Tỉnh Thừa Thiên Huế
Số 23

Ngày 17 tháng 02 năm 2020

MỤC LỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH
06-02-2020

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HðND quy ñịnh mức chi ñối với các
Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên,
nhi ñồng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trang
03

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
14-02-2020

Quyết ñịnh số 07/2020/Qð-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm
pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan lĩnh vực
công thương.

07

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH
06-02-2020

Nghị quyết số 01/NQ-HðND về việc cho phép chuyển mục ñích
sử dụng rừng sang mục ñích khác.

09

06-02-2020

Nghị quyết số 02/NQ-HðND về việc bổ sung quy hoạch khu vực
khoáng sản ñất làm vật liệu san lấp vào Quy hoạch thăm dò
khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản ñến năm 2020,
ñịnh hướng ñến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế.

12

02

CÔNG BÁO/Số 23/Ngày 17-02-2020

06-02-2020

Nghị quyết số 03/NQ-HðND về nhiệm vụ ñiều chỉnh Quy hoạch
chung xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài mở rộng (giai ñoạn IV),
thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

16

06-02-2020

Nghị quyết số 04/NQ-HðND về việc thông qua hình thức thuê ñất
trả tiền thuê ñất một lần cho cả thời gian thuê.

25

06-02-2020

Nghị quyết số 05/NQ-HðND về việc sắp xếp, sáp nhập, thành lập
mới và ñổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên ñịa bàn tỉnh.

27

06-02-2020

Nghị quyết số 06/NQ-HðND về việc miễn nhiệm chức vụ
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với
ông Nguyễn Hồng Sơn.

30

06-02-2020

Nghị quyết số 07/NQ-HðND về việc xác nhận kết quả bầu cử
chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
ñối với ông Ngô Nam Cường.

31

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
06-02-2020

Quyết ñịnh số 372/Qð-UBND ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố
cháy lớn nhà cao tầng, khu ñô thị, khu công nghiệp, khu dân cư
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

33

12-02-2020

Quyết ñịnh số 422/Qð-UBND về việc công bố số liệu tỷ lệ hộ
gia ñình sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch tại khu vực
nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

46

CÔNG BÁO/Số 23/Ngày 17-02-2020

03

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 02/2020/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh mức chi ñối với các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo
thanh thiếu niên, nhi ñồng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính
quy ñịnh chế ñộ tài chính cho hoạt ñộng tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học
công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên
nhi ñồng;
Xét Tờ trình số 9151/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh mức chi ñối với các
Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi ñồng trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh: Các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và
kỹ thuật do ñịa phương tổ chức, gồm:
a) Hội thi sáng tạo kỹ thuật.
b) Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi ñồng.
2. ðối tượng áp dụng
a) Các tổ chức, cá nhân có công trình, giải pháp, ñề tài khoa học công nghệ ñược
xét tặng và nhận giải thưởng tại các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và
kỹ thuật.
b) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các tổ chức, cá nhân khác có
liên quan trong việc tham gia tổ chức, xét tặng giải thưởng tại các hội thi, cuộc thi
sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật.
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ðiều 2. Nội dung và mức chi
Chi giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân có các công trình, giải pháp, ñề tài ñoạt
giải thưởng tại các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật theo các
mức chi như sau:
a) ðối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật
Nội dung

Tiền thưởng

Giải nhất

20 triệu ñồng/giải

Giải nhì
Giải ba

15 triệu ñồng/giải
10 triệu ñồng/giải

Giải khuyến khích

5 triệu ñồng/giải

b) ðối với Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi ñồng
Nội dung
Giải ñặc biệt

Tiền thưởng
15 triệu ñồng/giải

Giải nhất

8 triệu ñồng/giải

Giải nhì

6 triệu ñồng/giải

Giải ba

4 triệu ñồng/giải

Giải khuyến khích

2 triệu ñồng/giải

c) Số lượng các giải thưởng quy ñịnh tại ñiểm a và ñiểm b nêu trên thực hiện
theo ðiều lệ hoặc Thể lệ tổ chức các cuộc thi, hội thi sáng tạo khoa học công nghệ và
kỹ thuật ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Chi khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc
trong tuyên truyền, vận ñộng, tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ
và kỹ thuật: Thực hiện theo các hình thức khen thưởng quy ñịnh tại Quyết ñịnh số
63/2019/Qð-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Quy chế thi ñua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Chi tổ chức xét chọn và chấm giải thưởng
a) Thuê chuyên gia phân tích, ñánh giá, khảo nghiệm công trình, giải pháp, ñề tài
dự thi: Mức chi 1.000.000 ñồng/công trình, giải pháp, ñề tài.
b) Họp Hội ñồng giám khảo
- Chủ tịch Hội ñồng: 500.000 ñồng/người/buổi.
- Ủy viên, thư ký: 300.000 ñồng/người/buổi.
4. Chi thù lao ñối với thành viên Ban Tổ chức và Ban Thư ký trong thời gian tổ
chức hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật theo kế hoạch ñược
cấp có thẩm quyền phê duyệt:
a) Ban Tổ chức: 300.000 ñồng/người/tháng.
b) Ban Thư ký: 200.000 ñồng/người/tháng.
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5. Chi hỗ trợ cho các tác giả ñoạt giải ñi nhận giải thưởng (gồm chi phí ñi lại,
tiền ăn, ở trong thời gian nhận giải thưởng): Thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị quyết
số 02/2018/NQ-HðND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh
quy ñịnh chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi hội nghị ñối với các cơ quan, ñơn vị thuộc
phạm vi quản lý trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
6. Các khoản chi khác phục vụ công tác tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo
khoa học công nghệ và kỹ thuật: Thực hiện theo các quy ñịnh hiện hành về chế ñộ và
ñịnh mức chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp ñồng và thực tế phát sinh
trong phạm vi dự toán ñược Trưởng Ban tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo
khoa học công nghệ và kỹ thuật phê duyệt, bao gồm:
a) Chi tuyên truyền, vận ñộng các tổ chức và cá nhân tham gia các hội thi, cuộc thi
sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật; tuyên truyền về các công trình, giải pháp,
ñề tài ñoạt giải.
b) Tổ chức Lễ phát ñộng, Lễ tổng kết và trao giải cho các hội thi, cuộc thi sáng tạo
khoa học công nghệ và kỹ thuật (gồm chi thuê ñịa ñiểm, trang trí, khánh tiết, văn nghệ và
chi khác liên quan trực tiếp ñến tổ chức Lễ phát ñộng, Lễ tổng kết và trao giải).
c) Thuê ñịa ñiểm trưng bày, triển lãm các công trình, giải pháp, ñề tài ñoạt giải
trong thời gian trao giải ở ñịa phương, trong nước và quốc tế.
d) Chi văn phòng phẩm, thanh toán dịch vụ công cộng (tiền ñiện, nước, thông tin
liên lạc), in ấn tài liệu, làm cúp, kỷ yếu của các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học
công nghệ và kỹ thuật.
ñ) Thuê nhân công ñể thực hiện các công việc khác có liên quan ñến công tác tổ
chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật.
e) Tổ chức hội nghị, hội thảo; thuê phương tiện ñi lại và công tác phí của
Ban Tổ chức, Ban Chỉ ñạo, Ban Thư ký theo chương trình, kế hoạch ñược phê duyệt:
Thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HðND ngày 30 tháng 3
năm 2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi hội nghị
ñối với các cơ quan, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
7. Trường hợp huy ñộng ñược nguồn kinh phí tài trợ hợp pháp (ngoài nguồn
kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ) ñược áp dụng mức chi cao hơn mức chi quy ñịnh
tại Nghị quyết này nhưng phải ñảm bảo trong phạm vi nguồn kinh phí huy ñộng ñược.
ðiều 3. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ ñược phân bổ trong dự toán ngân
sách hàng năm của ñơn vị tổ chức hội thi, cuộc thi.
2. Nguồn kinh phí khác: Kinh phí tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác
huy ñộng từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
ðiều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
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2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ,
quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
3. Trong quá trình thực hiện nếu các văn bản quy ñịnh về mức chi dẫn chiếu ñể
áp dụng tại Nghị quyết này ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các
văn bản sửa ñổi, bổ sung, thay thế ñó.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII,
kỳ họp bất thường lần thứ 6 thông qua ngày 06 tháng 02 năm 2020 và có hiệu lực kể
từ ngày 16 tháng 02 năm 2020./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

CÔNG BÁO/Số 23/Ngày 17-02-2020

07

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 07/2020/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 02 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành liên quan lĩnh vực công thương
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1828/TTr-SCT
ngày 30 tháng 9 năm 2019.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bãi bỏ 03 quyết ñịnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
liên quan ñến lĩnh vực công thương, sau ñây:
1. Quyết ñịnh số 2376/2008/Qð-UBND ngày 17/10/2008 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên,
ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2008-2010, tầm
nhìn ñến năm 2020;
2. Quyết ñịnh số 22/2012/Qð-UBND ngày 30/07/2012 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy ñịnh về quản lý và thực hiện quy hoạch
phát triển ñiện lực trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
3. Quyết ñịnh số 83/2016/Qð-UBND ngày 15/12/2016 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Quy chế quản lý hoạt ñộng hội chợ, triển lãm
thương mại, khuyến mại trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Công Thương,
Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên ðịnh
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 02 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc cho phép chuyển mục ñích sử dụng rừng sang mục ñích khác
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị ñịnh số 156/2018/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 2019 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy ñịnh về trồng rừng thay thế khi chuyển
mục ñích sử dụng rừng sang mục ñích khác;
Xét Tờ trình số 750/TTr-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc xem xét, quyết ñịnh chủ trương chuyển mục ñích sử dụng rừng
sang mục ñích khác; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Cho phép chuyển mục ñích sử dụng rừng trồng sản xuất sang mục ñích
khác ñể thực hiện 05 công trình, dự án (chi tiết tại Phụ lục ñính kèm).
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ,
quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII,
kỳ họp bất thường lần thứ 6 thông qua ngày 06 tháng 02 năm 2020./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Phụ lục: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH
CHUYỂN MỤC ðÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ðÍCH KHÁC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HðND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh)
(ðơn vị tính: hecta)

