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VĂN BẢN QUY PHẠM
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
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11-3-2020

Quyết ñịnh số 14/2020/Qð-UBND ban hành Quy chế quản lý
việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại
các cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Quyết ñịnh số 15/2020/Qð-UBND về việc tổ chức lại các phòng
chuyên môn thuộc Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
06-3-2020

Quyết ñịnh số 626/Qð-UBND về việc bổ nhiệm ông Phan
Quý Phương, giữ chức vụ Giám ñốc Sở Tài chính.
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09-3-2020

Quyết ñịnh số 633/Qð-UBND về việc bổ nhiệm ông ðoàn
Minh Thắng, giữ chức vụ Phó Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo.
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Quyết ñịnh số 634/Qð-UBND về việc phê duyệt ðề án thí ñiểm
dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch trong ñô thị bằng xe ô tô
2 tầng, thoáng nóc tại thành phố Huế.
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12-3-2020

Quyết ñịnh số 676/Qð-UBND về việc thành lập Trung tâm
Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Huế trên cơ sở
hợp nhất ðài Truyền thanh thành phố Huế, Bảo tàng Văn hóa Huế
và Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố Huế.

18
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Quyết ñịnh số 685/Qð-UBND về việc thành lập Khu bảo vệ
nguồn lợi thủy sản An Xuân.
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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: 14/2020/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 3 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ,
công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan hành chính
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 5 năm 2015;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2007/Nð-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ
về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Căn cứ Nghị ñịnh số 94/2015/Nð-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 136/2007/Nð-CP ngày 17 tháng 8
năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Căn cứ Quyết ñịnh số 58/2012/Qð-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2012 của
Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ;
Căn cứ Thông tư số 29/2016/TT-BCA ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công an
hướng dẫn việc cấp, sửa ñổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân
Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Ngoại giao
hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa ñổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
và cấp công hàm ñề nghị cấp thị thực;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Ngoại vụ.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế quản lý việc ra nước ngoài
của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan hành chính thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
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ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2020 và thay thế
Quyết ñịnh số 39/2016/Qð-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh
Thừa Thiên Huế.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Ngoại vụ;
Nội vụ; Giám ñốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, ñơn vị, 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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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
QUY CHẾ

Quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại
các cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 14/2020/Qð-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1.Phạm vi áp dụng
Quy chế này quy ñịnh việc quản lý ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
làm việc tại các cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
1.Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc
Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.
2. Người ñược cấp có thẩm quyền của Nhà nước luân chuyển sang giữ chức vụ
chủ chốt tại các hội mà vẫn xác ñịnh là công chức.
3. Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.
4. Người ñứng ñầu, cấp phó của người ñứng ñầu của ñơn vị sự nghiệp công lập;
người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó tổ chức cấu thành ñơn vị sự nghiệp công lập
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Người ñứng ñầu ñơn vị sự nghiệp công thuộc cơ quan chuyên môn thuộc
Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.
6. Người giữ các vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước trong ñơn vị
sự nghiệp công lập ñược giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.
ðiều 3. Việc quản lý xuất cảnh, nhập cảnh và sử dụng, quản lý hộ chiếu của
cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo Nghị ñịnh số 136/2007/Nð-CP ngày 17
tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Nghị ñịnh số 94/2015/Nð-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 về sửa ñổi, bổ sung một
số ñiều của Nghị ñịnh số 136/2007/Nð-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh,
nhập cảnh của công dân Việt Nam, Thông tư số 29/2016/TT-BCA ngày 06 tháng 7
năm 2016 của Bộ Công an về hướng dẫn việc cấp, sửa ñổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông
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ở trong nước cho công dân Việt Nam; Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30 tháng 6
năm 2016 của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa ñổi, bổ sung hộ
chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm ñề nghị cấp thị thực và Quyết ñịnh
số 58/2012/Qð-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc
sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và các quy ñịnh pháp luật
hiện hành.
Chương II
QUY ðỊNH QUẢN LÝ VIỆC RA NƯỚC NGOÀI
CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
ðiều 4. Quy ñịnh về xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
ñi việc riêng
1. Xuất cảnh việc riêng ñược quy ñịnh tại Quy chế này như sau:
Xuất cảnh với mục ñích cá nhân hoặc xuất cảnh bằng kinh phí cá nhân chi trả.
2. ðối với các chức vụ lãnh ñạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân
các huyện, thị xã và thành phố Huế, xuất cảnh việc riêng phải có Quyết ñịnh cho phép
của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quy trình thủ tục ñược áp dụng theo quy ñịnh chung về
xuất cảnh của công chức, viên chức nhà nước ñi việc công.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thủ trưởng các Sở, ban,
ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế ra
quyết ñịnh cho phép cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền xuất cảnh ñi nước
ngoài việc riêng. Quy trình, thủ tục xuất cảnh ñi việc riêng do Thủ trưởng các cơ quan,
sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế ban hành.
ðiều 5. Quy ñịnh về xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
ñi việc công
Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý và ban hành quyết ñịnh cử cán bộ,
công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ñi
nước ngoài về việc công.
1. Cơ quan có nhu cầu cử cán bộ ñi công tác nước ngoài phải tuân theo các
quy ñịnh sau:
a) Lựa chọn và ñề cử nhân sự ñi công tác nước ngoài.
b) Thủ trưởng các cơ quan phải có văn bản ñề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra
quyết ñịnh cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý ñi công tác nước
ngoài trình Ủy ban nhân dân tỉnh, ñồng gửi Sở Ngoại vụ.
c) Văn bản phải có chữ ký trực tiếp của lãnh ñạo và ñóng dấu của cơ quan.
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d) Văn bản bao gồm các nội dung chính sau:
Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, chức vụ, số hộ chiếu, ngày cấp, mã ngạch,
bậc, hệ số lương, ñảng viên (nếu có) của người ñược cử hoặc cho phép ñi nước ngoài.
Trường hợp có ñề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cần nêu rõ tại
văn bản báo cáo.
Nước ñến, thời gian ñến, mục ñích công tác ở nước ngoài, kinh phí chuyến ñi.
ñ) ðối với các ñoàn xuất cảnh ñến cùng một nước, cùng thời gian, mục ñích,
kinh phí, phải có một cơ quan ñứng ra làm ñầu mối hoàn tất thủ tục, tránh trường hợp
phải ban hành nhiều quyết ñịnh.
2. Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho phép/cử cán bộ, công chức, viên chức
ñi công tác nước ngoài của Ủy ban nhân dân tỉnh: Trung tâm Phục vụ Hành chính công
tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân có liên quan
1. Sở Ngoại vụ:
a) Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi,
thống kê nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức.
b) Tiếp nhận và thẩm ñịnh hồ sơ của các cơ quan, ñơn vị, cá nhân ñề nghị
Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết cho phép cán bộ, công chức, viên chức xuất cảnh.
c) ðối với các ñoàn ñi nước ngoài từ cấp Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
trở lên, Sở Ngoại vụ thông báo nội dung, chương trình hoạt ñộng của ñoàn cho cơ quan
ñại diện ngoại giao nơi ñoàn ñến và ñồng thời thông báo Bộ Ngoại giao theo quy ñịnh.
d) Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra ñột xuất hoặc ñịnh kỳ việc
tổ chức thực hiện Quy chế. ðịnh kỳ 06 tháng, 01 năm tổng hợp báo cáo Ủy ban
nhân dân tỉnh về tình hình xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức và
việc thực hiện Quy chế này.
2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình
xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy ñối với cán bộ xuất cảnh thuộc diện quản lý của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 25 tháng 9 năm 2015 của
Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế hướng dẫn việc thực hiện Quy chế quản lý thống nhất
các hoạt ñộng ñối ngoại tại tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết ñịnh 272-Qð/TW
ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Bộ Chính trị (khóa XI). Khi có văn bản cho phép
của cấp có thẩm quyền, Sở Ngoại vụ tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,
quyết ñịnh.
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b) Phối hợp với Sở Ngoại vụ thông báo nội dung, chương trình hoạt ñộng của
các ñoàn ñi nước ngoài từ cấp Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trở lên cho cơ quan
ðại diện ngoại giao nơi ñoàn ñến và Bộ Ngoại giao theo quy ñịnh.
3. Các cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Quản lý mục ñích, chương trình, kế hoạch xuất cảnh của cán bộ công chức,
viên chức; hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền ñi nước ngoài thực hiện
theo ñúng quy ñịnh của Nhà nước.
b) Ban hành quy chế quản lý việc ñi nước ngoài về việc riêng của cán bộ,
