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 Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 3 năm 2020 
 

QUYẾT ðỊNH  
Ban hành Quy ñịnh về Công nhận tuyến phố văn minh ñô thị trên  

ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Quy hoạch ñô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 
Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại ñô thị; 
Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2013 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy ñịnh chi tiết, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục 
xem xét và công nhận “Phường ñạt chuẩn văn minh ñô thị”; “Thị trấn ñạt chuẩn 
văn minh ñô thị”; 

Theo ñề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 333/TTr-SXD ngày 13 tháng 02    
năm 2020. 

QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về Công nhận tuyến phố 
văn minh ñô thị trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 4 năm 2020. 

 ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Xây dựng, 
Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Giao thông Vận tải; 
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban 
Nhân dân phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết ñịnh này./. 
 
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                    CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 

 
QUY ðỊNH 

Về công nhận tuyến phố văn minh ñô thị trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 16/2020/Qð-UBND ngày 24/3/2020  

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

 ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh:  

 Quy ñịnh này quy ñịnh về các tiêu chí, nguyên tắc ñánh giá, chấm ñiểm và 
thẩm quyền công nhận tuyến phố văn minh ñô thị tại các ñô thị trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

 ðiều 2. ðối tượng áp dụng:  

 Quy ñịnh này áp dụng ñối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan ñến 
công tác ñánh giá, chấm ñiểm và công nhận tuyến phố văn minh ñô thị. 

Chương II 

QUY ðỊNH CÁC TIÊU CHÍ, NGUYÊN TẮC ðÁNH GIÁ 

 ðiều 3. Quy ñịnh cụ thể về các tiêu chí ñánh giá 

 1. Tiêu chí kiến trúc cảnh quan, gồm: Công trình, vỉa hè, cây xanh (theo mục I 
Phụ lục 1 ñính kèm). 

 2. Tiêu chí trật tự ñô thị và an toàn giao thông, gồm: Quảng cáo, biển hiệu; 
bán hàng; chỗ ñỗ xe (theo mục II Phụ lục 1 ñính kèm). 

 3. Tiêu chí hạ tầng ñô thị gồm: Vỉa hè, lòng ñường; hệ thống cấp ñiện, thông tin, 
liên lạc; hệ thống cấp nước sạch và hệ thống thoát nước (theo mục III Phụ lục 1 
ñính kèm). 

 4. Tiêu chí vệ sinh môi trường gồm: tham chiếu kết quả ñánh giá theo bộ tiêu chí 
“Xanh - Sạch - Sáng” cấp phường, xã trên ñịa bàn tỉnh (theo mục IV Phụ lục 1 ñính kèm). 

 5. Tiêu chí khuyến khích gồm: Thiết kế ñô thị và ngầm hóa hạ tầng (theo mục V 
Phụ lục 1 ñính kèm). 

 ðiều 4. Nguyên tắc ñánh giá 

 1. Nguyên tắc ñánh giá: thông qua ñoàn kiểm tra, bằng cách tính ñiểm; tuyến phố 
ñược công nhận văn minh ñô thị khi ñạt từ 75 ñiểm trở lên và tổng số ñiểm của từng 
tiêu chí phải ñạt tối thiểu là 50% so với ñiểm tối ña quy ñịnh của từng tiêu chí 
tương ứng (riêng ñối với tiêu chí khuyến khích thì không tính ñiểm ñạt tối thiểu). 
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2. Thành phần ñoàn kiểm tra gồm: ñại diện Ủy ban Nhân dân cấp huyện, các 
phòng ban chuyên môn cấp huyện; ñại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 
huyện, cấp xã; ñại diện Ủy ban nhân dân phường, thị trấn cùng ñại diện tổ dân phố; 
ñại diện: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, 
Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Quản lý Khu vực phát triển ñô thị (Trường hợp tuyến phố 
thuộc Khu ñô thị mới An Vân Dương), Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 
Thừa Thiên Huế (Trường hợp tuyến phố thuộc Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh). 

3. Việc ñánh giá tuyến phố văn minh ñô thị trên cơ sở hồ sơ ñề nghị của Ủy ban 
Nhân dân phường, thị trấn. 

 ðiều 5. Hướng dẫn chấm ñiểm 

 Việc chấm ñiểm cho các tiêu chí ñược thực hiện cụ thể tại Phụ lục 2 kèm theo 
Quy ñịnh này. 