Tên công trình, dự án

ðịa ñiểm

Quy mô
diện tích
(ha)

Phân theo loại rừng
Tổng Rừng trồng

1

Dự án Xây dựng nhà máy sản xuất bê Phường Tứ Hạ,
tông thương phẩm và dây chuyền sản thị xã Hương
xuất cát nhân tạo
Trà

2,98

2

Dự án tổ hợp sản xuất, chế nông sản
hữu cơ

Xã Phong Thu,
huyện Phong
ðiền

15,17

3

Dự án xây dựng nhà máy sản xuất tà vẹt
bê tông dự ứng lực

Phường Tứ Hạ,
thị xã Hương
Trà

1,71

4

Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng
thiên nhiên Thác Trượt

Xã Hương Phú,
huyện Nam
ðông

4,12

Rừng
tự nhiên

Phân theo hiện trạng
Rừng
phòng hộ

Rừng
sản xuất

2,98

2,98

2,98

15,17

15,17

15,17

1,71

1,71

1,71

1,80

1,80

1,80
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Diện tích có rừng xin chuyển
mục ñích sử dụng sang mục ñích khác (ha)

TT

Tên công trình, dự án

ðịa ñiểm

Quy mô
diện tích
(ha)

Diện tích có rừng xin chuyển
mục ñích sử dụng sang mục ñích khác (ha)
Phân theo loại rừng
Tổng Rừng trồng

Tổng

Phường Thủy
Phương, thị xã
Hương Thủy

5,12

29,10

Rừng
phòng hộ

Rừng
sản xuất

0,85

0,85

0,85

22,51

22,51

22,51
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Dự án khai thác mỏ ñất làm vật liệu san
lấp tại khu vực ñồi Trốc Voi 1 - Giai
ñoạn 3

Rừng
tự nhiên

Phân theo hiện trạng

11

12
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 02/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ sung quy hoạch khu vực khoáng sản ñất làm vật liệu san lấp
vào Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản
ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị ñịnh số 158/2016/Nð-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ
về việc quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Khoáng sản;
Căn cứ Quyết ñịnh số 152/2008/Qð-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản
làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam ñến năm 2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 86/2009/Qð-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa
Thiên Huế ñến năm 2020;
Căn cứ Quyết ñịnh 1469/Qð-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam ñến
năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030;
Xét Tờ trình số 631/TTr-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc ñề nghị bổ sung khu vực khoáng sản ñất làm vật liệu san lấp vào Quy
hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản ñến năm 2020, ñịnh
hướng ñến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân
sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thống nhất bổ sung khu vực khoáng sản ñất làm vật liệu san lấp tại
khu vực ðộng ðá, xã Phong Thu, huyện Phong ðiền vào Quy hoạch thăm dò, khai
thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản ñến năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030
tỉnh Thừa Thiên Huế.
(Chi tiết tại phụ lục ñính kèm).
ðiều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
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2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại
biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ,
quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá VII, kỳ
họp bất thường lần thứ 6 thông qua ngày 06 tháng 02 năm 2020./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

TT

QHð39

ðất làm
vật liệu
san lấp

ðịa danh
(thôn/làng,
xã, huyện)

Khu vực
ðộng ðá,
xã Phong
Thu, huyện
Phong ðiền

Tọa ñộ VN-2000
(kinh tuyến trục 107o, múi chiếu 3o)
ðiểm
khép
X(m)
Y(m)
góc
M1
1.829.830,91 536.093,06
M2

1.829.940,34

536.185,39

M3

1.830.042,67

536.334,03

M4

1.829.924,67

536.394,15

M5

1.829.886,25

536.357,79

M6

1.829.868,80

536.295,98

M7

1.829.863,42

536.287,12

M8

1.829.842,05

536.278,34

M9

1.829.604,04

535.981,80

M10

1.829.658,31

536.248,95

M11

1.829.635,48

536.244,64

M12

1.829.515,63

536.247,58

M13

1.829.575,00

536.135,00

M14

1.829.580,00

536.117,00

M15

1.829.475,00

536.021,00

M16

1.829.418,42

536.019,29

M17

1.829.414,27

535.995,20

M18 1.829.392,18

535.927,31

Diện Mức ñộ
Tài
tích nghiên
nguyên
QH cứu ñịa
dự báo
chất
(ha)

6,5

ðánh
giá

600.000
m3 ñất

Hiện trạng

Các vấn ñề liên quan

Khu vực khoáng sản
ñất làm vật liệu san
lấp tại khu vực
ðộng ðá, xã Phong
Thu, huyện Phong
ðiền thuộc khoảnh
2, tiểu khu 13, xã
Phong Thu, huyện
Phong ðiền; theo
quy hoạch Bảo vệ
và Phát triển rừng
của tỉnh giai ñoạn
2009-2020 và kết
quả kiểm kê rừng ñã
ñược UBND tỉnh
phê duyệt thì khu
vực ñất san lấp
ðộng ðá thuộc quy
hoạch ñất khác
(ngoài quy hoạch
ñất lâm nghiệp)

Khu vực khoáng sản ñất làm
vật liệu san lấp tại khu vực
ðộng ðá, xã Phong Thu,
huyện Phong ðiền không
thuộc khu vực ñất có di tích
lịch sử - văn hoá, danh lam
thắng cảnh ñã ñược xếp hạng
hoặc ñược khoanh vùng bảo
vệ theo quy ñịnh của Luật Di
sản văn hóa; không thuộc khu
vực ñất quy hoạch dành cho
mục ñích quốc phòng, an
ninh, không gây ảnh hưởng
ñến việc thực hiện nhiệm vụ
quốc phòng, an ninh; không
thuộc khu vực ñất do cơ sở
tôn giáo sử dụng; không
thuộc hành lang, khu vực bảo
vệ hoặc phạm vi bảo vệ công
trình giao thông, thủy lợi, ñê
ñiều, hệ thống cấp nước,
thoát nước, xử lý chất thải,
dẫn ñiện, xăng dầu, khí,
thông tin liên lạc; xa khu vực
dân cư; không thuộc khu vực
cấm hoạt ñộng khoáng sản,
khu vực tạm thời cấm hoạt
ñộng khoáng sản.
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SHQH

Tên
mỏ
khoáng
sản

14

PHỤ LỤC
ðIỂM KHOÁNG SẢN BỔ SUNG QUY HOẠCH
(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HðND ngày 06/02/2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh)

BẢN ðỒ VỊ TRÍ KHOÁNG SẢN ðẤT LÀM VẬT LIỆU SAN LẤP BỔ SUNG QUY HOẠCH
Tại khu vực ðộng ðá, xã Phong Thu, huyện Phong ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế
(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HðND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh)
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CÔNG BÁO/Số 23/Ngày 17-02-2020
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 03/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ ñiều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài
mở rộng (giai ñoạn IV), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 37 Luật có liên quan ñến quy hoạch
ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ
về quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị ñịnh số
72/2019/Nð-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về Sửa ñổi bổ sung một số
ñiều của Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm ñịnh,
phê duyệt và quản lý quy hoạch ñô thị và Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06
tháng 5 năm 2015 quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Xét Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc xin ý kiến về nhiệm vụ ñiều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp
Phú Bài mở rộng (giai ñoạn IV), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng
nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành và thông qua Nhiệm vụ ñiều chỉnh Quy hoạch chung xây
dựng Khu công nghiệp Phú Bài mở rộng (giai ñoạn IV), thị xã Hương Thủy, tỉnh
Thừa Thiên Huế với những nội dung chính ñược nêu tại nhiệm vụ quy hoạch ban hành
kèm theo Nghị quyết này.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các bước tiếp theo của dự án ñúng quy ñịnh
pháp luật.
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2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ,
quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII,
kỳ họp bất thường lần thứ 6 thông qua ngày 06 tháng 02 năm 2020./.
CHỦ TỊCH

Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHIỆM VỤ
ðiều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp
Phú Bài mở rộng (giai ñoạn IV), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HðND ngày 06/02/2020
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