công chức, viên chức do mình quản lý. Ban hành quyết ñịnh cho phép cán bộ, công chức,
viên chức xuất cảnh về việc riêng theo thẩm quyền, ñồng gửi Sở Ngoại vụ ñể theo dõi,
tổng hợp.
c) ðịnh kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo chi tiết bằng văn bản (trong ñó nêu rõ
họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, mục ñích, thời gian, nước ñến, kinh phí) cho
Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ) tình hình xuất cảnh, nhập cảnh về việc riêng
(nếu có) của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Thời gian báo cáo
vào ngày 15 của tháng cuối kỳ.
4. Cán bộ, công chức, viên chức ñược phép xuất cảnh, nhập cảnh:
a) Thực hiện ñúng mục ñích, chương trình, kế hoạch và thời gian xuất cảnh.
Tuân thủ các quy ñịnh của ðảng, Nhà nước khi ñi công tác nước ngoài, pháp luật của
nước sở tại. Chấp hành nghiêm túc các quy ñịnh về bảo vệ bí mật nhà nước.
b) Xuất cảnh về việc công: Cán bộ, công chức, viên chức ñược phép xuất cảnh
chậm nhất là 05 (năm) ngày sau khi về nước phải có văn bản báo cáo kết quả chuyến ñi
gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ và cơ quan chủ quản ñể quản lý theo Quy chế.
c) Xuất cảnh về việc riêng: Cán bộ, công chức, viên chức ñược phép xuất cảnh
chậm nhất là 05 (năm) ngày sau khi về nước phải có văn bản báo cáo kết quả chuyến ñi
cho cơ quan chủ quản ñể quản lý theo Quy chế.
d) Các trường hợp không thực hiện ñúng các ñiểm a, b, c khoản này thì không
ñược xem xét giải quyết thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh nước ngoài lần sau.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vấn ñề khó khăn, vướng mắc,
Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã
và thành phố Huế phản ánh ñến Sở Ngoại vụ ñể tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh
xem xét, sửa ñổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 15/2020/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 3 năm 2020
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QUYẾT ðỊNH
Về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc
Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 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 158/2018/Nð-CP ngày 22 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ
quy ñịnh về thành lập, giải thể, tổ chức lại cơ quan hành chính;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2015
của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,
cấp huyện;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế,
như sau:
1. Hợp nhất “Văn phòng” và “Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp” thành
“Văn phòng”;
2. Hợp nhất “Phòng Quản lý thương mại” và “Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu”
thành “Phòng Quản lý thương mại”.
3. Sau khi tổ chức lại, Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế có cơ cấu tổ chức
các phòng, như sau:
a) Văn phòng;
b) Thanh tra;
c) Phòng Quản lý thương mại;
d) Phòng Quản lý công nghiệp;
ñ) Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường;
e) Phòng Quản lý năng lượng.
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ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2020 và
bãi bỏ khoản 2, ðiều 3 Quyết ñịnh số 59/2016/Qð-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc
Sở Công Thương, 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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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 626/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 3 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc bổ nhiệm ông Phan Quý Phương,
giữ chức vụ Giám ñốc Sở Tài chính
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 538-TB/TU ngày 06 tháng 3 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 Phan Quý Phương, Phó Giám ñốc, phụ trách Sở Tài chính,
giữ chức vụ Giám ñốc Sở Tài chính.
Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 09 tháng 3 năm 2020 ñến ngày 08
tháng 3 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, Sở Tài chính,
Thủ trưởng các cơ quan liên quan và ông Phan Quý Phương chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 633/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 3 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc bổ nhiệm ông ðoàn Minh Thắng,
giữ chức vụ Phó Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo
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 540-TB/TU ngày 06 tháng 3 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 ðoàn Minh Thắng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Cán bộ,
Sở Giáo dục và ðào tạo, giữ chức vụ Phó Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo.
Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 09 tháng 3 năm 2020 ñến ngày 08
tháng 3 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, Giám ñốc
Sở Giáo dục và ðào tạo, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và ông ðoàn Minh Thắng
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 634/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 3 năm 2020
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QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt ðề án thí ñiểm dịch vụ vận chuyển hành khách
du lịch trong ñô thị bằng xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc tại thành phố Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giao thông ñường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 10/2020/Nð-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ
quy ñịnh về kinh doanh và ñiều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2055/Qð-BGTVT ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Bộ
Giao thông Vận tải về việc Ban hành Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện thí ñiểm
dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch trong các ñộ thị bằng xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc tại
các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Nam, ðà Nẵng, Thừa Thiên Huế,
Lâm ðồng, Kiên Giang và thành phố Hồ Chí Minh (hợp phần 1);
Căn cứ Quyết ñịnh số 1622/Qð-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2013 - 2030;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1174/Qð-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt ñiều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông
vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Giao thông vận tải tại văn bản thẩm ñịnh số
174/SGTVT-VTPT ngày 13 tháng 02 năm 2020 về việc thẩm ñịnh ðề án thí ñiểm dịch vụ
vận chuyển hành khách du lịch trong ñô thị bằng xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc tại
thành phố Huế,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt ðề án thí ñiểm dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch trong ñô thị
bằng xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc tại thành phố Huế với các nội dung như sau:
1. Tên ñề án: Thí ñiểm dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch trong ñô thị bằng xe
ô tô 2 tầng, thoáng nóc tại thành phố Huế và vùng phụ cận.
2. Tên chủ ñầu tư: Công ty TNHH Coco City Tour.
3. ðơn vị thực hiện quản lý nhà nước: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.

