai thực hiện ñề án 
thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế theo ñề cương ñã ñược phê duyệt. 

- Triển khai hiệu quả Quy hoạch Bảo tồn ña dạng sinh học tỉnh Thừa Thiên Huế 
ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030; xây dựng và vận hành Khu bảo tồn ñất 
ngập nước Tam Giang - Cầu Hai; Bảo tàng ña dạng sinh học vùng duyên hải miền Trung; 
Trung tâm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ ñộng thực vật; Bảo tồn 
các loài ñặc hữu, quý hiếm... 

- Triển khai dự án xử lý rác thải ở Phú Sơn, tiếp tục thực hiện “Chương trình 
Chủ nhật xanh”, ñẩy mạnh việc thực hiện mô hình phân loại rác thải. Phòng ngừa và 
kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường, xử lý triệt ñể các cơ sở ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng. Vận hành phần mềm quan trắc tài môi trường và kết nối vào Trung tâm 
giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh. 

4. Nhiệm vụ, giải pháp về phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội 

4.1. Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, 
ñơn vị, ñịa phương: 

                                                           
3 Thông báo số 212/TB-VPCP ngày 18/6/2019 
4Sau khi Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn về ñịnh mức chi ngân sách theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 
158/2016/Nð-CP ngày 29/11/2016 quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Khoáng sản. 
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- Phối hợp tổ chức thành công Festival Huế năm 2020. ðẩy mạnh các hoạt ñộng 
tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá sâu rộng về văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế, 
tuyên truyền về danh hiệu “Thành phố Văn hóa ASEAN”, “Thành phố bền vững 
môi trường ASEAN”, “Thành phố Festival ñặc trưng của Việt Nam”. Tiếp tục xây dựng 
Thừa Thiên Huế “Xanh - sạch - sáng”, “Thành phố bốn mùa hoa”.  

- Phối hợp triển khai Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích 
Cố ñô Huế ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2050. ðầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích 
lịch sử - văn hóa tiêu biểu. Tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, 
làng nghề truyền thống, di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng 
các lễ hội. Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, tổ chức các hoạt ñộng văn hóa, 
lễ hội; xã hội hóa hoạt ñộng văn hóa, phát triển các ngành: thời trang, nhiếp ảnh, 
phim trường,... chú trọng bảo tàng tư nhân, hệ thống nhà hát, thư viện,… Hoàn thành 
ðề án “Hợp nhất các thiết chế Văn hóa – Thông tin cấp xã trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế”. 

- Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt ñộng thể dục - thể thao quần chúng. Duy trì 
và nâng cao chất lượng cuộc vận ñộng “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ 
vĩ ñại”, vận ñộng và thu hút ñông ñảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục - thể thao. 
Xây dựng phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất thể dục thể thao phục vụ cho công tác thi ñấu, 
tập luyện, vui chơi giải trí và công tác huấn luyện vận ñộng viên của tỉnh. Phát triển 
thể thao thành tích cao. Tăng cường quản lý, phát huy hiệu quả hoạt ñộng của các 
Câu lạc bộ, Liên ñoàn, Hội thể thao. 

- Tiếp tục triển khai ðề án Không gian văn hóa nghệ thuật ñường Lê Lợi. Xây dựng 
ðề án “ðổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng Bảo tàng gắn với phát triển 
Du lịch” “Chính sách phát triển Bảo tàng tư nhân”. Triển khai ðề án và quảng bá 
thương hiệu Huế - Kinh ñô ẩm thực. Mở rộng kết nối ñường ñi bộ Nguyễn ðình Chiểu 
với không gian văn hóa nghệ thuật ñường Lê Lợi, cầu Trường Tiền, khu vực các 
tuyến ñường ở ðại Nội. 

4.2. Sở Giáo dục và ðào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, 
ñơn vị, các ñịa phương: 

- Thực hiện tốt các nội dung về "ñổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và ñào tạo". 
Xây dựng và triển khai ðề án nâng cao chất lượng giáo dục ñạo ñức, văn hoá truyền thống 
cho học sinh; trong ñó ñặc biệt ban hành và triển khai giáo trình giáo dục ñịa phương 
về giáo dục lịch sử, văn hoá và con người xứ Huế..; ðẩy mạnh ñổi mới giáo dục 
kỹ năng sống cho học sinh, chú trọng công tác giáo dục thể chất trong nhà trường. 

- Xây dựng và thực hiện các ðề án “Trường học kiểu mẫu5; Triển khai chương trình 
ñổi mới sách giáo khoa, chương trình Nhà vệ sinh trường học. Nâng cao chất lượng, 
hiệu quả học Tiếng Anh tại các trường phổ thông. Phòng chống bạo lực học ñường, 
ñảm bảo không xảy ra bạo lực tại nhà trường; nâng cao trách nhiệm, ñạo ñức nghề nghiệp 
của ñội ngũ giáo viên, cán bộ ngành giáo dục. 

                                                           
5theo tiêu chí Trường học hạnh phúc, Trường học thông minh, Trường học xanh 
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- Tăng cường ñầu tư cơ sở vật chất cho các cấp, bậc học, trong ñó chú trọng ñầu tư 
các hạng mục công trình nhà vệ sinh văn minh, tiên tiến, hệ thống nước uống cho học sinh; 
xây dựng cảnh quan môi trường; hệ sinh thái giáo dục thông minh; xây dựng trường học 
ñạt chuẩn Quốc gia. 

4.3. ðại học Huế xây dựng cơ chế tự chủ; triển khai ðề án tái cấu trúc ðại học Huế6; 
xây dựng ðại học Huế trở thành ðại học Quốc gia Huế; ñịnh hướng phát triển 
ðại học Huế gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và vùng; xây dựng 
ñề án tách Khoa Dược thuộc Trường ðại học Y Dược thành Khoa Dược trực thuộc 
ðại học Huế. Nghiên cứu nâng cấp trường Cao ñẳng Công nghiệp Huế thành Học viện 
Công nghiệp Huế7. 

4.4. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, ñơn vị, các 
ñịa phương: 

- Triển khai “ðề án phát triển Y tế thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh”; 
thành lập Trung tâm ñào tạo, phát triển nghề nghiệp liên tục, chuyển giao công nghệ 
và sát hạch chứng chỉ hành nghề y khoa tại Trường ðại học Y Dược; hỗ trợ Bệnh viện 
Trung ương Huế xây dựng dự án Tổ hợp y tế hiện ñại tại khu ñô thị An Vân Dương. 

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và ñổi mới phong cách, tinh thần thái ñộ 
phục vụ, xây dựng cơ sở y tế “Xanh-Sạch-ðẹp” hướng ñến sự hài lòng của bệnh nhân. 
Tiếp tục thực hiện khám sàng lọc bệnh ung thư, bệnh hiểm nghèo; triển khai ñề án 
tầm soát bệnh hiểm nghèo, bệnh ung thư; thực hiện Bệnh án ñiện tử tại các cơ sở  
khám chữa bệnh công lập. 

- ðầu tư trang thiết bị y tế cho từ 3-6 Trạm Y tế thuộc ba vùng I, II, III (theo 
Quyết ñịnh số 4667/2014/Qð-BYT) ñể thực hiện thí ñiểm theo Quyết ñịnh 4389/Qð-BYT 
ngày 11/07/2018 về việc phê duyệt danh mục trang thiết bị cho Trạm Y tế xã mô hình 
ñiểm phục vụ. 

4.5. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các 
cơ quan, ñơn vị, các ñịa phương: 

Tiếp tục thực hiện các nội dung trong Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Thừa 
Thiên Huế ñến năm 2025, tầm nhìn ñến năm 20308. ðẩy mạnh hỗ trợ hệ sinh thái 
khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo, phát triển tài sản trí tuệ, triển khai hệ thống truy xuất 
nguồn gốc, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 
Xây dựng tối thiểu 01 quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương. 

- Nâng cao chất lượng các ñề tài nghiên cứu khoa học, trong ñó chú trọng ñến 
tính thực tiễn và ứng dụng vào phát triển sản xuất kinh doanh, ñẩy mạnh hình thành 
doanh nghiệp KH&CN, phát triển thị trường KH&CN. 

                                                           
6 Theo Thông báo số 38/TB-VPCP ngày 24/01/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng 
Chính phủ tại buổi làm việc với ðại học Huế 
7 Theo Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 17/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh ñạo 
tỉnh Thừa Thiên Huế 
8 tại Quyết ñịnh số 362/Qð-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 
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4.6. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và 
các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương: 

- Phát huy vai trò chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung, phát triển công 
nghiệp công nghệ thông tin theo lộ trình. ðầu tư hạ tầng phục vụ triển khai xây dựng 
chính quyền ñiện tử, dịch vụ ñô thị thông minh, tiến tới hình thành ñô thị thông minh. 
Tập trung triển khai hạ tầng và các dịch vụ ðô thị thông minh tại Trung tâm Giám sát 
ñiều hành ðô thị thông minh của tỉnh và xây dựng Hệ sinh thái trong 05 lĩnh vực: 
Giáo dục, Y tế, Du lịch, Giao thông, Môi trường. 

- Rà soát hoạt ñộng của các cơ quan báo chí, các tạp chí, tập san ñể ñề xuất 
phương án sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng các ấn phẩm. 

4.7. Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 
ngành và các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương: 

- Thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao ñộng; nâng cao chất lượng 
công tác dự báo và thông tin thị trường lao ñộng; gắn với kết nối hệ thống thông tin 
thị trường lao ñộng ñịa phương với hệ thống thông tin thị trường lao ñộng quốc gia. 
Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án, giải pháp hỗ trợ 
tạo việc làm, xuất khẩu lao ñộng; xác ñịnh nghề trọng ñiểm cho xuất khẩu. 

- Triển khai các dự án ñầu tư trường nghề trọng ñiểm ngành, nghề trọng ñiểm; 
trường ñược lựa chọn ngành, nghề trọng ñiểm9. Hỗ trợ hình thành các trường 
cao ñẳng nghề chất lượng quốc gia, có ñủ ñiều kiện tham gia hệ thống dạy nghề của 
các nước ASEAN. Tăng cường ñào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công nghệ thông tin 
và ñổi mới sáng tạo trên cơ sở kết nối giữa Chính quyền, trường, chuyên gia và 
doanh nghiệp. 

- Thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo nhằm ñẩy 
nhanh tốc ñộ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo. Tổ chức thực hiện ñầy ñủ, kịp thời các 
chính sách trợ giúp xã hội, chính sách ưu ñãi các ñối tượng yếu thế trong xã hội. 
Thực hiện tốt công tác người có công với cách mạng, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, 
bình ñẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội. 