1. Tên quy hoạch: ðiều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp
Phú Bài mở rộng (giai ñoạn IV), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Phạm vi, ranh giới quy hoạch: Thuộc ñịa bàn xã Thủy Phù, thị xã
Hương Thủy, có giới hạn như sau:
- Phía Bắc: Giáp ñường tránh phía Tây thành phố Huế;
- Phía Nam: Giáp ñồi núi, hồ Khe Lời, ñường dân sinh và sông Ông Giá.
- Phía Ðông: Giáp khu dân cư xã Thuỷ Phù.
- Phía Tây: Giáp ñồi núi và Tỉnh lộ 15.
3. Quy mô lập quy hoạch: Khoảng 497,55 ha.
4. Tính chất: Là khu công nghiệp tổng hợp xanh, sạch, công nghệ tiên tiến,
chủ yếu bố trí các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp nhẹ,
công nghiệp sạch.
5. Mục tiêu:
- Cụ thể hóa việc ñiều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh
Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 ñã ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Cụ thể hóa các ñịnh hướng của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
thị xã Hương Thủy, các chủ trương chính sách của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh
Thừa Thiên Huế về ñầu tư phát triển khu vực Khu công nghiệp Phú Bài trong giai
ñoạn hiện nay;
- Phát triển khu công nghiệp xanh, công nghiệp sạch, công nghệ tiên tiến nhằm
tạo ra các sản phẩm có chất lượng và giá trị cao, ñầu tư có hiệu quả;
- Phục vụ kêu gọi các nhà ñầu tư thứ cấp với tỷ lệ lĩnh vực, ngành nghề phù hợp
nhằm ñảm bảo các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật - ñặc biệt là hệ thống xử lí nước thải
và môi trường;
- Kết nối về mặt tổ chức tổ chức không gian, hạ tầng kỹ thuật của khu vực
quy hoạch với các khu vực chức năng lân cận, ñảm bảo tính ñồng bộ, hiệu quả và
bền vững;
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- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng ñất ñai và xây dựng theo quy
hoạch, triển khai lập các quy hoạch chi tiết 1/500 và lập các dự án ñầu tư xây dựng
các hạng mục công trình.
6. Các chỉ tiêu quy hoạch chính:
- Các chỉ tiêu về sử dụng ñất: Tỷ lệ các loại ñất trong khu công nghiệp ñảm bảo
phù hợp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, cụ thể như sau:
Loại ñất
Nhà máy, kho tàng
Các khu kỹ thuật
Công trình hành chính, dịch vụ
Giao thông
Cây xanh

Tỷ lệ (% diện tích toàn khu)
≥55
≥1
≥1
≥8
≥10

- Mật ñộ xây dựng gộp (brut-tô) tối ña trong toàn khu công nghiệp là 50%.
- Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật:
TT

Thành phần

1

Cấp ñiện
- Khu vực các nhà máy
- Khu kỹ thuật
- Khu ñiều hành và dịch vụ
- Khu kho tàng
- Khu công viên cây xanh, giao thông
Cấp nước
- Các xí nghiệp công nghiệp
- Các công trình trung tâm ñiều hành
- Giao thông, cây xanh
- Nước dự phòng
Thoát nước thải
Vệ sinh môi trường
- Rác thải phát sinh
- Tỷ lệ thu gom

2

3
4

ðơn vị

Chỉ tiêu
quy hoạch

KW/ha
KW/ha
KW/ha
KW/ha
KW/ha

250
100
100
50
50

m3/ha-ngñ
m3/ha-ngñ
m3/ha-ngñ
%
% cấp nước

50
20
10
30
≥80

kg/người-ngñ
%

0,9
≥90

- Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật khác tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn
hiện hành, ñược ñiều chỉnh, cân ñối và xác ñịnh chính xác trong quá trình lập ñồ án
quy hoạch.
7. Nội dung quy hoạch:
a) Phân tích, ñánh giá hiện trạng và việc thực hiện ñồ án quy hoạch chung xây
dựng ñã ñược phê duyệt:
* Rà soát, ñánh giá ñiều kiện hiện trạng:
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- Thu thập tài liệu, số liệu; ñiều tra các yếu tố mang tính quy mô vùng liên quan ñến
khu ñất, các ñiều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, dân cư, lao ñộng, hạ tầng kỹ thuật, …
có ảnh hưởng quyết ñịnh ñến việc khai thác, sử dụng ñất khu vực lập quy hoạch.
- Phân tích, ñánh giá các ñiều kiện, thực trạng ñất xây dựng, dân cư xã hội,
kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật của khu vực lập quy hoạch.
* Rà soát, ñánh giá việc thực hiện ñồ án quy hoạch chung xây dựng ñã ñược
phê duyệt:
- Rà soát, ñánh giá việc thực hiện ñồ án quy hoạch năm 2006 về các mặt: Hiện
trạng xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường khu công nghiệp; không
gian kiến trúc - cảnh quan; sử dụng ñất; vai trò và hiệu quả của các công trình sản xuất
và dịch vụ công cộng; kết nối hạ tầng; tác ñộng môi trường; kế hoạch triển khai, nguồn
lực thực hiện và hiệu quả ñầu tư.
- Từng nội dung trong việc rà soát, ñánh giá việc thực hiện ñồ án quy hoạch
năm 2006 cần ñược phân tích, ñánh giá các ưu ñiểm, các vấn ñề tồn tại, chỉ ra những
vấn ñề bức xúc, khiếm khuyết, nhược ñiểm; xác ñịnh các nội dung phải ñiều chỉnh
mà quy hoạch lần này cần giải quyết.
* Các chương trình, ñồ án, dự án có liên quan:
- Nhận xét chung về các dự án và chương trình ñang triển khai. Tính hiệu quả
và sự phù hợp của các dự án, chương trình với mục tiêu, tầm nhìn phát triển.
- Phân tích các mối quan hệ tương hỗ với Khu công nghiệp Phú Bài ñã triển khai
(giai ñoạn I, II, III), khả năng cân ñối quỹ ñất, phát triển hiệu quả sử dụng ñất ñối với các
khu vực sản xuất, phân bố các chức năng giữa các khu vực trong tổng thể Khu công
nghiệp Phú Bài ñã ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
* ðánh giá tổng hợp: ðánh giá tổng hợp thực trạng nguồn lực và ưu thế phát
triển (xác ñịnh các ñiểm mạnh - ñiểm yếu - cơ hội - thách thức). Làm cơ sở cho việc
tạo lập ý tưởng, chiến lược phát triển, ñảm bảo tính khả thi, phát triển bền vững cho
Khu công nghiệp Phú Bài mở rộng.
b) Xác ñịnh mục tiêu, ñộng lực phát triển:
Dự báo quy mô lao ñộng; Lựa chọn, xác ñịnh các chỉ tiêu ñất ñai, hạ tầng xã hội,
hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu; dự báo tăng trưởng về kinh tế, xã hội và quá trình
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao ñộng, các cơ sở sản xuất nhà máy, xí nghiệp;
xác ñịnh nhu cầu phát triển các ngành công nghiệp của thế giới trong giai ñoạn hiện nay.
- Xác ñịnh ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp phù hợp với mục tiêu hình
thành khu công nghiệp xanh, sạch, công nghệ hiện ñại.
c) Quy hoạch sử dụng ñất và phân khu chức năng:
- ðề xuất, lựa chọn cấu trúc phát triển không gian khu quy hoạch, ñưa ra các
giải pháp quy hoạch sử dụng ñất, chỉ tiêu sử dụng ñất.
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- Các hạng mục phân khu chức năng dự kiến:
+ Khu ñất nhà máy xí nghiệp, công nghiệp, kho bãi.
+ Khu trung tâm (nhà ñiều hành, khu dịch vụ).
+ Khu ñất công trình ñầu mối hạ tầng kỹ thuật.
+ Khu cây xanh mặt nước: ðất cây xanh (cảnh quan, tâm linh), ñất mặt nước...
+ Khu cây xanh cách ly, hành lang bảo vệ sông Phú Bài.
+ ðất giao thông.
d) Quy ñịnh kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan trong khu quy hoạch:
- Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan Khu công nghiệp Phú Bài mở rộng
(giai ñoạn IV) phải ñảm bảo ñược yếu tố thẩm mỹ, hiện ñại, hài hòa với khu vực
xung quanh, phù hợp với các quy ñịnh và Quy chuẩn xây dựng hiện hành. Tạo ñược
các ñiểm nhấn kiến trúc tại các vị trí có tầm nhìn tốt, ñóng góp bộ mặt kiến trúc cho
các tuyến ñường chính trong khu vực.
- ðề xuất các giải pháp về không gian kiến trúc, cảnh quan khu vực lập quy hoạch
phải hài hòa với Khu công nghiệp Phú Bài (giai ñoạn I, II, III) hiện có.
- Xác ñịnh các vùng kiến trúc, cảnh quan trong khu quy hoạch; ñề xuất tổ chức
không gian các trục, khu chức năng quan trọng; xác ñịnh các công trình ñiểm nhấn
trong khu vực quy hoạch theo các hướng tầm nhìn.
ñ) ðịnh hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
* Giao thông:
- ðiều chỉnh mạng lưới ñường ñồng bộ, phân tách rõ vai trò, chức năng ñối
nội - ñối ngoại; rà soát, khớp nối, thống nhất các quy hoạch, dự án liên quan; gắn kết
chặt chẽ với giao thông vùng, quốc gia, tạo thành hệ thống giao thông hoàn chỉnh.
- Xác ñịnh chỉ giới ñường ñỏ các tuyến ñường cấp khu vực và hệ thống hào,
tuy nen kỹ thuật. Tổ chức giao thông an toàn, ñảm bảo liên hệ giữa các khu vực và mối
liên hệ với mạng lưới bên ngoài.
* Chuẩn bị kỹ thuật (san nền, thoát nước mặt):
- ðánh giá ñịa hình, xác ñịnh các khu vực thuận lợi, ít thuận lợi, không thuận
lợi xây dựng, cấm xây dựng, hạn chế xây dựng,… ðánh giá tổng hợp và lựa chọn ñất
phát triển khu công nghiệp; xác ñịnh cốt xây dựng cho toàn khu vực; xác ñịnh cao ñộ
khống chế xây dựng cho từng khu vực và các trục giao thông chính. Nêu giải pháp
san nền cho từng khu vực.
- Phương án thoát nước mưa, xác ñịnh lưu vực, trục thoát nước chính, hướng
thoát nước chính, kích thước cống chính, vị trí miệng xả.
* Cấp nước: Xác ñịnh tiêu chuẩn, nhu cầu và nguồn cấp nước; Vị trí, quy mô
công trình cấp nước. Quy hoạch mạng lưới ñường ống cấp nước cho khu vực (hệ
thống mạng lưới ñường ống truyền tải và phân phối). ðề xuất giải pháp cấp nước
chữa cháy cho khu vực.
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* Cung cấp năng lượng (ñiện, khí ñốt): Xác ñịnh chỉ tiêu và tiêu chuẩn cấp
ñiện, công suất, nguồn cấp, vị trí, quy mô các trạm biến áp, các mạng lưới phân phối
chính. Xác ñịnh vị trí, quy mô công trình ñầu mối và mạng lưới truyền tải, phân phối
chính của hệ thống cung cấp năng lượng và chiếu sáng.
* Viễn thông: Dự báo các loại hình dịch vụ viễn thông cho khu vực lập quy
hoạch trên cơ sở ứng dụng công nghệ tiên tiến, ñồng thời có khả năng tương thích với
hạ tầng mạng ñã có. ðảm bảo thoả mãn tiêu chuẩn kết nối, lắp ñặt và khai thác bảo
dưỡng của quốc gia và quốc tế.
* Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang: Xác ñịnh chỉ tiêu, dự
báo tổng lượng nước thải và chất thải rắn, các giải pháp bảo vệ môi trường.
- Xác ñịnh vị trí và quy mô các trạm bơm, trạm xử lý nước thải; ñề xuất công nghệ
xử lý nước thải.
- Xác ñịnh nguồn tiếp nhận nước thải, kênh tiêu thoát nước chính của toàn bộ
khu công nghiệp, phân lưu vực thoát nước thải.
- Dự báo chi tiết nguồn và tổng lượng phát thải các loại chất thải rắn thông thường
và nguy hại.
- Xác ñịnh vị trí, quy mô các trạm trung chuyển, phạm vi thu gom, vận chuyển
chất thải rắn trong khu vực quy hoạch.
- Xây dựng kế hoạch và nguồn lực nhằm thu gom và xử lý triệt ñể chất thải rắn.
- Nghĩa trang: Xác ñịnh quy mô nghĩa trang, phương án di dời nghĩa trang hiện
hữu ra khỏi phạm vi lập quy hoạch (nếu có).
- ðề xuất giải pháp bảo vệ môi trường, ñảm bảo xây dựng khu công nghiệp
phát triển bền vững.
e) ðánh giá môi trường chiến lược:
- Xác ñịnh các vấn ñề môi trường chính, những bất cập trong và ngoài khu vực
lập quy hoạch.
- Hiện trạng các nguồn ô nhiễm có ảnh hưởng trực tiếp ñến môi trường.
- Dự báo diễn biến môi trường trong quá trình lập và thực hiện ñiều chỉnh
quy hoạch chung xây dựng.
- ðề xuất các biện pháp phòng ngừa và thứ tự ưu tiên thực hiện; ñề xuất các
khu vực cách ly, bảo vệ môi trường.
f) ðề xuất các hạng mục ưu tiên ñầu tư, sơ bộ nhu cầu vốn và nguồn lực
thực hiện: Luận cứ xác ñịnh danh mục các chương trình, dự án ưu tiên ñầu tư theo
các giai ñoạn quy hoạch; ñề xuất, kiến nghị nguồn lực thực hiện.
g) Lập Quy ñịnh quản lý theo quy hoạch: Nội dung theo quy ñịnh tại Khoản 1
ðiều 15 Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ và
phải có bản vẽ thu nhỏ kèm theo.
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8. Hồ sơ sản phẩm và dự toán kinh phí:
a) Hồ sơ sản phẩm:
TT Tên bản ñồ
A
1