14

CÔNG BÁO/Số 26/Ngày 17-3-2020

4. Phạm vi thực hiện: Trên ñịa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận.
5. Mục tiêu của ðề án:
Mục tiêu của ñề án là nghiên cứu nhằm ñáp ứng nhu cầu tham quan du lịch của
khách du lịch trong nước và quốc tế, tiến tới tăng cường mức ñộ hấp dẫn và phát triển
du lịch của tỉnh; phù hợp với chủ trương và ñịnh hướng của Chính phủ, tỉnh và xu
thế phát triển du lịch vào mạng lưới phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030.
6. Nội dung của ñề án
a) Quy mô ñầu tư: ðầu tư phương tiện và hạ tầng phục vụ vận chuyển khách
du lịch trên ñịa bàn thành phố Huế bằng xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc.
b) Hình thức ñầu tư: ðề án thí ñiểm dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch
trong ñô thị bằng xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc tại thành phố Huế theo hình thức xã hội hóa
100%. Nhà nước không trợ giá vé hành khách tham quan du lịch tại thành phố Huế.
6.3. Nội dung thiết kế kỹ thuật tuyến:
6.3.1. Lộ trình và một số chỉ tiêu cơ bản các tuyến H1 và H2
a) Tuyến H1:
- Lộ trình tuyến: Ga Huế → Lê Lợi → ðội Cung → Nguyễn Thái Học → Bà Triệu
→ Lê Quý ðôn → Hùng Vương → Nguyễn Huệ → Lý Thường Kiệt → Hà Nội → Cầu
Phú Xuân → Trần Hưng ðạo → Chợ ðông Ba → Trần Hưng ðạo → Lê Duẩn → Cầu
Dã Viên → Ga Huế.
- Chiều dài tuyến: 12 km theo tuyến vòng tròn.
b) Tuyến H2:
- Lộ trình tuyến: Bãi ñỗ xe Nguyễn Hoàng → ñường Lê Duẩn → ðường tỉnh 12
(Kim Long → Nguyễn Phúc Nguyên → Chùa Thiên Mụ → Nguyễn Phúc Nguyên → Kim
Long) → Lê Duẩn → Bãi ñỗ xe Nguyễn Hoàng.
- Chiều dài tuyến: 9 km theo tuyến vòng tròn.
c) Một số chỉ tiêu khai thác cơ bản.
- Tổng thời gian hoạt ñộng dự kiến trong ngày thực hiện: 8 giờ 00 phút
- Tần suất giãn cách giữa 2 chuyến xe: Tối ña 60 phút/chuyến.
6.3.2. Quy mô ñầu tư cơ sở hạ tầng các tuyến xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc
a) ðiểm ñầu cuối của tuyến H1.
- ðiểm ñầu: Bãi ñỗ xe Nguyễn Hoàng;
- ðiểm cuối: Bãi ñỗ xe Nguyễn Hoàng.
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b) ðiểm ñầu cuối của tuyến H2.
- ðiểm ñầu: Ga Huế;
- ðiểm cuối: Ga Huế.
c) Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý nhà nước sẽ ñiều chỉnh vị trí các
ñiểm ñầu, cuối ñể phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở ñề nghị của chủ ñầu tư.
d) Số lượng ñiểm dừng, nhà chờ, biển báo: dự kiến khoảng 18 ñiểm.
Xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc có thể sử dụng các ñiểm dừng, nhà chờ của hệ thống
xe buýt trong lộ trình ñi qua.
ñ) Bãi ñỗ xe, nhà ñiều hành và trung tâm hỗ trợ khách du lịch:
- Bãi ñỗ xe: bảo ñảm yêu cầu về trật tự, an toàn, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh
môi trường theo quy ñịnh của pháp luật.
- Nhà ñiều hành và trung tâm hỗ trợ khách du lịch: ñảm bảo các nội dung quản lý
của ñề án và cảnh quan môi trường ñặc trưng của thành phố Huế;
- Nhà ñầu tư ñề xuất vị trí, quy mô bãi ñỗ xe với các cơ quan chức năng có
thẩm quyền.
6.3.3. Lựa chọn phương tiện vận hành
a) Loại phương tiện: xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc ñược cơ quan có thẩm quyền
kiểm tra, chứng nhận phù hợp với quy chuẩn Việt Nam và ñảm bảo ñầy ñủ tiêu chuẩn
An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông.
b) Số lượng phương tiện dự kiến: 02 xe và 01 xe dự phòng.
c) Số người cho phép chở kể cả người lái (người): 55 chỗ ngồi, 04 chỗ ñứng,
01 vị trí dành cho người khuyết tật.
6.3.4. ðề xuất các cơ chế giá ve áp dụng cho tuyến H1 và H2
a) Về cơ chế: Sử dụng loại vé ñiện tử và vé giấy. Vé có giá trị trong một thời gian
nhất ñịnh.
b) Phương án giá vé: Nhà ñầu tư xây dựng chi tiết phương án giá vé theo
nguyên tắc thị trường và kê khai giá vé theo quy ñịnh với Sở Giao thông vận tải.
7. Thời gian vận hành, khai thác:
a) Thời gian triển khai: Thời ñiểm Quyết ñịnh phê duyệt của UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế có hiệu lực thi hành;
b) Thời gian ngừng thí ñiểm: Thời ñiểm có Quyết ñịnh ngừng thí ñiểm của các
cơ quan có thẩm quyền.
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8. Mô hình quản lý
a) Quản lý về mặt nhà nước
Sở Giao thông vận tải là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt ñộng thí ñiểm xe ô tô
2 tầng, thoáng nóc theo chức năng, nhiệm vụ ñược giao.
