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Quyết ñịnh số 03/2020/Qð-UBND về việc tổ chức lại các phòng
chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
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Quyết ñịnh số 04/2020/Qð-UBND quy ñịnh Hệ số ñiều chỉnh
giá ñất năm 2020 áp dụng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

05

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
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Quyết ñịnh số 05/Qð-UBND về việc ban hành Danh mục các
dự án khuyến khích xã hội hóa ñối với các hoạt ñộng trong
lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường,
giám ñịnh tư pháp và các dự án ưu ñãi ñầu tư trong lĩnh vực
Công nghệ thông tin trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.
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dự án thuộc Danh mục các dự án khuyến khích xã hội hóa
ñối với các hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế,
văn hóa, thể thao, môi trường, giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020: dự án thành phố giáo dục
Quốc tế Huế.
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Quyết ñịnh số 70/Qð-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn
nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà,
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông Lê Hồng Thắng.
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Quyết ñịnh số 71/Qð-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu
bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà
nhiệm kỳ 2016 - 2021: ông Nguyễn Duy Hùng.
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Quyết ñịnh số 119/Qð-UBND về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban
Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh: ông Nguyễn Công Bình.
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Quyết ñịnh số 154/Qð-UBND ban hành Bộ tiêu chí ñánh giá
“Xanh- Sạch - Sáng” cấp phường, Bộ tiêu chí ñánh giá “Xanh Sạch - Sáng” cấp xã trên ñịa bàn tỉnh.
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Quyết ñịnh số 155/Qð-UBND về việc phê duyệt danh mục các
ñiểm du lịch ñược hỗ trợ về chính sách phát triển du lịch cộng ñồng
năm 2020.
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Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý,
bảo vệ các loài chim trời.
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH
15-01-2020

Công văn số 10/HðND-TH về việc ñính chính Nghị quyết số
23/2019/NQ-HðND ngày 20/12/2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh.
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 03/2020/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 01 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn
thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị ñịnh số 158/2018/Nð-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ
quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN -BNV ngày 15 tháng 10
năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ và Giám ñốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ,
như sau:
1. Hợp nhất Phòng Quản lý chuyên ngành và Phòng Quản lý công nghệ và thị
trường công nghệ thành Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành;
2. Giải thể Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở.
ðiều 2. Sau khi tổ chức lại, Sở Khoa học và Công nghệ có cơ cấu tổ chức các
phòng, chi cục và ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc như sau:
1. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học
và Công nghệ, gồm:
a) Văn phòng;
b) Thanh tra;
c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;
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d) Phòng Quản lý khoa học;
ñ) Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành.
2. Cơ quan hành chính trực thuộc:
- Chi cục Tiêu chuẩn ño lường chất lượng.
Chi cục Tiêu chuẩn ño lường chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản
riêng và ñược thành lập ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.
3. Các ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:
a) Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ;
b) Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2020 và
bãi bỏ khoản 2, khoản 3, ðiều 3 Chương III Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
kèm theo Quyết ñịnh số 45/2015/Qð-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc
Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các huyện, thị xã và thành phố Huế 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2020/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ðỊNH
Quy ñịnh Hệ số ñiều chỉnh giá ñất năm 2020
áp dụng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị ñịnh 44/2014/Nð-Cp ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh về giá ñất;
Căn cứ Nghị ñịnh 45/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất;
Căn cứ Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị ñịnh số 135/2016/Nð-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất, thu
tiền thuê ñất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số Nghị ñịnh quy ñịnh thi hành Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 123/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất, thu
tiền thuê ñất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị ñịnh số 35/2017/Nð-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất, thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước trong khu kinh tế,
khu công nghệ cao;
Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính
về hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 45/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014
của Chính Phủ quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất;
Căn cứ Nghị ñịnh số 47/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất;
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Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính
về hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014
của Chính phủ quy ñịnh thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính
hướng dẫn một số ðiều của Nghị ñịnh số 35/2017/Nð-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017
của Chính phủ quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất, thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước
trong khu kinh tế, khu công nghệ cao;
Căn cứ Công văn số 05/HðND ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh
về việc thống nhất quy ñịnh hệ số ñiều chỉnh giá ñất năm 2020;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3537/TTr-STC ngày 13
tháng 12 năm 2019.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phạm vi và ñối tượng áp dụng hệ số ñiều chỉnh giá ñất:
1. Phạm vi ñiều chỉnh
a) Các trường hợp quy ñịnh tại các ðiểm a, b, c và d Khoản 4 ðiều 114, Khoản 2
ðiều 172 và Khoản 3 ðiều 189 của Luật ðất ñai mà thửa ñất hoặc khu ñất của dự án
có giá trị (tính theo giá ñất trong bảng giá ñất) dưới 30 tỷ ñồng tại ñịa bàn khu kinh tế
Chân Mây - Lăng Cô và dưới 20 tỷ ñồng ñối với các khu vực còn lại; ñối với trường
hợp thuê ñất thu tiền hàng năm mà phải xác ñịnh lại ñơn giá thuê ñất ñể ñiều chỉnh
cho chu kỳ tiếp theo;
b) Giá ñất khi nhà nước giao ñất tại các Khoản 2 và 4 ðiều 6, Khoản 5 ðiều 7
Nghị ñịnh số 47/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh về bồi thường,
hỗ trợ tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất mà thửa ñất hoặc khu ñất có giá trị (tính
theo giá ñất trong bảng giá ñất) dưới 20 tỷ ñồng.
2. ðối tượng áp dụng
a) Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ñất ñai; cơ quan có chức năng
xác ñịnh giá ñất cụ thể bằng phương pháp hệ số.
b) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
ðiều 2. Phân loại nhóm ñối tượng áp dụng hệ số ñiều chỉnh giá ñất
Hệ số ñiều chỉnh giá ñất năm 2020 ñược áp dụng tùy theo nhóm ñối tượng
khác nhau cụ thể như sau:
1. Nhóm 1:
a) Tính tiền sử dụng ñất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng ñất của hộ gia ñình,
cá nhân ñối với phần diện tích ñất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục ñích sử dụng
ñất từ ñất nông nghiệp, ñất phi nông nghiệp không phải là ñất ở sang ñất ở ñối với
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phần diện tích vượt hạn mức giao ñất ở cho hộ gia ñình, cá nhân. Tính tiền thuê ñất
ñối với ñất nông nghiệp vượt hạn mức giao ñất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử
dụng ñất nông nghiệp của hộ gia ñình, cá nhân;
b) Tính tiền sử dụng ñất khi Nhà nước giao ñất cho hộ gia ñình, cá nhân có thu
tiền sử dụng ñất không thông qua hình thức ñấu giá quyền sử dụng ñất trừ các trường
hợp ñược giao ñất theo Khoản 2 và 4 ðiều 6, Khoản 5 ðiều 7 Nghị ñịnh số
47/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ tái
ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất;
2. Nhóm 2:
a) Tính tiền sử dụng ñất khi Nhà nước giao ñất có thu tiền sử dụng ñất không
thông qua hình thức ñấu giá quyền sử dụng ñất, công nhận quyền sử dụng ñất, cho
phép chuyển mục ñích sử dụng ñất ñối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng ñất;
b) Tính tiền thuê ñất ñối với trường hợp Nhà nước cho thuê ñất trả tiền hàng năm
không thông qua hình thức ñấu giá quyền sử dụng ñất;
c) Thuê ñất thu tiền hàng năm mà phải xác ñịnh lại ñơn giá thuê ñất ñể ñiều chỉnh
cho chu kỳ tiếp theo mà giá ñất chu kỳ trước xác ñịnh theo giá ñất quy ñịnh tại bảng
giá ñất;
d) Tính tiền thuê ñất ñối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa
ñược Nhà nước cho thuê ñất trả tiền thuê ñất hàng năm.
3. Nhóm 3:
a) Tính tiền thuê ñất ñối với trường hợp Nhà nước cho thuê ñất trả tiền một lần
cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức ñấu giá quyền sử dụng ñất.
b) Tính giá trị quyền sử dụng ñất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà
doanh nghiệp cổ phần sử dụng ñất thuộc trường hợp Nhà nước giao ñất có thu tiền sử
dụng ñất, cho thuê ñất trả tiền thuê ñất một lần cho cả thời gian thuê.
c) Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia ñình, cá
nhân, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài
ñang ñược Nhà nước cho thuê ñất trả tiền thuê ñất hàng năm ñược chuyển sang thuê
ñất trả tiền thuê ñất một lần cho cả thời gian thuê và phải xác ñịnh lại giá ñất cụ thể ñể
tính tiền thuê ñất tại thời ñiểm có quyết ñịnh cho phép chuyển sang thuê ñất theo hình
thức trả tiền thuê ñất một lần cho cả thời gian thuê theo quy ñịnh của Luật ðất ñai.
d) Người mua tài sản ñược Nhà nước tiếp tục cho thuê ñất trong thời hạn sử dụng
ñất còn lại theo giá ñất cụ thể, sử dụng ñất ñúng mục ñích ñã ñược xác ñịnh trong dự án.
e) Thuê ñất thu tiền hàng năm mà phải xác ñịnh lại ñơn giá thuê ñất ñể ñiều chỉnh
cho chu kỳ tiếp theo mà giá ñất chu kỳ trước ñược xác ñịnh theo giá ñất cụ thể.
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g) Gia hạn thời gian thuê ñất cho các ñối tượng ñang thuê thuộc trường hợp
phải nộp tiền thuê ñất.
h) Giá ñất khi nhà nước giao ñất tại các Khoản 2 và 4 ðiều 6 Nghị ñịnh số
47/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ tái
ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất mà thửa ñất hoặc khu ñất có giá trị (tính theo giá ñất
trong bảng giá ñất) dưới 20 tỷ ñồng.
ðiều 3. Hệ số ñiều chỉnh giá ñất
1. Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại thành phố Huế.
a) Nhóm 1:
- ðường phố loại 1, 2: Hệ số 1,15
- ðường phố loại 3: Hệ số 1,1
- ðường phố còn lại: Hệ số 1,05
b) Nhóm 2:
- ðường phố loại 1, 2: Hệ số 1,2
- ðường phố loại 3: Hệ số 1,15
- ðường phố còn lại: Hệ số 1,1
c) Nhóm 3:
- ðường phố loại 1, 2: Hệ số 1,2
- ðường phố loại 3: Hệ số 1,2
- ðường phố còn lại: Hệ số 1,15
2. Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại thị xã Hương Thủy.
a) Nhóm 1:
- Các phường Phú Bài, Thủy Châu, Thủy Lương, Thủy Dương, Thủy Phương:
+ ðường loại 1, 2: hệ số 1,1
+ ðường loại 3: hệ số 1,1
+ ðường loại 4, 5: hệ số 1,1
- Các xã Dương Hòa, Phú Sơn và các thôn: Tân Ba, Võ Xã, Vĩ Dạ của xã Thủy
Bằng: Hệ số 1
- Các xã Thủy Thanh, Thủy Vân, Thủy Phù, Thủy Tân và các thôn còn lại của
xã Thủy Bằng: Hệ số 1,05
b) Nhóm 2:
- Các phường Phú Bài, Thủy Châu, Thủy Lương, Thủy Dương, Thủy Phương:
+ ðường loại 1, 2: hệ số 1,15
+ ðường loại 3: hệ số 1,15
+ ðường loại 4, 5: hệ số 1,15
- Các xã Dương Hòa, Phú Sơn và các thôn: Tân Ba, Võ Xã, Vĩ Dạ của xã
Thủy Bằng: Hệ số 1,0
- Các xã Thủy Thanh, Thủy Vân, Thủy Phù, Thủy Tân và các thôn còn lại của
xã Thủy Bằng: Hệ số 1,1
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c) Nhóm 3:
- Các phường Phú Bài, Thủy Châu, Thủy Lương, Thủy Dương, Thủy Phương:
+ ðường loại 1, 2: hệ số 1,2
+ ðường loại 3: hệ số 1,2
+ ðường loại 4, 5: hệ số 1,2
- Các xã Dương Hòa, Phú Sơn và các thôn: Tân Ba, Võ Xã, Vĩ Dạ của xã
Thủy Bằng: Hệ số 1,0
- Các xã Thủy Thanh, Thủy Vân, Thủy Phù, Thủy Tân và các thôn còn lại của
xã Thủy Bằng: Hệ số 1,15
3. Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại thị xã Hương Trà.
a) Nhóm 1:
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại các phường: 1,05
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại các xã: 1.0
b) Nhóm 2:
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại các phường: 1,1
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại các xã: 1.0
c) Nhóm 3:
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại các phường: 1,15
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại các xã: 1.0
4. Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại huyện Quảng ðiền.
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại khu vực thị trấn Sịa:
+ ðường phố loại 1, 2, 3:
. Nhóm 1: Hệ số 1,0
. Nhóm 2, 3: Hệ số 1,05
+ Các tuyến ñường còn lại:
. Nhóm 1: Hệ số 1,0
. Nhóm 2, 3: Hệ số 1,05
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại khu vực nông thôn:
+ ðối với các xã trên ñịa bàn huyện:
. Nhóm 1: Hệ số 1,0
. Nhóm 2, 3: Hệ số 1,05
5. Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại huyện Phú Vang.
- Nhóm 1:
+ Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại thị trấn Thuận An
. ðường phố loại 1, 2: Hệ số 1,0
. ðường phố còn lại: Hệ số 1,0
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+ Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại thị trấn Phú ða
. ðường phố loại 1, 2: Hệ số 1,0
. ðường phố loại 3, 4 và các ñường phố còn lại: Hệ số 1,0
+ Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại khu vực nông thôn
. Xã Phú Thượng: Hệ số 1,1
. Các xã Phú Dương, Phú Mỹ, Phú Thuận, Vinh Thanh: Hệ số 1,05
. Các xã còn lại: Hệ số 1,0
- Nhóm 2:
+ Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại thị trấn Thuận An
. ðường phố loại 1, 2: Hệ số 1,1
. ðường phố còn lại: Hệ số 1,05
+ Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại thị trấn Phú ða
. ðường phố loại 1, 2: Hệ số 1,05
. ðường phố loại 3, 4 và các ñường phố còn lại: Hệ số 1,0
+ Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại khu vực nông thôn
. Xã Phú Thượng: Hệ số 1,2
. Các xã Phú Dương, Phú Mỹ, Phú Thuận, Vinh Thanh: Hệ số 1,1
. Các xã còn lại: Hệ số 1,05
- Nhóm 3:
+ Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại thị trấn Thuận An
. ðường phố loại 1, 2: Hệ số 1,2
. ðường phố còn lại: Hệ số 1,1
+ Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại thị trấn Phú ða
. ðường phố loại 1, 2: Hệ số 1,1
. ðường phố loại 3, 4 và các ñường phố còn lại: Hệ số 1,05
+ Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại khu vực nông thôn
. Xã Phú Thượng: Hệ số 1,3
. Các xã Phú Dương, Phú Mỹ, Phú Thuận, Vinh Thanh: Hệ số 1,2
. Các xã còn lại: Hệ số 1,1
6. Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại huyện Phong ðiền.
a) Nhóm 1:
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại thị trấn Phong ðiền: 1,05
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại khu vực nông thôn: 1,05
b) Nhóm 2:
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại thị trấn Phong ðiền: 1,1
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại khu vực nông thôn: 1,1
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c) Nhóm 3:
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại thị trấn Phong ðiền: 1,2
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại khu vực nông thôn: 1,2
7. Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại huyện Phú Lộc.
a) Nhóm 1:
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng Cô
+ ðường phố loại 1, 2: Hệ số 1,15
.
+ ðường phố còn lại: Hệ số 1,1
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại khu vực nông thôn
+ Các xã Lộc Bổn, Lộc Sơn, Lộc An, Vinh Hưng:
. Khu vực 1, 2, tuyến tỉnh lộ 14B (ñoạn từ ngã ba La Sơn ñến hết ranh giới
trường Thế Hệ Mới) và tuyến Quốc lộ 49B (tại xã Vinh Hưng): hệ số 1,15
. Khu vực còn lại: hệ số 1,1
.+ Các xã Lộc ðiền, Lộc Hòa, Xuân Lộc, Lộc Trì, Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh,
Lộc Bình, Vinh Hiền, Vinh Giang, Vinh Mỹ, Vinh Hải:
. Khu vực 1, 2: hệ số 1,10
. Khu vực còn lại: hệ số 1,05
+ ðối với tuyến Quốc lộ 1A qua các xã: hệ số 1,15
+ ðối với tuyến Quốc lộ 49B qua các xã (trừ xã Vinh Hưng): hệ số 1,1
b) Nhóm 2:
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng Cô
+ ðường phố loại 1, 2: Hệ số 1,2
.
+ ðường phố còn lại: Hệ số 1,15
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại khu vực nông thôn
+ Các xã Lộc Bổn, Lộc Sơn, Lộc An, Vinh Hưng:
. Khu vực 1, 2, tuyến tỉnh lộ 14B (ñoạn từ ngã ba La Sơn ñến hết ranh giới
trường Thế Hệ Mới) và tuyến Quốc lộ 49B (tại xã Vinh Hưng): hệ số 1,2
. Khu vực còn lại: hệ số 1,15
+ Các xã Lộc ðiền, Lộc Hòa, Xuân Lộc, Lộc Trì, Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh,
Lộc Bình, Vinh Hiền, Vinh Giang, Vinh Mỹ, Vinh Hải:
. Khu vực 1, 2: hệ số 1,15
. Khu vực còn lại: hệ số 1,1
+ ðối với tuyến Quốc lộ 1A qua các xã: hệ số 1,2
+ ðối với tuyến Quốc lộ 49B qua các xã (trừ xã Vinh Hưng): hệ số 1,15
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c) Nhóm 3:
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng Cô
+ ðường phố loại 1, 2: Hệ số 1,2
+ ðường phố còn lại: Hệ số 1,15
- Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại khu vực nông thôn
+ Các xã Lộc Bổn, Lộc Sơn, Lộc An, Vinh Hưng:
. Khu vực 1, 2, tuyến tỉnh lộ 14B (ñoạn từ ngã ba La Sơn ñến hết ranh giới
trường Thế Hệ Mới) và tuyến Quốc lộ 49B (tại xã Vinh Hưng): hệ số 1,2
. Khu vực còn lại: hệ số 1,15
+ Các xã Lộc ðiền, Lộc Hòa, Xuân Lộc, Lộc Trì, Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh,
Lộc Bình, Vinh Hiền, Vinh Giang, Vinh Mỹ, Vinh Hải:
. Khu vực 1, 2: hệ số 1,15
. Khu vực còn lại: hệ số 1,1
+ ðối với tuyến Quốc lộ 1A qua các xã: hệ số 1,2
+ ðối với tuyến Quốc lộ 49B qua các xã (trừ xã Vinh Hưng): hệ số 1,15
8. Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại huyện A Lưới.
a) Nhóm 1
- ðường phố loại 1, 2: 1,05
- ðường phố loại 3: 1,05
- Các ñường phố còn lại: 1,0
- Các xã: A Ngo, Sơn Thủy: 1,05
- Các xã còn lại: 1,0
b) Nhóm 2
- ðường phố loại 1, 2: 1,1
- ðường phố loại 3: 1,1
- Các ñường phố còn lại: 1,05
- Các xã: A Ngo, Sơn Thủy: 1,1
- Các xã còn lại: 1,05
c) Nhóm 3
- ðường phố loại 1, 2: 1,15
- ðường phố loại 3: 1,15
- Các ñường phố còn lại: 1,1
- Các xã: A Ngo, Sơn Thủy: 1,15
- Các xã còn lại: 1,1
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9. Hệ số ñiều chỉnh giá ñất tại huyện Nam ðông.
a) Nhóm 1:
- Thị trấn Khe Tre; ñường quy hoạch từ 19,00m trở lên; xã Hương Phú (ñoạn
giáp ranh Thị trấn Khe Tre ñến hết trạm Y tế); Hương Lộc (ñoạn giáp ranh Thị trấn
Khe Tre ñến Cầu Khe Môn); xã Hương Hòa (ñoạn từ ngã ba Thượng Lộ ñến sân
bóng Hương Hòa); xã Thượng Lộ: Tỉnh lộ 14B ñoạn từ ñường Xã Rai ñến ngã ba
Thượng Lộ (thuộc ñường Khe Tre), từ Tỉnh lộ 14B ñến ñường Trần Văn Quang
(thuộc ñường Xã Rai), từ ngã ba Thượng Lộ ñến ranh giới hành chính Hương
Hòa - Thượng Lộ: Hệ số 1,0
+ ðất nông nghiệp: Hệ số 1,05
- Các xã: Hương Phú ñoạn giáp ranh thị trấn-Hương Phú (ñường Trường Sơn
ðông ñến Tỉnh lộ 14B); Hương Lộc ñoạn từ giáp ranh thị trấn-Hương Lộc (ñường
ðặng Hữu Khuê) ñến Tỉnh lộ 14B; Hương Giang (ñoạn từ cầu Nam ðông ñến giáp
ranh ñịa giới hành chính xã Hương Giang - Hương Hữu và ñoạn từ cầu Nam ðông
ñến cầu C9): Hệ số 1,0
- Các xã còn lại: Hương Sơn, Hương Hữu, Thượng Nhật, Thượng Long,
Thượng Quảng và các ñoạn còn lại thuộc các xã: Hương Hòa, Thượng Lộ, Hương Phú,
Hương Lộc, Hương Giang: Hệ số 1,0
b) Nhóm 2:
- Thị trấn Khe Tre; ñường quy hoạch từ 19,00m trở lên; xã Hương Phú (ñoạn
giáp ranh Thị trấn Khe Tre ñến hết trạm Y tế); Hương Lộc (ñoạn giáp ranh Thị trấn
Khe Tre ñến Cầu Khe Môn); xã Hương Hòa (ñoạn từ ngã ba Thượng Lộ ñến sân
bóng Hương Hòa); xã Thượng Lộ: Tỉnh lộ 14B ñoạn từ ñường Xã Rai ñến ngã ba
Thượng Lộ (thuộc ñường Khe Tre), từ Tỉnh lộ 14B ñến ñường Trần Văn Quang
(thuộc ñường Xã Rai), từ ngã ba Thượng Lộ ñến ranh giới hành chính Hương
Hòa - Thượng Lộ: Hệ số 1,05
+ ðất nông nghiệp: Hệ số 1,1
- Các xã: Hương Phú ñoạn giáp ranh thị trấn-Hương Phú (ñường Trường Sơn
ðông ñến Tỉnh lộ 14B); Hương Lộc ñoạn từ giáp ranh thị trấn-Hương Lộc (ñường
ðặng Hữu Khuê) ñến Tỉnh lộ 14B; Hương Giang (ñoạn từ cầu Nam ðông ñến giáp
ranh ñịa giới hành chính xã Hương Giang - Hương Hữu và ñoạn từ cầu Nam ðông
ñến cầu C9): Hệ số 1,1
- Các xã còn lại: Hương Sơn, Hương Hữu, Thượng Nhật, Thượng Long,
Thượng Quảng và các ñoạn còn lại thuộc các xã: Hương Hòa, Thượng Lộ, Hương Phú,
Hương Lộc, Hương Giang: Hệ số 1,05
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c) Nhóm 3:
- Thị trấn Khe Tre; ñường quy hoạch từ 19,00m trở lên; xã Hương Phú (ñoạn
giáp ranh Thị trấn Khe Tre ñến hết trạm Y tế); Hương Lộc (ñoạn giáp ranh Thị trấn
Khe Tre ñến Cầu Khe Môn); xã Hương Hòa (ñoạn từ ngã ba Thượng Lộ ñến sân
bóng Hương Hòa); xã Thượng Lộ: Tỉnh lộ 14B ñoạn từ ñường Xã Rai ñến ngã ba
Thượng Lộ (thuộc ñường Khe Tre), từ Tỉnh lộ 14B ñến ñường Trần Văn Quang
(thuộc ñường Xã Rai), từ ngã ba Thượng Lộ ñến ranh giới hành chính Hương
Hòa - Thượng Lộ: Hệ số 1,1
+ ðất nông nghiệp: Hệ số 1,15
- Các xã: Hương Phú ñoạn giáp ranh thị trấn-Hương Phú (ñường Trường Sơn
ðông ñến Tỉnh lộ 14B); Hương Lộc ñoạn từ giáp ranh thị trấn-Hương Lộc (ñường
ðặng Hữu Khuê) ñến Tỉnh lộ 14B; Hương Giang (ñoạn từ cầu Nam ðông ñến giáp
ranh ñịa giới hành chính xã Hương Giang - Hương Hữu và ñoạn từ cầu Nam ðông
ñến cầu C9): Hệ số 1,2
- Các xã còn lại: Hương Sơn, Hương Hữu, Thượng Nhật, Thượng Long,
Thượng Quảng và các ñoạn còn lại thuộc các xã: Hương Hòa, Thượng Lộ, Hương Phú,
Hương Lộc, Hương Giang: Hệ số 1,15
ðiều 4. ðối với ñất tại các khu quy hoạch, khu ñô thị mới trong khu vực ñô thị
Việc xác ñịnh Hệ số ñiều chỉnh giá ñất dựa trên cơ sở tương ñương giữa giá ñất
ở tại các khu quy hoạch, khu ñô thị mới và giá ñất ở ñô thị quy ñịnh tại Bảng giá ñất
5 năm (2020 - 2024) của Ủy ban nhân dân tỉnh ñể xác ñịnh loại ñường tương ứng.
Trường hợp giá ñất ở tại khu quy hoạch, khu ñô thị mới có giá ñất ở tương ứng
với 2 loại ñường phố, thì xác ñịnh Hệ số ñiều chỉnh theo loại ñường phố thấp hơn.
ðiều 5. ðối với khu ñất, thửa ñất bị hạn chế chiều cao, mật ñộ xây dựng,
hạn chế về mặt quy hoạch
Hệ số ñiều chỉnh giá ñất ñược giảm tối ña 0,1 so với Hệ số ñiều chỉnh giá ñất
quy ñịnh tại ðiều 3 Quyết ñịnh này, nhưng Hệ số ñiều chỉnh giá ñất sau khi giảm
không ñược thấp hơn hệ số 1,0.
ðiều 6. ðối với trường hợp xác ñịnh giá ñất khởi ñiểm ñể bán ñấu giá
quyền sử dụng ñất, quyền thuê ñất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê ñối với
trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất của thửa ñất hoặc
khu ñất ñấu giá có giá trị (tính theo giá ñất trong bảng giá ñất) dưới 30 tỷ ñồng
tại ñịa bàn khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và dưới 20 tỷ ñồng ñối với các khu vực
còn lại; giá khởi ñiểm ñể ñấu giá quyền thuê ñất trả tiền thuê hàng năm
Mức giá khởi ñiểm bán ñấu giá ñược xác ñịnh theo Hệ số ñiều chỉnh giá ñất
thực tế ñối với từng trường hợp cụ thể tại thời ñiểm bán ñấu giá nhưng không thấp hơn
Hệ số ñiều chỉnh giá ñất của nhóm 3 quy ñịnh tại Quyết ñịnh này.
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ðiều 7. Hệ số ñiều chỉnh ñối với các ñối tượng thuộc ñược giao ñất theo
Khoản 5 ðiều 7 Nghị ñịnh số 47/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ
Áp dụng theo hệ số theo nhóm 3 quy ñịnh tại ðiều 3 Quyết ñịnh này cộng thêm 0,05
Các nội dung khác về thu tiền sử dụng ñất, thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước thực
hiện theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 45/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất, Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP ngày 15
tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy ñịnh về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước, Nghị ñịnh
số 135/2016/Nð-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số
ñiều của các Nghị ñịnh quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất, thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước,
Nghị ñịnh số 123/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh về thu tiền sử dụng ñất, thu tiền thuê ñất, thuê
mặt nước và các quy ñịnh hiện hành.
ðiều 8. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế: Tổ chức theo dõi, ñiều tra,
khảo sát thu thập thông tin giá chuyển nhượng quyền sử dụng ñất trên ñịa bàn và ñề nghị
phương án Hệ số ñiều chỉnh giá ñất gửi Sở Tài chính tổng hợp theo quy ñịnh.
2. Sở Tài chính:
Chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành, ñịa phương liên quan xây dựng
phương án cụ thể Hệ số ñiều chỉnh giá ñất trình UBND tỉnh quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung
Hệ số ñiều chỉnh giá ñất hàng năm sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực
Hội ñồng nhân dân tỉnh.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các ñơn vị, cá nhân
phản ánh về Sở Tài chính ñể ñược hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, nghiên cứu,
ñề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét, ñiều chỉnh, sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp.
ðiều 9. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 20/01/2020 và thay thế Quyết ñịnh
số 21/2019/Qð-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh
Hệ số ñiều chỉnh giá ñất năm 2019 áp dụng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thời ñiểm áp dụng từ ngày 01/01/2020 ñến hết ngày 31/12/2020.
ðiều 10. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Tài chính,
Kế hoạch và ðầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám ñốc Kho bạc
nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Trưởng ban: Ban Quản lý Khu Kinh tế
Chân Mây - Lăng Cô, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các ñơn vị có liên quan và các tổ chức,
cá nhân ñược nhà nước giao ñất, cho thuê ñất, thuê mặt nước trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên ðịnh
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 05/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Danh mục các dự án khuyến khích xã hội hóa ñối với
các hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao,
môi trường, giám ñịnh tư pháp và các dự án ưu ñãi ñầu tư trong lĩnh vực
Công nghệ thông tin trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng
6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật ðất ñai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ
về chính sách khuyến khích xã hội hóa ñối với các hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục,
dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2014/Nð-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5 năm
2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa ñối với các hoạt ñộng
trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
Căn cứ Quyết ñịnh số 86/2009/Qð-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 22/2019/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của
Hội ñồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 942/Qð-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi ñầu tư của
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2017 - 2018 và ñịnh hướng ñến năm 2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 76/2019/Qð-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của
UBND tỉnh ban hành Quy ñịnh một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh
vực giáo dục - ñào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và
giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
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Xét ñề nghị của Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Công văn số 3717/SKHðT-XTðT
ngày 06 tháng 12 năm 2019 về việc công bố Danh mục công trình, dự án khuyến khích
xã hội hóa ñối với các hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa,
thể thao, môi trường, giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 2019 - 2020,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành danh mục các dự án khuyến khích xã hội hóa ñối với các
hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường,
giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 và dự án ưu ñãi ñầu tư
trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.
(Phụ lục danh mục dự án ñính kèm).
ðiều 2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và các ñịa phương liên
quan có trách nhiệm ñăng tải Danh mục dự án ñược phê duyệt trên cổng thông tin
ñiện tử thuộc ñơn vị quản lý.
ðiều 3. Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan liên quan
căn cứ Danh mục dự án ñược phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà ñầu tư tham gia
nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy ñịnh hiện hành; ñịnh kỳ tham mưu UBND tỉnh
cập nhật, bổ sung danh mục các dự án khuyến khích xã hội hóa ñối với các hoạt ñộng
trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám ñịnh tư pháp
trên ñịa bàn tỉnh và các dự án khuyến khích trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.
ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại
Quyết ñịnh số 942/Qð-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành
Danh mục dự án kêu gọi ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2017 - 2018 và
ñịnh hướng ñến năm 2020 và các Quyết ñịnh bổ sung danh mục dự án có liên quan
không trái nội dung Quyết ñịnh này vẫn giữ nguyên.
ðiều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở, ban, ngành, cấp tỉnh;
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Giám ñốc Ban Quản lý khu vực
phát triển ñô thị tỉnh; Giám ñốc Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp và
Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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PHỤ LỤC: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA ðỐI VỚI CÁC HOẠT ðỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC,
DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA,THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG, GIÁM ðỊNH TƯ PHÁP VÀ DỰ ÁN ƯU ðÃI ðẦU TƯ
TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ðỊA BÀNTỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