5. Nhiệm vụ về cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực của bộ máy nhà nước; 
công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

5.1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, ñơn vị, 
ñịa phương: 

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Trung ương, Chương trình số 100/CTr-UBND 
về một số vấn ñề tiếp tục ñổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 
tinh gọn, hoạt ñộng hiệu lực, hiệu quả; Chương trình hành ñộng số 99/CTr-UBND 
thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 24/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 
số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương 
khóa XII . Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức ở các 
cấp chính quyền và vai trò, trách nhiệm của người ñứng ñầu. 

                                                           
9 Theo Quyết ñịnh số 1836/Qð-LðTBXH ngày 27/11/2017 của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
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- ðẩy mạnh tinh giản biên chế cho các ñơn vị trên ñịa bàn tỉnh nhằm ñảm bảo 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ phù hợp mục tiêu giảm 10% biên chế ñến năm 2020. 
Triển khai cụ thể các nội dung ñiều chỉnh ñịa giới hành chính thành phố Huế, thị xã 
Hương Thủy, Hương Trà và huyện Phú Vang. 

- ðẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền với xây dựng chính quyền ñiện tử và 
áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001-2015 hướng ñến cải thiện môi trường 
ñầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hơn. Thực hiện giải pháp duy trì và nâng cao 
chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, phấn ñấu giữ vị trí trong top 10 của cả nước. 

5.2. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, 
ñơn vị, ñịa phương: 

- Tập trung xây dựng, hoàn thiện chính quyền ñiện tử, hoàn thiện các quy trình 
vận hành Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp 
huyện, Bộ phận TN&TKQ hiện ñại cấp xã ở 152/152 xã, phường, thị trấn. ðẩy mạnh 
CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến TTHC 
mức ñộ 3, mức ñộ 4, tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, 
loại bỏ những thủ tục không hợp lý nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi nhất cho người dân 
và doanh nghiệp. 

- Thực hiện ñánh giá tinh thần, thái ñộ phục vụ của cán bộ công chức, lấy sự hài lòng 
của người dân, tổ chức ñối với chất lượng cung cấp dịch vụ công là thước ño hiệu quả 
hoạt ñộng của cơ quan nhà nước. 

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ ñạo của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Tổ chức quản lý dữ liệu các ngành có tính thống nhất ñồng bộ tại Trung tâm 
IOC, nâng cao tính thông minh của dữ liệu hướng ñến ứng dụng công nghệ AI trong 
các lĩnh vực. 

5.3. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan, ñơn vị 
và các ñịa phương: 

- Thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao 
hiệu quả công tác thanh tra. 

- Tập trung cao cho công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý dứt ñiểm, không ñể 
các vụ việc tồn ñọng, kéo dài. Công khai thời gian, ñịa ñiểm, thành phần tiếp dân theo 
quy ñịnh, kịp thời giải quyết ñúng chính sách, pháp luật những phản ánh, kiến nghị và 
thực hiện các quyết ñịnh, kết luận sau thanh tra, kiểm tra; xử lý kịp thời khiếu kiện 
ñông người, vượt cấp. 

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn 
chỉnh hoạt ñộng thanh tra, kiểm tra ñối với doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện các 
quyết ñịnh, kết luận sau thanh tra, kiểm tra. 
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5.4. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan, ñơn vị và 
các ñịa phương: 

- Tăng cường công tác quản lý và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo 
ñúng quy ñịnh. 

- Triển khai phổ biến, tổ chức thực hiện, theo dõi thi hành chính sách, pháp luật 
trên ñịa bàn. 

6. Nhiệm vụ về công tác ñối ngoại, củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn 
xã hội 

6.1. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thực hiện:  

- ðẩy mạnh công tác ngoại giao phục vụ kinh tế; xúc tiến thu hút ñầu tư trực tiếp 
nước ngoài, hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ; 
ñặc biệt, tranh thủ nguồn lực của các tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài. 
Hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường và xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. 
Nâng cao năng lực ñội ngũ cán bộ làm công tác ñối ngoại. 

- Duy trì và mở rộng quan hệ với các nước ñối tác láng giềng, khu vực, ñặc biệt là 
các ñối tác có tiềm năng (Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Pháp, Hoa Kỳ...). 

6.2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh, 
Công an tỉnh, các cơ quan, ñơn vị và các ñịa phương: 

Tăng cường quốc phòng, an ninh, ñặc biệt là các ñịa bàn trọng ñiểm, vùng biên giới; 
không ñể bị ñộng, bất ngờ trong mọi tình huống. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ 
quân sự - quốc phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập ở các cấp. Thực hiện tốt công tác 
tuyển quân ñạt chỉ tiêu trên giao; thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, 
cứu nạn. 

6.3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan, ñơn vị 
và các ñịa phương: 

- Tiếp tục thực hiện công tác bảo ñảm an ninh10; tăng cường công tác bảo ñảm 
trật tự, an toàn tuyệt ñối vào các ngày lễ, sự kiện lớn trong năm: Festival Huế 2020, 
bảo vệ an toàn ASEAN 2020 diễn ra tại thành phố Huế, ... Triển khai thực hiện hiệu quả 
ðề án nâng cao chất lượng Cảnh sát khu vực Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Giữ vững an ninh trên các ñịa bàn, lĩnh vực. Mở các ñợt cao ñiểm vận ñộng 
quần chúng tấn công, trấn áp nhằm kiềm chế và ñẩy lùi các loại tội phạm, nhất là tội phạm 
ma túy, tội phạm liên quan ñến “tín dụng ñen”, trộm cắp, lừa ñảo, cố ý gây thương tích...;  

                                                           
10 Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 về tiếp tục ñẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ 
Chính trị về tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng ñối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 
46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng ñối với công tác bảo ñảm an ninh, 
trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả 
công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy” 
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- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; thực hiện tốt các giải pháp 
kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông trên ñịa bàn tỉnh. 

- ðẩy mạnh công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, hướng dẫn 
cơ sở khắc phục kịp thời những thiếu sót tồn tại về an toàn phòng cháy, chữa cháy; 
kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.  

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

Thực hiện tốt các nhiệm vụ chung, ñồng thời tích cực phối hợp, thực hiện tốt các 
nhiệm vụ, giải pháp liên quan, chỉ ñạo các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương trên ñịa bàn 
mình quản lý, phấn ñấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 
của ñịa phương mình. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các thành viên UBND tỉnh theo chức năng và nhiệm vụ ñược phân công tập trung 
chỉ ñạo, ñiều hành các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện các chỉ tiêu 
kinh tế - xã hội, các chương trình, ñề án và các dự án trọng ñiểm nêu trên nhằm thực hiện 
thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 

2. Người ñứng ñầu các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương chịu trách nhiệm về kết quả 
tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ñược phân công chủ trì hoặc ñược giao nhiệm vụ chỉ ñạo 
thực hiện các các chương trình, ñề án và các dự án trọng ñiểm.  

3. Căn cứ nhiệm vụ cụ thể ñược phân công tại Quyết ñịnh này; các sở, ngành, 
ñịa phương theo chức năng nhiệm vụ của ñơn vị mình bám sát các công việc ñược 
giao ñể xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của ngành, ñịa phương mình, với 
phương châm tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm ñể có biện pháp phân công, chỉ ñạo, 
ñiều hành kiên quyết, ñạt hiệu quả cao. ðịnh kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện 
theo yêu cầu của UBND tỉnh. 

4. ðối với các chương trình, ñề án ñược phân công (ñặc biệt là các ðề án trình 
Tỉnh ủy và HðND tỉnh) các ñơn vị chủ trì phải xây dựng kế hoạch, tiến ñộ cụ thể ñể 
tổ chức thực hiện và báo cáo UBND tỉnh (gửi kế hoạch thực hiện về UBND tỉnh 
trước ngày 15/01/2020). Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, ñôn ñốc (chú ý theo dõi 
tiến ñộ thực hiện các ðề án, Quy hoạch quan trọng, trọng ñiểm) tham mưu UBND tỉnh 
kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn ñể hoàn thành kế hoạch tiến ñộ ñề ra. 

5. Thủ trưởng các sở, ngành, ñịa phương tổ chức quán triệt ñến từng cán bộ, 
công chức, các ñơn vị, bộ phận trực thuộc cơ quan, ñơn vị, ñịa phương mình quản lý 
nhằm phát huy cao ñộ tinh thần thi ñua quyết tâm vượt qua khó khăn thực hiện thành 
công Kế hoạch năm 2020, hướng ñến hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ 
kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. 
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ðiều 2. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này danh mục các Chương trình, ðề án, 
Kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật phải xây dựng trong năm 2020 của UBND tỉnh. 

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

ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các ñơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Phan Ngọc Thọ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 02/Qð-UBND        Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 01 năm 2020 
               

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2020  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Tỉnh ủy về 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 22/2019/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; 

Xét ñề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các Sở, 
ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã 
Hương Trà và các huyện, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Chương trình công tác năm 2020 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Triển khai thực hiện 

1. Căn cứ Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ 
trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, thị xã 
Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các huyện, các cơ quan liên quan có trách nhiệm 
xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể của cơ quan, ñơn vị, ñịa phương 
triển khai thực hiện nhằm hoàn thành chương trình, kế hoạch năm 2020. 

2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và ðầu 
tư theo dõi, ñôn ñốc các ngành, các cấp thực hiện ñúng tiến ñộ, ñảm bảo hiệu quả, 
chất lượng. 

3. Giao Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, ban, ngành hướng dẫn quy trình 
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo ñúng quy ñịnh tại Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật; 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 và Quyết ñịnh 68/2019/Qð-UBND ngày 01/11/2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, 
hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
pháp luật trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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4. Giao Sở Nội vụ căn cứ kết quả thực hiện các nhiệm vụ ñược giao trong 
Chương trình công tác này ñề xuất khen thưởng năm 2020. 

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

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, 
ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và 
Thủ trưởng các ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Phan Ngọc Thọ 
 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

6
+

1
7
/N

g
ày

 1
2
-0

1
-2

0
2
0

5
7

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 01 năm 2020 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020 
CỦA UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 02/Qð-UBND ngày 01/01/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 
về việc ban hành chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
 

A. DANH MỤC BÁO CÁO, ðỀ ÁN TRÌNH HðND TỈNH NĂM 2020 
 

 

STT CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN, BÁO CÁO 
CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

CHỈ ðẠO 

THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 

HOÀN 
THÀNH 

SẢN PHẨM 
GHI 

CHÚ 

I. CÁC ðỀ ÁN, BÁO CÁO THƯỜNG KỲ      

1.  