 ðiều 6. Thẩm quyền, hình thức, thời hạn công nhận 

 1. Thẩm quyền: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, 
Hương Trà và các huyện tổ chức thẩm ñịnh và quyết ñịnh công nhận, công nhận lại 
tuyến phố văn minh ñô thị trên ñịa bàn quản lý. 

 2. Hình thức công nhận: Quyết ñịnh. 

 3. Thời hạn công nhận:  

a) Công nhận lần ñầu: 02 năm, kể từ ngày ký Quyết ñịnh công nhận. 

b) Công nhận lại: Sau 02 năm, kể từ ngày Quyết ñịnh công nhận lần trước. Việc 
công nhận lại do cơ quan có thẩm quyền thẩm ñịnh, rà soát báo cáo cơ quan có 
thẩm quyền quyết ñịnh công nhận lại. 

4. Trường hợp các tuyến phố ñã ñược công nhận nhưng vi phạm, không ñảm bảo 
các tiêu chí nêu trên thì ñề nghị UBND cấp huyện, ñịa phương tiếp tục hoàn chỉnh 
những nội dung còn tồn tại, hạn chế và thông báo kết quả ñánh giá ñến ñơn vị ñề nghị 
công nhận tuyến phố văn minh ñô thị ñược biết, ñồng thời kiến nghị cơ quan có 
thẩm quyền thu hồi danh hiệu tuyến phố văn minh ñô thị. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 ðiều 7. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 

 1. Sở Xây dựng: 

 a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức phổ biến, hướng dẫn 
trình tự, thủ tục triển khai thực hiện Quy ñịnh này. 

 b) ðịnh kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh các tuyến phố 
văn minh ñô thị ñã ñược công nhận và công nhận lại. 
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2. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và ñịa phương hướng dẫn thực hiện 
việc ñánh giá các tiêu chí về môi trường “Xanh - Sạch - Sáng” ñối với cấp phường, 
xã ñể làm cơ sở xếp loại ñánh giá việc thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” và 
xét chọn các tuyến phố văn minh ñô thị. 

b) Phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp huyện trong việc xét chọn các tuyến phố 
văn minh ñô thị. 

 3. Sở Văn hóa và Thể thao:  

 a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện hướng 
dẫn thực hiện công tác xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh ñô thị. Thực hiện 
nghiêm công tác quản lý gắn với thanh tra, kiểm tra dịch vụ quảng cáo tại các ñô thị 
trên ñịa bàn tỉnh. 

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban Nhân dân cấp huyện trong việc 
xét chọn các tuyến phố văn minh ñô thị. 

4. Sở Giao thông vận tải: 

a) Phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành, ñịa phương hướng dẫn thực hiện 
công tác quản lý hạ tầng giao thông và công tác quản lý, kiểm tra chất lượng hạ tầng 
giao thông tại các ñô thị trên ñịa bàn tỉnh. 

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban Nhân dân cấp huyện trong việc 
xét chọn các tuyến phố văn minh ñô thị. 

5.  Báo Thừa Thiên Huế, ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tổ chức tuyên truyền 
kết quả thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh trên các kênh thông tin của tỉnh; 
kịp thời phản ánh, ñưa tin các tổ chức, cá nhân có ñóng góp tốt, ñiển hình trong 
xây dựng tuyến phố văn minh ñô thị. 

6. Ủy ban Nhân dân thành phố, thị xã và các huyện: 

a) Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyến phố văn minh giai ñoạn 
05 năm và hàng năm cho các ñô thị trên ñịa bàn quản lý; ñồng thời, tổ chức hướng dẫn, 
thẩm ñịnh, công nhận và công nhận lại tuyến phố văn minh ñô thị trên ñịa bàn; 

b) Chịu trách nhiệm tổ chức và duy trì việc thực hiện các tiêu chí tuyến phố 
văn minh ñô thị trên các tuyến phố ñã ñược công nhận; 

c) Thường xuyên kiểm tra, xử lý ñối với các hành vi vi phạm về quản lý tuyến phố 
văn minh ñô thị theo quy ñịnh của pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý trật tự 
ñô thị, quản lý xây dựng và ñôn ñốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch ñề ra; ñồng thời, 
ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận ñộng các cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp và 
Nhân dân trong việc thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh ñô thị trên ñịa bàn; 
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d) Tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh ñô thị 
trên ñịa bàn; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân ñạt thành tích xuất sắc 
trong triển khai thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh ñô thị; 