(ðính kèm Quyết ñịnh số 05/Qð-UBND ngày 02/01/2020)
TT
I
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Ký hiệu
Tên công
Thông tin chức năng
ðịa ñiểm
Diện tích
Mục tiêu ñầu tư
Hiện trạng khu ñất
Ghi chú
trình/Dự án
quy hoạch
quy hoạch
CÁC DỰ ÁN KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA ðỐI VỚI CÁC HOẠT ðỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO,
MÔI TRƯỜNG, GIÁM ðỊNH TƯ PHÁP TRÊN ðỊA BÀN TỈNH
Xây dựng khu văn hóa
ña năng (không có dịch
- ðối với cồn Dã Viên
vụ lưu trú) với thiết kế
với diện tích khoảng 10,5
mang tính chất truyền Khu ñất kêu gọi ñầu tư
ha: Phần lớn diện tích
thống, bảo tồn các giá trị ñã phù hợp quy hoạch tại
Các Khu A, B,
khu ñất nghiên cứu dự án
C, D theo Quy
lịch sử trong khu vực, Quyết ñịnh số 2250/Qð- Khoảng
là ñất trồng cây, ngoài ra
hoạch tại Quyết
10,5 ha: bao phù hợp với cảnh quan; UBND ngày 16/9/2019 có 21 hộ dân cư ñang
ñịnh số
ðã báo Ban
gồm cồn Dã với ñầy ñủ các thiết chế của UBND tỉnh, cụ thể:
sinh sống, có nhà máy
2250/Qð-UBND
về
văn
hóa,
trình
diễn
Viên (trong
- ðất không gian lễ hội – nước Dã Viên (riêng ñài Thường vụ
Khu vực Cồn
ngày 16/9/2019
nghệ
thuật,
khu
vui
chơi
ñó không
triển lãm, sinh hoạt văn hóa nước không thuộc phạm vi Tỉnh ủy và
Dã Viên,
của UBND tỉnh
giải
trí,
thương
mại
dịch
ñược thông
Khu văn hóa
bao gồm ñài
cộng ñồng.
kêu gọi ñầu tư), có tuyến
phường
ña năng Dã
về việc phê
vụ
nhằm
ñáp
ứng
nhu
qua tại
nước trong
ñường sắt và cầu ñường
Phường ðúc,
- ðất vườn Ngự uyển.
duyệt ñiều chỉnh
cầu
tìm
hiểu
về
văn
hóa,
Kết
luận số
Viên
nhà máy
thành phố
- ðất vườn sinh cảnh, bộ Dã Viên băng qua khu 246-KL/TU
một số nội dung
vui
chơi,
giải
trí
của
du
nước Dã
vực này. Ngoài ra, trong
Huế
Quyết ñịnh số
khách và người dân ñịa không gian trưng bày,
ngày
Viên)
khu vực kêu gọi ñầu tư
giới
thiệu,
cung
cấp
sản
1634/Qð-UBND
phương; nhằm hình
19/7/2019
có các di chỉ, di tích như
ngày 21/7/2008
thành một ñiểm nhấn mỹ phẩm, dịch vụ trị liệu
bia
ñá, miếu thờ thổ thần,
của UBND tỉnh
quan trên sông Hương, bằng thuốc Nam, sân
lầu
Quan Phong và hệ
góp phần thực hiện chủ biểu diễn.
Thừa Thiên Huế
thống
cây xanh cảnh quan
trương xây dựng Thừa - ðất giao thông.
có giá trị.
Thiên Huế xanh, sạch,
sáng và ñề án Huế, thành
phố bốn mùa hoa.

TT
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Tên công
trình/Dự án

ðịa ñiểm

Diện tích

Mục tiêu ñầu tư

Xây dựng khu công văn
văn hóa ña năng bao
gồm các thiết chế công
viên văn hóa và công
viên giải trí ñẳng cấp, tạo
ñiểm nhấn thu hút du
423 Bùi Thị
khách tại khu vực bờ
Xuân, phường
Thủy Biều,
Khoảng 40 ha nam sông Hương.
thành phố
- Tổ chức các dịch vụ
Huế.
văn hóa thể thao, thương
mại, du lịch, vui chơi
giải trí công nghệ cao,
phục vụ theo nhu cầu của
các nhóm ñối tượng, ñặc
biệt là trẻ em.