2

3
4
5
6

7

8

9
B
1
2
3

Phần bản vẽ
Sơ ñồ vị trí và liên hệ vùng
Các bản ñồ hiện trạng: Hiện trạng sử
dụng ñất, kiến trúc cảnh quan và hạ
tầng xã hội, giao thông, cao ñộ nền và
thoát nước mưa, cung cấp năng lượng,
viễn thông, thoát nước thải, quản lý
chất thải rắn và nghĩa trang
Bản ñồ ñánh giá tổng hợp và lựa chọn
ñất xây dựng
Sơ ñồ cơ cấu phát triển khu quy hoạch
Sơ ñồ ñịnh hướng phát triển không gian
Bản ñồ quy hoạch sử dụng ñất
Các bản vẽ ñịnh hướng kiểm soát về
kiến trúc, cảnh quan: Xác ñịnh các
vùng kiến trúc, cảnh quan trong khu
quy hoạch; ñề xuất tổ chức không gian
các trục, khu chức năng quan trọng
Các bản ñồ ñịnh hướng phát triển hạ
tầng kỹ thuật: Giao thông, cao ñộ nền và
thoát nước mưa, cung cấp năng lượng,
viễn thông, cấp nước, thoát nước bẩn,
quản lý chất thải và nghĩa trang
Các bản vẽ về ñánh giá môi trường
chiến lược: Hiện trạng và ñánh giá
môi trường chiến lược
Phần văn bản
Thuyết minh tổng hợp và các văn bản
pháp lý liên quan
Quy ñịnh quản lý xây dựng theo quy
hoạch chung
Dự thảo tờ trình, quyết ñịnh phê duyệt
ñồ án quy hoạch

Tỷ lệ

Bản
vẽ
màu

Bản vẽ
màu thu
nhỏ (A3)