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng 

ñầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 

cuối năm 2020 (bao gồm tình hình thực hiện các 

chương trình trọng ñiểm, dự toán ngân sách nhà nước 

6 tháng ñầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm) 

Sở KHðT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 

Quý II 

20/5 

Báo cáo 

trình HðND tỉnh 
 

2.  
Báo cáo chỉ ñạo ñiều hành của UBND tỉnh 06 tháng 

ñầu năm 2020, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

ð/c Phan Ngọc 

Thọ 

Quý II 

20/5 

Báo cáo 

trình HðND tỉnh 
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STT CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN, BÁO CÁO 
CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

CHỈ ðẠO 

THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 

HOÀN 
THÀNH 

SẢN PHẨM 
GHI 

CHÚ 

3.  

Báo cáo kết quả hoạt ñộng phòng, chống tham nhũng, 

buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại và thực hành 

tiết kiệm 6 tháng ñầu năm 2020 

Thanh tra tỉnh 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 

Quý II 

20/5 
Báo cáo 

trình HðND tỉnh 
 

4.  
Báo cáo kết quả công tác giải quyết ñơn thư khiếu nại, 

tố cáo của công dân 6 tháng ñầu năm 2020 
Thanh tra tỉnh 

ð/c Phan Ngọc 

Thọ 

Quý II 

20/5 
Báo cáo 

trình HðND tỉnh 
 

5.  
Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri 

tại kỳ họp cuối năm 2019 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

ð/c Phan Ngọc 

Thọ 

Quý II 

20/5 
Báo cáo 

trình HðND tỉnh 
 

6.  
Báo cáo Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật 6 tháng ñầu năm 2020 
Công an tỉnh 

ð/c Phan Ngọc 

Thọ 

Quý II 

20/5 

Báo cáo 

trình HðND tỉnh 
 

7.  
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ  kinh tế - xã hội 

2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 
Sở KHðT 

ð/c Phan Ngọc 

Thọ 

Quý IV 

10/11 
Báo cáo 

trình HðND tỉnh 
 

8.  
Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng ñiểm 

2020 và kế hoạch chương trình trọng ñiểm năm 2021 
Sở KHðT 

ð/c Phan Ngọc 

Thọ 

Quý IV 

10/11 
Báo cáo 

trình HðND tỉnh 
 

9.  
Báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia năm 2020, kế hoạch năm 2021 
Sở KHðT 

ð/c Phan Ngọc 

Thọ 

Quý IV 

10/11 

Báo cáo 

trình HðND tỉnh 
 

10.  
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2020 và phân bổ dự toán ngân sách 2021 
Sở Tài chính 

ð/c Phan Ngọc 

Thọ 

Quý IV 

10/11 

Báo cáo 

trình HðND tỉnh 
 

11.  
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch ñầu tư năm 2020, 

phương án phân bổ vốn ñầu tư công năm 2021 
Sở KHðT 

ð/c Phan Ngọc 

Thọ 

Quý IV 

10/11 

Báo cáo 

trình HðND tỉnh 
 

12.  
Báo cáo chỉ ñạo, ñiều hành của UBND tỉnh năm 2020 

nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2021 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

ð/c Phan Ngọc 

Thọ 

Quý IV 

10/11 

Báo cáo 

trình HðND tỉnh 
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STT CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN, BÁO CÁO 
CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

CHỈ ðẠO 

THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 

HOÀN 
THÀNH 

SẢN PHẨM 
GHI 

CHÚ 

13.  
Báo cáo kết quả công tác giải quyết ñơn thư khiếu nại, 

tố cáo năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 2021 
Thanh tra tỉnh 

ð/c Phan Ngọc 

Thọ 

Quý IV 

10/11 

Báo cáo 

trình HðND tỉnh 
 

14.  

Báo cáo kết quả hoạt ñộng phòng, chống tham nhũng, 

buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại, thực hành tiết 
kiệm năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 

Thanh tra tỉnh 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 

Quý IV 

10/11 

Báo cáo 

trình HðND tỉnh 
 

15.  
Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri 

tại kỳ họp giữa năm 2020 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

ð/c Phan Ngọc 

Thọ 

Quý IV 

10/11 

Báo cáo 

trình HðND tỉnh 
 

16.  
Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật năm 2020 
Công an tỉnh 

ð/c Phan Ngọc 

Thọ 

Quý IV 

10/11 

Báo cáo 

trình HðND tỉnh 
 

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ðIỂM TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2020  

1. 

Chương trình phát triển ñô thị, hạ tầng kỹ thuật theo 

hướng xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố 
trực thuộc Trung ương 

Sở KHðT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Năm 2020 Kế hoạch  

2. 
Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu 
vực 1 Kinh Thành Huế 

UBND thành 
phố Huế 

ð/c Phan Ngọc 
Thọ 

Năm 2020 Kế hoạch  

3. 
Chương trình cải cách hành chính gắn liền với phát 
triển chính quyền ñiện tử, dịch vụ ñô thị thông minh. 

Sở Nội vụ 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Năm 2020 Kế hoạch  

4. Chương trình phát triển du lịch - dịch vụ. Sở Du lịch 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Năm 2020 Kế hoạch  
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STT CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN, BÁO CÁO 
CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

CHỈ ðẠO 

THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 

HOÀN 
THÀNH 

SẢN PHẨM 
GHI 

CHÚ 

III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN TRÌNH TỈNH ỦY (Theo Chương trình số 66-Ctr/TU ngày 11/12/2019 của Tỉnh ủy)  

1. 

Chương trình thực hiện Nghị quyết của  Bộ Chính trị 

(khóa XII) về Xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên 

Huế ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2045 

Sở KHðT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý I Chương trình  

2. 
ðánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm 

2020 
Sở KHðT 

ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý II Báo cáo  

IV. 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN TRÌNH HðND TỈNH (Theo Nghị quyết số 03/NQ-TT.HðND ngày 31/12/2019 của Thường 
trực Hội ñồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2020) 

1. 

Quy ñịnh số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ 
cấp kiêm nhiệm ñối với người hoạt ñộng không 
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi 
dưỡng ñối với người tham gia trực tiếp công việc ở 
thôn, tổ dân phố trên ñịa bàn tỉnh 

Sở Nội vụ 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 

Kỳ họp chuyên 
ñề lần thứ 3 

(tháng 3/2020) 

Quý I 

Chuyển 
tiếp 
năm 
2019 

2. 
Cơ chế chính sách ñặc thù xây dựng Thừa Thiên Huế - 
thành phố trực thuộc Trung ương 

Sở KHðT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý I  

3. 
Xây dựng bộ tiêu chí cho ñô thị có tính chất ñặc thù 
trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố ñô 
và bản sắc văn hóa Huế 

Sở Xây dựng 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý I  

4. 
Chương trình phát triển ñô thị trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế ñến năm 2025 và ñịnh hướng ñến năm 2030 

Sở Xây dựng 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý I  

5. 
Quy ñịnh mức chi ñối với các Hội thi sáng tạo kỹ thuật 
và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi ñồng trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở Tài chính 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý I  
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STT CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN, BÁO CÁO 
CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

CHỈ ðẠO 

THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 

HOÀN 
THÀNH 

SẢN PHẨM 
GHI 

CHÚ 

6. 
ðiều chỉnh ñịa giới hành chính ñể mở rộng thành phố Huế 
và sắp xếp, thành lập phường thuộc thành phố Huế, 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở Nội vụ 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 

Kỳ họp thường 
kỳ lần thứ 10 

(tháng 7/2020) 

Quý II 

Chuyển 
tiếp 
năm 
2019 

7. 
Quy ñịnh mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm 
non và phổ thông công lập ñối với chương trình ñại trà 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2020 - 2021 

Sở GD ðT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý II  

8. 
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ñổi mới công nghệ và 
chuyển giao công nghệ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế giai ñoạn 2020 - 2030 

Sở KHCN 
ð/c Phan Thiên 

ðịnh 
Quý II  

9. 
Chính sách phát triển Bảo tàng, không gian trưng bày 
tác phẩm nghệ thuật tư nhân 

Sở VHTT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ Kỳ họp thường 
kỳ lần thứ 10 

(tháng 7/2020) 

Quý II  

10.  
Một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất 
nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 - 2025 

Sở NNPTNT 
ð/c Nguyễn Văn 

Phương 
Quý II  

11.  

ðề nghị công nhận Thừa Thiên Huế ñạt tiêu chí ñô thị 

loại I trực thuộc Trung ương (có xét ñến tính chất ñặc 

thù về di sản) 

Sở Xây dựng 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 

 

 

Kỳ họp chuyên 

ñề lần thứ 4 

(tháng 9/2020) 

 

Quý III  

12.  
Xây dựng nếp sống văn minh ñô thị và nông thôn trên 

ñịa bàn tỉnh ñến năm 2025, ñịnh hướng ñến năm 2030 
Sở VHTT 

ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý III  

13.  
Phát triển thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế ñến 

năm 2025 và ñịnh hướng ñến năm 2030 
Sở VHTT 

ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý III  
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THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 

HOÀN 
THÀNH 

SẢN PHẨM 
GHI 

CHÚ 

14.  

Danh mục công trình, dự án cần thu hồi ñất; cho phép 

chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng ñặc dụng, 

ñất rừng phòng hộ sang mục ñích khác ñể thực hiện các 

công trình dự án năm 2021 trên ñịa bàn tỉnh 

Sở TNMT 

ð/c Phan Thiên 

ðịnh 

 

 

 

Kỳ họp chuyên 

ñề lần thứ 4 

(tháng 9/2020) 

Quý III  

15.  
Một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế ñến 2025 
Sở KHCN 

ð/c Phan Thiên 

ðịnh 
Quý III  

16.  