Thông tin chức năng
quy hoạch

Hiện trạng khu ñất

Ghi chú

- Theo Quy hoạch chi tiết
xây dựng khu vực Thủy
Biều ñược UBND tỉnh
phê duyệt tại Quyết ñịnh
số 1052/Qð-UBND ngày
05/5/2008, chức năng sử
dụng ñất gồm: ñất du
lịch, cây xanh, dịch vụ.
- ðể công tác kêu gọi
ñầu tư dự án Khu văn
hóa ña năng ngoài công
lập Thủy Biều ñảm bảo
quy ñịnh, cần ñiều chỉnh
quy hoạch trước khi công
bố thông tin chi tiết dự
án nêu trên.

Khu ñất nghiên cứu dự
án bao gồm toàn bộ dự
án xi măng Long Thọ
khoảng 21ha, phạm vi
mở rộng bao gồm: ñất
trồng lúa, ñất trồng cây
hàng năm, lâu năm và
khu vực dân cư hiện hữu.
Tại thời ñiểm thống kê
có 551 ñối tượng bị ảnh
hưởng, thu hồi ñất: 01 tổ
chức, 450 hộ gia ñình có
nhà ở, ñất ở (150 hộ
chính, 300 hộ phụ), 100
hộ có ñất nông nghiệp bị
ảnh hưởng và 260 lăng mộ
bị ảnh hưởng.

ðã báo Ban
Thường vụ
Tỉnh ủy và
ñược thông
qua tại
Kết luận số
253-KL/TU
ngày
23/8/2019
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Khu văn hóa
ña năng ngoài
công lập Thủy
Biều

Ký hiệu
quy hoạch
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4

Ký hiệu
quy hoạch

ðịa ñiểm

Diện tích

Hình thành Khu không
gian công viên văn hóa
tại khu vực bãi bồi
Lương Quán góp phần
ña dạng hóa các ñiểm
ñến cho khách du lịch
Khoảng 12 ha khi ñến thăm Thừa Thiên
Huế; khuyến khích ñầu
tư xây dựng các thiết chế
văn hóa gắn liền với cố
nhạc sĩ người Huế là
nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Khu không
gian văn hóa
ña năng tại bãi
bồi Lương
Quán

Khu bãi bồi
Lương Quán
thuộc ñịa giới
hành chính
phường Thủy
Biều, thành
phố Huế, tỉnh
Thừa Thiên
Huế

ðô thị giáo
dục Quốc tế Huế

Khu E - ðô
thị An Vân
Dương, thuộc
ñịa bàn xã
Khoảng 42,6 ha
Thủy Vân, thị
xã Hương
Thủy

Các lô ñất có
ký hiệu TH2~5
thuộc Khu E ðô thị An Vân
Dương

Mục tiêu ñầu tư

Hình thành ñô thị giáo dục
Quốc tế - Huế với ñầy ñủ
các cấp bậc học từ Mầm
non ñến ñào tạo sau ðại
học nhằm ñáp ứng nhu
cầu học tập của người
dân khắp cả nước và có
thể mở rộng ñối với du
học sinh Lào, Bắc Thái Lan.

Thông tin chức năng
quy hoạch
- Theo ðiều chỉnh Quy
hoạch chung thành phố
Huế ñến năm 2030, tầm
nhìn ñến 2050 ñược Thủ
tướng Chính phủ phê
duyệt tại Quyết ñịnh
649/Qð-TTg ngày 06/5/2014,
khu ñất nghiên cứu nằm
trong khu vực ñược có
chức năng sử dụng ñất là
ñất du lịch.
- Theo ñồ án Quy hoạch
chi tiết xây dựng khu vực
Thủy Biều ñã ñược UBND
tỉnh phê duyệt tại Quyết
ñịnh số 1052/Qð-UBND
ngày 05/5/2008, khu vực
nghiên cứu bao gồm: ðất
du lịch và ðất trồng cây ăn quả.
- ðể công tác kêu gọi
ñầu tư dự án Khu không
gian văn hóa ña năng tại
bãi bồi Lương Quán ñảm
bảo quy ñịnh, cần ñiều
chỉnh quy hoạch trước
khi công bố thông tin chi
tiết dự án nêu trên.
ðã phù hợp quy hoạch phê
duyệt tại Quyết ñịnh số
1150/Qð-UBND
ngày
30/5/2018 của UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế về việc
phê duyệt Quy hoạch phân
khu Khu E - ðô thị mới An
Vân Dương, tỉnh Thừa
Thiên Huế: Các khu ñất
TH 2~5 có chức năng sử dụng
ñất là ñất xây dựng trường học.

Hiện trạng khu ñất

Ghi chú

Phần thửa ñất tiếp giáp
với sông Hương ở phía
Bắc ñang ñược sử dụng
ñể khai thác khoáng sản.
Một phần khu ñất hiện
nay ñang là ñất nông
nghiệp (ñất trồng cây
hàng năm), ñất có mặt nước
nội ñịa (hồ sen), ñất ở.
Khu vực có ñịa hình
tương khá thấp, ñịa chất
yếu, không ñồng ñều.
Giáp khu ñất có ñường
mòn dân sinh kết nối về
trung tâm thành phố.

ðất trồng lúa (khoảng
38,4 ha) và mương nước
nội ñồng thuộc xã Thủy
Vân, thị xã Hương Thủy,
tỉnh Thừa Thiên Huế
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ðã báo Ban
Thường vụ
Tỉnh ủy và
ñược thông
qua tại
Kết luận số
237-KL/TU
ngày
15/5/2019

TT

Bệnh viện
Quốc tế Huế

Ký hiệu
quy hoạch

Khu ñất có ký
hiệu YT1
thuộc khu E
Khu ñô thị mới
An Vân Dương

ðịa ñiểm

Diện tích

Mục tiêu ñầu tư

- Xây dựng mới Bệnh
viện Quốc tế Huế với
quy mô từ 420 - 480
giường bệnh, có ñầy ñủ
cơ sở hạ tầng, trang thiết
bị hiện ñại, phục vụ theo
yêu cầu của người bệnh,
giảm tải cho Bệnh viện
ðại học Y Dược Huế và
Bệnh viện Trung ương
Huế hiện nay. Nâng công
suất khám, chữa bệnh
Khu E Khu
cho ngành y tế tỉnh và
ñô thị mới An
ñáp ứng nhu cầu khám
Vân Dương,
chữa bệnh ngày càng
thị xã Hương Khoảng 4,2 ha
cao, ña dạng các loại
Thủy, tỉnh
hình dịch vụ y tế của
Thừa Thiên
người dân.
Huế.
- Hình thành trung tâm
chăm sóc sức khỏe với
kỹ thuật tiên tiến, thiết bị
y tế hiện ñại với ñội ngũ
thầy thuốc trình ñộ cao,
lành nghề và hệ thống
phục vụ chất lượng cao.
ðáp ứng ñiều kiện tốt
nhất về cơ sở vật chất
cho ngành Y tế hoàn
thành nhiệm vụ chăm
sóc sức khỏe người dân.

Thông tin chức năng
quy hoạch

ðã phù hợp quy hoạch
phê duyệt tại Quyết ñịnh
số Quyết ñịnh số
1150/Qð-UBND ngày
30/5/2018 của UBND
tỉnh Thừa Thiên Huế về
việc phê duyệt Quy
hoạch phân khu Khu E ðô thị mới An Vân Dương,
tỉnh Thừa Thiên Huế:
Khu YT1 có chức năng
sử dụng ñất là ñất y tế.

Hiện trạng khu ñất

Hiện trạng khu ñất chủ
yếu là ñất nông nghiệp

Ghi chú
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Tên công
trình/Dự án
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6

Tên công
trình/Dự án

ðịa ñiểm

Khu vực ðộn
Sầm phường
Thủy Dương
và phường
Thủy Phương,
thị xã Hương
Thủy

Diện tích

Mục tiêu ñầu tư

Xây dựng công viên cây
xanh ñể tổ chức các hoạt
ñộng văn hóa, tổ chức
Khoảng 20 ha nuôi thú theo phong cách
Úc kết hợp phát triển mô
hình cắm trại, giáo dục
cộng ñồng.

Thông tin chức năng
quy hoạch
- Theo ðiều chỉnh Quy
hoạch chung thành phố
Huế ñến năm 2030, tầm
nhìn ñến 2050 ñược Thủ
tướng Chính phủ phê
duyệt tại Quyết ñịnh
649/Qð-TTg ngày 06/5/2014,
khu ñất nghiên cứu nằm
trong khu vực ñược có
chức năng sử dụng ñất là
ñất công cộng.
- ðể công tác kêu gọi
ñầu tư dự án Khu công
viên ðộn Sầm ñảm bảo
quy ñịnh, cần ñiều chỉnh
quy hoạch trước khi công bố
thông tin chi tiết dự án nêu trên.

Hiện trạng khu ñất

Hiện trạng khu ñất chủ
yếu là ñất trồng cây lâu
năm (17ha); ñất trồng
cây hàng năm (2,4ha);
ñất giao thông; ñất thủy
lợi và ñất khác

Ghi chú
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Khu công viên
ðộn Sầm

Ký hiệu
quy hoạch
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Tên công
trình/Dự án

7

Khu văn hóa
ña năng ngoài
công lập
phường Thủy
Xuân, thành
phố Huế

Ký hiệu
quy hoạch

ðịa ñiểm

Khu vực
phường Thủy
Xuân, thành
phố Huế

Diện tích

Mục tiêu ñầu tư

Xây dựng khu văn hóa
ña năng ngoài công lập
Khoảng 7,37 ha
bao gồm nội dung bảo
tồn nghề truyền thống.

Thông tin chức năng
quy hoạch
- Theo Quyết ñịnh số
1279/Qð-UBND ngày
26/6/2014 về việc phê
duyệt quy hoạch chi tiết
1/500 khu vực phường
Thủy Xuân, thành phố
Huế là khu làng nghề
truyền thống kết hợp du lịch.
- Theo Quyết ñịnh số
712/Qð-UBND
ngày
08/4/2016 của UBND
tỉnh về việc phê duyệt
quy hoạch chi tiết xây dựng
tỷ lệ 1/2000 khu vực
phường Thủy Xuân, thành
phố Huế khu vực này là khu
làng nghề truyền thống.
- ðể công tác kêu gọi
ñầu tư dự án Khu văn
hóa ña năng ngoài công
lập phường Thủy Xuân
ñảm bảo quy ñịnh, cần
ñiều chỉnh quy hoạch
trước khi công bố thông tin
chi tiết dự án nêu trên.

Hiện trạng khu ñất

Hiện trạng khu ñất gồm
khoảng 4,7ha ñất hoa màu,
0,18ha ñất ở và một số
mồ mả

Ghi chú
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II

1

Khu văn hóa
ña năng lâm
viên Huế

Ký hiệu
quy hoạch

ðịa ñiểm

Diện tích

Mục tiêu ñầu tư

Xây dựng Khu công viên
văn hóa lâm viên Huế
bao gồm các thiết chế
công cộng phù hợp gắn
liền với chủ trương xây
dựng “Huế thành phố
bốn mùa hoa” và gắn
liền với các khu du lịch
Phường An
tâm linh xung quanh
Tây thành phố Khoảng 20 ha
như: trung tâm văn hóa
Huế
Huyền Trân, Học viện
Phật Giáo Việt Nam tại
Huế và khu di tích chứng
tích lịch sử Chín Hầm
tạo thành một quần thể
văn hóa, du lịch nổi bật
phía Tây thành phố Huế.

DỰ ÁN ƯU ðÃI ðẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Xây dựng khu công nghệ
thông tin và truyền thông
tập trungñể thu hút các
nhà ñầu tư trong lĩnh vực
nghiên cứu phát triển;
Khu B – ðô
Thành phố
Lô ñất có ký
ðào tạo và ươmtạo; Tạo
truyền thông
hiệu CNTT,
môi trường làm việc ñạt
thị mới An Vân
thông minh tại
CX-MN, CXtiêu chuẩn quốc tế, thu
Dương, thuộc
Khoảng 39,6 ha
Khu B - ðô thị CL thuộc Khu
hút lao ñộng công nghệ
ñịa bàn xã
mới An Vân
B – ðô thị mới Thủy Vân, thị
thông tin chất lượng cao;
Tạo hạ tầng cho nghiên
Dương
An Vân Dương xã Hương Thủy
cứu, ứng dụng và phát
triển công nghệ thông tin;
Thúc ñẩy phát triển
ngành công nghệ thông tin
tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông tin chức năng
quy hoạch

Hiện trạng khu ñất

- Theo ðiều chỉnh Quy
hoạch chung thành phố
Huế ñến năm 2030, tầm
nhìn ñến 2050 ñược Thủ
tướng Chính phủ phê
duyệt tại Quyết ñịnh
649/Qð-TTg
ngày
06/5/2014,
khu
ñất
nghiên cứu có quy hoạch
là ñất lâm nghiệp.
- ðể công tác kêu gọi
ñầu tư dự án Khu văn
hóa ña năng lâm viên
Huế ñảm bảo quy ñịnh,
cần ñiều chỉnh quy hoạch
trước khi công bố thông
tin chi tiết dự án nêu trên

ðịa hình bán sơn ñịa,
nửa phía Nam là ñồi núi
và rừng, nửa phía bắc
bằng phẳng và có mặt hồ
hiện trạng

ðã phù hợp quy hoạch
tại Quyết ñịnh số
2287/Qð-UBND ngày
17/9/2019 của UBND tỉnh
về việc phê duyệt ñiều
chỉnh (cục bộ) Quy hoạch
chi tiết xây dựng Khu B ðô thị mới An Vân Dương,
tỉnh Thừa Thiên Huế

Hiện trạng là ñất trồng
lúa và mương nước nội
ñồng thuộcxã Thủy Vân,
thị xã Hương Thủy

Ghi chú
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ðỊNH
Về việc bổ sung, công bố thông tin dự án thuộc Danh mục các dự án
khuyến khích xã hội hóa ñối với các hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục,
dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020: dự án thành phố giáo dục Quốc tế Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6
năm 2015;
Căn cứ Luật ðầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật ðất ñai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ
về chính sách khuyến khích xã hội hóa ñối với các hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục,
dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.
Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2014/Nð-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5
năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa ñối với các hoạt ñộng
trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.
Căn cứ Quyết ñịnh số 86/2009/Qð-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 22/2019/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của
Hội ñồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1508 /Qð-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ðiều chỉnh danh mục kêu gọi ñầu tư và bổ sung thông tin dự án
kêu gọi ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 2019 và ñịnh hướng ñến năm 2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 05/Qð-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Danh mục các dự án khuyến khích xã
hội hóa ñối với các hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao,
môi trường, giám ñịnh tư pháp và các dự án ưu ñãi ñầu tư trong lĩnh vực Công nghệ
thông tin trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
Căn cứ Quyết ñịnh số 76/2019/Qð-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc
lĩnh vực giáo dục - ñào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường
và giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
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Xét ñề nghị của Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Công văn số 3948/SKHðT-XTðT
ngày 20 tháng 12 năm 2019 về việc ñề xuất bổ sung dự án thành phố giáo dục
Quốc tế Huế vào Danh mục công trình, dự án khuyến khích xã hội hóa trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 ñịnh hướng năm 2020,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt bổ sung, công bố thông tin dự án kêu gọi ñầu tư dự án thuộc
danh mục dự án các dự án khuyến khích xã hội hóa ñối với các hoạt ñộng trong lĩnh
vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám ñịnh tư pháp trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020: dự án thành phố giáo dục Quốc tế Huế.
(Phụ lục bổ sung danh mục và thông tin dự án công bố, kêu gọi ñầu tư ñính kèm).
ðiều 2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và ñịa phương liên quan có
trách nhiệm ñăng tải thông tin dự án ñược phê duyệt trên cổng thông tin ñiện tử thuộc
ñơn vị quản lý.
ðiều 3. Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh, Ban Quản lý khu vực phát triển ñô thị tỉnh và các cơ quan liên quan
căn cứ thông tin dự án ñược phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà ñầu tư tham gia
nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy ñịnh hiện hành.
Giao Ban Quản lý khu vực phát triển ñô thị tỉnh lập Hồ sơ mời thầu gửi Sở
Kế hoạch và ðầu tư thẩm ñịnh trình UBND tỉnh phê duyệt ñối với trường hợp có từ
hai nhà ñầu tư trở lên cùng ñăng ký lựa chọn một ñịa ñiểm ñể thực hiện dự án ñầu tư.
ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Căn cứ
Quyết ñịnh số 1508/Qð-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh về việc
ðiều chỉnh danh mục kêu gọi ñầu tư và bổ sung thông tin dự án kêu gọi ñầu tư của
tỉnh Thừa Thiên Huế 2019 và ñịnh hướng ñến năm 2020 và các Quyết ñịnh bổ sung
danh mục dự án có liên quan không trái nội dung Quyết ñịnh này vẫn giữ nguyên.
ðiều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở, ban, ngành, cấp tỉnh;
Giám ñốc Ban Quản lý khu vực phát triển ñô thị tỉnh; Giám ñốc Trung tâm Xúc tiến ñầu tư
và Hỗ trợ doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

PHỤ LỤC: ðIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA ðỐI VỚI CÁC HOẠT ðỘNG
TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG, GIÁM ðỊNH TƯ PHÁP
TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020
(Kèm theo Quyết ñịnh số 52/Qð-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh)

STT

ðô thị giáo dục
Quốc tế - Huế
thuộc Khu E – ðô
thị An Vân Dương

ðịa ñiểm

Các lô ñất có ký hiệu
TH2~5 thuộc Khu E – ðô
thị An Vân Dương, thuộc
ñịa bàn xã Thủy Vân, thị xã
Hương Thủy

Diện tích (ha)

Khoảng
42,6ha.

Mục tiêu ñầu tư

Hình thức ñầu tư,
phương án thực hiện.

Ghi chú

Hình thành ñô thị giáo dục
Quốc tế - Huế với ñầy ñủ
các cấp bậc học từ Mầm non
ñến ñào tạo sau ðại học
nhằm ñáp ứng nhu cầu học
tập của người dân khắp cả
nước và tập trung chủ yếu ở
các tỉnh Miền Trung - Tây
Nguyên như Thừa Thiên
Huế, ðà Nẵng, Quảng Trị,
Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ
An… và có thể mở rộng ñối
với du học sinh Lào, Bắc
Thái Lan.