Thích hợp

x

x

1/5.000

x

x

1/5.000

x

x

Thích hợp
1/5.000
1/5.000

x
x
x

x
x
x

Thích hợp

x

x

1/5.000

x

x

Thích hợp

x

x

Các sơ ñồ, bản ñồ, bản vẽ ñược thể hiện lồng ghép trên nền bản ñồ ñịa hình
(trừ Sơ ñồ cơ cấu phát triển khu quy hoạch).
- Số lượng hồ sơ gồm: 10 bộ màu kèm theo 10 ñĩa CD chứa toàn bộ nội dung
ñồ án quy hoạch.
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- Nội dung và quy cách hồ sơ tuân thủ theo các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số
44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ; Thông tư số 12/2016/TTBXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng. Lưu ý cần thể hiện thêm bản ñồ
ñịa hình lồng ghép bản ñồ ñịa chính ñối với các loại bản ñồ sau: Hiện trạng sử dụng
ñất, kiến trúc cảnh quan và hạ tầng xã hội; quy hoạch sử dụng ñất; bản ñồ ñịnh hướng
phát triển hạ tầng kỹ thuật.
- ðối với việc cập nhật CSDL hiện trạng và ñồ án quy hoạch trên vào cơ sở dữ liệu
GISHue: Cơ quan tổ chức lập quy hoạch thực hiện các nội dung ñược quy ñịnh tại
ðiều 11 của Quyết ñịnh số 1422/Qð-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh
về việc ban hành Quy ñịnh thu thập, cập nhật, quản lý, tích hợp, khai thác và sử dụng
dữ liệu dùng chung trên ñịa bàn tỉnh và các quy ñịnh khác có liên quan (Lưu ý việc
bổ sung kinh phí thực hiện việc cập nhật ñồ án quy hoạch lên nền Gis Huế).
b) Dự toán kinh phí:
Sau khi Nhiệm vụ quy hoạch ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ñề nghị
Cơ quan tổ chức lập quy hoạch lập dự toán thiết kế theo ñịnh mức thiết kế quy hoạch
ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05 tháng 4 năm 2017 của
Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác ñịnh, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và
quy hoạch ñô thị gửi Sở Tài chính thẩm ñịnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
theo ñúng quy ñịnh.
c) Nguồn vốn: Vốn ngân sách và vốn huy ñộng khác (nếu có).
9. Tiến ñộ thực hiện:
a) Bắt ñầu thực hiện sau khi Nhiệm vụ quy hoạch ñược phê duyệt.
b) Thời gian hoàn thành trước 30 tháng 6 năm 2020.
10. Tổ chức thực hiện:
a) Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
b) Cơ quan thẩm ñịnh: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.
c) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp.
d) ðơn vị tư vấn lập quy hoạch: Theo Luật ñấu thầu.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua hình thức thuê ñất
trả tiền thuê ñất một lần cho cả thời gian thuê
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ
về sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai;
Xét Tờ trình số 689/TTr-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc ñề nghị thống nhất chủ trương về hình thức thuê ñất trả tiền thuê ñất
một lần cho cả thời gian thuê; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến
thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thống nhất chủ trương thực hiện hình thức thuê ñất trả tiền một lần cho
cả thời gian thuê ñối với 05 dự án tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô gồm:
1. Dự án Tổ hợp Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô.
2. Dự án Khu nghỉ dưỡng huyền thoại ðịa Trung Hải.
3. Dự án Khu biệt thự du lịch sinh thái biển Lăng Cô Spa Resort.
4 Dự án Khu phức hợp du lịch và dịch vụ ðăng Kim Long Thừa Thiên Huế.
5. Dự án Khu du lịch xanh Lăng Cô.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
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2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo
nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII,
kỳ họp bất thường lần thứ 6 thông qua ngày 06 tháng 02 năm 2020./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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NGHỊ QUYẾT
Về việc sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới và ñổi tên gọi
các thôn, tổ dân phố trên ñịa bàn tỉnh
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHOÁ VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt ñộng của thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV
ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt
ñộng của thôn, tổ dân phố;
Xét Tờ trình số 723/TTr-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc ñề nghị sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới và ñổi tên gọi các thôn, tổ
dân phố trên ñịa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh
và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành và thông qua phương án sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới
và ñổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên ñịa bàn tỉnh.
Tên gọi, quy mô số hộ gia ñình của các thôn, tổ dân phố sau khi sắp xếp, sáp
nhập, thành lập mới và ñổi tên gọi ñược thể hiện ở phụ lục kèm theo.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo
nhiệm vụ, quyền hạn ñược pháp luật quy ñịnh.
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Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khoá VII,
kỳ họp bất thường lần thứ 6 thông qua ngày 06 tháng 02 năm 2020./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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Phụ lục
TÊN GỌI, QUY MÔ SỐ HỘ GIA ðÌNH CỦA CÁC THÔN, TỔ DÂN PHỐ
SAU KHI SẮP XẾP, SÁP NHẬP, THÀNH LẬP MỚI
VÀ ðỔI TÊN GỌI TRÊN ðỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HðND ngày 06/02/2020
của Hội ñồng nhân dân tỉnh)
I. Huyện Phú Lộc
1. Xã Lộc Vĩnh:
Sáp nhập thôn ðông An và thôn Bình An 1 ñể thành lập thôn mới với tên gọi là thôn
Bình An, có 713 hộ.
2. Xã Lộc Tiến:
- Sắp xếp, sáp nhập 68 hộ của thôn Tam Vị vào thôn Phú Gia. Sau sắp xếp, sáp
nhập thôn Phú Gia có 308 hộ.
- Sắp xếp, sáp nhập 62 hộ dân còn lại của thôn Tam Vị vào thôn Thổ Sơn. Sau
sắp xếp, sáp nhập thôn Thổ Sơn có 293 hộ.
3. Xã Lộc Thủy:
- Sáp nhập thôn Nam Phước và thôn Thuỷ Yên Thôn ñể thành lập thôn mới với
tên gọi là thôn Thuỷ Yên Thôn, có 388 hộ.
- Sáp nhập thôn Phú Xuyên và thôn Phú Cường ñể thành lập thôn mới với tên gọi
là thôn Phú Cường Xuyên, có 566 hộ.
4. Thị trấn Phú Lộc:
Sáp nhập tổ dân phố ðá Bạc và tổ dân phố 1 ñể thành lập tổ dân phố mới với tên
gọi là tổ dân phố Mũi Né, có 401 hộ.
II. Huyện Phú Vang
1. Xã Phú Gia:
Sáp nhập thôn Hà Trữ B và thôn Kênh Tắc ñể thành lập thôn mới với tên gọi là thôn
Hà Kênh, có 205 hộ.
2. Xã Phú Xuân:
Sáp nhập thôn Quảng Xuyên và thôn Lê Bình ñể thành lập thôn mới với tên gọi là
thôn Quảng Xuyên, có 551 hộ.
3. Xã Phú Diên:
Sáp nhập thôn Kế Sung Thượng và thôn Thanh Mỹ ñể thành lập thôn mới với tên
gọi là thôn Kế Thượng Thanh, có 512 hộ.
4. Xã Phú Thượng:
Chia tách thôn Lại Thế ñể thành lập hai thôn mới, cụ thể như sau:
a) Thôn Lại Thế 1 có 684 hộ.
b) Thôn Lại Thế 2 có 736 hộ.
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NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên
Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHOÁ VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu,
từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;
Xét Tờ trình số 724/TTr-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh,
nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh và
kết quả biểu quyết công khai miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ
2016 - 2021 ngày 06 tháng 02 năm 2020,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
ñối với ông Nguyễn Hồng Sơn, ðại tá, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
ðiều 2. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Khoá VII, kỳ họp bất thường lần thứ 6 thông qua ngày 06 tháng 02 năm 2020./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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NGHỊ QUYẾT
Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHOÁ VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu,
từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;
Xét Tờ trình số 725/TTr-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giới thiệu người ra ứng cử chức vụ Ủy viên Ủy ban
nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng
nhân dân tỉnh và kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh,
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày 06 tháng 02 năm 2020,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ
2016 - 2021 ñối với ông Ngô Nam Cường, Thượng tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh.
(Có danh sách trích ngang kèm theo)
ðiều 2. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thực hiện chức năng,
nhiệm vụ và quyền hạn theo quy ñịnh của pháp luật.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khoá VII,
kỳ họp bất thường lần thứ 6 thông qua ngày 06 tháng 02 năm 2020./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HðND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của HðND tỉnh)

Họ và tên

Giới
tính

Dân
tộc

Quê quán

Quảng
1

Ngô Nam Cường

08/3/1974 Nam

Kinh

Phước,
Quảng
ðiền, Thừa
Thiên Huế

Chức vụ
hiện tại

Thượng tá, Chỉ
huy trưởng Bộ
Chỉ huy Quân
sự tỉnh

Chức
vụ
ñược
bầu

Trình ñộ
Ngày vào
ðảng

Ủy viên
UBND 29/01/1996
tỉnh

Học
vấn

Chuyên
môn

Chính
trị

12/12

Cử nhân
Quân sự

Cao
Cấp
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QUYẾT ðỊNH
Ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu ñô thị,
khu công nghiệp, khu dân cư trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13
ngày 22 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh 79/2014/Nð-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa
ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
Căn cứ Nghị ñịnh 83/2017/Nð-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy
ñịnh về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;
Căn cứ Nghị ñịnh số 30/2017/Nð-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy ñịnh
tổ chức, hoạt ñộng ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;
Căn cứ Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư;
Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,
cứu hộ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Công an tỉnh,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Kế hoạch ứng phó sự cố cháy lớn nhà
cao tầng, khu ñô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Công an tỉnh;
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ ñội
Biên phòng tỉnh; Giám ñốc các Sở; Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