Quy ñịnh nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi 

nghiệp ñổi mới sáng tạo trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế ñến năm 2025 

Sở KHCN 
ð/c Phan Thiên 

ðịnh 
Quý III  

17.  
Tình hình thực hiện dự toán NSNN 2020, phân bổ dự 
toán năm 2021, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 
năm 2021 - 2023 

Sở Tài chính 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
 

 

 

 

 

Kỳ họp thường 
kỳ lần thứ 11 

(tháng 12/2020) 

 

 

 

 

 

Quý IV  

18.  Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 Sở Tài chính 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý IV  

19.  
Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia 
ngân sách giữa các cấp chính quyền ñịa phương giai 
ñoạn 2021 - 2025 

Sở Tài chính 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý IV  

20.  
ðịnh mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách ñịa phương 
năm 2021 (áp dụng cho thời kỳ ổn ñịnh 2021 - 2025) 

Sở Tài chính 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý IV  

21.  
Kế hoạch tài chính ngân sách 05 năm tỉnh Thừa Thiên 
Huế giai ñoạn 2021 - 2025 

Sở Tài chính ð/c Phan Ngọc 
Thọ 

Quý IV  

22.  Kế hoạch ñầu tư công giai ñoạn 2021 - 2025 Sở KHðT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý IV  
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STT CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN, BÁO CÁO 
CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

CHỈ ðẠO 

THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 

HOÀN 
THÀNH 

SẢN PHẨM 
GHI 

CHÚ 

23.  
Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn ñến năm 2050 

Sở KHðT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 

 

 

 

 

 

 

Kỳ họp thường 
kỳ lần thứ 11 

(tháng 12/2020) 

Quý IV 

Chuyển 
tiếp 
năm 
2019 

24.  
Giao biên chế công chức năm 2021 trong các cơ quan 
chuyên môn, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh  

Sở Nội vụ 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý IV  

25.  
Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các ñơn 
vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2020 

Sở Nội vụ 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý IV  

26.  
Thành lập, sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố tại một số 
ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh  

Sở Nội vụ 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Năm 2020 

Tùy 
theo 
tình 
hình 

thực tế 

27.  ðặt tên ñường phố trên ñịa bàn tỉnh năm 2020 
UBND cấp 

huyện 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Năm 2020 

Tùy 
theo 
tình 
hình 

thực tế 
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B. CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN UBND TỈNH 
 

STT CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN, BÁO CÁO 
CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

CHỈ ðẠO 
THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 
HOÀN 

THÀNH 

SẢN 
PHẦM 

GHI CHÚ 

I. Lĩnh vực Kinh tế Tổng hợp      

1. 
Triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị 
về xây dựng Thừa Thiên Huế ñến năm 2030, tầm 
nhìn ñến năm 2045 

Sở KHðT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý I Kế hoạch  

2. 
Ứng dụng quản lý không gian ñô thị, quy hoạch ñô thị 
thành phố Huế và vùng phụ cận 

Sở Xây 
dựng 

ð/c Phan Ngọc 
Thọ 

Quý I ðề án  

3. ðề án thí ñiểm thu phí rác tại hộ gia ñình Sở Tài chính 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý I ðề án  

4. 
Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phi thuế quan, 
Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, huyện Phú Lộc, 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

BQL Khu 
Kinh tế, 

công nghiệp 

ð/c Phan Ngọc 
Thọ 

Quý I 
Quy 

hoạch 
 

5. 
Quy hoạch phân khu xây dựng khu vực phía Nam 
trục trung tâm Khu du lịch Lăng Cô, huyện Phú Lộc, 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

BQL Khu 
Kinh tế, 

công nghiệp 

ð/c Phan Ngọc 
Thọ 

Quý I 
Quy 

hoạch 
 

6. 
Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch bãi Chuối, 
huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

BQL Khu 
Kinh tế, 

công nghiệp 

ð/c Phan Ngọc 
Thọ 

Quý I 
Quy 

hoạch 
 

7. 
ðề án sắp xếp, chuyển ñổi các tuyến cố ñịnh nội tỉnh 
và xe buýt tự chủ tài chính sang xe buýt Sở GTVT 

ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý I ðề án  

8. 
Tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách 
công cộng bằng xe buýt, xe tuyến cố ñịnh nội tỉnh 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - giai ñoạn 2 

Sở GTVT 
ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý I ðề án  
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9. 
ðề án phát triển công nghiệp công nghệ thông tin ñến 
năm 2025 

Sở TTTT 
ð/c Phan Thiên 

ðịnh 
Quý I ðề án  

10. Lập hồ sơ tài nguyên ñảo Hòn Chảo (Sơn Chà) Sở TNMT 
ð/c Phan Thiên 

ðịnh 
Quý I ðề án  

11. 
Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang nhân dân 
phía Nam thành phố tại xã Phú Sơn và xã Thủy Phù, 
thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở Xây dựng 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý II 

Quy 
hoạch 

 

12. 
Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở cho 
các ñối tượng phát sinh từ ngày 31/5/2017 ñến nay, 
từ nguồn ngân sách tỉnh (giai ñoạn 3) 

Sở Xây dựng 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý II ðề án 

Trình 
HðND 

tỉnh 

13. 
Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang nhân dân 
phía Bắc thành phố tại phường Hương Hồ, thị xã 
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở Xây dựng 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý II 

Quy 
hoạch 

 

14. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021-2025 Sở KHðT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý II Kế hoạch 

Trình 
HðND 

tỉnh 

15. 
Quy ñịnh quản lý ñầu tư các dự án ñầu tư sử dụng 
nguồn vốn sự nghiệp có tính chất ñầu tư thuộc nguồn 
vốn Ngân sách Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở 
Tài chính 

ð/c Phan Ngọc 
Thọ 

Quý II ðề án  

16. 
Quy ñịnh về khuyến khích XHH trong lĩnh vực thể 
thao, giáo dục, y tế 

Sở KHðT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý II ðề án 

Trình 
HðND tỉnh 
(Quý IV) 

17. 
Quy hoạch phân khu xây dựng Khu ñô thị du lịch 
sinh thái biển Cảnh Dương 

BQL Khu 
Kinh tế, 

công nghiệp 

ð/c Phan Ngọc 
Thọ 

Quý II 
Quy 

hoạch 
 

18. 
Chuyển Văn phòng ðăng ký ñất ñai sang hoạt ñộng 
cơ chế tự chủ hoàn toàn 

Sở TNMT/ 
Sở Nội vụ 

ð/c Phan Ngọc 
Thọ 

Quý II ðề án  
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19. 
Chuyển Trung tâm Phát triển Quỹ ñất sang hoạt ñộng 
cơ chế tự chủ hoàn toàn 

Sở TNMT/ 
UBND cấp 

huyện 

ð/c Phan Ngọc 
Thọ 

Quý II ðề án  

20. 
ðiều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở KHðT 
ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý II ðề án  

21. 
Phát triển rừng ngập mặn tại khu vực Hương Long, 
thị xã Hương Trà 

Sở 
NNPTNT 

ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý II ðề án  

22. ðề án phát triển cây ăn quả 
Sở 

NNPTNT 
ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý II ðề án  

23. Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế Sở TNMT 
ð/c Phan Thiên 

ðịnh 
Quý II ðề án  

24. 
ðề án công nhận thành phố Huế mở rộng ñạt tiêu chí 
loại 1 

Sở Xây dựng 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý III ðề án 

Trình 
HðND 

tỉnh 

25. 
Lập Hồ sơ ñề xuất khu vực phát triển ñô thị trên ñịa 
bàn thành phố Huế và vùng phụ cận 

Sở Xây dựng 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý III ðề án  

26. 
Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch Lăng Cô, 
huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

BQL Khu 
Kinh tế, 

công nghiệp 

ð/c Phan Ngọc 
Thọ 

Quý III 
Quy 

hoạch 
 

27. 
ðề án phát triển hợp tác xã lâm nghiệp bền vững tỉnh 
Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2020-2030 

Sở 
NNPTNT 

ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý III ðề án  

28. 
ðề án quy hoạch kết cấu hạ tầng bến, bãi, phương tiện 
và tổ chức giao thông hệ thống ñường thủy nội ñịa 
trên ñịa bàn tỉnh 

Sở GTVT 
ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý III ðề án  

29. 
ðề án tổ chức và quản lý hệ thống ñường giao thông 
và ñèn tín hiệu giao thông thành phố Huế và vùng 
phụ cận 

Sở GTVT 
ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý III ðề án  
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30. 
Một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa 
Thiên Huế tham gia thực hiện chương trình xúc tiến 
thương mại. 

Sở Công 
Thương 

ð/c Phan Thiên 
ðịnh 

Quý III ðề án 
Trình 

HðND tỉnh 
(Quý IV) 

31. 
ðề án tổng thể về xây dựng hạ tầng dữ liệu không 
gian ñịa lý quốc gia; cập nhật CSDL nền ñịa lý và 
bản ñồ ñịa hình 1/2000; 1/5000 trên ñịa bàn tỉnh 

Sở TNMT 
ð/c Phan Thiên 

ðịnh 
Quý III ðề án  

32. 
 
ðề án phát triển dịch vụ ñô thị thông minh giai ñoạn 
2021-2025 ñịnh hướng 2030 

Sở TTTT 
ð/c Phan Thiên 

ðịnh 
Quý III ðề án 

Trình 
HðND tỉnh 
(Quý IV) 

33. Lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước Sở TNMT 
ð/c Phan Thiên 

ðịnh 
Quý III ðề án  

34. 
ðiều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống nghĩa trang 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2030 

Sở Xây 
dựng 

ð/c Phan Ngọc 
Thọ 

Quý IV 
Quy 

hoạch 
 

35. 
Kế hoạch triển khai Chương trình hành ñộng của 
Tỉnh ủy về Nghị quyết ðại hội tỉnh ðảng bộ lần thứ 
XVI 

Sở KHðT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý IV Kế hoạch  

36. ðề án số hóa CSDL thông tin Quy hoạch tỉnh Sở KHðT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý IV ðề án  

37. 
Quy hoạch ñường gom và các ñường ngang ñấu nối 
vào các Quốc lộ, ñường Hồ Chí Minh trên ñịa bàn tỉnh, 
giai ñoạn ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030 

Sở GTVT 
ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý IV 
Quy 

hoạch 
 

38. 
Phát triển kinh tế Nông nghiệp theo hướng xanh bền 
vững 

Sở KHðT 
ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý IV ðề án  

39. Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên ñịa bàn Sở TNMT 
ð/c Phan Thiên 

ðịnh 
Quý IV ðề án  
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40. 
Cơ chế, chính sách thúc ñẩy tập trung ñất ñai, tạo quỹ 
ñất ñể thu hút doanh nghiệp ñầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở TNMT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Năm 2020 ðề án 

Trình 
HðND 

tỉnh 

41. 
Khoanh ñịnh khu vực cấm hoạt ñộng khoáng sản, 
khu vực tạm thời cấm hoạt ñộng khoáng sản trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở TNMT 
ð/c Phan Thiên 

ðịnh 
Năm 2020 ðề án  

II. Lĩnh vực Văn hóa xã hội      

42. 
Chính sách hỗ trợ, phát triển hệ thống Bảo tàng, 
không gian trưng bày tác phẩm nghệ thuật 

Sở VHTT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý I ðề án  

43. Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Sở Văn hóa và Thể thao Sở VHTT 
ð/c Nguyễn 

Dung 
Quý I ðề án  

44. 
Hợp nhất các thiết chế văn hóa - thông tin cấp xã trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở TTTT 
ð/c Phan Thiên 