Sau thời hạn 30 ngày
kể từ ngày công bố:
- Trường hợp chỉ có 01
nhà ñầu tư có văn bản
ñề xuất ñầu tư và ñáp
ứng ñầy ñủ các tiêu chí
về quy mô, chất lượng,
hiệu quả theo các nội
dung yêu cầu tại thông
tin kêu gọi ñầu tư, thực
hiện cấp Quyết ñịnh
chủ trương ñầu tư dự
án theo quy ñịnh.
- Trường hợp có 02 nhà
ñầu tư trở lên ñăng ký
và ñáp ứng ñầy ñủ các
tiêu chí về quy mô,
chất lượng, hiệu quả
theo các nội dung yêu
cầu tại thông tin kêu
gọi ñầu tư, thực hiện tổ
chức lựa chọn nhà ñầu
tư theo quy ñịnh.

Bổ sung
thông tin
chi tiết dự
án kêu gọi
ñầu tư
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THÔNG TIN DỰ ÁN KÊU GỌI ðẦU TƯ
ðÔ THỊ GIÁO DỤC QUỐC TẾ - HUẾ THUỘC KHU E - ðÔ THỊ
AN VÂN DƯƠNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
1. Thông tin quy hoạch: Quyết ñịnh số 1150/Qð-UBND ngày 30/5/2018 của
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu E - ðô thị
mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Mật ñộ xây dựng gộp (brutto): ≤ 40%.
- Tầng cao: 2 - 5 tầng.
- Hệ số sử dụng ñất của dự án: ≤ 1,0.
- Các khu ñất TH 2~5 có chức năng sử dụng ñất là ñất xây dựng trường học.
- Khu vực cây xanh cách ly không ñược phép xây dựng công trình.
- Chỉ giới xây dựng lùi ≥ 10m so với chỉ giới ñường ñỏ ñối với tất cả các tuyến ñường.
2. Hiện trạng: là ñất trồng lúa và mương nước nội ñồng thuộc xã Thủy Vân,
thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Tên dự án: ðô thị giáo dục Quốc tế - Huế thuộc Khu E - ðô thị An Vân Dương.
4. ðịa ñiểm thực hiện: Các lô ñất có ký hiệu TH2~5 thuộc Khu E – ðô thị An
Vân Dương, thuộc ñịa bàn xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy.
- Phía Bắc giáp ñường quy hoạch 31m;
- Phía Nam giáp ñường quy hoạch 36m;
- Phía ðông giáp khu vực ruộng lúa hiện hữu;
- Phía Tây giáp ñường Thủy Dương - Thuận An.
5. Mục tiêu ñầu tư: Hình thành ñô thị giáo dục Quốc tế - Huế với ñầy ñủ các
cấp bậc học từ Mầm non ñến ñào tạo sau ðại học nhằm ñáp ứng nhu cầu học tập của
người dân khắp cả nước, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên như
Thừa Thiên Huế, ðà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An,… có thể mở
rộng ñối với du học sinh Lào và Bắc Thái Lan.
6. Quy mô ñầu tư tối thiểu: Công suất thiết kế tối thiểu ñáp ứng nhu cầu học tập
cho 10.000 học sinh mỗi năm bao gồm cả năm khối lớp từ Mầm non, Tiểu học,
THCS, THPT, ðại học ñến sau ðại học và 1.000 nhân sự cơ hữu phục vụ cho số lượng
học sinh này.
7. Tổng mức ñầu tư tối thiểu: Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (m1+ m2):
Khoảng 2.426 tỷ ñồng. Trong ñó:
- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường,
giải phóng mặt bằng) (m1): 2.350 tỷ ñồng.
- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bao gồm chi phí hồ trợ, tái ñịnh cư)
(m2) khoảng: 76 tỷ ñồng.
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8. Diện tích dự kiến sử dụng ñất: khoảng 42,6ha.
9. Chất lượng công trình: Trong phương án ñăng ký ñầu tư, nhà ñầu tư phải
cam kết về chất lượng công trình phải ñáp ứng các quy chuẩn và tiêu chuẩn về khu
phức hợp giáo dục, ñào tạo ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy ñịnh của
pháp luật liên quan. Tiêu chí này sẽ ñược ñánh giá sau khi nhà ñầu tư hoàn thành việc
ñầu tư. Trường hợp khi ñánh giá không ñáp ứng tiêu chí, nhà ñầu tư không ñược ñưa
công trình chưa ñáp ứng vào sử dụng ñồng thời không ñược hưởng các chính sách ưu
ñãi cho ñến khi khắc phục và ñáp ứng ñược tiêu chí về chất lượng công trình.
10. Hình thức ñầu tư: ðầu tư trong nước hoặc ñầu tư trực tiếp nước ngoài.
11. Các tiêu chí ñánh giá, lựa chọn nhà ñầu tư
11.1. Năng lực tài chính:ðiều kiện về năng lực tài chính ñể bảo ñảm việc
sử dụng ñất theo tiến ñộ của dự án ñầu tư, quy ñịnh về vốn như sau:
a) Có vốn thuộc sở hữu của mình ñể thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng
mức ñầu tư ñối với dự án.
Nhà ñầu tư phải cung cấp cam kết về việc huy ñộng vốn chủ sở hữu. Trong
cam kết về huy ñộng vốn chủ sở hữu, nhà ñầu tư phải cung cấp thông tin về việc
huy ñộng vốn chủ sở hữu của các dự án ñang thực hiện dở dang.
Vốn chủ sở hữu của nhà ñầu tư ñược xác ñịnh căn cứ vào báo cáo tài chính của
năm gần nhất của nhà ñầu tư ñã ñược ñơn vị kiểm toán ñộc lập kiểm toán và báo cáo
tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu của nhà ñầu tư tại thời ñiểm tham gia dự án. Nếu
nhà ñầu tư là tổ chức mới thành lập thì vốn chủ sở hữu của nhà ñầu tư ñược xác ñịnh
căn cứ vào báo cáo tài chính ñã ñược ñơn vị kiểm toán ñộc lập kiểm toán từ thời ñiểm
thành lập ñến thời ñiểm tham gia dự án; ñồng thời ñại diện chủ sở hữu, chủ sở hữu
hoặc công ty mẹ phải có văn bản cam kết về ñảm bảo ñủ vốn chủ sở hữu theo phương án
tài chính của dự án.
Trường hợp tại cùng một thời ñiểm, nhà ñầu tư tham gia nhiều dự án thì phải
ñảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu ñáp ứng ñủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà ñầu tư
cam kết thực hiện cho tất cả các dự án theo quy ñịnh.
b) Có khả năng huy ñộng vốn ñể thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác (Nhà ñầu tư nộp kèm theo
văn bản cam kết cung cấp tài chính của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng ñối với phần
nghĩa vụ tài chính còn lại ngoài vốn chủ sở hữu thuộc trách nhiệm thu xếp của nhà
ñầu tư).
11.2. Năng lực kinh nghiệm
a) Nhà ñầu tư phải có kinh nghiệm quản lý, vận hành hoặc ñầu tư hệ thống
trường ñầy ñủ các hệ từ mầm non, tiểu học, trung học, phổ thông, ñại học và sau ñại học
ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; có các phân khúc từ hệ chất lượng cao ñến
quốc tế.
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b) Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới tại ñịa phương (dưới 01 năm) ñể
thực hiện dự án, yêu cầu: Có cổ ñông hoặc nhóm cổ ñông ñối với công ty cổ phần,
thành viên góp vốn hoặc nhóm thành viên góp vốn ñối với công ty trách nhiệm hữu hạn
hoặc có chủ sở hữu ñối với công ty TNHH một thành viên ñáp ứng ñồng thời yêu cầu:
+ ðãñầu tư hoàn thành và có kinh nghiệm quản lý, vận hành hoặc ñang triển
khai ñầu tư tối thiểu 01 dự án trong lĩnh vực giáo dục, ñào tạo liên cấp (từ giáo dục
mầm non, phổ thông ñến ñào tạo nghề nghiệp) ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Sở hữu phần vốn góp chiếm tối thiểu trên 50% vốn chủ sở hữu ñể thực hiện
dự án.
11.3. Hiệu quả kinh tế - xã hội và ñánh giá tác ñộng của dự án
ðề xuất ñầu tư phải chứng minh ñược:
- Dự án tạo nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước thông qua thuế.
- Dự án tạo môi trường giáo dục tiên tiến, hiện ñại góp phần nâng cao mặt bằng
giáo dục - ñào tạo chung của khu vực; góp phần giảm gánh nặng cho nhà nước khi
ñầu tư vào các trường công lập.
- Công trình, dự án phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh, góp phần vào
công cuộc cải tạo bộ mặt ñô thị khang trang, hiện ñại.
- Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ñào tạo của tỉnh Thừa Thiên Huế từ
bậc mầm non ñến ñại học và sau ñại học, cung cấp các dịch vụ, sản phẩm giáo dục
theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Dự án khi vào khai thác hoàn chỉnh mô hình (dự kiến từ 03 ñến 06 năm sau
khi ñưa vào khai thác - tuyển sinh) sẽ tạo ra lượng lao ñộng bình quân thường xuyên
khoảng 1.000 người tại Tỉnh cũng như các chuyên gia từ các tỉnh thành khác trên
quốc tế.
11.4. ðáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện
xã hội hóa: Cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục theo ñề xuất của nhà
ñầu tư phải ñáp ứng các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ñược quy ñịnh tại
Quyết ñịnh số 1466/Qð-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ
về danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện
xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - ñào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
Quyết ñịnh số 693/Qð-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và
Quyết ñịnh số 1470/Qð-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ
về việc sửa ñổi, bổ sung một số nội dung của danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí
quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - ñào tạo,
dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết ñịnh số
1466/Qð-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản
khác có liên quan, cụ thể như sau:
a) Về tiêu chí về quy mô:
- Trường mầm non: ðảm bảo huy ñộng ổn ñịnh ít nhất 3 năm. Hàng năm
huy ñộng tối thiểu ñạt 100 trẻ.
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- Trường tiểu học: Quy mô tối thiểu 10 lớp. ðảm bảo nhập học ổn ñịnh ít nhất
4 năm. Hàng năm nhập học tối thiểu là 4 lớp.
- Trường trung học cơ sở: Quy mô tối thiểu 8 lớp. ðảm bảo nhập học ổn ñịnh ít
nhất 4 năm. Hàng năm nhập học tối thiểu là 4 lớp.
- Trường trung học phổ thông: Quy mô tối thiểu 6 lớp. ðảm bảo nhập học ổn
ñịnh ít nhất 3 năm. Hàng năm nhập học tối thiểu ñạt 4 lớp.
- Trường trung cấp chuyên nghiệp: Quy mô tối thiểu 200 học sinh. ðảm bảo
tuyển sinh ổn ñịnh ít nhất 3 năm. Hàng năm tuyển sinh tối thiểu 100 sinh viên.
- Trường cao ñẳng: Quy mô tối thiểu 300 sinh viên. ðảm bảo tuyển sinh ổn
ñịnh ít nhất 3 năm. Hàng năm tuyển sinh tối thiểu 100 sinh viên.
- Trường ñại học: Quy mô tối thiểu 300 sinh viên. ðảm bảo tuyển sinh ổn ñịnh
ít nhất 3 năm. Hàng năm tuyển sinh tối thiểu 200 sinh viên.
b) Về tiêu chuẩn chất lượng:
- Trường mầm non: ñáp ứng ðiều lệ trường mầm non theo Thông tư số
09/2015/TT-BGDðT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ Giáo dục và ðào tạo.
- Trường tiểu học: ñáp ứng trường tiểu học theo Văn bản hợp nhất số
03/VBHN-BGDðT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và ðào tạo về việc
ban hành ðiều lệ trường tiểu học.
- Trường trung học cơ sở, Trường trung học phổ thông: ñáp ứng theo Thông tư
12/2011/TT-BGDðT ngày 28 tháng 3 năm 2011 về việc ban hành ñiều lệ trường
trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
- Trường trung cấp chuyên nghiệp: ñáp ứng ðiều lệ trường trung cấp
chuyên nghiệp tại Thông tư số 54/2011/TT-BGDðT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo.
- Trường cao ñẳng: ñáp ứng ðiều lệ trường cao ñẳng tại Thông tư số
14/2009/TT-BGDðT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo.
- Trường ñại học: ñáp ứng ðiều lệ trường ñại học tại Quyết ñịnh số
58/2010/Qð-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.
c) Về tiêu chuẩn hiệu quả: Dự án phải ñảm bảo các tiêu chí về kinh tế - xã hội
như: hiệu quả về khối lượng vốn ñầu tư, thời gian hoàn thành dự án, năng lực hoạt
ñộng sản xuất kinh doanh, cùng các dịch vụ giá trị gia tăng, tận dụng hay khai thác
tiềm năng phát triển của dự án, khả năng ñóng góp ngân sách, gia tăng số lao ñộng có
việc làm.
d) ðiều kiện ñược hưởng các chính sách ưu ñãi:
- Căn cứ theo quy ñịnh tại ðiểm 4.1 Khoản V.6 của Thông tư số 21/VBHN-BTC
ngày 12/8/2015 của Bộ Tài chính: “Cơ sở thực hiện xã hội hóa có dự án xã hội hóa
ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy ñịnh của pháp luật và
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ñược Nhà nước cho thuê ñất ñể thực hiện dự án mà nội dung dự án ñã ñược phê
duyệt ñáp ứng danh mục các loại hình, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ
quy ñịnh thì ñược hưởng chính sách ưu ñãi về ñất ñai theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số
59/2014/Nð-CP kể từ thời ñiểm có quyết ñịnh cho thuê ñất hoặc quyết ñịnh cho phép
chuyển mục ñích sử dụng ñất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan thuế
ban hành quyết ñịnh miễn, giảm tiền thuê ñất theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số
59/2014/Nð-CP và hướng dẫn tại Thông tư này tại thời ñiểm có quyết ñịnh cho thuê
ñất hoặc quyết ñịnh cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất.”.
- Căn cứ theo quy ñịnh tại ðiểm b Khoản 4 ðiều 1 Nghị ñịnh số 59/2014/Nð-CP
ngày 16/6/2014 và ðiểm 4.2 Khoản V.6 của Thông tư số 21/VBHN-BTC ngày
12/8/2015 của Bộ Tài chính: “Trường hợp sau khi dự án xây dựng hoàn thành, ñưa
vào hoạt ñộng mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm tra và xác ñịnh cơ
sở thực hiện xã hội hóa không ñáp ứng quy ñịnh về tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn theo
Quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ theo các nội dung ñã cam kết thì cơ sở thực
hiện xã hội hóa phải nộp tiền thuê ñất ñã ñược miễn, giảm theo chính sách và giá ñất
tại thời ñiểm ñược hưởng ưu ñãi về ñất và tiền chậm nộp tiền thuê ñất của thời gian
ñã ñược miễn, giảm tính trên số tiền thuê ñất ñược miễn, giảm theo quy ñịnh của
pháp luật về quản lý thuế”.
11.5. ðiều kiện không vi phạm pháp luật ñất ñai: Nhà ñầu tư thực hiện dự án
không vi phạm quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai ñối với trường hợp nhà ñầu tư ñang
sử dụng ñất do Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư khác theo
quy ñịnh tại Khoản 3, ðiều 14 Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của
Chính phủ.
12. Kính phí dự kiến bồi thường, giải phóng mặt bằng
- Phần lớn diện tích ñất hiện trạng chủ yếu là ñất nông nghiệp, ñất giao thông,
thủy lợi do vậy thuận lợi trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chi phí bồi
thường, giải phóng mặt bằng: khoảng 76 tỷ ñồng.
- Nhà ñầu tư ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (bao gồm hỗ trợ,
tái ñịnh cư) theo phương án ñược cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì
ñược trừ số tiền ñã ứng trước vào tiền thuê ñất; mức trừ không vượt quá số tiền thuê
ñất phải nộp, số tiền còn lại ñược tính vào vốn ñầu tư của dự án.
13. Tiến ñộ thực hiện dự án: Tối ña 05 năm kể từ khi ñược thuê ñất.
14. Về giãn tiến ñộ dự án và chấm dứt hoạt ñộng dự án
- Việc giãn tiến ñộ dự án ñược thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 46 Luật ðầu tư
trong ñó chỉ xem xét giãn tiến ñộ trong thời gian khắc phục hậu quả bất khả kháng
theo quy ñịnh hoặcviệc kéo dài tiến ñộ không phải do lỗi của nhà ñầu tư.
- Dự án ñầu tư chấm dứt hoạt ñộng theo quy ñịnh tại ðiều 48 Luật ðầu tư.
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15. Thành lập pháp nhân tại tỉnh và thực hiện cam kết ñầu tư
- Nhà ñầu tư thành lập pháp nhân tại tỉnh Thừa Thiên Huế trước khi thực hiện
thủ tục cấp Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án ñể thực hiện dự án. Mở tài khoản
chứng minh nguồn vốn chủ sở hữu theo quy ñịnh.
- Thực hiện ký quỹ ñảm bảo năng lực thực hiện dự án ñầu tư theo quy ñịnh tại
ðiều 27 Nghị ñịnh 118/2015/Nð-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.
16. Hình thức lựa chọn nhà ñầu tư: Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố:
- Trường hợp chỉ có 01 nhà ñầu tư có văn bản ñề xuất ñầu tư và ñáp ứng ñầy ñủ
các tiêu chí về quy mô, chất lượng, hiệu quả theo các nội dung yêu cầu tại thông tin
kêu gọi ñầu tư, thực hiện cấp Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án theo quy ñịnh.
- Trường hợp có 02 nhà ñầu tư trở lên ñăng ký và ñáp ứng ñầy ñủ các tiêu chí
về quy mô, chất lượng, hiệu quả theo các nội dung yêu cầu tại thông tin kêu gọi ñầu tư,
thực hiện tổ chức lựa chọn nhà ñầu tư theo quy ñịnh.
17. Ưu ñãi ñầu tư: Trường hợp ñáp ứng ñược các tiêu chí về ñối tượng theo
Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30/5/2008 và về loại hình, tiêu chí quy mô,
tiêu chuẩn theo Quyết ñịnh số 1466/Qð-TTg ngày 10/10/2008, Quyết ñịnh số
693/Qð-TTg ngày 06/5/2013 và Quyết ñịnh số 1470/Qð-TTg ngày 22/7/2016 của
Thủ tướng Chính phủ, dự án ðô thị giáo dục Quốc tế - Huế thuộc Khu E - ðô thị An
Vân Dương ñược hưởng các chính sách ưu ñãi ñầu tư ñối với dự án thuộc lĩnh vực
ñặc biệt ưu ñãi xã hội hóa ñược quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 76/2019/Qð-UBND ngày
12/12/2019 của UBND tỉnh và các quy ñịnh pháp luật khác có liên quan.
18. Yêu cầu về thành phần Hồ sơ ñăng ký tham gia thực hiện dự án
04 bộ hồ sơ, trong ñó có ít nhất 01 bộ hồ sơ gốc.
- Văn bản ñề nghị thực hiện dự án ñầu tư (Bản chính);
- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu ñối với nhà ñầu tư
là cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương ñương khác
xác nhận tư cách pháp lý ñối với nhà ñầu tư là tổ chức;
- ðề xuất dự án ñầu tư bao gồm các nội dung: Nhà ñầu tư thực hiện dự án,
mục tiêu ñầu tư, quy mô ñầu tư, vốn ñầu tư và phương án huy ñộng vốn, ñịa ñiểm,
nhu cầu sử dụng ñất, thời hạn, tiến ñộ ñầu tư, nhu cầu về lao ñộng, ñề xuất hưởng
ưu ñãi ñầu tư, ñánh giá tác ñộng, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án (Bản chính);
- Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà
ñầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức
tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà ñầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực
tài chính của nhà ñầu tư.
- Có cam kết thời gian hoàn thành ñầu tư và ñưa Dự án vào hoạt ñộng theo
quy mô ñược quy ñịnh không quá 60 tháng kể từ thời ñiểm bàn giao ñất thể hiện qua
Bảng tiến ñộ thực hiện Dự án chi tiết ñến từng hạng mục công trình và số tiền ñầu tư
phù hợp với tiến ñộ ñầu tư từng hạng mục công trình ñó.