b) Nhà ñầu tư vận hành khai thác các tuyến xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc
- Có trách nhiệm tổ chức, quản lý, ñiều hành các tuyến xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc
do ñơn vị ñầu tư;
- Chịu sự quản lý giám sát hoạt ñộng vận tải hành khách công cộng bằng xe ô tô
2 tầng, thoáng nóc của các cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế và các
ñịa phương có lộ trình khai thác (ñược thể hiện tại khoản 9 ðiều 1 của Quyết ñịnh này).
9. Tổ chức thực hiện:
a) Sở Giao thông vận tải
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn nhà ñầu tư triển khai
các nhiệm vụ liên quan ñến ðề án theo quy ñịnh của pháp luật;
- Hàng năm, Sở Giao thông vận tải sơ kết ñánh giá kết quả thực hiện ñề án
trình, báo cáo, ñề xuất UBND tỉnh xem xét ñiều chỉnh, bổ sung các tuyến, lộ trình
hoạt ñộng thí ñiểm;
- Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện ñề án nếu có vướng mắc phát sinh
cần ñiều chỉnh, sửa ñổi, báo cáo kịp thời ñể UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét,
quyết ñịnh.
b) Công an tỉnh
Tuần tra kiểm soát, kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy ñịnh.
c) Sở Kế hoạch và ðầu tư
Chủ trì, phối hợp với Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính và các ñơn vị
liên quan tham mưu UBND tỉnh các vấn ñề liên quan tới hỗ trợ nhà ñầu tư trong
quá trình triển khai dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
d) Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn nhà ñầu tư thực hiện
chính sách ưu ñãi thuế ñối với dự án và xử lý các vấn ñề liên quan ñến thuế (nếu có)
xem xét thẩm ñịnh trình UBND tỉnh phê duyệt.
ñ) Sở Du lịch
- Chủ trì, phối hợp với các ñơn vị có liên quan hướng dẫn nhà ñầu tư thực hiện
các nhiệm vụ có liên quan ñến du lịch.
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e) Sở Văn hóa và Thể thao
- Chủ trì, phối hợp với các ñơn vị có liên quan hướng dẫn nhà ñầu tư về quản lý
việc tổ chức quảng cáo trên phương tiện và tại trung tâm hỗ trợ khách du lịch và các
khu vực khác.
g) Ủy ban nhân dân thành phố Huế.
- Chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức xác ñịnh vị trí ñiểm dừng
của xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khác trong việc nâng ñộ tĩnh không
của các tuyến xe ô tô 2 tầng, tháng nóc ñi qua, không làm ảnh hưởng ñến tầm nhìn
của người ñiều khiển phương tiện và sự hoạt ñộng bình thường của hệ thống hạ tầng
viễn thông và ñiện lực.
h) Công ty TNHH Coco City Tour
- Trực tiếp thực hiện ñề án, hoàn thành các công việc chuẩn bị ñầu tư, cấp phép,
mua sắm phương tiện, thi công lắp các hạng mục công trình, ñầu tư trang thiết bị,
tuyển dụng và ñào tạo nhân lực;
- Tổ chức vận hành, khai thác tuyến; thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng
phương tiện, cơ sở hạ tầng, thay thế trang tiến bị ñảm bảo chất lượng dịch vụ theo ñúng
quy ñịnh của pháp luật về kinh doanh vận tải hành khách;
- Dừng thí ñiểm ñề án khi có quyết ñịnh ngừng thí ñiểm của các cơ quan có
thẩm quyền.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở: Giao thông vận tải,
Kế hoạch và ðầu tư, Tài Chính, Du lịch, Văn Hóa và Thể thao, Công an tỉnh, Chủ tịch
UBND thành phố Huế, Thị xã Hương Thủy, Thị xã Hương Trà, Công ty TNHH
Coco City Tour và Thủ trưởng các cơ quan liên quan có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 676/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ðỊNH
Về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin
và Thể thao thành phố Huế trên cơ sở hợp nhất ðài
Truyền thanh thành phố Huế, Bảo tàng Văn hóa Huế
và Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh 55/2012/Nð-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ
quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể ñơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết ñịnh số 429/Qð-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các ñơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực
văn hóa, thể thao và du lịch ñến năm 2021, ñịnh hướng ñến năm 2030;
Căn cứ Chương trình hành ñộng số 99/CTr-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018
thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Tỉnh uỷ thực hiện
Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 6
khóa XII tiếp tục ñổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu
quả hoạt ñộng của các ñơn vị sự nghiệp công lập;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Huế trên
cơ sở hợp nhất ðài Truyền thanh thành phố Huế, Bảo tàng Văn hóa Huế và Trung tâm
Văn hóa và Thể thao thành phố Huế.
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Huế (sau ñây gọi tắt
là Trung tâm) là ñơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Ủy ban nhân dân
thành phố Huế, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng ñể hoạt ñộng theo
quy ñịnh của pháp luật; thực hiện chức năng phát triển sự nghiệp truyền thanh,
truyền hình, văn hóa, thông tin và thể thao; tổ chức các hoạt ñộng tuyên truyền,
phổ biến chủ trương, ñường lối của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của ñịa phương; hướng dẫn về
chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác phát thanh, truyền hình,
văn hóa, thông tin, thể thao ở cơ sở; nghiên cứu khoa học, sưu tầm, tư liệu hóa, trưng bày
tài liệu, hiện vật di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; tổ chức cung ứng dịch vụ công,
ñáp ứng nhu cầu hoạt ñộng văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thông tin, du lịch
nhằm nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân, phát huy
giá trị các di sản văn hóa, lịch sử trên ñịa bàn.
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Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ ñạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân
thành phố Huế; ñồng thời, chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Huế, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và
Truyền thông, ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
ðiều 2. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc:
1. Trung tâm có Giám ñốc và không quá 03 Phó Giám ñốc.
a) Giám ñốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố Huế,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ
ñược giao và toàn bộ hoạt ñộng của Trung tâm.
b) Phó Giám ñốc Trung tâm là người giúp Giám ñốc Trung tâm phụ trách một
số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám ñốc Trung tâm và chịu trách nhiệm
trước Giám ñốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực công tác ñược giao.
c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, ñiều ñộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ
luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế ñộ chính sách ñối với Giám ñốc,
Phó Giám ñốc Trung tâm thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật và theo phân cấp
của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Bộ phận Hành chính - Tổng hợp;
b) Bộ phận nghiệp vụ Văn hóa - Thể thao;
c) Bộ phận Thông tin truyền thông;
d) Bộ phận nghiệp vụ trưng bày, triển lãm.
3. Số lượng người làm việc:
a) Số lượng người làm việc của Trung tâm ñược xác ñịnh trên cơ sở vị trí
việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt ñộng của Trung tâm và nằm trong
tổng số lượng người làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Huế ñược Ủy ban
nhân dân tỉnh giao.
b) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm
ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm Trung tâm xây dựng kế hoạch ñiều
chỉnh số lượng người làm việc theo khối lượng công việc, báo cáo Ủy ban nhân dân
thành phố Huế trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết ñịnh theo quy ñịnh của
pháp luật ñể bảo ñảm thực hiện nhiệm vụ ñược giao.
ðiều 3. Giao trách nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế:
1. Quy ñịnh cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Trung tâm sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám ñốc Sở Nội vụ.
2. Sắp xếp, bố trí và thực hiện chế ñộ, chính sách ñối với số lượng người làm
việc tại Trung tâm theo quy ñịnh hiện hành.
ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2020.
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ðiều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nội vụ;
Tài chính; Văn hóa và Thể thao; Thông tin và Truyền thông; Giám ñốc ðài Phát thanh
và Truyền hình tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế 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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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