ñ) Chỉ ñạo Ủy ban Nhân dân phường/thị trấn, xã rà soát, ñánh giá lại các tiêu chí 
tuyến phố văn minh ñô thị ñã ñược công nhận theo quy ñịnh ñể xem xét, ñề xuất cấp 
có thẩm quyền công nhận lại; 

e) ðịnh kỳ hàng năm (trước ngày 01/12) báo cáo các tuyến phố văn minh ñô thị 
trên ñịa bàn ñã ñược công nhận gửi về Sở Xây dựng ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban 
Nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ ñạo. 

7. Ủy ban Nhân dân phường/thị trấn, xã: 

a) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và vận ñộng nhân dân thực hiện tốt các tiêu 
chí quy ñịnh tại ðiều 3 Quy ñịnh này ñể ñược công nhận tuyến phố văn minh ñô thị; 

b) Tổ chức rà soát, lập hồ sơ ñề nghị xét công nhận tuyến phố văn minh ñô thị 
gửi Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

c) Tổ chức kiểm tra xử lý theo thẩm quyền các vi phạm về quản lý tuyến phố 
văn minh ñô thị trên ñịa bàn quản lý; 

d) Kiến nghị, ñề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố, thị xã và các huyện những 
vấn ñề có liên quan ñến việc thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh ñô thị trên 
ñịa bàn; ñịnh kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố về tình hình triển khai thực hiện các tiêu chí tuyến phố văn minh ñô thị trên 
ñịa bàn; 

ñ) ðối với các tuyến phố văn minh ñô thị ñã ñược công nhận sau 02 năm: Tổ chức 
rà soát, ñánh giá lại các tiêu chí theo quy ñịnh, trình Ủy ban Nhân dân thành phố, 
thị xã và các huyện xem xét công nhận lại. 

8. Các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, ñơn vị 
phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân thành phố, thị xã và các huyện 
hướng dẫn, thẩm ñịnh, kiểm tra việc triển khai thực hiện tuyến phố văn minh ñô thị 
trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 8. Kinh phí thực hiện 

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, 
thị xã Hương Trà và các huyện, Ủy ban Nhân dân phường, thị trấn ñược giao nhiệm vụ 
chủ ñộng sắp xếp, bố trí kinh phí thực hiện trong phạm vi dự toán chi ngân sách ñược 
giao hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

 ðiều 9. ðiều khoản thi hành 

 1. Các tổ chức, cá nhân có liên quan ñến việc thực hiện, ñánh giá và công nhận 
tuyến phố văn minh ñô thị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo Quy ñịnh này. 
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 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc ñề nghị các cơ quan, 
ñơn vị, ñịa phương phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng bằng văn bản ñể tổng hợp trình 
Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./. 
   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                    CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 

  



08 CÔNG BÁO/Số 27/Ngày 24-3-2020

 

 

PHỤ LỤC 1 
HƯỚNG DẪN ðÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ TUYẾN PHỐ VĂN MINH ðÔ THỊ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 16/2020/Qð-UBND ngày 24/3/2020  
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

STT Nội dung yêu cầu 
ðiểm 
tối ña 

ðiểm 
ñạt 

ñược 
Ghi chú 

I Tiêu chí về kiến trúc cảnh quan 30    

1 Về công trình (nhà ở và công trình khác) 20    

1.1 
Có quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc hoặc 
có quy hoạch chi tiết trên toàn tuyến. 

  5  

1.2 
Không có trường hợp xây dựng mới, cải tạo, 
sửa chữa không phép hoặc trái phép. 

  5  

1.3 

Trụ sở cơ quan, nhà ở và công trình khác ở 
mặt tiền ñường ñảm bảo sạch sẽ, mỹ quan ñô 
thị. Không bám rêu mốc, phơi phóng quần áo 
hoặc ñặt ñể ñồ dùng sinh hoạt nhếch nhác ra 
mặt tiền công trình. 