34

CÔNG BÁO/Số 18/Ngày 16-01-2020

19. Thông tin liên hệ:
19.1. Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp
Sở Kế hoạch và ðầu tư Thừa Thiên Huế.
ðịa chỉ: 07 Tôn ðức Thắng, thành phố Huế.
Số ñiện thoại: +84 234 3855501/3938824/3938825.
Email: ipa.skhdt@thuathienhue.gov.vn.
19.2. Ban Quản lý Khu vực phát triển ñô thị tỉnh Thừa Thiên Huế
ðịa chỉ: Lô I25 - I26 - I27 Khu ñô thị mới ðông Nam Thủy An - phường Thủy
Dương - thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiện thoại : +84 234 3820162 - Fax: +84 234 3822996.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 70/Qð-UBND
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2016 - 2021
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức,
miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Thông báo số 503-TB/TU ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà,
nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Xét Tờ trình số 292/TTr-HðND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân
thị xã Hương Trà về việc ñề nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
thị xã Hương Trà nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông Lê Hồng Thắng, do chuyển
công tác ñể ñảm nhiệm chức vụ mới.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch
Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà và ông Lê Hồng Thắng
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Số: 71/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ
Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà nhiệm kỳ 2016 - 2021
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ
chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Thông báo số 501-TB/TU ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về nhân sự Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ
2016 - 2021;
Xét Tờ trình số 294/TTr-HðND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân
thị xã Hương Trà về việc ñề nghị phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Hùng, Ủy viên Ban
Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thị xã Hương Trà, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã
Hương Trà, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch
Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà và ông Nguyễn Duy Hùng
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ðỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban
Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết ñịnh số 27/2003/Qð-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm
cán bộ, công chức lãnh ñạo;
Căn cứ Quyết ñịnh số 52/2015/Qð-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý
công chức, viên chức;
Căn cứ Thông báo số 518-TB/TU ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm cán bộ;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Bình, Trưởng phòng Phòng Quy hoạch,
xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh, giữ
chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh.
Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2020 ñến ngày 14
tháng 01 năm 2025.
Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.
ðiều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Trưởng ban
Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và ông
Nguyễn Công Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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QUYẾT ðỊNH
Ban hành Bộ tiêu chí ñánh giá “Xanh- Sạch - Sáng” cấp phường,
Bộ tiêu chí ñánh giá “Xanh- Sạch - Sáng” cấp xã trên ñịa bàn tỉnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc mở Cuộc vận ñộng toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch,
không rác thải;
Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Thừa Thiên Huế về ñẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh ñô thị và nông thôn
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận ñộng, tổ chức
thực hiện ñề án ngày chủ nhật xanh;
Căn cứ Quyết ñịnh số 139/Qð-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt ñề án tổ chức ngày chủ nhật xanh
“Hãy hành ñộng ñể Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
2450/TTr-STNMT-MT ngày 23 tháng 12 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành Bộ tiêu chí ñánh giá “Xanh - Sạch - Sáng” cấp phường và Bộ
tiêu chí ñánh giá “Xanh - Sạch - Sáng” cấp xã trên ñịa bàn tỉnh, kèm theo Quyết ñịnh này.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các sở, thủ trưởng
các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và
thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh
và các tổ chức, cá nhân 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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BỘ TIÊU CHÍ
“Xanh - Sạch - Sáng” cấp phường trên ñịa bàn tỉnh
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 154/Qð-UBND
ngày 15 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Bộ tiêu chí này quy ñịnh các chỉ tiêu ñể ñánh giá kết quả thực hiện phong trào
Ngày Chủ nhật xanh của các phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
Bộ tiêu chí này áp dụng cho tất cả các phường, thị trấn và các cơ quan liên quan trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 3. Mục ñích
1. Nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân,
huy ñộng sự tham gia của các tập thể, tổ chức, ñoàn thể cấp phường, trong công tác
bảo vệ môi trường; ñảm bảo sự tham gia tích cực, thường xuyên của ñông ñảo quần
chúng nhân dân, các tổ chức, ñoàn thể cấp phường trong việc thực hiện ðề án
Ngày Chủ nhật xanh.
2. Cung cấp công cụ ñánh giá kết quả thực hiện phong trào Ngày Chủ Nhật xanh.
3. Khuyến khích, ñịnh hướng và thúc ñẩy các tổ chức, ñoàn thể cấp phường có
các hoạt ñộng, ý tưởng sáng tạo, mô hình hay, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng
môi trường tại ñịa phương.
ðiều 4. Nguyên tắc ñánh giá, chấm ñiểm
Việc ñánh giá, chấm ñiểm kết quả thực hiện phải bảo ñảm nguyên tắc công khai,
dân chủ, minh bạch và phải ñược thực hiện thường xuyên hàng năm.
Chương II
NỘI DUNG TIÊU CHÍ VÀ CÁC CHỈ TIÊU ðÁNH GIÁ
ðiều 5. Các tiêu chí và thang ñiểm ñánh giá
Stt
Chỉ tiêu
ðiểm
I Tiêu chí cam kết
10
Các hộ gia ñình ký cam kết phân loại rác tại nguồn, ñể rác thải
1
2
ñúng nơi, ñúng giờ quy ñịnh
Hộ kinh doanh thực phẩm, kinh doanh khác ký cam kết giảm thiểu
2
2
sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng 1 lần

Th
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Stt
3

Chỉ tiêu
Hộ gia ñình, hộ kinh doanh ký cam kết không treo, dán
quảng cáo, rao vặt trái phép

ðiểm
2

4

Người dân ký cam kết bảo vệ môi trường, thực hiện ít nhất
01 việc làm tham gia trong Ngày Chủ nhật xanh

2

5

Tiểu thương tại các chợ trên ñịa bàn phường, thị trấn ký
cam kết hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm
nhựa dùng 1 lần

2

II

Tiêu chí sạch

35

1

Rác thải sinh hoạt

5

1.1

Thực hiện phân loại rác tại nguồn

2

1.2

ðể ñúng nơi và ñúng giờ quy ñịnh

2

1.3

Nộp phí vệ sinh môi trường ñầy ñủ

1

Quản lý các hộ kinh doanh trên ñịa bàn
Hộ kinh doanh thực phẩm có bố trí thùng rác tại bàn, không
sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng 1 lần
trong bao gói
Hộ kinh doanh khác có bố trí thùng rác, không sử dụng túi
ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng 1 lần trong
bao gói
Không ñể gia súc, vật nuôi ra ñường, công viên, nơi công cộng
Treo dán ñặt biển quảng cáo rao vặt
Không có hành vi treo dán ñặt biển quảng cáo rao vặt trái phép
Tổ chức hoạt ñộng bóc quảng cáo, rao vặt trái phép
Tổ chức kiểm tra, xử lý hoạt ñộng treo dán quảng cáo, rao vặt
trái phép
Về việc lấn chiếm lòng, lề ñường, hè phố, mặt cầu làm nơi
ñể xe, rửa xe, trông giữ xe, buôn bán, kinh doanh, họp chợ,
tập kết vật liệu xây dựng
Không có hành vi lấn chiếm lòng, lề ñường, hè phố, mặt cầu
làm nơi ñể xe, rửa xe, trông giữ xe, buôn bán, kinh doanh,
họp chợ, tập kết vật liệu xây dựng
Có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, xử lý các hoạt ñộng lấn
chiếm lòng, lề ñường, hè phố, mặt cầu làm nơi ñể xe, rửa xe,
trông giữ xe, buôn bán, kinh doanh, họp chợ, tập kết vật liệu
xây dựng

10

2
2.2

2.3
3
4
4.1
4.2
4.3
5

5.1

5.2

5

5
5
5
5
2
3

5
5

2
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Stt

Chỉ tiêu
Về việc sử dụng loa có công suất lớn gây ô nhiễm tiếng ồn
trong các hoạt ñộng như: lễ tiệc, cưới hỏi, ma chay, hát rong,
6
hát Karaoke, quảng cáo rao vặt,... vào khung giờ từ 22 giờ
ñến 5 giờ hôm sau
Có kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, vận ñộng việc sử dụng loa
có công suất lớn gây ô nhiễm tiếng ồn trong các hoạt ñộng
6.1 như: lễ tiệc, cưới hỏi, ma chay, hát rong, hát Karaoke,
quảng cáo rao vặt... vào khung giờ từ 22 giờ ñến 05 giờ
hôm sau
Có kiểm tra, xử lý việc sử dụng loa có công suất lớn gây ô nhiễm
tiếng ồn trong các hoạt ñộng như: lễ tiệc, cưới hỏi, ma chay,
6.2
hát rong, hát Karaoke, quảng cáo rao vặt... vào khung giờ
từ 22 giờ ñến 05 giờ hôm sau
III Tiêu chí xanh
Xây dựng ít nhất 01 mô hình ñiểm xanh, vườn hoa với diện
7 tích tối thiểu 50m2 hoặc ñường hoa với chiều dài tối thiểu
200m
Xây dựng 01 mô hình ñiểm xanh, vườn hoa với diện tích tối
7.1
thiểu 50m2 hoặc ñường hoa với chiều dài tối thiểu 200m
Xây dựng từ 02 mô hình ñiểm xanh, vườn hoa với diện tích tối
7.2
thiểu 50m2 hoặc ñường hoa với chiều dài tối thiểu 200m trở lên
Thực hiện tuyến ñường “Sáng - xanh - sạch - ñẹp - trật tự
8
trị an”
Thực hiện ít nhất 03 tuyến ñường “Sáng - xanh - sạch - ñẹp 8.1
trật tự trị an”
Thực hiện từ 04 tuyến ñường “Sáng - xanh - sạch - ñẹp - trật tự
8.2
trị an”
Người dân có những hành ñộng bảo vệ môi trường, thực hiện
9
ít nhất 01 việc làm tham gia trong “Ngày Chủ nhật xanh”
9.1 100% tổ dân phố có người dân tham gia ñều ñặn Ngày Chủ nhật xanh
Trên 80% ñến dưới 100% tổ dân phố có người dân tham gia
9.2
thường xuyên Ngày Chủ nhật xanh
9.3 Từ 50 - 80% tổ dân phố có người dân tham gia Ngày Chủ nhật xanh
Tiểu thương tại các chợ trên ñịa bàn phường, thị trấn nói không
10 với túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng 1 lần
trong bao gói
100% tiểu thương không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và
10.1
sản phẩm nhựa dùng 1 lần trong bao gói
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ðiểm
5

3

2
35
10
5
10
10
5
10
7
7
5
2
8
6
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Stt
10.2
10.3
10.4
IV
11
12
V
14
14.1
14.2
14.3

Chỉ tiêu
Trên 80% ñến dưới 100% tiểu thương không sử dụng túi ni lông
khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng 1 lần trong bao gói
Từ 50 - 80% tiểu thương hạn chế sử dụng túi ni lông khó
phân hủy và sản phẩm nhựa dùng 1 lần trong bao gói
UBND phường, thị trấn có kiểm tra, tổ chức giám sát, ñánh giá
Tiêu chí sáng
100% tổ dân phố có hệ thống chiếu sáng thường xuyên vào
ban ñêm
Có lắp ñặt và sử dụng camera thông minh tại các tuyến phố
Tiêu chí ñưa ra phương án giải quyết trên Trung tâm
giám sát ñiều hành ñô thị thông minh
Về việc phản ánh trực tuyến của người dân thông qua Trung tâm
giám sát ñiều hành ñô thị thông minh
Không bị hoặc bị phản ánh lên Trung tâm giám sát ñiều hành
ñô thị thông minh nhưng ñược xử lý ñúng hạn 100%
Có phản ánh lên Trung tâm giám sát ñiều hành ñô thị thông minh
nhưng ñược xử lý ñúng hạn trên 80% ñến dưới 100%
Có phản ánh lên Trung tâm giám sát ñiều hành ñô thị thông minh
nhưng ñược xử lý từ 50-80%
Tổng cộng

ðiểm
4
2
2
10
4
6
10
10
10
5
2
100

ðiều 6. Trình tự ñánh giá
1. UBND các phường, thị trấn tổ chức tự ñánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí
ñánh giá môi trường xanh, sạch, sáng gửi báo cáo kết quả ñến UBND cấp huyện ñịnh kỳ
06 tháng/lần, trước ngày 10/7 và 10/01 hằng năm (kỳ ñánh giá từ ngày 01/01 ñến
ngày 30/6 và từ 01/7 ñến 30/12 của năm tiếp theo).
2. UBND cấp huyện tổ chức thẩm tra, xếp loại trước ngày 20/7 và 20/01 hàng năm.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp kết quả xếp loại của UBND huyện
và trình UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh quyết ñịnh công nhận phường/thị trấn ñạt kết quả tốt
trước ngày 30/12 hàng năm.
ðiều 7. Xếp loại
1. Phường/thị trấn thực hiện tốt phong trào Ngày Chủ nhật xanh: có tổng số ñiểm
ñạt từ 90 trở lên;
2. Phường/thị trấn thực hiện khá phong trào Ngày Chủ nhật xanh: có tổng số ñiểm
ñạt từ 70 ñến 89 ñiểm;
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3. Phường/thị trấn thực hiện trung bình phong trào Ngày Chủ nhật xanh: có
tổng số ñiểm ñạt từ 50 ñến 69 ñiểm;
4. Phường/thị trấn thực hiện kém phong trào Ngày Chủ nhật xanh: có tổng
số ñiểm dưới 50 ñiểm.
5. ðiểm liệt: Phường/thị trấn xếp loại kém khi có một tiêu chí có số ñiểm
dưới 50% tổng số ñiểm của tiêu chí ñó.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, ñơn vị
1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổng hợp kết quả xếp loại của UBND huyện
và trình UBND tỉnh xét công nhận kết quả thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật xanh
của phường/thị trấn.
2. Sở Nội vụ tổng hợp, ñề xuất UBND tỉnh khen thưởng cho các ñơn vị ñạt
kết quả tốt.
ðiều 9. Tổ chức thực hiện
Trong quá trình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí này, nếu có vướng mắc hoặc
vấn ñề phát sinh, các ñơn vị, ñịa phương kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và
Môi trường ñể tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./.
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