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

Số: 685/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ðỊNH
Về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản An Xuân
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi
thủy sản;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2556/Qð-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Khu bảo vệ thủy sản An Xuân;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình
số 357/TTr-SNNPTNT ngày 10 tháng 3 năm 2020.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản An Xuân với những nội dung
chính như sau:
1. Tên gọi: Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản An Xuân.
2. ðịa ñiểm: Xã Quảng An, huyện Quảng ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Quy mô và diện tích: Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản An Xuân có diện tích
78,03 ha gồm toàn bộ mặt nước tự nhiên trong ñầm phá thuộc ñịa giới hành chính xã
Quảng An, huyện Quảng ðiền gồm 2 vùng:
- Vùng lõi bảo vệ có diện tích 15 ha (trước ñây là Khu bảo vệ thủy sản An Xuân
ñã ñược thành lập theo Quyết ñịnh số 2556/Qð-UBND ngày 04/11/2015 của UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế). Ranh giới ñược xác ñịnh bởi ñường bờ và các ñoạn thẳng nối các
ñiểm có tọa ñộ như sau:
TT

Ký hiệu ñiểm

Kinh ñộ

Vĩ ñộ

1

A

107º33´18"

16º34´58"

2

B

107º33´30"

16º35´10"

3

C

107º33´43"

16º35´05"

4

D

107º33´41"

16º34´59"

5

E

107º33´37"

16º35´00"

6

F

107º33´25"