  5  

1.4 
 Các công trình di tích lịch sử, văn hóa, công 
viên, nghĩa trang (nếu có) có ñơn vị quản lý, 
chăm sóc thường xuyên ñịnh kỳ. 

  5  

1.5 Không ñạt tiêu chí trên.   0  

2 Về vỉa hè - Lòng ñường 5    

2.1 
Có vạch kẻ phân biệt lối ñi bộ và các khu 
chức năng trên lòng ñường và vỉa hè như bãi 
ñỗ xe khu vực buôn bán (nếu có). 

  3  

2.2 
Không ñể vật liệu xây dựng, chậu cây cảnh, 
vật kiến trúc lấn chiếm vỉa hè. 

  

2 

Trừ trường hợp 
ñược thực hiện 
theo thiết kế ñô 
thị khác hoặc 
cơ quan thẩm 

quyền cho 
phép. 

2.3  Không ñạt tiêu chí trên.   0  
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STT Nội dung yêu cầu 
ðiểm 
tối ña 

ðiểm 
ñạt 

ñược 
Ghi chú 

3 Về cây xanh, thảm cỏ, tiểu hoa viên 5    

3.1 

Cây xanh ñường phố ñược trồng ñúng chủng 
loại (không thuộc danh mục cây xanh cấm 
trồng theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 
348/Qð-UBND ngày 22/02/2017 của UBND 
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ñiều chỉnh danh 
mục cây xanh kèm theo Quyết ñịnh số 
06/2014/Qð-UBND về việc ban hành Quy 
ñịnh quản lý cây xanh ñô thị trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế) 

  2,5  

3.2 Có ñơn vị quản lý, chăm sóc, chặt tỉa.   2,5  

3.3 Không ñạt tiêu chí trên   0  

II Tiêu chí trật tự ñô thị và an toàn giao thông 25    

1 Về bảng quảng cáo, biển hiệu 5    

1.1 
Không có các bảng quảng cáo, biển hiệu trái 
phép và gây cản trở giao thông. 

  
2,5  

1.2 
Không có trường hợp treo, dán quảng cáo 
trên tường nhà, cây xanh, trụ ñiện và công 
trình khác trái phép, sai quy ñịnh. 

  
2,5  

1.3 Không ñạt tiêu chí trên.   0  

2 Về sử dụng vỉa hè ñể kinh doanh buôn bán 5    

2.1 
 Không chiếm vỉa hè ñể kinh doanh buôn bán 
và không lấn chiếm lòng ñường, vỉa hè gây 
cản trở giao thông. 

  2,5 

Trừ trường hợp 
ñược tổ chức 

thành các 
tuyến phố ñi 
bộ, tuyến phố 
thương mại, 
ẩm thực, chợ 

ñêm,.. 

2.2 

Trường hợp tuyến phố ñô thị có kinh doanh 
buôn bán trên vỉa hè, phải ñược Ủy ban nhân 
dân thành phố, thị xã và các huyện thống nhất 
và xác ñịnh bằng vạch kẻ. 

  

2,5  

2.3 Không ñạt tiêu chí trên.   0  
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STT Nội dung yêu cầu 
ðiểm 
tối ña 

ðiểm 
ñạt 

ñược 
Ghi chú 

3 Về chợ tạm 5    

3.1 Không có chợ tạm.   

5 Trừ trường hợp 
ñược cơ quan 
có thẩm quyền 

cho phép 

3.2 Không ñạt tiêu chí trên.   0  

4 
Các phương tiện giao thông phải ñược ñậu, 
ñỗ theo quy ñịnh bằng vạch kẻ, bảng cấm 
theo quy ñịnh. 

2,5 
   

4.1  ðảm bảo yêu cầu   2,5  

4.2 Không ñảm bảo yêu cầu   0  

5 
Lắp ñặt biển báo giao thông ñầy ñủ, ñảm bảo 
theo quy ñịnh  

2,5  

5.1 ðảm bảo yêu cầu 2,5   

5.2 Không ñảm bảo yêu cầu 
 

0  

6 
Không có trường hợp chăn, thả súc vật trên 
ñường phố.  

5  

III Tiêu chí về hạ tầng ñô thị 20    

1 Về vỉa hè - Lòng ñường: 10    

1.1 

Vỉa hè có bố trí cây xanh, ñược lát bằng vật 
liệu cứng (bê tông, bê tông nhựa gạch lát, ñá), 
trong tình trạng sử dụng tốt, ñảm bảo an toàn 
(bằng phẳng, không bong tróc, ổ gà). 