BỘ TIÊU CHÍ
“Xanh - Sạch - Sáng” cấp xã trên ñịa bàn tỉnh
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 154/Qð-UBND
ngày 15 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Bộ tiêu chí này quy ñịnh các chỉ tiêu ñể ñánh giá kết quả thực hiện phong trào
Ngày Chủ nhật xanh của các xã trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
Bộ tiêu chí này áp dụng cho tất cả các xã và các cơ quan liên quan trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 3. Mục ñích
1. Nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân, huy ñộng
sự tham gia của các tập thể, tổ chức, ñoàn thể cấp xã trong công tác bảo vệ môi trường;
ñảm bảo sự tham gia tích cực, thường xuyên của ñông ñảo quần chúng nhân dân, các
tổ chức, ñoàn thể cấp xã trong việc thực hiện ðề án Ngày Chủ nhật xanh.
2. Cung cấp công cụ ñánh giá kết quả thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật xanh.
3. Khuyến khích, ñịnh hướng và thúc ñẩy các tổ chức, ñoàn thể cấp xã có các
hoạt ñộng, ý tưởng sáng tạo, mô hình hay, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng môi trường
tại ñịa phương.
ðiều 4. Nguyên tắc ñánh giá, chấm ñiểm
Việc ñánh giá, chấm ñiểm kết quả thực hiện phải bảo ñảm nguyên tắc công khai,
dân chủ, minh bạch và phải ñược thực hiện thường xuyên hàng năm.
Chương II
NỘI DUNG TIÊU CHÍ VÀ CÁC CHỈ TIÊU ðÁNH GIÁ
ðiều 5. Các tiêu chí và thang ñiểm ñánh giá
Stt
Chỉ tiêu
ðiểm
I Tiêu chí cam kết
10
1 Các hộ gia ñình ký cam kết ñể rác thải ñúng nơi quy ñịnh
2
Hộ kinh doanh thực phẩm, kinh doanh khác ký cam kết giảm thiểu sử dụng
2
2
túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng 1 lần trong bao gói
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Stt
3
4
5
II
1
1.1
1.2
2
2.2
2.3
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
III
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
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Chỉ tiêu
ðiểm
Hộ gia ñình, hộ kinh doanh ký cam kết không treo, dán quảng cáo,
2
rao vặt trái phép
Người dân ký cam kết bảo vệ môi trường, thực hiện ít nhất 01 việc làm
2
tham gia trong Ngày Chủ nhật xanh
Tiểu thương tại các chợ trên ñịa bàn xã ký cam kết hạn chế sử dụng
2
túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng 1 lần trong bao gói
Tiêu chí sạch
35
Rác thải sinh hoạt
10
ðể ñúng nơi quy ñịnh, ñược thu gom, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp
7
theo quy hoạch của ñịa phương, không hình thành các ñiểm ñổ rác tự phát
Nộp phí vệ sinh môi trường ñầy ñủ
3
Quản lý các hộ kinh doanh trên ñịa bàn
5
Hộ kinh doanh thực phẩm có bố trí thùng rác tại bà; không sử dụng
3
túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng 1 lần trong bao gói
Hộ kinh doanh khác có bố trí thùng rác; không sử dụng túi ni lông
2
khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng 1 lần trong bao gói
Hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi
10
ðảm bảo vệ sinh môi trường
5
Không ñể gia súc, vật nuôi ra ñường
5
Tiêu diệt, loại trừ các loài ngoại lai xâm hại như: cây mai
dương, bèo lục bình, ốc bươu vàng,...
Có kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, vận ñộng việc tiêu diệt các loài
ngoại lai xâm hại như: cây mai dương, bèo lục bình, ốc bươu vàng,...
Tổ chức các ñợt ra quân tiêu diệt các loài ngoại lai xâm hại như:
cây mai dương, bèo lục bình, ốc bươu vàng,...
Tiêu chí xanh
Xây dựng ít nhất 01 mô hình ñiểm xanh, vườn hoa với diện tích
tối thiểu 50m2 hoặc ñường hoa với chiều dài tối thiểu 300m
Xây dựng 01 mô hình ñiểm xanh, vườn hoa với diện tích tối thiểu 50m2
hoặc ñường hoa với chiều dài tối thiểu 300m
Xây dựng từ 02 mô hình ñiểm xanh, vườn hoa với diện tích tối thiểu
50m2 hoặc ñường hoa với chiều dài tối thiểu 300m trở lên
Thực hiện tuyến ñường “Sáng - xanh - sạch - ñẹp - trật tự trị an”
Thực hiện ít nhất 03 tuyến ñường “Sáng - xanh - sạch - ñẹp - trật tự trị an”
Thực hiện từ 04 tuyến ñường “Sáng - xanh - sạch - ñẹp - trật tự trị an”

10
4
6
35
10
5
10
10
5
10
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Stt
9
9.1
9.2
9.3
10
10.1
10.2
10.3
10.4
IV
11
12
V
14
14.1
14.2
14.3
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Chỉ tiêu
ðiểm
Người dân có những hành ñộng bảo vệ môi trường, thực hiện ít nhất
7
01 việc làm tham gia trong “Ngày Chủ nhật xanh”
100% tổ dân phố có người dân tham gia ñều ñặn Ngày Chủ nhật xanh
7
Trên 80% ñến dưới 100% tổ dân phố có người dân tham gia thường
5
xuyên Ngày Chủ nhật xanh
Từ 50 - 80% tổ dân phố có người dân tham gia Ngày Chủ nhật xanh
2
Tiểu thương tại các chợ trên ñịa bàn xã nói không với túi ni lông khó
8
phân hủy và sản phẩm nhựa dùng 1 lần trong bao gói
100% tiểu thương không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm
6
nhựa dùng 1 lần trong bao gói
Trên 80% ñến dưới 100% tiểu thương không sử dụng túi ni lông khó
4
phân hủy và sản phẩm nhựa dùng 1 lần trong bao gói
Từ 50 - 80% tiểu thương hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy
2
và sản phẩm nhựa dùng 1 lần trong bao gói
UBND xã có kiểm tra, tổ chức giám sát, ñánh giá
2
Tiêu chí sáng
10
100% ñường trục chính, khu nhà ở, xóm, thôn có ñiện chiếu sáng
4
thường xuyên vào ban ñêm
Nơi công cộng có ñiện chiếu sáng, vỉa hè thông thoáng sạch ñẹp
6
Tiêu chí ñưa ra phương án giải quyết trên Trung tâm giám sát
10
ñiều hành ñô thị thông minh
Về việc phản ánh trực tuyến của người dân thông qua Trung tâm
10
giám sát ñiều hành ñô thị thông minh
Không bị hoặc bị phản ánh lên Trung tâm giám sát ñiều hành ñô thị
10
thông minh nhưng ñược xử lý ñúng hạn 100%
Có phản ánh lên Trung tâm giám sát ñiều hành ñô thị thông minh
5
nhưng ñược xử lý ñúng hạn trên 80% ñến dưới 100%
Có phản ánh lên Trung tâm giám sát ñiều hành ñô thị thông minh
2
nhưng ñược xử lý từ 50-80%
Tổng cộng
100

ðiều 6. Trình tự ñánh giá
1. UBND cấp xã tổ chức tự ñánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí ñánh giá
môi trường xanh, sạch, sáng gửi báo cáo kết quả ñến UBND cấp huyện ñịnh kỳ 06 tháng/lần,
trước ngày 10/7 và 10/01 hằng năm (kỳ ñánh giá từ ngày 01/01 ñến ngày 30/6 và từ
01/7 ñến 30/12 của năm tiếp theo).
2. UBND cấp huyện tổ chức thẩm tra, xếp loại trước ngày 20/7 và 20/01 hàng năm.
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3. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp kết quả xếp loại của UBND huyện
và trình UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh quyết ñịnh công nhận xã ñạt kết quả tốt trước ngày 30/01
hàng năm.
ðiều 7. Xếp loại
1. Xã thực hiện tốt phong trào Ngày Chủ nhật xanh: có tổng số ñiểm ñạt từ 90 trở lên;
2. Xã thực hiện khá phong trào Ngày Chủ nhật xanh: có tổng số ñiểm ñạt
từ 70 ñến 89 ñiểm;
3. Xã thực hiện Trung bình phong trào Ngày Chủ nhật xanh: có tổng số ñiểm
ñạt từ 50 ñến 69 ñiểm;
4. Xã thực hiện kém phong trào Ngày Chủ nhật xanh: có tổng số ñiểm dưới 50 ñiểm.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, ñơn vị
1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổng hợp kết quả xếp loại của UBND huyện
và trình UBND tỉnh xét công nhận kết quả thực hiện phong trào ngày chủ nhật xanh
của xã.
2. Sở Nội vụ tổng hợp, ñề xuất UBND tỉnh khen thưởng cho các ñơn vị ñạt
kết quả tốt.
ðiều 9. Tổ chức thực hiện
Trong quá trình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí này, nếu có vướng mắc hoặc vấn ñề
phát sinh, các ñơn vị, ñịa phương kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường ñể
tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./.
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

Số: 155/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 01 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt danh mục các ñiểm du lịch ñược hỗ trợ
về chính sách phát triển du lịch cộng ñồng 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 05/2019/NQ-HðND ngày 9 tháng 7 năm 2019 của Hội
ñồng nhân dân tỉnh Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng ñồng
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025;
Căn cứ Quyết ñịnh số 52/2019/Qð-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2019 của
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy ñịnh về ñiều kiện hỗ trợ và trách
nhiệm thi hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng ñồng tỉnh Thừa Thiên Huế
ñến năm 2025;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 1362/TTr-SDL ngày 25
tháng 12 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt danh mục các ñiểm du lịch ñược hỗ trợ về chính sách phát triển
du lịch cộng ñồng năm 2020, cụ thể như sau:
1. ðiểm du lịch cộng ñồng Thanh Toàn - Thị xã Hương Thủy
2. Làng du lịch sinh thái cộng ñồng A Nôr - Huyện A Lưới
3. ðiểm du lịch cộng ñồng thôn Dỗi - Huyện Nam ðông
ðiều 2. Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và ðầu tư
và các ngành, ñịa phương liên quan ñể tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các
bước tiếp theo về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng ñồng ñảm bảo quy ñịnh.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Du lịch,
Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: Hương Thủy,
A Lưới, Nam ðông và ñơn vị có liên quan tại ðiều 1 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

Số: 01/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 01 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài chim trời
Trong những năm qua, công tác quản lý, bảo tồn các loài ñộng vật hoang dã
trên ñịa bàn tỉnh ñã có nhiều thành công ñáng ghi nhận, nhiều tụ ñiểm buôn bán ñộng
vật hoang dã ñã ñược xóa bỏ,số vụ vi phạm quy ñịnh về quản lý ñộng vật hoang dã
giảm ñáng kể, nhận thức của người dân ñược nâng cao.
Tuy nhiên, hiện nay tình trạng săn bắt, bắn,bẫy và mua bán các loài ñộng vật
rừng, các loài chim sẻ, chào mào, vịt trời, gà nước,… (sau ñây gọi chung là chim trời)
tái diễn tại các ñịa phương như khu vực cánh ñồng Thanh Lam, thị xã Hương Thủy,
xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc,... ðể hạn chế ñến mức thấp nhất và tiến tới chấm dứt
tình trạng săn bắt, vận chuyển, buôn bán trái phép ñộng vật rừng, các loài chim trời,
ñồng thời từng bước xây dựng Huế trở thành ñô thị với những lâm viên xanh, là nơi
trú ngụ an toàn của các loài chim thú, tạo sức hấp dẫn cho du khách và cộng ñồng,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế:
- Chỉ ñạo chính quyền các xã, phường, thị trấn tăng cường các biện pháp kiểm soát,
ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi săn, bắn, bẫy các loài chim, thú sống trong
các khu dân cư, công viên, các ao, hồ, ñầm phá.
- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy ñịnh của
pháp luật về quản lý, kiểm soát, bảo tồn các loài ñộng vật hoang dã, các loài chim trời
và các biện pháp nhằm phòng ngừa, ñấu tranh với hành vi xâm hại các loài chim trời.
- Tổ chức triển khai cho các cơ sở kinh doanh trên ñịa bàn ký cam kết về việc
không mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo các loài chim trời.
- Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời và nghiêm minh các tổ chức,
cá nhân có hành vi vi phạm quy ñịnh của nhà nước về săn, bắn, bắt, mua, bán, vận chuyển,
nuôi nhốt, giết mổ, kinh doanh, tàng trữ các loài chim trời.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường,
Công an tỉnh chỉ ñạo Chi cục Kiểm lâm,Chi cục Thuỷ sản, Chi cục Bảo vệ môi trường,
Cảnh sát Môi trường, Công an huyện, thị xã, thành phố, Công an xã, phường, thị trấn
lập kế hoạch, quy chế phối hợp kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành
vi vi phạm về săn, bắn, bẫy, mua bán, vận chuyển các loài chim trời theo quy ñịnh,
cũng như giám sát các ñịa phương ñơn vị thực hiện các nội dung của Chỉ thị này;
nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh quản lý các hoạt ñộng liên quan ñến các loài chim
cảnh, phù hợp với tình hình thực tế của ñịa phương và các quy ñịnh khác có liên quan.
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3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ñơn vị liên quan tăng cường công tác
quản lý, sử dụng các loại súng săn, súng tự chế theo ñúng quy ñịnh.
4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh ñể ñưa hoạt ñộng săn, bẫy,
vận chuyển, mua bán các loài chim trời vào hệ thống quản lý ñô thị thông minh HueS
ñể giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
5. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức của các ñịa phương, tổ chức,
ñơn vị ăn thịt cũng như sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ ñộng vật rừng, các
loài chim trời.
6. Tổ chức thực hiện:
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm theo dõi, tổng
hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời xử lý các vướng mắc
liên quan ñến các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ ñộng vật hoang dã nói chung
và các loài chim trời nói riêng.
Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, Thủ trưởng
các cơ quan, ñơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 10/HðND-TH

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 01 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v ñính chính Nghị quyết số
23/2019/NQ-HðND ngày 20/12/2019
của Hội ñồng nhân dân tỉnh

Kính gửi:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên ñịa bàn;
- Thường trực HðND, UBND các huyện, thị xã và Tp Huế.
Do sai sót trong quá trình ban hành Nghị quyết số 23/2019/NQ-HðND ngày
20/12/2019 của HðND tỉnh về quy ñịnh Bảng giá các loại ñất ñịnh kỳ 05 năm (2020 - 2024)
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Thường trực HðND tỉnh xin ñính chính lại các
nội dung như sau:
1. Giá ñất tại khoản 6 ðiều 21 Quy ñịnh ban hành kèm theo Nghị quyết của
HðND tỉnh ñính chính lại:
6. Huyện Phú Vang (Khu ðô thị Mỹ Thượng)
ðơn vị tính: ðồng/m2
Xã, khu quy hoạch, mặt cắt ñường
TT
GIÁ ðẤT Ở
(tính cả vỉa hè)
I
Xã Phú Mỹ
1 Các ñường: 19,5m; 26m; 36m; 100m
3.360.000
2 Các ñường: 12m; 13,5m; 16,5m
2.880.000
II Xã Phú Thượng
1 Các ñường: 19,5m; 26m; 36m; 100m
4.030.000
2 Các ñường: 12m; 13,5m; 16,5m
3.360.000
2. Tại trang 11, số thứ tự 5 của Nghị quyết (Phụ lục 1. Giá ñất ở tại nông thôn):
Tuyến ñường WB2 (từ Tỉnh lộ 19 ñến cống Phú Lương A) (từ thửa ñất số 42, tờ bản ñồ
số 17 ñến thửa ñất số 06, tờ bản ñồ 14): Vị trí 2 ñính chính lại là 195.000 ñồng/m2.
3. Tại trang 01, số thứ tự 2 của Nghị quyết (Phụ lục 03. Giá ñất ở tại thị trấn Sịa):
Nguyễn Kim Thành (Tỉnh lộ 11A) (ðiểm ñầu: Trường THPT Nguyễn Chí Thanh,
ðiểm cuối: Cầu ðan ðiền), loại 1B: Vị trí 2 ñính chính lại là 1.320.000 ñồng/m2.
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4. Tại Phụ lục 06. Giá ñất ở tại các phường của thị xã Hương Thủy cột MỨC GIÁ
THEO VỊ TRÍ ðẤT ñược ñính chính lại theo Phụ lục 6 chi tiết kèm theo.
5. Tại Phụ lục 11. Giá ñất ở tại thị trấn Khe Tre cột MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ
ðẤT ñược ñính chính lại theo Phụ lục 11 chi tiết kèm theo./.
.

TM. THƯỜNG TRỰC HðND
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

PHỤ LỤC 6. GIÁ ðẤT Ở TẠI CÁC PHƯỜNG CỦA THỊ XÃ HƯƠNG THỦY
(Ban hành kèm theo Công văn số 10/HðND-TH ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
I. PHƯỜNG PHÚ BÀI

Châu Văn Liêm
Dương Thanh Bình

3

ðặng Thanh

ðỗ Xuân Hợp

Thuận Hóa

4B

1.370.000

781.000

507.000

288.000

4

ðặng Tràm

Nguyễn Tất Thành

Sóng Hồng

4B

1.370.000

781.000

507.000

288.000

Sóng Hồng

Quang Trung

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

TÊN ðƯỜNG PHỐ

5

- nt ðinh Lễ

ðầu ñường 2-9

Nguyễn Khoa Văn

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

7

ðỗ Nam

Nguyễn Tất Thành

Ranh giới Thuỷ Châu

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

8

ðỗ Xuân Hợp

Nguyễn Tất Thành

3C

2.310.000 1.317.000

855.000

485.000

9

ðường 2-9 (phía Tây)

Nguyễn Tất Thành

3B

2.510.000 1.431.000

929.000

527.000

10

ðường 2-9 (phía ðông)

Nguyễn Tất Thành

Quang Trung
ðường tránh phía Tây Huế
(Quốc lộ 1A phía Tây
Huế)
Nguyễn ðình Xướng - Mỹ Thuỷ

4A

1.720.000

980.000

636.000

361.000

11

ðường ranh giới Sân bay Nguyễn Văn Trung

Võ Xuân Lâm

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

12

Lê Chân

Nguyễn Tất Thành

Lý ðạo Thành

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

13

Lê ðình Mộng

Nguyễn Tất Thành

Sóng Hồng

4B

1.370.000

781.000

507.000

288.000

14

Lê Trọng Bật

Nguyễn Tất Thành

Sóng Hồng

4B

1.370.000

781.000

507.000

288.000

15

Lý ðạo Thành

Trần Quang Diệu

4B

1.370.000

781.000

507.000

288.000

16

Mỹ Thủy

Nguyễn Khoa Văn
Ngã ba ñường 2-9 và
Nguyễn ðình Xướng

Cuối ñường Mỹ Thủy

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

17

Nam Cao

ðường tránh phía Tây Huế
(Quốc lộ 1A phía Tây Huế)

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

Nguyễn Tất Thành

Giá ñất ở tại các phường thuộc thị xã Hương Thủy
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1
2

ðIỂM ðẦU
ðƯỜNG PHỐ
ðỗ Xuân Hợp
Nguyễn Huy Tưởng

TT

ðIỂM CUỐI
ðƯỜNG PHỐ
Thuận Hóa
Ranh giới Thuỷ Lương

ðơn vị tính: ðồng/m2
MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ðẤT
LOẠI
ðƯỜNG Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4
4C
1.280.000
730.000
474.000
269.000
4B
1.370.000
781.000
507.000
288.000

18
19
20
21

TÊN ðƯỜNG PHỐ
Nguyễn Huy Tưởng
- nt Nguyễn Duy Luật
- nt Nguyễn ðình Xướng

23

27

- nt Nguyễn Khoa Văn (phía
Tây)
- nt Nguyễn Khoa Văn (phía
ðông)
- nt -

28

- nt -

24
25
26

ðIỂM CUỐI
ðƯỜNG PHỐ
Nguyễn ðình Xướng

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ðẤT
LOẠI
ðƯỜNG Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4
4B
1.370.000
781.000
507.000
288.000