ðịnh 
Quý I ðề án 

Trình 
HðND 

tỉnh 

45. 
Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố ñô 
Huế giai ñoạn 2021-2030 và tầm nhìn ñến 2050 

TT BTDT 
Cố ñô Huế 

ð/c Phan Ngọc 
Thọ 

Quý II 
Quy 

hoạch 

Trình 
HðND 

tỉnh 

46. 
Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Kinh 
thành Huế 

TT BTDT 
Cố ñô Huế 

ð/c Phan Ngọc 
Thọ 

Quý II 
Quy 

hoạch 

Trình 
HðND 

tỉnh 

47. Festival Bốn mùa 
Trung tâm 

Festival 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý II ðề án  

48. Triển khai Bệnh án ñiện tử tại ñơn vị khám chữa bệnh Sở Y tế 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý II ðề án  
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49. Triển khai học bạ ñiện tử tại cơ sở giáo dục phổ thông Sở GD ðT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý II ðề án  

50. 
Phát huy giá trị di tích Bác Hồ tại Thừa Thiên Huế 
phục vụ phát triển du lịch 

Sở VHTT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý II ðề án  

51. ðề án mô hình du lịch “Stop and Go” trên ñịa bàn tỉnh Sở Du lịch 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý II ðề án 

Chuyển 
tiếp từ 
2019 

52. 
ðề án “Thu thập mẫu vật cho Bảo tàng Thiên nhiên 
duyên hải miền Trung” 

Sở KHCN 
ð/c Phan Thiên 

ðịnh 
Quý II ðề án  

53. 
Tổng kiểm kê tổng thể di sản văn hóa trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở VHTT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý III ðề án  

54. 
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa 
Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025 

Sở KHCN 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý III ðề án  

55. 
Tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục 
trẻ em trên mạng xã hội tại tỉnh giai ñoạn 2020 - 2025 

Sở TTTT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý III ðề án  

56. 
Tu bổ, tôn tạo và bảo quản di tích nằm ngoài quần 
thể di tích Cố ñô Huế ñến năm 2025, ñịnh hướng 
ñến 2030 

Sở VHTT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý III ðề án 

Trình  

HðND tỉnh 
(Quý IV) 

57. 
Bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc thiểu số trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025, ñịnh hướng 
ñến 2030 

Sở VHTT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý III ðề án 

58. 
Phát huy giá trị và xây dựng Ca Huế trở thành sản phẩm 
dịch vụ văn hóa du lịch ñặc sắc giai ñoạn 2020 - 2030. 

Sở VHTT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý IV ðề án  



7
0

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

6
+

1
7
/N

g
ày

 1
2
-0

1
-2

0
2
0

III. Lĩnh vực Nội chính      

59. 
Chuyển Trung tâm Dịch vụ ñấu giá tài sản thuộc Sở 
Tư pháp từ tự bảo ñảm một phần chi thường xuyên 
sang ñơn vị bảo ñảm chi thường xuyên. 

Sở Tư pháp 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý II ðề án  

60. 
Số hóa dữ liệu hộ tịch giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch 
ñiện tử toàn quốc tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 
2020 - 2024 

Sở Tư pháp 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý II ðề án  
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C. CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN TRÌNH CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÊ DUYỆT 
 

STT CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN, KẾ HOẠCH 
CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

CHỈ ðẠO 
THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 
HOÀN 

THÀNH 

SẢN 
PHẦM 

GHI 
CHÚ 

I. Lĩnh vực Kinh tế Tổng hợp      

1. Tiếp tân ñối ngoại năm 2020 Sở Ngoại vụ 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý I Kế hoạch  

2. Công tác lễ tân ñối ngoại phục vụ Festival Huế 2020 Sở Ngoại vụ 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý I Kế hoạch  

3. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020 Sở Ngoại vụ 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý I Kế hoạch  

4. Công tác biên giới tỉnh năm 2020 Sở Ngoại vụ 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý I Kế hoạch  

5. Hợp tác Lào năm 2020 Sở Ngoại vụ 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý I Kế hoạch  

6. 

Kiểm tra việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trên ñịa bàn tỉnh 2020 (Kết hợp kiểm tra việc thực 
hiện “4 tại chỗ” và việc thực hiện Quyết ñịnh 1291/Qð-TTg 
ngày 07/10/2019 của TTgCP) 

Văn phòng 
UBND tỉnh 

ð/c Phan Ngọc 
Thọ 

Quý I Kế hoạch  

7. Bố trí, ổn ñịnh dân cư năm 2020 
Sở 

NNPTNT 
ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý I Kế hoạch  

8. 
Phát triển DN, KTTN và thúc ñẩy khởi nghiệp ñổi mới 
sáng tạo Thừa Thiên Huế năm 2020 

Sở KHðT 
ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý I Kế hoạch  

9. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin năm 2020 Sở TTTT 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý I Kế hoạch  
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10. Tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2020 
Sở Công 
Thương 

ð/c Phan 
Thiên ðịnh 

Quý I Kế hoạch  

11. 
Triển khai thực hiện ñề án phát triển công nghiệp nông 
thôn tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 

Sở Công 
Thương 

ð/c Phan 
Thiên ðịnh 

Quý I Kế hoạch  

12. 
Tổ chức Hội thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ 
năm 2020 

Sở Công 
Thương 

ð/c Phan 
Thiên ðịnh 

Quý I Kế hoạch  

13. Tái ñàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi 
Sở 

NNPTNT 
ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý II Kế hoạch  

14. Dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão năm 2020 
Sở Công 
Thương 

ð/c Phan 
Thiên ðịnh 

Quý II Kế hoạch  

15. Triển khai xây dựng hạ tầng không gian ñịa lý quốc gia Sở TNMT 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý II Kế hoạch  

16. Sử dụng vật liệu cát thay thế 
Sở Xây 
dựng 

ð/c Phan 
Thiên ðịnh 

Quý II Kế hoạch  

17. 

Tổ chức hội ñàm giữa Ban Chỉ ñạo công tác biên giới 

tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban Chỉ ñạo công tác biên giới 

hai tỉnh Salavan, Sê Kông 

Sở Ngoại vụ 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý III Kế hoạch  

18. 

Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia 

súc, gia cầm, thủy sản trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, 

giai ñoạn 2021 - 2025 

Sở 

NNPTNT 

ð/c Nguyễn 

Văn Phương 
Quý III Kế hoạch  

19. 
Hành ñộng bảo ñảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực 
nông nghiệp năm 2020 

Sở 
NNPTNT 

ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý III Kế hoạch  

20. 
Phát triển vùng sản xuất lúa chất lượng cao giai ñoạn 
2020 - 2025 

Sở 
NNPTNT 

ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý III Kế hoạch  

21. Phát triển rừng gỗ lớn trên ñịa bàn tỉnh 
Sở 

NNPTNT 
ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý III Kế hoạch  
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22. Sắp xếp nuôi trồng thủy sản trên ñầm phá 
Sở 

NNPTNT 
ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý III Kế hoạch  

23. 
Chương trình khuyến công tỉnh Thừa Thiên Huế giai 
ñoạn 2021 - 2025 

Sở Công 
Thương 

ð/c Phan 
Thiên ðịnh 

Quý III 
Chương 

trình 
 

24. Thực hiện Chương trình khuyến nông giai ñoạn 2021 - 2025 
Sở 

NNPTNT 
ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý IV Kế hoạch  

25. 
Phát triển cây ăn quả trên vùng ñất trồng lúa kém hiệu 
quả giai ñoạn 2020 - 2025 

Sở 
NNPTNT 

ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý IV Kế hoạch  

26. Thực hiện thỏa thuận Paris về BðKH tỉnh Thừa Thiên Huế Sở TNMT 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý IV Kế hoạch  

27. 
Chuyển ñổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ 
trên ñịa bàn tỉnh, giai ñoạn 2021 - 2025 

Sở Công 
Thương 

ð/c Phan 
Thiên ðịnh 

Quý IV Kế hoạch  

28. 
Triển khai chiến lược Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh 
Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 - 2025 

Sở Công 
Thương 

ð/c Phan 
Thiên ðịnh 

Quý IV Kế hoạch  

29. 

Triển khai thực hiện ðề án phát triển thị trường trong 
nước gắn với Cuộc vận ñộng “Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam” giai ñoạn 2021-2025 trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Sở Công 
Thương 

ð/c Phan 
Thiên ðịnh 

Quý IV Kế hoạch  

30. 
Phát triển các hoạt ñộng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
giai ñoạn 2021 - 2025 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở Công 
Thương 

ð/c Phan 
Thiên ðịnh 

Quý IV Kế hoạch  

31. 
Phát triển thương mại ñiện tử trên ñịa bàn tỉnhTT-Huế 
giai ñoạn 2021 - 2025 

Sở Công 
Thương 

ð/c Phan 
Thiên ðịnh 

Quý IV Kế hoạch  

32. 
Phát triển thị trường sản phẩm ñặc sản tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2021 - 2025. 

Sở Công 
Thương 

ð/c Phan 
Thiên ðịnh 

Quý IV Kế hoạch  

33. 
Chương trình Xúc tiến Thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2021 - 2025 

Sở Công 
Thương 

ð/c Phan 
Thiên ðịnh 

Quý IV 
Chương 

trình 
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II. Lĩnh vực Văn hóa xã hội      

34. 
Khám sàng lọc bệnh ung thư và một số bệnh hiểm nghèo 
giai ñoạn 2020 - 2021 

Sở Y tế 
ð/c Nguyễn 

Dung 
Quý I Kế hoạch  

35. Xây dựng Hồ sơ sức khỏe toàn dân giai ñoạn 2019 - 2021 Sở Y tế 
ð/c Nguyễn 

Dung 
Quý I Kế hoạch  

36. 
Thực hiện Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế 
năm 2020 

Sở 
LðTBXH 

ð/c Nguyễn 
Dung 

Quý I Kế hoạch  

37. 
ðẩy mạnh ñưa người lao ñộng Thừa Thiên Huế ñi làm việc 
ở nước ngoài theo hợp ñồng năm 2020 