  

2,5  

1.2 
Mặt ñường trong tình trạng sử dụng tốt, 
không lồi lõm, ổ gà. 

 
2,5 

 

1.3 
Có lối lên xuống cho người khuyết tật theo 
ñúng quy chuẩn trên suốt tuyến ñường. 

  
2,5 

 

1.4 
Bố trí lối lên xuống vỉa hè thống nhất. Không 
có trường hợp tự ý phá hủy hoặc xây ñắp thêm 
gờ lên xuống. 

  
2,5 

 

 1.5 Không ñạt tiêu chí trên.   0  
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STT Nội dung yêu cầu 
ðiểm 
tối ña 

ðiểm 
ñạt 

ñược 
Ghi chú 

2 Hệ thống cấp ñiện, thông tin, liên lạc 5    

2.1 
Các loại dây ñi nổi của hệ thống cấp ñiện, 
thông tin, liên lạc phải ñược bó, treo gọn gàng. 

  1,5  

2.2 

Dây băng qua ñường phải ñược bố trí, sắp 
xếp thống nhất trên toàn tuyến. Trong ñó, 
khoảng cách từ cáp viễn thông tới mặt ñường 
không ñược nhỏ hơn 5m, khoảng cách từ dây 
ñiện tới mặt ñường không nhỏ hơn 6m. 

  1,5  

2.3 
Trụ ñiện phải ñược bố trí ñúng tiêu chuẩn, 
không cản trở luồng xe, lối ñi bộ, ảnh hưởng 
tầm nhìn. 

  2  

2.4 Không ñạt tiêu chí trên.   0  

3 Về hệ thống cấp nước sạch 2    

3.1 
Có hệ thống cấp nước sạch hoạt ñộng tốt, 
không hư hỏng, rò rỉ dọc theo tuyến ñường. 

  2  

3.2 Không ñạt tiêu chí trên   0  

4 Về hệ thống thoát nước 3    

4.1 

Hệ thống thoát nước hoạt ñộng tốt, các nắp 
cống, cửa thu nước mặt phải làm bằng vật liệu 
an toàn cho cư dân và các phương tiện lưu thông 
trên ñường. 

  3  

4.2 Không ñạt tiêu chí trên   0  

IV Tiêu chí vệ sinh môi trường 15 

  Tham chiếu kết 
quả ñánh giá 

theo bộ tiêu chí 
“Xanh-Sạch-Sáng” 

cấp phường, 
cấp xã, trên 
ñịa bàn tỉnh 

kèm theo Quyết 
ñịnh số 

154/Qð-UBND 
ngày 15/01/2020 
của UBND tỉnh. 

1 
Tuyến phố thuộc phường/thị trấn, xã ñược 
ñánh giá thực hiện “tốt” phong trào Ngày chủ 
nhật xanh. 

  
15 
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STT Nội dung yêu cầu 
ðiểm 
tối ña 

ðiểm 
ñạt 

ñược 
Ghi chú 

2 
Tuyến phố thuộc phường/thị trấn, xã ñược 
ñánh giá thực hiện “khá” phong trào Ngày 
chủ nhật xanh. 

  
10 

 

3 
Tuyến phố thuộc phường/thị trấn, xã ñược 
ñánh giá thực hiện “trung bình” phong trào 
Ngày chủ nhật xanh. 

  
5 

 

 4 Không ñạt tiêu chí trên   0  

V Tiêu chí khuyến khích 10    

 1 Tuyến phố có thiết kế ñô thị ñược phê duyệt.   4  

 2 Hệ thống cấp ñiện ñi ngầm.   2  

 3 Hệ thống thông tin, liên lạc ñi ngầm.   2  

4 Tuyến phố có 100% hộ dân treo cờ vào các 
dịp lễ, tết; có kế hoạch tổ chức ñịnh kỳ về ra quân 
dọn dẹp vệ sinh môi trường trên tuyến phố,… 