Nguyễn ðình Xướng

Dương Thanh Bình

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

Nguyễn Tất Thành

Sóng Hồng

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

Sóng Hồng
ðường 2-9 và Mỹ
Thủy
Dương Thanh Bình

Dương Thanh Bình

5A

930.000

530.000

344.000

195.000

Dương Thanh Bình

4B

1.370.000

781.000

507.000

288.000

Giáp Thủy Lương

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

Nguyễn Tất Thành

Trưng Nữ Vương

3B

2.510.000 1.431.000

929.000

527.000

Trưng Nữ Vương

Cổng Trung ñoàn 176

3C

2.310.000 1.317.000

855.000

485.000

Nguyễn Tất Thành

Sóng Hồng

2B

3.950.000 2.252.000 1.462.000

830.000

Nhà bà Hoa (TTGDQP)

3B

2.510.000 1.431.000

929.000

527.000

Nguyễn Xuân Ngà

3C

2.310.000 1.317.000

855.000

485.000

ðường ranh giới Sân bay

4C

1.280.000

474.000

269.000

Ranh giới xã Thủy Phù

1B

7.590.000 4.326.000 2.808.000 1.594.000

Sóng Hồng

3C

2.310.000 1.317.000

855.000

485.000

29

Nguyễn Quang Yên

30

Nguyễn Tất Thành

31

Nguyễn Thanh Ái

Sóng Hồng
Nhà bà Hoa
(TTGDQP)
ðỗ Xuân Hợp
Ranh giới phường Thuỷ
Châu
Nguyễn Tất Thành

32

Nguyễn Thượng Phương

Nguyễn Tất Thành

Ranh giới phường Thuỷ Châu

4B

1.370.000

781.000

507.000

288.000

33

Nguyễn Văn Thương

Nguyễn Văn Trung

Võ Xuân Lâm

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

34

Nguyễn Văn Trung

ðỗ Xuân Hợp

ðường ranh giới Sân bay

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

35

Nguyễn Viết Phong

Nguyễn Tất Thành

Sóng Hồng

3C

2.310.000 1.317.000

855.000

485.000

Sóng Hồng

Quang Trung

4B

1.370.000

781.000

507.000

288.000

Sóng Hồng

Vân Dương

4A

1.720.000

980.000

636.000

361.000

36
37

- nt Nguyễn Xuân Ngà
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22

ðIỂM ðẦU
ðƯỜNG PHỐ
Nguyễn Tất Thành

54

TT

TT
38

TÊN ðƯỜNG PHỐ
Ngô Thì Sĩ

39
40

- nt -

ðIỂM ðẦU
ðƯỜNG PHỐ
Nguyễn Tất Thành

ðIỂM CUỐI
ðƯỜNG PHỐ
ðường Sắt

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ðẤT
LOẠI
ðƯỜNG Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4
4A
1.720.000
980.000
636.000
361.000

ðường Sắt

Trưng Nữ Vương

4B

1.370.000

781.000

507.000

288.000

Dương Thanh Bình

3B

2.510.000 1.431.000

929.000

527.000

4C

1.280.000

474.000

269.000

Tân Trào
Ranh giới phường Thủy Châu

2C
3A

3.240.000 1.847.000 1.199.000
2.960.000 1.687.000 1.095.000

680.000
622.000

44

Tân Trào

Nguyễn Tất Thành

Ranh giới Thủy Châu

2B

3.950.000 2.252.000 1.462.000

830.000

45
46
47
48
49
50

Thuận Hóa
Trần Quang Diệu
Trưng Nữ Vương
- nt Vân Dương
Võ Xuân Lâm
Các ñường nối Nguyễn
Tất Thành có ñiểm ñầu
ñường
Nguyễn
Tất
Thành - ñiểm cuối ñến
hết ñường

Nguyễn Tất Thành
Nguyễn Tất Thành
ðường 2-9
Nguyễn Khoa Văn
Sóng Hồng
Thuận Hóa

Tháp nước
Trưng Nữ Vương
Nguyễn Khoa Văn
Ranh giới Thủy Châu
Ranh giới Thủy Châu
Hết khu quy hoạch 8.D

2B
4C
3C
4A
4B
4A

3.950.000 2.252.000 1.462.000
1.280.000
730.000
474.000
2.310.000 1.317.000
855.000
1.720.000
980.000
636.000
1.370.000
781.000
507.000
1.720.000
980.000
636.000

830.000
269.000
485.000
361.000
288.000
361.000

Nguyễn Tất Thành

Hết ñường

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

5B

700.000

399.000

259.000

147.000

5B

700.000

399.000

259.000

147.000

2.960.000 1.687.000 1.095.000

622.000

41

51

52

Tỉnh lộ 15

53

Nguyễn Công Hoan

54

Lê Trọng Tấn

Giá ñất ở tại các phường thuộc thị xã Hương Thủy

3A

55

ðường tránh phía Tây
Huế (Quốc lộ 1A phía Ranh giới Phú Sơn
Tây Huế)
ðường tránh phía Tây
Huế (Quốc lộ 1A phía Tỉnh lộ 15
Tây Huế)
Cảng Hàng không quốc tế
Nguyễn Tất Thành
Phú Bài

730.000
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Ranh giới phường Thủy Châu

42
43

Quang Trung
Thuận Hóa
ðường tránh phía Tây
Huế (Quốc lộ 1A phía Ranh giới xã Thủy Phù
Tây Huế)
Sóng Hồng
Ranh giới sân bay
- nt Tân Trào

55

56

ðIỂM ðẦU
ðƯỜNG PHỐ

ðường nối từ ñường ðỗ
Xuân Hợp ñến ñường
ðỗ Xuân Hợp
Quang Trung
ðường nối từ ñường Võ
Xuân Lâm ñến ñường Võ Xuân Lâm
Ranh giới sân bay
Các tuyến ñường còn lại

ðIỂM CUỐI
ðƯỜNG PHỐ

LOẠI
ðƯỜNG

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ðẤT
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4

Quang Trung

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

Ranh giới sân bay

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

5B

700.000

399.000

259.000

147.000

II. PHƯỜNG THỦY DƯƠNG

1

An Thường Công Chúa

ðIỂM ðẦU
ðƯỜNG PHỐ
Nguyễn Tất Thành

2

Bùi Xuân Phái

Võ Văn Kiệt

Võ Duy Ninh

3B

2.510.000 1.431.000

929.000

527.000

3

Châu Thượng Văn

Nguyễn Tất Thành

Khúc Thừa Dụ

3B

2.510.000 1.431.000

929.000

527.000

4

Dương Thiệu Tước

Giáp thành phố Huế

Chân Cầu Vượt

3C

2.310.000 1.317.000

855.000

485.000

3A

2.960.000 1.687.000 1.095.000

622.000

3C

2.310.000 1.317.000

855.000

485.000

3C

2.310.000 1.317.000

855.000

485.000

Khúc Thừa Dụ

3C

2.310.000 1.317.000

855.000

485.000

Nhà ông Hồ Xuân Cường
(cuối ñường)

2B

3.950.000 2.252.000 1.462.000

830.000

TT

TÊN ðƯỜNG PHỐ

- nt - nt 5
6

7

ðIỂM CUỐI
ðƯỜNG PHỐ
Khúc Thừa Dụ

Chân Cầu Vượt
Cổng nhà máy Dệt May
Cổng Nhà máy Dệt
Trưng Nữ Vương
may
Thủy Dương - Thuận An Hói cây Sen

ðại Giang
ðường nối Nguyễn Tất
Nguyễn Tất Thành
Thành từ số nhà 427
(nhà ông Thảo)
Nguyễn Tất Thành
ðường nối Nguyễn Tất
Thành từ số nhà 5 Nguyễn Tất Thành
Nguyễn Tất Thành

Giá ñất ở tại các phường thuộc thị xã Hương Thủy

LOẠI
ðƯỜNG
3C

ðơn vị tính: ðồng/m2
MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ðẤT
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4
2.310.000 1.317.000
855.000
485.000
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57

TÊN ðƯỜNG PHỐ

56

TT

TT
8

9

ðIỂM CUỐI
ðƯỜNG PHỐ

LOẠI
ðƯỜNG

Tất
13 Nguyễn Tất Thành

Nhà ông Phước (cuối ñường)

3A

2.960.000 1.687.000 1.095.000

622.000

Tất
35 Nguyễn Tất Thành

ðài Phát sóng

2A

4.860.000 2.770.000 1.798.000

1.021.000

TÊN ðƯỜNG PHỐ
ðường nối Nguyễn
Thành từ số nhà
Nguyễn Tất Thành
ðường nối Nguyễn
Thành từ số nhà
Nguyễn Tất Thành

ðIỂM ðẦU
ðƯỜNG PHỐ

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ðẤT
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4

Nguyễn Hữu Cảnh

3C

2.310.000 1.317.000

855.000

485.000

11

ðường nối Dương Thiệu
Số nhà 2/50 Dương
Tước từ số nhà 2/50
Thiệu Tước
Dương Thiệu Tước

Giáp ranh giới phường
An Tây

4B

1.370.000

781.000

507.000

288.000

12

Nguyễn Hữu Cảnh

Giáp ranh giới phường
Võ Văn Kiệt
An Tây

3C

2.310.000 1.317.000

855.000

485.000

13

ðường nối Nguyễn Hữu Cảnh

Nguyễn Hữu Cảnh

Võ Văn Kiệt

3C

2.310.000 1.317.000

855.000

485.000

14

ðường nối Nguyễn Tất
Thành từ số nhà 203 Nguyễn Tất Thành
Nguyễn Tất Thành

Khúc Thừa Dụ

3C

2.310.000 1.317.000

855.000

485.000

15

ðường nối Nguyễn Tất
Thành từ số nhà 237 Nguyễn Tất Thành
Nguyễn Tất Thành

Khúc Thừa Dụ

3C

2.310.000 1.317.000

855.000

485.000

16

ðường nối Nguyễn Tất
Thành từ số nhà 269 Nguyễn Tất Thành
Nguyễn Tất Thành

Kiệt số 1 An Thường
Công Chúa

4A

1.720.000

980.000

636.000

361.000

17

Các tuyến ñường có ñiểm
ñầu là ñường Nguyễn Tất
Nguyễn Tất Thành
Thành - ñiểm cuối là
ñường Khúc Thừa Dụ

Khúc Thừa Dụ

4A

1.720.000

980.000

636.000

361.000

Giá ñất ở tại các phường thuộc thị xã Hương Thủy

57

ðường nối Dương Thiệu
Dương Thiệu Tước
Tước từ ñiểm ñầu Kiệt 50
(Hồ cá ông Sang)
Dương Thiệu Tước

CÔNG BÁO/Số 18/Ngày 16-01-2020

10

18
19

21
22
23
24

25
26
27

28

ðIỂM ðẦU
ðƯỜNG PHỐ

ðIỂM CUỐI
ðƯỜNG PHỐ

LOẠI
ðƯỜNG

Số nhà 53/1/ An Thường
Công Chúa

4B

1.370.000

781.000

507.000

288.000

Khúc Thừa Dụ

Miếu

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

Nguyễn Tất Thành
(nhà ông Tá)

Trưng Nữ Vương

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

Trưng Nữ Vương

Phùng Quán (nhà ông Thứ)

5A

930.000

530.000

344.000

195.000

Khúc Thừa Dụ

Nhà văn hóa tổ 10

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

Nhà bà Ngâu (Tái ñịnh cư)

3C

2.310.000 1.317.000

855.000

485.000

Ranh giới Thủy Phương
Cầu Vượt Thủy Dương
Cầu bản (Họ Lê Bá)
Giáp Thủy Phương
Bùi Xuân Phái
Sông Lợi Nông
Trưng Nữ Vương
Cầu Thanh Dạ
Sân Golf
Trưng Nữ Vương

3B
1A
1B
1C
3C
2A
3B
4B
5B
3B

2.510.000
9.250.000
7.590.000
5.670.000
2.310.000
4.860.000
2.510.000
1.370.000
700.000
2.510.000

1.431.000
5.273.000
4.326.000
3.232.000
1.317.000
2.770.000
1.431.000
781.000
399.000
1.431.000

929.000
3.423.000
2.808.000
2.098.000
855.000
1.798.000
929.000
507.000
259.000
929.000

527.000
1.943.000
1.594.000
1.191.000
485.000
1.021.000
527.000
288.000
147.000
527.000

Kiệt 60 Phùng Quán
ðường tránh phía Tây
Huế (Quốc lộ 1A phía
Tây Huế)

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

5B

700.000

399.000

259.000

147.000

ðường nối An Thường
Số nhà 2/1 An
Công Chúa từ số nhà 1
Thường Công Chúa
An Thường Công Chúa
ðường nối Khúc Thừa Dụ
từ số nhà 78 Khúc Thừa Dụ
ðường nối Nguyễn Tất
Thành từ số nhà 272
Nguyễn Tất Thành
- nt ðường nối Khúc Thừa Dụ
từ số nhà 72 Khúc Thừa Dụ
ðường vào khu TðC
Thủy Dương - Tự ðức
Khúc Thừa Dụ
Nguyễn Tất Thành
- nt - nt Phạm Thế Hiển
Phạm Văn Thanh
Phùng Lưu
- nt - nt Phùng Quán

Thủy Dương - Tự
ðức
Phạm Văn Thanh
Giáp thành phố Huế
Cầu Vuợt Thuỷ Dương
Cầu bản (Họ Lê Bá)
Dương Thiệu Tước
Nguyễn Tất Thành
Dương Thiệu Tước
Trưng Nữ Vương
Cầu Thanh Dạ
Nguyễn Tất Thành

- nt -

Trưng Nữ Vương

- nt -

Kiệt 60 Phùng Quán

Giá ñất ở tại các phường thuộc thị xã Hương Thủy

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ðẤT
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4
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20

TÊN ðƯỜNG PHỐ

58

TT

TT
29
30
31

TÊN ðƯỜNG PHỐ

ðIỂM ðẦU
ðƯỜNG PHỐ

ðường tránh phía Tây Huế
Ranh giới Thủy Phương Ranh giới Thủy Bằng
(Quốc lộ 1A phía Tây Huế)

35

Các tuyến ñường còn lại Tổ 12

33

LOẠI
ðƯỜNG

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ðẤT
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

Ranh giới phường Thủy Phương
Cầu Vượt

3C
1C

2.310.000 1.317.000
855.000
5.670.000 3.232.000 2.098.000

485.000
1.191.000

Giáp ranh giới xã Thủy Thanh

1C

5.670.000 3.232.000 2.098.000

1.191.000

Trường Tiểu học Thủy Dương

2C

3.240.000 1.847.000 1.199.000

680.000

Phùng Quán

3B

2.510.000 1.431.000

929.000

527.000

5B

700.000

399.000

259.000

147.000

5C

570.000

325.000

211.000

120.000
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34

Trưng Nữ Vương
Võ Văn Kiệt
Võ Văn Kiệt
Giáp phường An Tây
ðường Thủy Dương Cầu Vượt
Thuận An
Võ Duy Ninh
Phùng Lưu
Trường Tiểu học Thủy
- nt Dương
Các tuyến ñường còn lại thuộc Tổ 1 ñến Tổ 11

32

ðIỂM CUỐI
ðƯỜNG PHỐ

59

Giá ñất ở tại các phường thuộc thị xã Hương Thủy

60

III. PHƯỜNG THỦY PHƯƠNG
TT
1

3
4
5
6

Dạ Lê

ðIỂM ðẦU
ðƯỜNG PHỐ
Nguyễn Tất Thành

- nt -

Cầu ông Bang

- nt Các ñường nối từ ñường
Nguyễn Tất Thành ñến
ðường sắt
ðường tránh phía Tây
Huế (Quốc lộ 1A phía
Tây Huế)
Hoàng Minh Giám
Ngô Thế Vinh
Nguyễn Duy Cung
- nt -

ðIỂM CUỐI
ðƯỜNG PHỐ
Cầu ông Bang
Ngã ba ñường vào nhà
máy Vi Sinh

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

Ngã ba ñường vào nhà máy
Dốc Sốt rét (giáp Phú Sơn)
Vi Sinh

5B

700.000

399.000

259.000

147.000

Nguyễn Tất Thành

ðường sắt

5A

930.000

530.000

344.000

195.000

Giáp ranh giới phường
Thủy Châu

Giáp ranh giới phường
Thuỷ Dương

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

Trưng Nữ Vương
Tôn Thất Sơn
Trưng Nữ Vương
Hết ñường
Giáp ranh giới phường
Thủy Châu
Hồ Biểu Chánh

4C
4C
4C
5A

1.280.000
1.280.000
1.280.000
930.000

730.000
730.000
730.000
530.000

474.000
474.000
474.000
344.000

269.000
269.000
269.000
195.000

1C

5.670.000 3.232.000 2.098.000 1.191.000

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

7

Nguyễn Tất Thành

8

Nguyễn Văn Chính

Nguyễn Tất Thành
Nguyễn Tất Thành
Nguyễn Tất Thành
Trưng Nữ Vương
Giáp ranh giới phường
Thủy Dương
Ngô Thế Vinh

9

Nguyễn Văn Chư

Nguyễn Duy Cung

Nguyễn Viết Xuân

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

10

Tỉnh lộ 3

Nguyễn Tất Thành

Am phường Thủy Phương

5A

930.000

530.000

344.000

195.000

Am phường Thủy Phương

Cầu Lợi Nông (giáp
ranh giới xã Thủy Thanh)

5B

700.000

399.000

259.000

147.000

Nguyễn Tất Thành

Trưng Nữ Vương

4A

1.720.000

980.000

636.000

361.000

Trưng Nữ Vương

ðường tránh phía Tây Huế
(Quốc lộ 1A phía Tây Huế)

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

- nt 11

Tôn Thất Sơn
- nt -

Giá ñất ở tại các phường thuộc thị xã Hương Thủy
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TÊN ðƯỜNG PHỐ

ðơn vị tính: ðồng/m2
LOẠI
MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ðẤT
ðƯỜNG Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4
3B
2.510.000 1.431.000
929.000
527.000

TT
12

TÊN ðƯỜNG PHỐ
Trưng Nữ Vương
- nt -

13

Võ Trọng Bình

ðIỂM CUỐI
ðƯỜNG PHỐ

LOẠI
ðƯỜNG

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ðẤT
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4

Tôn Thất Sơn

4B

1.370.000

781.000

507.000

288.000

Tôn Thất Sơn

Ranh giới Thủy Dương

4A

1.720.000

980.000

636.000

361.000

Nguyễn Tất Thành

ðường Ven ñê Nam
Sông Hương

5A

930.000

530.000

344.000

195.000

ðường Ven ñê Nam
Sông Hương

Lợi Nông

5B

700.000

399.000

259.000

147.000

Ngô Thế Vinh

Trưng Nữ Vương

5B

700.000

399.000

259.000

147.000

14

Vương Thừa Vũ

15

Các tuyến ñường nối
Nguyễn Tất Thành có
ñiểm ñầu Nguyễn Tất Nguyễn Tất Thành
Thành - ñiểm cuối ñến hết
ñường