Sở 
LðTBXH 

ð/c Nguyễn 
Dung 

Quý I Kế hoạch  

38. 
Thực hiện Chương trình An toàn lao ñộng, vệ sinh 
lao ñộng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 

Sở 
LðTBXH 

ð/c Nguyễn 
Dung 

Quý I Kế hoạch  

39. 
ðào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế 
năm 2020 

Sở 
LðTBXH 

ð/c Nguyễn 
Dung 

Quý I Kế hoạch  

40. 
Phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 
năm 2020 

Sở 
LðTBXH 

ð/c Nguyễn 
Dung 

Quý I Kế hoạch  

41. 
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
bền vững năm 2020 

Sở 
LðTBXH 

ð/c Nguyễn 
Dung 

Quý I Kế hoạch  

42. 
Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa 
Thiên Huế năm 2020 

Sở 
LðTBXH 

ð/c Nguyễn 
Dung 

Quý I Kế hoạch  

43. Triển khai công tác BðG và VSTBCPN năm 2020 
Sở 

LðTBXH 
ð/c Nguyễn 

Dung 
Quý I Kế hoạch  

44. 
Cai nghiện phục hồi ñối với người nghiện ma túy trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 

Sở 
LðTBXH 

ð/c Nguyễn 
Dung 

Quý I Kế hoạch  

45. 
Phòng chống tệ nạn mại dâm trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế năm 2020 

Sở 
LðTBXH 

ð/c Nguyễn 
Dung 

Quý I Kế hoạch  
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46. 
Tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên ñịa 
bàn tỉnh năm 2020 

Sở 
LðTBXH 

ð/c Nguyễn 
Dung 

Quý I Kế hoạch  

47. 
ðiều tra, rà soát, thống kê người có liên quan ñến phơi 
nhiễm chất ñộc hóa học trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở 
LðTBXH 

ð/c Nguyễn 
Dung 

Quý I Kế hoạch  

48. 
Xây dựng hệ thống thông tin (CSDL) quản lý nguồn 
nhân lực lao ñộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở 
LðTBXH 

ð/c Nguyễn 
Dung 

Quý I Kế hoạch  

49. Thực hiện trợ giúp người khuyết tật 2020 
Sở 

LðTBXH 
ð/c Nguyễn 

Dung 
Quý I Kế hoạch  

50. 
Kỳ họp thường niên của Uỷ ban DSTG UNESCO lần 
thứ 44 

TT BTDT 
Cố ñô Huế 

ð/c Nguyễn 
Dung 

Quý I Kế hoạch  

51. 
Lồng ghép thực hiện Chương trình giáo dục ñời sống gia 
ñình và ðề án Tuyên truyền giáo dục ñạo ñức, lối sống 
trong gia ñình năm 2020 trên ñịa bàn tỉnh 

Sở VHTT 
ð/c Nguyễn 

Dung 
Quý I Kế hoạch  

52. 
Thực hiện Chương trình hành ñộng quốc gia về phòng, 
chống bạo lực gia ñình năm 2020 

Sở VHTT 
ð/c Nguyễn 

Dung 
Quý I Kế hoạch  

53. 
Tổng kết thực hiện Phong trào TDðKXDðSVH giai 
ñoạn 05 năm (2015 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở VHTT 
ð/c Nguyễn 

Dung 
Quý I Kế hoạch  

54. 
Sơ kết ðề án xây dựng nếp sống văn minh ñô thị và nông 
thôn giai ñoạn 2015 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Sở VHTT 
ð/c Nguyễn 

Dung 
Quý I Kế hoạch  

55. 
Tổng kết Chương trình hành ñộng quốc gia về phòng, 
chống bạo lực gia ñình năm 2020 

Sở VHTT 
ð/c Nguyễn 

Dung 
Quý I Kế hoạch  

56. 
Tổng kết Chiến lược phát triển gia ñình Việt Nam ñến 
năm 2020, tầm nhìn 2030 trên ñịa bàn tỉnh 

Sở VHTT 
ð/c Nguyễn 

Dung 
Quý I Kế hoạch  

57. 

ðào tạo, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về 
vai trò của CNTT hỗ trợ ñồng bào dân tộc thiểu số phát 
triển kinh tế xã hội và ñảm bảo an ninh trật tự vùng 
ñồng bào dân tộc thiểu số giai ñoạn 2019 - 2025 

Ban Dân tộc 
ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý I Kế hoạch  
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58. 

Triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 
Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt ñộng của các cơ quan 
hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 

Sở KHCN 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý I Kế hoạch  

59. 
Tăng cường, ñổi mới hoạt ñộng ño lường hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế 
năm 2020 

Sở KHCN 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý I Kế hoạch  

60. 
Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy suất nguồn 
gốc trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 

Sở KHCN 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý I Kế hoạch  

61. 
Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo tỉnh 
Thừa Thiên Huế năm 2020 

Sở KHCN 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý I Kế hoạch  

62. 
Triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế năm 2020 

Sở KHCN 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý I Kế hoạch  

63. 
Triển khai hoạt ñộng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân 
trên ñịa bàn tỉnh năm 2020 

Sở KHCN 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý I Kế hoạch  

64. 
Thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh 
Thừa Thiên Huế năm 2020 

Sở KHCN 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý I Kế hoạch  

65. 
Triển khai ðề án "Quản lý hoạt ñộng của hệ thống 
truyền thanh - truyền hình cấp huyện ñến năm 2020" 

Sở TTTT 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý I Kế hoạch  

66. 
Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08/2016/NQ-HðND 
ngày 31/8/2016, của HðND tỉnh ðẩy mạnh công tác 
bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai ñoạn 2016- 2020. 

Sở 
LðTBXH 

ð/c Phan Ngọc 
Thọ 

Quý II Kế hoạch  

67. 
Triển khai tiếp nhận sử dụng kết quả ñiều tra thực trạng 
kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Ban Dân tộc 
ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý II Kế hoạch  
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68. 

ðiều tra, khảo sát thực trạng thanh niên DTTS trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tốt nghiệp từ Trung học Phổ 
thông ñến sau ðại học chưa có việc làm ñể ñịnh hướng 
ñào tạo nghề, tìm việc làm và xuất khẩu lao ñộng 

Ban Dân tộc 
ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý II Kế hoạch  

69. 
ðiều tra khảo sát ứng dụng dịch vụ công của ñồng bào 
DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế 

Ban Dân tộc 
ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý II Kế hoạch  

70. 
Phát triển không gian Ca Huế thính phòng trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2020 - 2025 

Sở VHTT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý III Kế hoạch  

71. 
Tổng ñiều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 
chuẩn nghèo giai ñoạn 2021 - 2025 

Sở 
LðTBXH 

ð/c Phan Ngọc 
Thọ 

Quý III Kế hoạch  

72. 
Cải tạo, chỉnh trang, ngầm hóa cáp treo, dây thuê bao 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 - 2022 

Sở TTTT 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý III Kế hoạch  

73. Tuyên dương HS, SV vùng DTTS năm 2019 - 2020 Ban Dân tộc 
ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý IV Kế hoạch  

74. Tuyên truyền tập quán tiêu dùng vùng ñồng bào DTTS Ban Dân tộc 
ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý IV Kế hoạch  

75. 
Tích hợp các chính sách hỗ trợ thông tin, tuyên truyền 
cho hộ nghèo, ñồng bào dân tộc ít người, miền núi, 
vùng sâu vùng xa, biên giới, hải ñảo 

Ban Dân tộc 
ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý IV Kế hoạch  

76. 
Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt 
ñộng của cơ quan nhà nước tỉnh năm 2021 

Sở TTTT 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý IV Kế hoạch  

III. Lĩnh vực Nội chính      

77. 
Bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 

Sở Nội vụ 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý I Kế hoạch  

78. Hoạt ñộng Khối thi ñua năm 2020 Sở Nội vụ 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý I 

Kế hoạch 
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79. 
Triển khai, thực hiện công tác bồi thường nhà nước 
năm 2020 

Sở Tư pháp 
ð/c Nguyễn 

Dung 
Quý I Kế hoạch  

80. 
Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 
cấp tỉnh năm 2020 

Sở Nội vụ 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý II Kế hoạch  

81. Nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh năm 2020 Sở Nội vụ 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý II Kế hoạch  

82. 
Tổ chức hội nghị sơ kết ñánh giá việc thực hiện Chương 
trình hành ñộng quốc gia của Việt Nam về ñăng ký và 
thống kê hộ tịch giai ñoạn 2017 - 2024  từ năm 2017 - 2020 

Sở Tư pháp 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý III Kế hoạch  

83. Thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2020. Sở Tư pháp 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý III Kế hoạch  

84. ðào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 Sở Nội vụ 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý IV Kế hoạch  

85. Cải cách hành chính năm 2021 Sở Nội vụ 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý IV Kế hoạch  

86. Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 Sở Tư pháp 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý IV Kế hoạch  

87. 

Thực hiện ðề án “ðẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản 
của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và 
pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho 
cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân” (gọi tắt là 
ðề án 452) năm 2021 

Sở Tư pháp 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý IV Kế hoạch  

88. 
Thực hiện ðề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật tại một số ñịa bàn trọng ñiểm về vi phạm 
pháp luật” (ðề án 1259) năm 2021 

Sở Tư pháp 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý IV Kế hoạch  
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89. 
Thực hiện ðề án “ðổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
năm 2021 

Sở Tư pháp 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý IV Kế hoạch  

90. 

Thực hiện ðề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, 
công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của 
Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về 
phòng, chống tra tấn” (gọi tắt là ðề án 65) năm 2021 

Sở Tư pháp 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý IV Kế hoạch  

91. 
Thực hiện Quy ñịnh xây dựng xã, phường, thị trấn ñạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 

Sở Tư pháp 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý IV Kế hoạch  

92. Công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021 Sở Tư pháp 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý IV Kế hoạch  

93. 
Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế năm 2021 

Sở Tư pháp 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý IV Kế hoạch  

94. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021 Sở Tư pháp 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý IV Kế hoạch  

95. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 Sở Tư pháp 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý IV Kế hoạch  

96. Triển khai công tác pháp chế năm 2021 Sở Tư pháp 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý IV Kế hoạch  

97. Rà soát văn bản QPPL theo chuyên ñề, lĩnh vực năm 2021 Sở Tư pháp 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý IV Kế hoạch  

98. 
Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 

Sở Tư pháp 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý IV Kế hoạch  
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99. 
Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
năm 2021 

Sở Tư pháp 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Trước ngày 
20/12/2020 

Kế hoạch  

100. 
Tổ chức thi nâng ngạch từ nhân viên, cán sự và tương 
ñương lên chuyên viên ñối với công chức năm 2020 

Sở Nội vụ 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Năm 2020 Kế hoạch  

101. Tinh giản biên chế của tỉnh năm 2020 Sở Nội vụ 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Năm 2020 Kế hoạch  

102. 
Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể 
CCHC nhà nước giai ñoạn 2011 - 2020 của tỉnh 

Sở Nội vụ 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Năm 2020 Kế hoạch  
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D. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

 