 
2 

 

 5 Không ñạt tiêu chí trên.   0  
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PHỤ LỤC 2 
HƯỚNG DẪN CHẤM ðIỂM CÁC TIÊU CHÍ TUYẾN PHỐ VĂN MINH ðÔ THỊ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 16/2020 /Qð-UBND ngày  24/3/2020  
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 1. Bước 1: Thành lập ñoàn kiểm tra, khảo sát thực tế, ghi nhận hiện trạng các 
tiêu chí tuyến phố trước khi ñề nghị công nhận tuyến phố văn minh ñô thị. 
 2. Bước 2: Xác ñịnh ñiểm số của từng tiêu chí và tổng số ñiểm ñạt ñược của 
tuyến phố. 
 3. Bước 3: Tổng hợp ñiểm số của từng thành viên tham gia ñể xác ñịnh ñiểm số 
bình quân ñạt ñược. 
 a) Trường hợp ñạt ñiểm bình quân từ 75 ñiểm trở lên và tổng số ñiểm của từng 
tiêu chí ñạt từ 50% so với ñiểm tối ña quy ñịnh (Riêng ñối với tiêu chí khuyến khích 
thì không tính ñiểm ñạt tối thiểu) thì cơ quan có thẩm quyền công nhận; 
 b) Trường hợp ñạt ñiểm bình quân dưới 75 ñiểm hoặc có bất kỳ một tiêu chí nào 
ñạt tổng số ñiểm nhỏ hơn 50% so với ñiểm tối ña quy ñịnh (Riêng ñối với tiêu chí 
khuyến khích thì không tính ñiểm ñạt tối thiểu) thì ñề nghị ñịa phương tiếp tục 
hoàn chỉnh những nội dung còn hạn chế và thông báo kết quả ñánh giá ñến ñơn vị 
ñề nghị công nhận tuyến phố văn minh ñô thị ñược biết. 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 Số: 689/Qð-UBND  
 

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 3 năm 2020 

  

QUYẾT ðỊNH 
Về việc công bố ñơn giá nhân công xây dựng ñể lập và quản lý chi phí  

ñầu tư xây dựng công trình trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương số 77/2015/QH13 ngày 15 tháng 6 
năm 2015; 
 Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 68/2019/Nð-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ 
về quản lý chi phí ñầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 90/2019/Nð-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 
quy ñịnh mức lương tối thiểu vùng ñối với người lao ñộng làm việc theo hợp ñồng 
lao ñộng; 

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn xác ñịnh và quản lý chi phí ñầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn xác ñịnh giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn xác ñịnh ñơn giá nhân công xây dựng; 
 Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 610/TTr-SXD ngày 09 
tháng 3 năm 2020. 

QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1. Công bố ñơn giá nhân công xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
ñể các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xác ñịnh và quản lý chi phí ñầu tư xây dựng 
của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án 
ñầu tư theo hình thức ñối tác công tư (PPP) áp dụng các quy ñịnh của Quyết ñịnh này. 
(Chi tiết ñơn giá nhân công theo Phụ lục 01; Hướng dẫn xác ñịnh ñơn giá ca máy và 
thiết bị thi công theo Phụ lục 02 ñính kèm).  
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 2. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên ñịa bàn Tỉnh 

áp dụng các quy ñịnh  của Quyết ñịnh này ñể xác ñịnh và quản lý chi phí ñầu tư 

xây dựng, xác ñịnh chi phí ñầu tư xây dựng làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ tài chính 

ñối với Nhà nước của các dự án sử dụng vốn khác. 

 ðiều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Trường hợp tổng mức ñầu tư, dự toán xây dựng công trình ñã ñược phê duyệt 

trước thời ñiểm có hiệu lực của Quyết ñịnh này và chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu thì 

người quyết ñịnh ñầu tư quyết ñịnh việc ñiều chỉnh ñơn giá nhân công xây dựng 

trong tổng mức ñầu tư, dự toán xây dựng làm cơ sở xác ñịnh giá gói thầu trên cơ sở 

ñảm bảo tiến ñộ và hiệu quả thực hiện dự án. 