Hết ñường

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

16

Nguyễn Viết Xuân

Ngô Thế Vinh

Trưng Nữ Vương

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

Trưng Nữ Vương

Tôn Thất Sơn

5B

700.000

399.000

259.000

147.000

- nt Cao Bá ðạt

Tôn Thất Sơn

Nguyễn Viết Xuân

5B

700.000

399.000

259.000

147.000

18

Giáp Hải

Trưng Nữ Vương

Nguyễn Viết Xuân

5B

700.000

399.000

259.000

147.000

19

Dương Nguyên Trực

Ngô Thế Vinh

Trưng Nữ Vương

5A

930.000

530.000

344.000

195.000

20

Hồ Biểu Chánh

Nguyễn Viết Xuân

ðường tránh phía Tây
Huế (Quốc lộ 1A phía
Tây Huế)

5B

700.000

399.000

259.000

147.000

21

Thanh Lam (trừ ñoạn
qua Khu quy hoạch
Thanh Lam)

Ngô Thế Vinh

Tôn Thất Sơn

3A

2.960.000 1.687.000 1.095.000

622.000

22

Ranh giới phường Thủy
ðường Ven ñê Nam
Dương (nối Khúc Thừa
Sông Hương
Dụ)

Võ Trọng Bình

4A

1.720.000

361.000

Giá ñất ở tại các phường thuộc thị xã Hương Thủy

980.000

636.000

61

17
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- nt -

ðIỂM ðẦU
ðƯỜNG PHỐ
Ranh giới phường Thủy
Châu

TÊN ðƯỜNG PHỐ

23

Lợi Nông

24

ðại Giang

25

ðIỂM CUỐI
ðƯỜNG PHỐ

LOẠI
ðƯỜNG

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ðẤT
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4

Tỉnh lộ 3

5C

570.000

325.000

211.000

120.000

Tỉnh lộ 3

5C

570.000

325.000

211.000

120.000

2.310.000 1.317.000

855.000

485.000

211.000

120.000

ðường nối Nguyễn Tất
Nguyễn Tất Thành (nhà ðường Ven ñê Nam
Thành từ số nhà 429
ông Tú)
Sông Hương
Nguyễn Tất Thành
Các tuyến ñường còn lại

3C
5C

IV. PHƯỜNG THỦY LƯƠNG

ðơn vị tính: ðồng/m2
MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ðẤT
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4
570.000
325.000
211.000 120.000

1

Bùi Huy Bích

2

Dương Thanh Bình

Ranh giới phường Phú Bài Hoàng Phan Thái

4B

1.370.000

781.000

507.000

288.000

3

Hoàng Phan Thái

Thuận Hóa

Dương Thanh Bình

5A

930.000

530.000

344.000

195.000

Dương Thanh Bình

Võ Xuân Lâm

5B

700.000

399.000

259.000

147.000

4

- nt Nguyễn Thái Bình (Trừ
ñoạn ñi qua HTKT khu
dân cư Thủy Lương)
- nt -

Hoàng Phan Thái

Cầu Miễu Xóm

4A

1.720.000

980.000

636.000

361.000

Cầu Miễu Xóm

Trần Hoàn

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

5

Nguyễn Trọng Hợp

Dương Thanh Bình

Trần Hoàn

4A

1.720.000

980.000

636.000

361.000

6

Nguyễn Trọng Thuật

Hoàng Phan Thái

Võ Xuân Lâm nối dài

5A

930.000

530.000

344.000

195.000

7

Thái Thuận

Trần Hoàn

Thuận Hóa

5B

700.000

399.000

259.000

147.000

8

Thái Vĩnh Chinh

Thuận Hóa

Thái Thuận

5C

570.000

325.000

211.000

120.000

TÊN ðƯỜNG PHỐ

Giá ñất ở tại các phường thuộc thị xã Hương Thủy

LOẠI
ðƯỜNG
5C

325.000

ðIỂM ðẦU
ðƯỜNG PHỐ
Thân Nhân Trung

TT

ðIỂM CUỐI
ðƯỜNG PHỐ
Võ Trác

570.000

CÔNG BÁO/Số 18/Ngày 16-01-2020

26

ðIỂM ðẦU
ðƯỜNG PHỐ
Ranh giới phường Thủy
Dương
Ranh giới phường Thủy
Dương

62

TT

Thân Nhân Trung

10

Thuận Hoá

Ranh giới phường Phú Bài Trần Hoàn

3B

2.510.000 1.431.000

929.000

527.000

Trần Hoàn

4A

1.720.000

980.000

636.000

361.000

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

5A
4C
5A
5A

930.000
1.280.000
930.000
930.000

530.000
730.000
530.000
530.000

344.000
474.000
344.000
344.000

195.000
269.000
195.000
195.000

5A

930.000

530.000

344.000

195.000

5B

700.000

399.000

259.000

147.000

4A

1.720.000

980.000

636.000

361.000

5A

930.000

530.000

344.000

195.000

2.510.000 1.431.000

929.000

527.000

211.000

120.000

TÊN ðƯỜNG PHỐ

- nt - nt 11

12

Trần Hoàn
- nt - nt Vân Dương

13

Võ Trác
- nt -

14

Võ Xuân Lâm
- nt -

15

Quang Trung

16

Các tuyến ñường còn lại

ðIỂM CUỐI
ðƯỜNG PHỐ
Võ Trác

Thái Vĩnh Chinh
Ranh giới thị trấn Phú ða
Thái Vĩnh Chinh
(cầu Phú Thứ)
Võ Trác
Thuận Hóa
Thuận Hóa
Ngã ba nhà ông Hồ Vưu
Ngã ba nhà ông Hồ Vưu Ranh giới xã Thuỷ Tân
Ranh giới phường Phú Bài Võ Trác
Trạm Bơm (nhà ông
Ranh giới Thuỷ Châu
Nguyễn Thái)
Trạm Bơm (nhà ông
Thuận Hóa
Nguyễn Thái)
Hết Khu quy hoạch
Thuận Hoá (nhà ông Cư)
(thửa 246, tờ bản ñồ số 13)
Hết Khu quy hoạch
(thửa 246, tờ bản ñồ số
Trần Hoàn
13)
Thuận Hóa
Dương Thanh Bình

LOẠI
ðƯỜNG
5B

3B
5C

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ðẤT
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4
700.000
399.000
259.000 147.000

570.000

325.000
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ðIỂM ðẦU
ðƯỜNG PHỐ
Dương Thanh Bình

TT

63

Giá ñất ở tại các phường thuộc thị xã Hương Thủy

64

V. PHƯỜNG THỦY CHÂU
TT

TÊN ðƯỜNG PHỐ

ðIỂM ðẦU
ðƯỜNG PHỐ
Tân Trào

ðIỂM CUỐI
ðƯỜNG PHỐ
Lê Trọng Bật

Dương Khuê

2

5

ðỗ Nam
Ranh giới phường Phú Bài Võ Trác
ðường tránh phía Tây
Ranh giới phường
Huế (Quốc lộ 1A phía Ranh giới phường Phú Bài
Thuỷ Phương
Tây Huế)
Vân Dương (nhà ông
Hoàng Hữu Thường
Tân Trào
Sơn)
Lê Mai
Nguyễn Tất Thành
Võ Trác

6

Lê Thanh Nghị

3
4

-nt -

5B

700.000

399.000

259.000

147.000

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

4C

1.280.000

730.000

474.000

269.000

Mai Xuân Thưởng

Trưng Nữ Vương

5A

930.000

530.000

344.000

195.000

Trưng Nữ Vương

Hồ Châu Sơn

5C

570.000

325.000

211.000

120.000

Võ Trác

4B

1.370.000

781.000

507.000

288.000

4B

1.370.000

781.000

507.000

288.000

1C

5.670.000 3.232.000 2.098.000 1.191.000

7

Lê Trọng Bật

Sóng Hồng

8

Nguyễn Thượng Phương

Nguyễn Tất Thành

9

Nguyễn Tất Thành

10

Phạm Huy Thông

11

Sóng Hồng

12

5A

Tân Trào

Võ Trác
Ranh giới phường
Ranh giới phường Phú Bài
Thuỷ Phương
Ranh giới phường Phú
Võ Trác
Bài
Ranh giới phường Phú
Võ Trác
Bài
Ranh giới phường Phú Bài Võ Trác

13

Trịnh Cương

Võ Trác

5B

700.000

14

Trần Thanh Từ

Dương Khuê

5B

15

Trưng Nữ Vương

16

Vân Dương

Hoàng Hữu Thường

Phạm Huy Thông
Ranh giới phường
Ranh giới phường Phú Bài
Thủy Phương
Ranh giới phường Phú Bài Võ Trác

Giá ñất ở tại các phường thuộc thị xã Hương Thủy

930.000

530.000

344.000

195.000

3B

2.510.000 1.431.000

929.000

527.000

3B

2.510.000 1.431.000

929.000

527.000

399.000

259.000

147.000

700.000

399.000

259.000

147.000

4B

1.370.000

781.000

507.000

288.000

5A

930.000

530.000

344.000

195.000
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1

LOẠI
ðƯỜNG
5A

ðơn vị tính: ðồng/m2
MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ðẤT
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4
930.000
530.000
344.000
195.000

Chánh ðông

Tỉnh lộ 3

19

Châu Sơn

Nguyễn Tất Thành
Nhà ông Duyên

Nhà ông Quân

5C

570.000

325.000

211.000

120.000

17

TÊN ðƯỜNG PHỐ
Võ Trác
- nt -

- nt -

ðIỂM ðẦU
ðƯỜNG PHỐ
Nguyễn Tất Thành
Tân Trào

LOẠI
MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ðẤT
ðƯỜNG Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4
4C
1.280.000
730.000
474.000
269.000
5A

930.000

530.000

344.000

195.000

5C

570.000

325.000

211.000

120.000

5B

700.000

399.000

259.000

147.000

20

ðại Giang

ðuồi Thuỷ Châu

Tỉnh lộ 3

5C

570.000

325.000

211.000

120.000

21

Lợi Nông

ðuồi Thuỷ Châu

Tỉnh lộ 3

5C

570.000

325.000

211.000

120.000

22

Mai Xuân Thưởng

Châu Sơn

Lê Thanh Nghị

5C

570.000

325.000

211.000

120.000

23

Võ Khoa

Nguyễn Tất Thành

Số nhà 5 Võ Khoa

5B

700.000

399.000

259.000

147.000

Số nhà 5 Võ Khoa

Võ Liêm (cầu Kênh)
Số nhà 37 Võ Liêm (ngã
tư)

5C

570.000

325.000

211.000

120.000

5A

930.000

530.000

344.000

195.000

5C

570.000

325.000

211.000

120.000

5B

700.000

399.000

259.000

147.000

5C

570.000

325.000

211.000

120.000

- nt 24

Võ Liêm

Nguyễn Tất Thành
- nt -

25
26

Số nhà 37 Võ Liêm (ngã
Võ Liêm (cầu Kênh)
tư)

Các tuyến ñường có ñiểm
ñầu Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Tất Thành
ñiểm cuối ñến hết ñường
Các tuyến ñường còn lại

Hết ñường

CÔNG BÁO/Số 18/Ngày 16-01-2020

18

ðIỂM CUỐI
ðƯỜNG PHỐ
Tân Trào
Ranh giới phường
Thuỷ Lương
ðường Thủy Lợi (Cuối
thôn Chánh ðông)
Nhà ông Duyên

TT
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Giá ñất ở tại các phường thuộc thị xã Hương Thủy

Khe Tre
Khe Tre
Khe Tre
Khe Tre
Khe Tre
Khe Tre

ðịa giới hành chính xã Hương Phú
Võ Hạp
Bế Văn ðàn
A Lơn
Nam cầu Khe Tre Km
Ngã 3 Thượng Lộ

Võ Hạp
Bế Văn ðàn
A Lơn
Bắc cầu Khe Tre
Ngã ba Thượng Lộ
Giáp ranh thị trấn - Hương Hòa

2A
1C
1B
1A
1C
2A

750.000
1.000.000
1.100.000
1.250.000
1.000.000
750.000

399.000
544.000
615.000
691.000
544.000
399.000

223.000
309.000
336.000
382.000
309.000
223.000

128.000
176.000
186.000
206.000
176.000
128.000

7

Tả Trạch

Khe Tre

Giáp Bến xe

1A

1.250.000

691.000

382.000

206.000

8

Tả Trạch

Từ Bến xe

ðặng Hữu Khuê

1B

1.100.000

615.000

336.000

186.000

9
10

Tả Trạch
Tả Trạch

ðặng Hữu Khuê
Trần Hữu Trung

2A
2C

750.000
505.000

399.000
284.000

223.000
158.000

128.000
95.000

11

Nguyễn Thế Lịch

1A

1.250.000

691.000

382.000

206.000

12
13

Nguyễn Thế Lịch
Nguyễn Thế Lịch

1B
1C

1.100.000
1.000.000

615.000
544.000

336.000
309.000

186.000
176.000

14

Trục ñường số 1

1C

1.000.000

544.000

309.000

176.000

15
16

Trục ñường số 2
Trục ñường số 2

1B
1C

1.100.000
1.000.000

615.000
544.000

336.000
309.000

186.000
176.000

17

Trục ñường số 3

2C

505.000

284.000

158.000

95.000

18
19
20

ðại Hóa
ðại Hóa
Phùng ðông

1C
2A
2B

1.000.000
750.000
580.000

544.000
399.000
327.000

309.000
223.000
179.000

176.000
128.000
95.000

Trần Hữu Trung
Giáp ranh thị trấn - Hương Lộc
Ngã tư Ban quản lý rừng
Khe Tre
phòng hộ
Ngã tư Ban quản lý rừng phòng hộ Ngã 3 nhà ông Hán
Ngã 3 nhà ông Hán
Phùng ðông
Trung tâm bồi dưỡng
Nguyễn Thế Lịch
chính trị Huyện
Nguyễn Thế Lịch
A Lơn
A Lơn
Võ Hạp
ðội Thi hành án huyện
Phòng Tài chính
Nam ðông
Khe Tre
Hết ñất ông Sính
Ranh giới ñất ông Sính
Phùng ðông
Trụcñườngsố2(nhàôngTrươngQuangMinh) ðại Hóa

Giá ñất ở tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam ðông
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1
2
3
4
5
6

66

TT

PHỤ LỤC 11. GIÁ ðẤT Ở TẠI THỊ TRẤN KHE TRE
(Ban hành kèm theo Công văn số 10/HðND-TH ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
ðơn vị tính: ðồng/m2
MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ðẤT
TÊN ðƯỜNG
ðIỂM ðẦU
ðIỂM CUỐI
LOẠI
PHỐ
ðƯỜNG PHỐ
ðƯỜNG PHỐ
ðƯỜNG Vị trí 1
Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

TT

TÊN ðƯỜNG
PHỐ

ðIỂM ðẦU
ðƯỜNG PHỐ

ðIỂM CUỐI
ðƯỜNG PHỐ

LOẠI
ðƯỜNG

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ðẤT
Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Trần Văn Quang

Khe Tre

Trương Trọng Trân

2B

580.000

327.000

179.000

95.000

22

Trần Văn Quang

Trương Trọng Trân

Xã Rai

2B

580.000

327.000

179.000

95.000

23
24

Xã Rai
Khe Tre
Trương Trọng Trân Khe Tre

2B
2B

580.000
580.000

327.000
327.000

179.000
179.000

95.000
95.000

25

Quỳnh Meo

ðường Khe Tre

2B

580.000

327.000

179.000

95.000

26

Ra ðàng

ðường Khe Tre

2B

580.000

327.000

179.000

95.000

27

A Lơn

Khe Tre

1C

1.000.000

544.000

309.000

176.000

28
29

A Lơn
Bế Văn ðàn

Ngã tư ñường vào K4 (nhà ông Thọ)
ðường Khe Tre

2C
1C

505.000
1.000.000

284.000
544.000

158.000
309.000

95.000
176.000

30

Trường Sơn ðông

Võ Hạp

2A

750.000

399.000

223.000

128.000

31
32
33

Trường Sơn ðông
Võ Hạp
Tô Vĩnh Diện

Võ Hạp
Khe Tre
Khe Tre

Trần Văn Quang
Trần Văn Quang
Hết ñường (nhà ông
Nguyễn Huyên)
Quỳnh Meo
Ngã tư ñường vào K4
(nhà ông Thọ)
Hết ñường
Võ Hạp
ðịa giới hành chính xã
Hương Phú
Bế Văn ðàn
Cầu Leno
Trường Sơn ðông

1C
1C
1C

1.000.000
1.000.000
1.000.000

544.000
544.000
544.000

309.000
309.000
309.000

176.000
176.000
176.000

34

ðặng Hữu Khuê

Tả Trạch

Trần Hữu Trung

2B

580.000

327.000

179.000

95.000

35
36

ðặng Hữu Khuê
Trần Hữu Trung

505.000
455.000

284.000
243.000

158.000
138.000

95.000
63.000

Bùi Quốc Hưng

3B

455.000

243.000

138.000

63.000

38
39
40

Trục ñường số 4
Trục ñường số 5
Trục ñường số 6
Trục ñường số 7
(Tổ dân phố 1)

Giáp Hương Lộc
Giáp Hương Lộc
Giáp ranh thôn Ka Tư, xã
Hương Phú
Trục ñường số 2
ðại Hóa
Hết ñường

2C
3B

37

Trần Hữu Trung
Tả Trạch
Giáp ranh thôn Phú Hòa, xã
Hương Phú
ðường Khe Tre (Hạt quản lý ñường bộ)
Ngã 3 nhà ông Hán
ðặng Hữu Khuê (Nhà ông Sinh)

2B
2B
3C

580.000
580.000
350.000

327.000
327.000
187.000

179.000
179.000
105.000

95.000
95.000
58.000

Nhà ông Lê Văn Thảo

Nhà ông Huỳnh Em

3C

350.000

187.000

105.000

58.000

41
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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.