STT VĂN BẢN BAN HÀNH 
CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

CHỈ ðẠO 
THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 
HOÀN 

THÀNH 

SẢN 
PHẦM 

GHI 
CHÚ 

1. 
Quy ñịnh trình tự, thủ tục thực hiện giám sát, quản lý dự 
án ñầu tư xây dựng không sử dụng nguồn vốn nhà nước 
trên ñịa bàn tỉnh 

Sở KHðT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý I Quyết ñịnh  

2. Hệ số ñiều chỉnh giá ñất năm 2020 
Sở 

Tài chính 

ð/c Phan Ngọc 
Thọ 

Quý I Quyết ñịnh  

3. 
Cơ chế xã hội hóa quảng cáo thí ñiểm các ñiểm quảng cáo 
tại một số vị trí trên ñịa bàn tỉnh 

Sở 

Tài chính 

ð/c Phan Ngọc 
Thọ 

Quý I Quyết ñịnh  

4. 
Quy chế sử dụng tài sản công vào mục ñích cho thuê, 
liên doanh liên kết trên ñịa bàn tỉnh 

Sở 

Tài chính 

ð/c Phan Ngọc 
Thọ 

Quý I Quyết ñịnh  

5. 
Quy ñịnh lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội 
bằng nguồn vốn ngoài ngân sách (thay thế Quyết ñịnh 
17/2017/Qð-UBND của UBND tỉnh) 

Sở Xây 
dựng 

ð/c Phan Ngọc 
Thọ 

Quý I Quyết ñịnh  

6. 
Sửa ñổi bổ sung Quyết ñịnh số 74/2016/Qð-UBND 
ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh quy chế về quản lý và 
sử dụng kinh phí kinh tế ñối với hoạt ñộng khuyến công 

Sở Công 
Thương 

ð/c Phan Thiên 
ðịnh 

Quý I Quyết ñịnh  

7. 
Quy ñịnh triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện 
trường tỉnh 

Sở TTTT 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý I Quyết ñịnh  

8. Quy ñịnh về công tác quản lý dự án ñầu tư công tỉnh Sở KHðT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý II Quyết ñịnh  

9. 
Quy ñịnh thực hiện hoạt ñộng tuyên truyền nhiệm vụ 
chính trị trên ñịa bàn tỉnh  

Sở VHTT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý II Quyết ñịnh  
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10. 
Quy chế quản lý và tổ chức biểu diễn hoạt ñộng ca Huế 
trên ñịa bàn tỉnh  

Sở VHTT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý II Quyết ñịnh  

11. 

ðiều chỉnh Quyết ñịnh số 1575/Qð-UBND ngày 
01/8/2014 của UBND tỉnh về sửa ñổi, bổ sung quy ñịnh 
tạm thời mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp 
trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, thi 
tuyển vào các lớp ñầu cấp phổ thông, bổ túc văn hóa, thi 
học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện và tập huấn học sinh giỏi 
ñể dự thi quốc gia 

Sở GDðT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý II Quyết ñịnh  

12. 
Quy chế phối hợp lực lượng chữa cháy rừng trên ñịa 
bàn tỉnh  

Sở 
NNPTNT 

ð/c Nguyễn Văn 
Phương 

Quý II Quyết ñịnh  

13. Quy ñịnh danh mục cây trồng từng kinh tế 
Sở 

NNPTNT 
ð/c Nguyễn Văn 

Phương 
Quý II Quyết ñịnh  

14. 

ðiều chỉnh, bổ sung Quyết ñịnh số 82/2017/Qð-UBND 
ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh quy ñịnh ñơn giá cây 
trồng, vật nuôi làm cơ sở xác ñịnh giá trị bồi thường, hỗ 
trợ khi nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh 

Sở 
NNPTNT 

ð/c Nguyễn Văn 
Phương 

Quý II Quyết ñịnh  

15. 
Quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông ñường bộ trên ñịa bàn tỉnh  

Sở GTVT 
ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý II Quyết ñịnh  

16. 
Quy ñịnh về quản lý ñường nhánh ñấu nối vào ñường tỉnh và 
quốc lộ ủy thác trên ñịa bàn tỉnh  

Sở GTVT 
ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý II Quyết ñịnh  

17. 

Quyết ñịnh thay thế Quyết ñịnh số 08/2018/Qð-UBND 
ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh ban hành quy ñịnh 
quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ 
trên ñịa bàn tỉnh  

Sở TNMT 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý II Quyết ñịnh  
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18. 

Quy ñịnh giá dịch vụ ño ñạc lập bản ñồ ñịa chính trên 
ñịa bàn tỉnh (sửa ñổi Quyết ñịnh số 06/2017/Qð-UBND 
ngày 09 tháng 02 năm 2017 và Quyết ñịnh số 
22/2017/Qð-UBND 27/4/2017 của UBND tỉnh) 

Sở TNMT 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý II Quyết ñịnh  

19. 
Ban hành bộ ñơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu về ño ñạc 
bản ñồ 

Sở TNMT 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý II Quyết ñịnh  

20. 

Sửa ñổi bổ sung Quyết ñịnh số 45/2018/Qð-UBND 
ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thu 
thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ 
liệu tài nguyên và môi trường trên ñịa bàn tỉnh  

Sở TNMT 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý II Quyết ñịnh  

21. 

Quy ñịnh giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 
chưa ñược cải tạo, xây dựng lại trên ñịa bàn tỉnh (Thay 
thế Quyết ñịnh số 714/2009/Qð-UBND ngày 03/4/2009 
của UBND tỉnh) 

Sở Xây 
dựng 

ð/c Phan 
Thiên ðịnh 

Quý II 
Quyết ñịnh  

 
 

22. 

Ban hành giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho các 
ñối tượng tái ñịnh cư, ñối tượng chính sách; giá thuê 
nhà ở công vụ trên ñịa bàn thành phố Huế (Thay thế 
Quyết ñịnh số 17/2010/Qð-UBND ngày 31/5/2010 của 
UBND tỉnh) 

Sở Xây 
dựng 

ð/c Phan 
Thiên ðịnh 

Quý II 
Quyết ñịnh  

 
 

23. 

Ban hành giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa 
ñược cải tạo, sửa chữa lại ñể làm trụ sở hoạt ñộng, sản 
xuất kinh doanh dịch vụ (Thay thế Quyết ñịnh số 
18/2010/Qð-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh) 

Sở Xây 
dựng 

ð/c Phan 
Thiên ðịnh 

Quý II 
Quyết ñịnh 

 
 

24. 
Sửa ñổi Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn ñịa lý Huế 
cho sản phẩm nón lá của tỉnh  

Sở KHCN 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý II Quyết ñịnh  
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25. 

Sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 63/2014/Qð-UBND 
ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh về Quy ñịnh về quản lý, 
cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các ñiểm truy 
nhập Internet công cộng và ñiểm cung cấp dịch vụ 
trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa bàn tỉnh 

Sở TTTT 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý II Quyết ñịnh  

26. 
Quy chế phát ngôn và tổ chức cung cấp thông tin cho 
báo chí trên ñịa bàn tỉnh 

Sở TTTT 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý II Quyết ñịnh  

27. Quy ñịnh quản lý nhà nước về báo chí trên ñịa bàn tỉnh Sở TTTT 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý II Quyết ñịnh  

28. 
Quy ñịnh phân công, phân cấp về bảo trì công trình xây 
dựng trên ñịa bàn tỉnh 

Sở Xây 
dựng 

ð/c Phan 
Thiên ðịnh 

Quý II-III Quyết ñịnh  

29. 
Quy ñịnh một số nội dung thực hiện Nghị ñịnh 
98/2018/Nð-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích 
phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất trên ñịa bàn tỉnh 

Sở 
NNPTNT 

ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý III Quyết ñịnh  

30. 

Sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 68/2015/Qð-UBND 
ngày 22/12/2015 và Quyết ñịnh số 36/2019/Qð-UBND của 
UBND tỉnh về việc ban hành ñơn giá nhà, công trình, 
vật kiến trúc và các loại mồ mả trên ñịa bàn tỉnh 

Sở  

Xây dựng 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý III Quyết ñịnh  

31. 
Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về 
bảo vệ môi trường trên ñịa bàn tỉnh 

Sở TNMT 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý III Quyết ñịnh  

32. 

Sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 11/2016/Qð-UBND 
ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy ñịnh 
ñiều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải 
thưởng về khoa học và công nghệ tỉnh 

Sở KHCN 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý III Quyết ñịnh  

33. 
Quy ñịnh việc khai thác dữ liệu ñược chia sẻ từ các hệ thống 
thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung từ Trung ương ñối 
với các cơ quan, ñơn vị trên ñịa bàn tỉnh 

Sở TTTT 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý III Quyết ñịnh  
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34. 
Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ ñối với cán bộ 
chuyên trách công nghệ thông tin tại cơ quan hành 
chính nhà nước tỉnh 

Sở TTTT 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý III Quyết ñịnh  

35. 
Quy chế hoạt ñộng của ñài truyền thanh xã, phường, thị 
trấn trên ñịa bàn tỉnh 

Sở TTTT 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý III Quyết ñịnh  

36. 
Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ  
nước ngoài trên ñịa bàn tỉnh 

Sở KHðT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý IV Quyết ñịnh  

37. Quyết ñịnh giao dự toán NSNN năm 2020 
Sở 

Tài chính 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Quý IV Quyết ñịnh  

38. 
Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia 
ngân sách giữa các cấp chính quyền ñịa phương giai 
ñoạn 2021 - 2025 

Sở 
Tài chính 

ð/c Phan Ngọc 
Thọ 

Quý IV Quyết ñịnh  

39. 
ðịnh mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách ñịa phương 
năm 2021 (áp dụng cho thời kỳ ổn ñịnh 2021 - 2025) 

Sở 
Tài chính 

ð/c Phan Ngọc 
Thọ 

Quý IV Quyết ñịnh  

40. 
Quy ñịnh Hệ thống quản lý rủi ro và giám sát hoạt ñộng 
doanh nghiệp tại ñịa phương 

Sở KHðT 
ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Quý IV Quyết ñịnh  

41. 
Quy chế phối hợp Giám sát  quảng cáo ñiện tử thông 
qua dữ liệu tập trung tại HueIOC 

Sở TTTT 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý IV Quyết ñịnh  

42. 
Quy chế phối hợp Giám sát  Môi trường thông qua dữ 
liệu tập trung tại HueIOC 

Sở TTTT 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý IV Quyết ñịnh  

43. 
Quy ñịnh Chuẩn cơ sở thông tin ñịa lý GISHue và 
chuẩn dữ liệu ñịa lý cho nền GISHue 

Sở TTTT 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý IV Quyết ñịnh  

44. Chuẩn chuyên ngành GISHue của các ngành (14 ngành) Sở TTTT 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý IV Quyết ñịnh  

45. 
Sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 49/2015/Qð-UBND 
ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh quy ñịnh quản lý an 
toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên ñịa bàn tỉnh 

Sở KHCN 
ð/c Phan 

Thiên ðịnh 
Quý IV 

 
Quyết ñịnh  
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46. 
Quy ñịnh về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ,   
công chức tỉnh (thay thế Quyết ñịnh số 52/2015/Qð-
UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh) 

Sở Nội vụ 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Năm 2020 Quyết ñịnh  

47. 
Quy ñịnh về quản lý, khai thác vận tải hành khách công 
cộng bằng xe buýt, xe taxi, xe chở người bốn bánh có 
gắn ñộng cơ trên ñịa bàn 

Sở GTVT 
ð/c Nguyễn 
Văn Phương 

Năm 2020 Quyết ñịnh 

Sau khi 
có 

hướng 
dẫn 

48. 
Quy chế hoạt ñộng của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống 
thông tin một cửa ñiện tử tỉnh 

Sở TTTT 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Năm 2020 Quyết ñịnh  

49. 
Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Tư pháp 

Sở Tư pháp 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Năm 2020 Quyết ñịnh 

Sau khi 
có 

Thông 
tư sửa 

ñổi 
TTLT số 
23/2014/
TTLT-
BTP 

50. 