CÔNG BÁO/Số 23/Ngày 17-02-2020
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu ñô thị, khu công nghiệp,
khu dân cư trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 372/Qð-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh)
Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về
tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư, ngày 09/01/2019,
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ñã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc nâng cao
hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên ñịa bàn. Tuy nhiên
qua quá trình theo dõi tổ chức thực hiện, tình hình cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp,
xảy ra nhiều vụ cháy nhà dân, cơ sở sản xuất, khu công nghiệp… gây thiệt hại lớn về
người và tài sản.
ðể chủ ñộng trong công tác phòng ngừa và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, ñặc biệt ñối với những cơ sở có tính chất
nguy hiểm cháy nổ như nhà cao tầng, khu ñô thị, khu công nghiệp, khu dân cư,
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu ñô thị, khu
công nghiệp, khu dân cư trên ñịa bàn tỉnh với những nội dung sau:
I. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU
1. Chủ ñộng phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó, triển khai khắc phục kịp thời và có
hiệu quả các tình huống cháy lớn nhà cao tầng, khu ñô thị, khu công nghiệp, khu dân cư
trên ñịa bàn tỉnh theo phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ,
phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), hạn chế ñến mức thấp nhất những thiệt hại về
người và tài sản do cháy lớn gây ra.
2. Xác ñịnh cụ thể nội dung, nhiệm vụ ñể triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị
số 03/CT-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả
công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,
ñảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.
3. Tổ chức, phân công nhiệm vụ hoạt ñộng của các cơ quan liên quan, bảo ñảm
sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng khi tham gia xử lý sự cố cháy, nổ lớn xảy ra;
xác ñịnh cơ quan chỉ ñạo, chỉ huy, lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và
chủng loại trang thiết bị, phương tiện phục vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; ñảm bảo
sự thống nhất ñầu mối chỉ ñạo hoạt ñộng ứng phó với sự cố cháy lớn nhà cao tầng,
khu ñô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên ñịa bàn tỉnh.
4. Từng bước ñầu tư, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, mua sắm phương tiện,
trang thiết bị và phát triển nguồn nhân lực cho các ñơn vị chuyên trách ñể thực hiện
nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cháy lớn nhà cao
tầng, khu ñô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên ñịa bàn tỉnh, ñáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh, gắn với củng cố
quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.
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II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Thường xuyên tuyên truyền, vận ñộng quần chúng nhân dân tích cực tham
gia công tác phòng cháy, chữa cháy; phòng ngừa, ứng phó khi có cháy, nổ lớn xảy ra.
Tăng cường công tác thông tin, giáo dục nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành,
các cơ quan, ñơn vị, cơ sở và quần chúng nhân dân về các quy ñịnh pháp luật, các
kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhằm huy ñộng sức mạnh của
cả hệ thống chính trị, của toàn dân vào công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,
cứu hộ nói chung và công tác ứng phó sự cố cháy lớn nói riêng.
2. Hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ ñạo về lĩnh vực ứng phó sự cố cháy lớn nhà
cao tầng, khu ñô thị, khu công nghiệp, khu dân cư; ñảm bảo cơ chế chính sách
thống nhất trong chỉ ñạo, chỉ huy, ñiều hành, ứng phó hiệu quả; khuyến khích các
thành phần tự nguyện tham gia hoạt ñộng ứng phó sự cố cháy, nổ lớn và tìm kiếm
cứu nạn.
3. Thường xuyên và ñịnh kỳ tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê, ñánh giá
thực trạng trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ñể
có kế hoạch huy ñộng phục vụ ứng phó với sự cố cháy, nổ lớn và ñầu tư kinh phí
mua sắm trang thiết bị chuyên dụng, vật tư, phương tiện ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên ñịa bàn tỉnh.
4. Căn cứ ñặc ñiểm tình hình của từng ñịa bàn, lĩnh vực quản lý ñể chủ ñộng
xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với cháy lớn tại nhà cao tầng, khu ñô thị, khu
công nghiệp, khu dân cư. Chú trọng tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy và cứu
nạn, cứu hộ có tham gia phối hợp của nhiều lực lượng do Công an tỉnh chủ trì tại các
cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao.
5. Tăng cường học tập kinh nghiệm quản lý, chỉ huy, ñiều hành, huấn luyện,
ñào tạo; khai thác có hiệu quả các nguồn vốn viện trợ, tài trợ, ñóng góp của tổ chức,
cá nhân trong và ngoài nước cho hoạt ñộng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
6. ðẩy mạnh ñầu tư phát triển và áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ mới
trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Bảo ñảm chi ñầu tư phát
triển từ nguồn ngân sách nhà nước theo thứ tự ưu tiên: mua sắm các trang thiết bị
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thiết yếu, chuyên dụng và xây dựng cơ sở
vật chất cho các ñơn vị chuyên trách thường trực ứng phó sự cố cháy, nổ lớn và công tác
tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.
III. HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ NGUYÊN TẮC, QUY TRÌNH ỨNG PHÓ
SỰ CỐ CHÁY, NỔ LỚN
1. Hệ thống tổ chức
Hệ thống tổ chức ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu ñô thị, khu công
nghiệp, khu dân cư từ cấp tỉnh ñến cấp xã như sau:
a) Cơ quan chỉ ñạo
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
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b) Cơ quan chỉ huy
- Cấp tỉnh: Công an tỉnh chủ trì (trong ñó lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH làm
nòng cốt) phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh,
Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý
Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và các ñơn vị liên quan.
- Cấp huyện: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các
huyện, thị xã, thành phố Huế.
- Cấp xã: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã,
phường, thị trấn.
c) Lực lượng ứng phó sự cố
Công an tỉnh, Quân ñội, Y tế, Hội Chữ thập ñỏ, lực lượng dân phòng, ðiện lực
Thừa Thiên Huế, Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế
và các lực lượng khác theo sự ñiều ñộng của UBND tỉnh.
2. Phương tiện, trang thiết bị
Xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ, xe cứu thương, xe thang, xe xúc, xe bồn chở
nước, xe ủi, xe cần cẩu, xe nâng, máy bơm chữa cháy, máy khoan cắt bê tông, mặt nạ
phòng ñộc, mặt nạ cách ly và các trang thiết bị chuyên dụng khác của Công an tỉnh và
các ban, ngành, cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp, cơ sở trên ñịa bàn tỉnh có thể huy
ñộng ñể tham gia ứng phó với cháy lớn.
3. Quy trình xử lý cháy nổ lớn
a) Nguyên tắc
Theo ðiều 30, Luật Phòng cháy, chữa cháy quy ñịnh biện pháp cơ bản trong
chữa cháy:
- Huy ñộng nhanh nhất các lực lượng, phương tiện ñể dập tắt ngay ñám cháy.
- Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan.
- Thống nhất chỉ huy, ñiều hành trong chữa cháy.
b) Quy trình
- Cơ sở ñịa bàn nơi xảy ra cháy thì người ñứng ñầu cơ sở, chủ hộ gia ñình phải
chỉ huy nhanh chóng thoát nạn, cứu người bị nạn và tổ chức công tác chữa cháy.
Chính quyền ñịa phương, các cơ quan ñơn vị chức năng của ñịa phương cần huy
ñộng tối ña lực lượng, phương tiện ñể cứu người bị nạn và chữa cháy.
- Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH)
Công an tỉnh là ñầu mối tiếp nhận thông tin về sự cố cháy nổ. Khi có cháy nổ lớn thì
nhanh chóng ñiều ñộng lực lượng và phương tiện tối ña của ñơn vị ñến hiện trường
làm công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
- Công an tỉnh huy ñộng tối ña lực lượng, phương tiện của mình ñể tham gia
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, báo cáo Bộ Công an xin huy ñộng các lực lượng
Cảnh sát PCCC&CNCH các ñịa phương lân cận, báo cáo UBND tỉnh về tình hình,
diễn biến vụ cháy và xin lệnh ban hành tình trạng khẩn cấp, ñề xuất huy ñộng lực lượng,
phương tiện của các cấp, các ngành tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
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- Khi phát hiện cháy và cháy lớn tại các cơ sở nhà cao tầng, khu ñô thị, khu
công nghiệp, khu dân cư, lực lượng PCCC cơ sở cần ñồng thời xử lý các việc sau:
+ Báo ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh (SðT: 114).
+ Tổ chức cứu chữa ban ñầu khi ñám cháy mới phát sinh, hướng dẫn thoát nạn
và phối hợp với lực lượng PCCC chuyên nghiệp tổ chức cứu người, tài sản.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của chỉ huy chữa cháy.
IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRONG THỰC HIỆN TỔ CHỨC
ỨNG PHÓ SỰ CỐ CHÁY LỚN
1. Tổ chức cứu người
- Hướng dẫn người ở khu vực cháy, nổ thoát ra ngoài ñể ñảm bảo an toàn và
tạo ñiều kiện cho các lực lượng chữa cháy thực hiện nhiệm vụ.
- Cứu người bị kẹt trong ñám cháy, người bị nạn tại công trình, cấu kiện xây dựng
bị sụp ñổ (kể cả người còn sống và ñã chết).
- Cứu người bị kẹt không có khả năng thoát khỏi khu vực cháy, nổ như: Bị kẹt
ở trên các tầng của nhà cao tầng, kẹt do lửa bao vây, bị ngạt khói, hơi khí ñộc không
thể thoát khỏi khu vực cháy, nổ.
- Tổ chức khẩn trương ñưa người bị nạn, bị bỏng, bị thương ñi cấp cứu tại các
cơ sở y tế.
2. Tổ chức chữa cháy, chống nổ, chống ñộc
- Huy ñộng lực lượng, phương tiện, kỹ thuật chữa cháy thích hợp ñể ngăn cháy lan
và dập tắt ñám cháy.
- Huy ñộng lực lượng, phương tiện kỹ thuật ñể dò tìm, phát hiện và ngăn ngừa
sự tác ñộng của hơi, khí ñộc hoặc chất nổ có trong ñám cháy nhằm ñảm bảo an toàn
trong quá trình xử lý sự cố.
- Huy ñộng lực lượng, phương tiện ñến hỗ trợ, giải tán các ñám ñông, ñảm bảo
trật tự, phân luồng giao thông trong và ngoài khu vực cháy.
3. Tổ chức cứu tài sản ra khỏi khu vực cháy, nổ
Huy ñộng lực lượng, phương tiện triển khai cứu tài sản, khẩn trương triển khai
các biện pháp chữa cháy, chống nổ, khói khí ñộc và bảo vệ tài sản quan trọng (nếu có).
4. Ổn ñịnh tình hình, khắc phục hậu quả
- Sau khi xử lý sự cố xong, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị có liên quan
ổn ñịnh tình hình, khắc phục hậu quả, giúp ñỡ, cứu trợ nạn nhân, chăm sóc sức khỏe,
ổn ñịnh ñời sống, thực hiện các biện pháp ñảm bảo vệ sinh môi trường và trật tự an toàn
xã hội, phục hồi sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt ñộng xã hội khác.
- Kịp thời phối hợp cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, ñiều tra
xác ñịnh nguyên nhân vụ cháy.
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V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Ban Chỉ ñạo chữa cháy
Huy ñộng lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ, vật tư, nguồn nước và vật liệu
chữa cháy ñể chữa cháy, hóa chất ñể tẩy ñộc; bảo ñảm các ñiều kiện phục vụ
chữa cháy như giao thông, trật tự, thông tin liên lạc, hậu cần chữa cháy, y tế và công tác
chính trị tư tưởng trong chữa cháy.
2. Ban Chỉ huy chữa cháy
- Huy ñộng lực lượng, phương tiện, tài sản, nguồn nước và vật liệu chữa cháy
ñể chữa cháy, hóa chất ñể tẩy ñộc.
- Xác ñịnh khu vực chữa cháy, ñề ra và tổ chức thực hiện các biện pháp kỹ thuật,
chiến thuật chữa cháy, quyết ñịnh phá dỡ nhà, công trình, chướng ngại vật và di chuyển
tài sản trong tình thế cấp thiết ñể cứu người, ngăn chặn nguy cơ cháy lớn, gây thiệt hại
nghiêm trọng về người và tài sản.
- ðề ra các yêu cầu về bảo ñảm giao thông, trật tự, cấm người và phương tiện
không có nhiệm vụ qua lại khu vực chữa cháy.
- Tổ chức hậu cần chữa cháy, phục vụ chữa cháy.
- Tổ chức thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy.
- Tổ chức công tác chính trị tư tưởng trong chữa cháy.
- Tổ chức thông tin về vụ cháy.
- ðề xuất các yêu cầu khắc phục cho công tác chữa cháy.
- Thường xuyên báo cáo tình hình, diễn biến ñám cháy cho Ban Chỉ ñạo chữa cháy.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết ñịnh chỉ huy chữa cháy của mình.
3. Công an tỉnh
- Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn trong lĩnh vực PCCC, chỉ ñạo các ñơn vị chuyên môn và phối hợp với các
ngành, ñơn vị liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy,
phân công nhiệm vụ cho các lực lượng, phương tiện bảo ñảm trật tự giao thông,
tổ chức hậu cần, thông tin liên lạc và y tế thực hiện các phương án chữa cháy,
cứu nạn, cứu hộ, là cơ quan phát ngôn chính thức tình hình diễn biến và các biện pháp
tiến hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
- Chủ ñộng xây dựng chương trình bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy,
cứu nạn, cứu hộ; mở các lớp tập huấn sử dụng phương tiện, thiết bị, kỹ năng tìm kiếm
người bị nạn trong ñám cháy cho các lực lượng ñể ñảm bảo chủ ñộng triển khai
ứng cứu khi có sự cố cháy, nổ lớn xảy ra.
- Phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông,
Báo Thừa Thiên Huế, ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, VTV8 ñẩy mạnh công tác
tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,
cứu hộ; vận ñộng nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân phòng