 Riêng ñối với các dự án ñầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước do 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý, bao gồm cả ngân sách tỉnh, huyện và xã ñã 

ñược phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng trước thời ñiểm Quyết ñịnh này có hiệu lực 

thi hành thì tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo, không lập, ñiều chỉnh lại 

tổng mức ñầu tư, dự toán xây dựng theo hướng dẫn tại Quyết ñịnh này. Trường hợp 

dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng ñã ñược phê duyệt nhưng 

chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc ñang tổ chức lựa chọn nhà thầu nhưng chưa 

ñóng thầu thì Chủ ñầu tư cập nhật giá gói thầu xây dựng theo quy ñịnh tại Khoản 3 

ðiều 26 Thông tư số 09/2019/TT-BXD trên cơ sở ñảm bảo không vượt dự toán 

xây dựng, tổng mức dự toán ñã ñược phê duyệt. 

 2. ðối với các gói thầu ñã ñóng thầu, ñã ký hợp ñồng trước thời ñiểm có hiệu lực 

của Quyết ñịnh này thì thực hiện theo nội dung mời thầu, hồ sơ dự thầu, nội dung 

hợp ñồng ñã ký kết. 

 3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc ñề nghị các tổ chức, 

cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng ñể tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, 

giải quyết. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết ñịnh số 

2409/Qð-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố 

ñơn giá nhân công xây dựng ñể lập và quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình trên 

ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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 ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, 

thị xã Hương Thủy, Hương Trà và thành phố Huế; Thủ trưởng các ñơn vị, tổ chức và 

cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

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

 
Phan Thiên ðịnh 
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PHỤ LỤC SỐ 01 

ðƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ðỊA BÀN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

(Kèm theo Quyết ñịnh số 689/Qð-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

. 

STT 
 

NHÓM NHÂN CÔNG  
XÂY DỰNG 

Cấp 
bậc 
bình 
quân 

ðơn giá (ñồng/ngày) 

Vùng II 
(Thành 

phố Huế) 

Vùng III 
(Các huyện: 
Phong ðiền, 
Quảng ðiền,  
Phú Lộc, Phú 

Vang và các thị 
xã: Hương Thủy, 

Hương Trà) 

Vùng IV 
(Các huyện: 
Nam ðông,  

A Lưới) 

I. Nhân công xây dựng 

1 
Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 3, 
Nhóm 4, Nhóm 5, Nhóm 8 

3,5/7 208.599 203.798 206.697 

2 Nhóm 6, Nhóm 7 3,5/7 234.729 229.327 232.588 

3 Nhóm 9 2/4 227.643 222.404 225.567 

4 Nhóm 10 2/4 260.000 246.000 237.000 

5 Nhóm 11 
ðơn giá nhân công xây dựng cấp bậc bình quân tương ứng 
từ Khoản 1 ñến Khoản 4 Phần I nhân với hệ số ñiều chỉnh 
k =1,2 

II. Kỹ sư 4/8 260.000 246.000 237.000 

III. Nghệ nhân 1,5/2 540.000 527.000 502.000 

IV. Vận hành tàu thuyền 

IV.1. Thuyền trưởng, thuyền phó, máy 1, máy 2 của tàu, ca nô, cần cẩu nổi, búa ñóng cọc nổi 
và tàu ñóng cọc 

1 Thuyền trưởng; nhóm I 1,5/2 338.364 330.577 335.279 

2 Thuyển trưởng; nhóm II 1,5/2 376.452 367.789 373.020 

3 Thuyền phó 1, máy 1; nhóm I 1,5/2 319.000 296.000 283.933 
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STT 
 

NHÓM NHÂN CÔNG  
XÂY DỰNG 

Cấp 
bậc 
bình 
quân 

ðơn giá (ñồng/ngày) 

Vùng II 
(Thành 

phố Huế) 

Vùng III 
(Các huyện: 
Phong ðiền, 
Quảng ðiền,  
Phú Lộc, Phú 

Vang và các thị 
xã: Hương Thủy, 

Hương Trà) 

Vùng IV 
(Các huyện: 
Nam ðông,  

A Lưới) 