Ban hành Quy ñịnh về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức trong các ñơn vị sự nghiệp công lập trên ñịa 
bàn tỉnh (thay thế Quyết ñịnh số 05/2015/Qð-UBND 
ngày 29 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh) 

Sở Nội vụ 
ð/c Phan Ngọc 

Thọ 
Năm 2020 Quyết ñịnh 

Sau khi 
có 

hướng 
dẫn thực 

hiện 
Luật 
Viên  
chức 
ñược 

sửa ñổi, 
bổ sung 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 Số: 23/Qð-UBND      Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 01 năm 2020 
  

QUYẾT ðỊNH 
Về việc phân bổ tổng số lượng người làm việc  

trong các ñơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

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

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 41/2012/Nð-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ 
quy ñịnh về vị trí việc làm trong các ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh khóa VII - Kỳ họp thứ 09 về phê duyệt tổng số lượng người làm việc 
trong các ñơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phân bổ tổng số lượng người làm việc trong các ñơn vị sự nghiệp công lập 
tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố Huế; các Hội ñược giao biên chế và các ñơn vị sự nghiệp 
thực hiện theo Nghị ñịnh số 16/2015/Nð-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ 
là 25.964 người, bao gồm: 

1. Biên chế viên chức là 24.763 người. 

2. Hợp ñồng theo Nghị ñịnh số 68/2000/Nð-CP là 1.201 người. 

(Theo phụ lục ñính kèm) 

ðiều 2. Giao Giám ñốc Sở Nội vụ quyết ñịnh phân bổ cụ thể tổng số lượng người 
làm việc cho các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và 
các hội theo Quyết ñịnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

ðiều 3. ðối với các ñơn vị sự nghiệp công lập ñã ñược giao tự ñảm bảo chi 
thường xuyên theo Nghị ñịnh số 16/2015/Nð-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 
Chính phủ quy ñịnh cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập, không thực hiện phân bổ 
số lượng người làm việc. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thực hiện theo 
Luật Viên chức. 
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ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc 
Sở Tài chính; Thủ trưởng các ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

          
CHỦ TỊCH 

 

Phan Ngọc Thọ 
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PHỤ LỤC 
TỔNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ðƠN VỊ 
 SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 23/Qð-UBND ngày 04/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

TT CƠ QUAN, ðƠN VỊ  
Số người làm việc năm 2020 

Tổng số Viên chức 
Hợp ñồng 

68/2000/Nð-CP 
I Khối Sở, Ban 7.359 6.903 456 
1 Văn phòng HðND tỉnh 10 3 7 

2 
Văn phòng UBND tỉnh 40 28 12 
Sự nghiệp trong CQHC  21 9 12 
ðơn vị sự nghiệp 19 19 0 

3 
Sở Thông tin và Truyền thông 43 40 3 
Sự nghiệp trong CQHC  3 0 3 
ðơn vị sự nghiệp 40 40 0 

4 
Sở Nội vụ 26 13 13 
Sự nghiệp trong CQHC  13 0 13 
ðơn vị sự nghiệp 13 13 0 

5 Thanh tra tỉnh 8 5 3 

6 
Sở Ngoại vụ 18 14 4 
Sự nghiệp trong CQHC  5 1 4 
ðơn vị sự nghiệp 12 12 0 

7 
Sở Kế hoạch & ðầu tư 23 18 5 
Sự nghiệp trong CQHC  8 3 5 
ðơn vị sự nghiệp 15 15 0 

8 Sở Tài chính 4 1 3 

9 
Sở Lao ñộng - TB & XH 188 103 85 
Sự nghiệp trong CQHC  14 7 7 
ðơn vị sự nghiệp 174 96 78 

10 
Sở Tư pháp 42 34 8 
Sự nghiệp trong CQHC  6 3 3 
ðơn vị sự nghiệp 36 31 5 

11 Sở Khoa học và Công nghệ 30 21 9 

  Sự nghiệp trong CQHC  8 1 7 

  ðơn vị sự nghiệp 22 20 2 

12 

Sở Xây dựng 41 33 8 

Sự nghiệp trong CQHC  19 11 8 

ðơn vị sự nghiệp 22 22 0 

13 

Sở Giao thông vận tải 9 5 4 

Sự nghiệp trong CQHC  8 4 4 

ðơn vị sự nghiệp 1 1 0 

14 

Sở Công Thương  20 14 6 

Sự nghiệp trong CQHC  7 2 5 

ðơn vị sự nghiệp 13 12 1 
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TT CƠ QUAN, ðƠN VỊ  
Số người làm việc năm 2020 

Tổng số Viên chức 
Hợp ñồng 

68/2000/Nð-CP 

15 
Sở Nông nghiệp và PTNT 323 289 34 

Sự nghiệp trong CQHC  93 63 30 
ðơn vị sự nghiệp 230 226 4 

16 
Sở Tài nguyên và Môi trường 128 119 9 
Sự nghiệp trong CQHC  10 4 6 
ðơn vị sự nghiệp 118 115 3 

17 
Sở Văn hóa và Thể thao  351 300 51 
Sự nghiệp trong CQHC  11 1 10 
ðơn vị sự nghiệp 340 299 41 

18 
Sở Du lịch 21 16 5 
Sự nghiệp trong CQHC  8 5 3 
ðơn vị sự nghiệp 13 11 2 

19 
Sở Y tế 3.163 3.066 97 
Sự nghiệp trong CQHC  15 6 9 
ðơn vị sự nghiệp 3.148 3.060 88 

20 
Sở Giáo dục và ðào tạo 2.852 2.769 83 
ðơn vị QLNN 8 5 3 
ðơn vị sự nghiệp 2.844 2.764 80 

21 
BQL Khu KT, CN tỉnh 14 10 4 
Sự nghiệp trong CQHC  3 0 3 
ðơn vị sự nghiệp 11 10 1 

22 Ban Dân tộc 5 2 3 

II 
Khối ñơn vị sự nghiệp trực thuộc 
UBND tỉnh 

297 287 10 

1 Trung tâm Festival Huế 19 17 2 
2 Trường Cð Sư phạm T.T.Huế 134 134 0 
3 Trường Cð Nghề T.T.Huế 60 55 5 
4 Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh 18 17 1 
5 Nhà Xuất bản Thuận Hóa 14 14 0 
6 ðài Phát thanh Truyền hình tỉnh 52 50 2 

II Khối Hội 76 70 6 

1 Hội Chữ thập ñỏ 17 15 2 

2 LH các Hội Văn học NT 18 17 1 

  Văn phòng LH Hội 8 7 1 

  Tạp chí Sông Hương 10 10 0 

3 Liên minh các HTX 14 13 1 

4 LH các tổ chức Hữu nghị 4 4 0 

5 LH các Hội KH-KT 9 7 2 

6 Hội Nhà báo 2 2 0 

7 Hội ðông y 3 3 0 

8 Hội Người mù 8 8 0 

9 Hội Luật gia 1 1 0 
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TT CƠ QUAN, ðƠN VỊ  
Số người làm việc năm 2020 

Tổng số Viên chức 
Hợp ñồng 

68/2000/Nð-CP 
III Huyện, thị xã, thành phố Huế 18.030 17.347 683 

1 

Thành phố Huế 3.873 3.764 109 
Sự nghiệp trong CQHC  30 19 11 
Sự nghiệp khác 83 80 3 
Các ñơn vị GD-ðT 3.760 3.665 95 

2 

Huyện Phong ðiền 1.953 1.863 90 
Sự nghiệp trong CQHC  35 19 16 
Sự nghiệp khác 32 30 2 
Các ñơn vị GD-ðT 1.886 1.814 72 

3 

Huyện Quảng ðiền 1.571 1.509 62 
Sự nghiệp trong CQHC  33 30 3 
Sự nghiệp khác 41 36 5 
Các ñơn vị GD-ðT 1.497 1.443 54 

4 

Thị xã Hương Trà 1.931 1.856 75 
Sự nghiệp trong CQHC  29 22 7 
Sự nghiệp khác 35 33 2 
Các ñơn vị GD-ðT 1.867 1.801 66 

5 

Huyện Phú Vang 2.755 2.662 93 
Sự nghiệp trong CQHC  31 25 6 
Sự nghiệp khác 30 29 1 
Các ñơn vị GD-ðT 2.694 2.608 86 

6 

Thị xã Hương Thủy 1.623 1.563 60 
Sự nghiệp trong CQHC  30 22 8 
Sự nghiệp khác 38 36 2 
Các ñơn vị GD-ðT 1.555 1.505 50 

7 

Huyện Phú Lộc 2.248 2.164 84 
Sự nghiệp trong CQHC  29 22 7 
Sự nghiệp khác 48 41 7 
Các ñơn vị GD-ðT 2.171 2.101 70 

8 

Huyện Nam ðông 767 722 45 
Sự nghiệp trong CQHC  25 14 11 
Sự nghiệp khác 37 35 2 
Các ñơn vị GD-ðT 705 673 32 

9 

Huyện A Lưới 1.309 1.244 65 
Sự nghiệp trong CQHC  47 35 12 
Sự nghiệp khác 36 34 2 
Các ñơn vị GD-ðT 1.226 1.175 51 

IV Dự phòng  202 156 46 
V Tổng cộng 25.964 24.763 1.201 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN 

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

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

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