40

CÔNG BÁO/Số 23/Ngày 17-02-2020

cháy, chữa cháy; cảnh báo trên các phương tiện thông tin ñại chúng về các nguy cơ
gây cháy và hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, tự thoát nạn và cứu
người trong ñám cháy.
- Chủ trì phối hợp với các ñơn vị liên quan tiến hành diễn tập phương án chữa cháy
và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp tỉnh ñối với các cơ sở nhà cao tầng, khu ñô thị, khu
công nghiệp, khu dân cư trên ñịa bàn tỉnh ñể chủ ñộng ứng phó kịp thời khi có sự cố
cháy, nổ lớn xảy ra.
- Phối hợp, hướng dẫn các ñịa phương và cơ sở xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố
cháy lớn nhà cao tầng, khu ñô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên ñịa bàn tỉnh.
Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố cháy lớn trên ñịa bàn tỉnh,
báo cáo UBND tỉnh. Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác ứng phó sự cố
cháy lớn ñể ñề ra biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ứng phó sự cố
cháy lớn, hạn chế thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra.
- Chủ trì khảo sát, ñánh giá thực trạng công tác phòng cháy, chữa cháy và
cứu nạn, cứu hộ tại các nhà cao tầng, khu ñô thị, khu công nghiệp, khu dân cư ñể
tham mưu UBND tỉnh ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch, ñảm bảo phù hợp với yêu cầu
thực tế.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức hiệp ñồng chặt chẽ,
ñảm bảo ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ CC&CNCH
khi xảy ra sự cố cháy, nổ.
- Chỉ ñạo Công an các huyện, thị xã, thành phố chủ ñộng phân công lực lượng
tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tổ chức ñảm bảo an ninh trật tự và giao thông
thông suốt cho các lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp cận hiện
trường nhanh chóng; bảo vệ tài sản của nhà nước, tổ chức và công dân; phát hiện,
ngăn chặn, xử lý các ñối tượng lợi dụng sự cố cháy lớn ñể chiếm ñoạt tài sản và có
hành vi vi phạm pháp luật khác.
- Phối hợp với lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành hướng dẫn sơ tán,
di chuyển cán bộ, công nhân viên của các công ty, cơ quan, ban ngành và người dân
sinh sống tại các khu vực lân cận có khả năng bị cháy lan ñến nơi an toàn.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng ñiều tra nguyên nhân khi xảy ra sự cố cháy
lớn nhà cao tầng, khu ñô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên ñịa bàn tỉnh.
- Phối hợp với Sở Công Thương thường xuyên rà soát, bổ sung hoàn thiện kế hoạch
phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và kế hoạch chuẩn bị lực lượng, huy ñộng
phương tiện ứng phó sự cố hóa chất ñộc trong trường hợp cháy các cơ sở kinh doanh,
sản xuất hóa chất.
- Rà soát, tổng hợp, xây dựng danh mục các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ñể tham mưu ñề xuất UBND tỉnh trang bị
cho lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp, lực lượng dân phòng và
lực lượng PCCC cơ sở.
4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh
- Chỉ ñạo các cơ quan, ñơn vị trực thuộc chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng
tham gia ứng phó với các tình huống cháy lớn tại nhà cao tầng, khu ñô thị, khu công nghiệp,
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khu dân cư khi có yêu cầu. ðiều ñộng lực lượng, phương tiện phối hợp với các
lực lượng tham gia chữa cháy và giải tỏa ñám ñông tại nơi xảy ra sự cố cháy nổ lớn,
phân công các ñơn vị nghiệp vụ xử lý chất nổ, cấu kiện xây dựng có thể sụp ñổ,
trinh sát ñám cháy, xác ñịnh người bị nạn, thực hiện các biện pháp xử lý chất ñộc.
- Phối hợp Công an tỉnh tổ chức huấn luyện, diễn tập các tình huống chữa cháy
và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, chiến sỹ và lực lượng Dân quân tự vệ, ñảm bảo sử
dụng thành thạo các loại phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ ñược
trang bị.
- Xây dựng phương án huy ñộng lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó
kịp thời khi xảy ra sự cố cháy lớn.
- Phối hợp chặt chẽ với các ñơn vị quân ñội ñóng quân trên ñịa bàn tỉnh trong
việc huy ñộng lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có
tình huống cháy lớn xảy ra.
- Phối hợp với lực lượng Công an tỉnh chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị,
phương tiện phục vụ công tác phòng ñộc, tẩy ñộc, hướng dẫn cách xử lý và cảnh báo
cho các cơ quan, ban ngành và người dân sinh sống nằm trong bán kính khu vực chịu
ảnh hưởng của khói, khí ñộc di chuyển ñến nơi an toàn.
5. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế
- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy ứng phó sự cố cháy lớn tại ñịa phương.
- Hướng dẫn, chỉ ñạo tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy
chữa cháy cho cán bộ và nhân dân trên ñịa bàn; tổ chức xây dựng phong trào toàn dân
tham gia phòng cháy, chữa cháy trên ñịa bàn.
- Chỉ ñạo các cơ quan, ñơn vị, các xã, phường, thị trấn thuộc ñịa bàn quản lý rà soát
các nhà, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao ñể
có biện pháp phòng ngừa; xây dựng kế hoạch chuẩn bị lực lượng, phương tiện,
trang thiết bị sẵn sàng ñể huy ñộng ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố cháy lớn trên
ñịa bàn quản lý, khắc phục hậu quả khi có cháy xảy ra.
- Nắm tình hình cơ sở xảy ra sự cố cháy lớn và tình hình các cơ sở khác trong
các khu, cụm công nghiệp, thông tin ñầy ñủ tình hình cơ sở bị cháy cho Ban Chỉ ñạo
chữa cháy, sẵn sàng huy ñộng phương tiện ñể hỗ trợ cứu người, chống cháy lan và
chữa cháy theo yêu cầu của chỉ huy chữa cháy. Huy ñộng tổng hợp các lực lượng,
nguồn lực tham gia chữa cháy.
- Chỉ ñạo Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình ðô thị Huế huy ñộng
mức tối ña xe chở nước ñể phục vụ chữa cháy theo yêu cầu của Chỉ huy chữa cháy.
- Hàng năm dự toán kinh phí bảo ñảm cho hoạt ñộng phòng cháy, chữa cháy và
cứu nạn, cứu hộ trên ñịa bàn.
6. Sở Y tế
- Huy ñộng nhân lực, lực lượng y bác sĩ, phương tiện cấp cứu, cơ số máu, cơ số
thuốc cần thiết, ñảm bảo việc sơ cấp cứu ban ñầu và ñưa người bị nạn ñến cơ sở y tế
gần nhất khi có người bị thương do sự cố cháy lớn gây ra.
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- Xây dựng quy chế phối hợp với các ñơn vị khám chữa bệnh trên ñịa bàn tỉnh
trong việc huy ñộng lực lượng sơ cấp cứu và ñiều trị khi có sự cố cháy lớn xảy ra.
- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thực hiện việc trưng cầu mẫu giám ñịnh
AND theo quy ñịnh khi có các nạn nhân chưa ñược xác ñịnh danh tính, chưa ñược
gia ñình nhận dạng do cháy, nổ gây ra trước khi mai táng; bảo quản và xác ñịnh danh tính
nạn nhân bị thiệt mạng theo ñúng quy ñịnh ñể bàn giao cho gia ñình nạn nhân.
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế,
công nghiệp tỉnh ñảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh ở khu vực
xảy ra cháy lớn.
- Phối hợp với Công an tỉnh và các ñơn vị liên quan tiến hành diễn tập Kế hoạch
ứng phó sự cố cháy lớn theo sự chỉ ñạo của UBND tỉnh.
- Rà soát, ñánh giá, xây dựng chương trình, nội dung, trang thiết bị phục vụ
công tác ứng phó sự cố cháy lớn trên ñịa bàn tỉnh.
7. Sở Xây dựng
- Triển khai thực hiện Luật Xây dựng, Nghị ñịnh số 46/2015/Nð-CP, các
văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng và của UBND tỉnh có liên quan ñến
công tác phòng cháy, chữa cháy; tham mưu UBND tỉnh chỉ ñạo tiếp tục tăng cường
công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên ñịa bàn tỉnh.
- Nghiên cứu, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế
xây dựng các công trình, nhà cao tầng, nhà ở,… nhằm ñảm bảo an toàn phòng cháy,
chữa cháy và thoát nạn ñối với nhà cao tầng, khu ñô thị, khu công nghiệp, khu dân cư
trên ñịa bàn tỉnh.
- Phối hợp với Công an tỉnh và các ñơn vị liên quan thực hiện công tác ñảm bảo
an toàn phòng cháy, chữa cháy ñối với nhà cao tầng, khu ñô thị, khu công nghiệp,
khu dân cư thuộc phạm vi Sở Xây dựng quản lý.
- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ban, ngành thực hiện tốt
công tác thẩm ñịnh, cấp phép ñầu tư xây dựng các công trình, trong ñó yêu cầu
thực hiện nghiêm túc việc thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo quy ñịnh của
pháp luật.
8. Sở Giao thông vận tải
- Huy ñộng các lực lượng, phương tiện thuộc ngành quản lý, phối hợp tham gia
xử lý các sự cố cháy nhà cao tầng, khu ñô thị, khu công nghiệp, khu dân cư theo yêu
cầu của Ban Chỉ ñạo.
- Chỉ ñạo lực lượng Thanh tra Giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao
thông và các lực lượng chức năng của các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phân luồng,
phân làn, ñảm bảo giao thông trên các tuyến ñường khi có sự cố xảy ra.
9. Sở Công Thương
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm
tra và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản, vận chuyển và sản
xuất, kinh doanh hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, khí ñốt hóa lỏng trên ñịa bàn tỉnh.
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- Phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên rà soát, bổ sung hoàn thiện kế hoạch
phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và kế hoạch chuẩn bị lực lượng, huy ñộng
phương tiện ứng phó sự cố hóa chất ñộc trong trường hợp cháy các cơ sở kinh doanh,
sản xuất hóa chất.
- Chủ ñộng hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách
phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại gồm: các loại hình chợ, trung tâm
thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí ñốt
hóa lỏng, hợp tác xã thương mại, hệ thống ñại lý thương mại, ngành hóa chất, vật liệu
nổ công nghiệp nằm xen cài trong các cơ sở nhà cao tầng, khu ñô thị, khu công
nghiệp, khu dân cư nhằm ñảm bảo an toàn không ñể xảy ra sự cố cháy lớn.
10. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Báo Thừa
Thiên Huế, ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, VTV8
Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy; cảnh báo trên các
phương tiện thông tin ñại chúng về các nguy cơ gây cháy, hướng dẫn các biện pháp,
kỹ năng chữa cháy, thoát nạn và cứu người trong ñám cháy; thông tin, ñịnh hướng dư
luận về những sự cố cháy lớn trên ñịa bàn tỉnh.
11. Sở Kế hoạch và ðầu tư
Phối hợp với Sở Tài chính, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ñể
tổng hợp, lập kế hoạch ñầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm phương tiện, trang
thiết bị ứng phó sụ cố cháy lớn trên ñịa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
12. Sở Tài chính
- Thực hiện các quy ñịnh của nhà nước về tài chính ñối với các chương trình,
ñề án, dự án ñầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện, các ñiều kiện ñảm bảo hoạt
ñộng, phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên ñịa bàn tỉnh.
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và
TKCN tỉnh, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ, ñầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị,
phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các ñịa phương, cơ quan,
ñơn vị; xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc của các ñội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
thuộc Công an tỉnh.
- Tham mưu trình Hội ñồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh bố trí kinh phí cho
hoạt ñộng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong nhiệm vụ chi ngân sách
quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai hàng năm theo quy ñịnh của pháp luật.
13. Hội Chữ thập ñỏ tỉnh
- Củng cố, phát triển, tập huấn, trang bị dụng cụ cho mạng lưới sơ cứu, cấp cứu,
cứu nạn, cứu hộ thuộc Hội Chữ thập ñỏ.
- Phối hợp tham gia cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp khi có sự cố cháy lớn trên ñịa
bàn tỉnh.
- Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện và thiết lập vị trí sơ, cấp cứu nạn nhân ban
ñầu; chuyển giao các nạn nhân bị thương tích nặng cho các xe cấp cứu chuyển ñến
các cơ sở y tế ñiều trị.
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14. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh
- ðầu tư, nâng cấp hệ thống phòng cháy, chữa cháy, tăng cường công tác kiểm
tra, hướng dẫn về an toàn phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trong các khu kinh tế,
khu công nghiệp, nhất là tại những cơ sở có nguy cơ cháy lớn.
- Nắm bắt thông tin và phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, ñề xuất hướng xử lý
các cơ sở trong phạm vi quản lý vi phạm các quy ñịnh về an toàn phòng cháy, chữa
cháy có nguy cơ xảy ra cháy lớn.
- Xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó sự cố cháy lớn tại các khu kinh tế,
khu công nghiệp trên ñịa bàn; tham gia phối hợp với các ñơn vị liên quan tổ chức ứng
phó khi có sự cố cháy lớn xảy ra.
15. Công ty ðiện lực Thừa Thiên Huế
- Tiến hành cắt ñiện kịp thời ñể ñảm bảo an toàn cho các lực lượng, phương tiện
tham gia ứng phó khi có sự cố cháy lớn xảy ra.
- Huy ñộng lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ công tác ứng phó sự cố
cháy lớn theo huy ñộng của UBND tỉnh.
16. Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế
- Phối hợp với Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống trụ
nước chữa cháy trên ñịa bàn tỉnh; rà soát, ñề xuất lắp ñặt mới các trụ nước chữa cháy
tại các khu vực dân cư, khu ñô thị, khu công nghiệp tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra
cháy lớn.
- ðảm bảo lưu lượng và áp lực nước liên tục trên các tuyến ñường ống lấy nước
phục vụ công tác chữa cháy khi có sự cố cháy lớn xảy ra.
17. Các Sở, ban, ngành, ñơn vị khác
- Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ thực tế, lĩnh vực, ñịa bàn hoạt ñộng ñể thành lập,
kiện toàn Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ quan, ñơn vị mình.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng cháy,
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, công nhân viên chức trong từng cơ quan,
ñơn vị.
- Có phương án ñầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với tính chất, ñặc ñiểm của
cơ quan, ñơn vị mình.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố,
người ñứng ñầu các cơ sở sản xuất, nhà cao tầng, theo chức năng nhiệm vụ ñược
phân công chỉ ñạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở cơ quan, ñơn vị, ñịa
phương mình. ðịnh kỳ hàng năm tổ chức sơ kết ñánh giá tình hình, kết quả thực hiện
và báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) ñể theo dõi, chỉ ñạo.
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2. Giao Công an tỉnh là cơ quan thường trực về công tác PCCC, giúp UBND tỉnh
theo dõi, kiểm tra, ñôn ñốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã,
thành phố, người ñứng ñầu các cơ sở, cơ quan, ñơn vị trong việc triển khai thực hiện
kế hoạch. Thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo UBND tỉnh theo quy ñịnh.
Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan,
ñơn vị, ñịa phương kịp thời phản ánh về Công an tỉnh ñể tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh
chỉ ñạo, giải quyết./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 422/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 02 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc công bố số liệu tỷ lệ hộ gia ñình sử dụng nước hợp vệ sinh
và nước sạch tại khu vực nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết ñịnh số 4826/Qð-BNN-TCTL ngày 07 tháng 12 năm 2018 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Bộ chỉ số theo
dõi - ñánh giá nước sạch nông thôn và tài liệu hướng dẫn triển khai;
Theo ñề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số
137/TTr-SNNPTNT ngày 06 tháng 02 năm 2020,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công bố số liệu tỷ lệ hộ gia ñình sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch
tại khu vực nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 như sau:
1. Chỉ số 1 - Tỷ lệ hộ gia ñình sử dụng nước hợp vệ sinh: 100%.
2. Chỉ số 2 - Tỷ lệ hộ gia ñình sử dụng nước sạch ñáp ứng Quy chuẩn Việt Nam
(QCVN 02: 2009/BYT): 85%.
3. Chỉ số 3 - Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh: 100%.
4. Chỉ số 4 - Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch ñáp ứng Quy chuẩn Việt Nam
(QCVN 02: 2009/BYT): 78%.
5. Chỉ số 5 - Tỷ lệ các công trình cấp nước tập trung hoạt ñộng hiệu quả, bền vững
theo các cấp ñộ: Bền vững 46%; tương ñối bền vững 27%; kém bền vững 24%;
không hoạt ñộng 3%.
Các chỉ số sau khi công bố ñược ñăng tải trên trang thông tin ñiện tử của Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế ñể các tổ chức, cá nhân có thể
tra cứu, sử dụng khi cần thiết.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các sở: Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và ðào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch
và ðầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế;
Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Thủ trưởng các ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
Văn Cao

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.