16º35´00"
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- Vùng khai thác, sử dụng chung có diện tích 63,03 ha (trước ñây là vùng ñã
ñược UBND huyện Quảng ðiền giao quyền khai thác thủy sản vùng ñầm phá cho
Chi hội nghề cá Tự Nhiên, xã Quảng An theo Quyết ñịnh số 3803/Qð-UBND ngày
20/11/2015). Ranh giới vùng nước theo ñịa giới hành chính xã Quảng An trừ vùng lõi
bảo vệ.
4. Mục tiêu: Xây dựng Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ñể tăng cường công tác
bảo vệ nơi cư trú, tập trung sinh sản, bãi giống, bãi ñẻ thủy sản và tổ chức khai thác,
sử dụng chung bền vững nguồn lợi thủy sản.
5. Nội dung trong vùng lõi bảo vệ:
a) Nghiêm cấm hoàn toàn các hoạt ñộng kinh tế làm ảnh hưởng ñến nguồn lợi
thủy sản tự nhiên và môi trường thủy sinh, bao gồm:
- Khai thác thủy sản (ñộng vật và thực vật thủy sinh).
- Nuôi trồng thủy sản (ñộng vật và thực vật thủy sinh).
- Xây dựng các công trình sản xuất (bao gồm cả công trình nhà ở).
- Chăn thả gia súc, gia cầm vào vùng lõi bảo vệ.
b) Các hoạt ñộng có ñiều kiện:
- Hoạt ñộng khai thác thủy sản ñể nghiên cứu khoa học và hoạt ñộng tiêu diệt
thủy sản ñịch họa trong vùng lõi bảo vệ phải ñược sự chấp thuận của Chi cục Thủy sản
theo quy ñịnh của pháp luật.
- Hoạt ñộng giao thông thủy ñược phép qua lại vô hại nhưng không ñược dừng
tàu thuyền trong vùng lõi bảo vệ.
- Hoạt ñộng du lịch sinh thái ñược phép khi có sự giám sát của cộng ñồng ngư dân
ñịa phương.
6. Hoạt ñộng trong vùng khai thác, sử dụng chung:
- ðiều tra, nghiên cứu khoa học về loài thủy sản và môi trường sống của loài
thủy sản.
- Khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, du lịch giải trí gắn với hoạt ñộng
thủy sản theo quy ñịnh của pháp luật.
- Tuần tra, kiểm soát việc thực thi pháp luật.
ðiều 2. Trách nhiệm và nhiệm vụ của các cơ quan, ñơn vị, tổ chức:
1. Giao Chi hội nghề cá Tự Nhiên, xã Quảng An, huyện Quảng ðiền trực tiếp
quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản An Xuân; chịu trách nhiệm bảo vệ, ngăn chặn
các hành vi trái pháp luật gây hại vùng lõi bảo vệ và phối hợp với các cơ quan chức năng
liên quan ñể xử lý; xây dựng quy chế quản lý, kế hoạch quản lý vùng khai thác - sử dụng
chung, trình Ủy ban nhân dân xã Quảng An phê chuẩn trước khi ban hành. Việc khai thác,
nuôi trồng trong vùng khai thác, sử dụng chung không trái với các quy phạm pháp luật
hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của ñịa phương.
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ðịnh kỳ trước ngày 10/11 hàng năm, Chi hội nghề cá Tự Nhiên có trách nhiệm
báo cáo về công tác quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoặc ñột xuất khi có yêu cầu
của Chi cục Thủy sản.
2. Giao Chi cục Thủy sản ñiều phối quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản An Xuân;
kiểm tra, giám sát hoạt ñộng của Chi hội nghề cá Tự Nhiên dựa trên nguồn lực
chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và các nguồn lực hợp pháp khác.
3. Ủy ban nhân dân huyện Quảng ðiền, Ủy ban nhân dân xã Quảng An có
trách nhiệm quản lý theo thẩm quyền chung về vùng lãnh thổ.
4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng ðiền phối hợp với
Chi cục Thủy sản quản lý theo thẩm quyền chuyên môn.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết ñịnh số
2556/Qð-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
về việc thành lập Khu bảo vệ thủy sản An Xuân.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các sở: Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng ðiền;
Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng ðiền; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân xã Quảng An; Chủ tịch Chi hội nghề cá Tự Nhiên xã Quảng An 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
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Nguyễn Văn Phương
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