4 Thuyền phó 1, máy 1; nhóm II 1,5/2 323.749 316.299 320.797 

5 Thuyền phó 2, máy 2; nhóm I 1,5/2 319.000 296.000 280.000 

6 Thuyền phó 2, máy 2; nhóm II 1,5/2 319.000 296.000 280.000 

IV.2. Thủy thủ, thợ máy, thợ ñiện 

1 Thủy thủ 2/4 319.000 296.000 280.000 

2 Thợ máy, thợ ñiện 2/4 319.000 296.000 280.000 

IV.3. Thợ ñiều khiển tàu hút, tàu cuốc nạo vét sông 

1. Tàu hút dưới 150m3/h 

1.1 Thuyền trưởng 1,5/2 357.408 349.183 354.149 

1.2 Máy trưởng 1,5/2 320.201 312.837 317.286 

1.3 
 Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1, 
thuyền phó 

1,5/2 319.000 311.106 315.531 

1.4 Kỹ thuật viên cuốc 2 1,5/2 319.000 296.000 292.710 

2. Tàu hút từ 150m3/h ñến 300m3/h 

2.1 Thuyền trưởng 1,5/2 400.811 391.587 397.156 

2.2 Máy trưởng 1,5/2 377.781 369.087 374.336 

2.3 
 Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1, 
thuyền phó 

1,5/2 371.581 363.029 368.192 



CÔNG BÁO/Số 27/Ngày 24-3-2020 19

STT 
 

NHÓM NHÂN CÔNG  
XÂY DỰNG 

Cấp 
bậc 
bình 
quân 

ðơn giá (ñồng/ngày) 

Vùng II 
(Thành 

phố Huế) 

Vùng III 
(Các huyện: 
Phong ðiền, 
Quảng ðiền,  
Phú Lộc, Phú 

Vang và các thị 
xã: Hương Thủy, 

Hương Trà) 

Vùng IV 
(Các huyện: 
Nam ðông,  

A Lưới) 

2.4 Kỹ thuật viên cuốc 2 1,5/2 338.364 330.577 335.279 

3. Tàu hút trên 300m3/h, tàu cuốc dưới 300m3/h 

3.1 Thuyền trưởng 1,5/2 445.985 435.722 422.000 

3.2 Máy trưởng 1,5/2 433.141 423.173 422.000 

3.3 ðiện trưởng 1,5/2 377.338 368.654 373.897 

3.4 
 Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1, 
thuyền phó 

1,5/2 425.169 415.385 421.293 

3.5 Kỹ thuật viên cuốc 2 1,5/2 400.811 391.587 397.156 

IV.4. Thợ ñiều khiển tàu hút, tàu cuốc, tàu ñào gầu ngoạm nạo vét biển 

1. Tàu từ 300m3/h ñến 800m3/h 

1.1 Thuyền trưởng tàu hút bụng 1,5/2 469.458 443.000 422.000 

1.2 
Máy trưởng, thuyền trưởng tàu 
cuốc;  tàu hút phun, tàu ñào 
gầu ngoạm 

1,5/2 447.756 437.452 422.000 

1.3 

ðiện trưởng tàu hút, tàu cuốc; 
KTV cuốc 1, thuyền phó 2 tàu 
hút bụng; KTV cuốc 2 tàu 
cuốc, tàu hút phun, tàu ñào gầu 
ngoạm 

1,5/2 400.811 391.587 397.156 

1.4 
Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1 
tàu cuốc, tàu hút phun, tàu ñào 
gầu ngoạm: 

1,5/2 425.169 415.385 421.293 

1.5 
Thuyền phó tàu cuốc, KTV 
cuốc 2 tàu hút 

1,5/2 377.781 369.087 374.336 
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STT 
 

NHÓM NHÂN CÔNG  
XÂY DỰNG 

Cấp 
bậc 
bình 
quân 

ðơn giá (ñồng/ngày) 

Vùng II 
(Thành 

phố Huế) 

Vùng III 
(Các huyện: 
Phong ðiền, 
Quảng ðiền,  
Phú Lộc, Phú 

Vang và các thị 
xã: Hương Thủy, 

Hương Trà) 

Vùng IV 
(Các huyện: 
Nam ðông,  

A Lưới) 

2. Tàu từ 800m3/h trở lên 

2.1 Thuyền trưởng tàu hút bụng 1,5/2 477.000 443.000 422.000 

2.2 
Máy trưởng, thuyền trưởng tàu 
cuốc;  tàu hút phun, tàu ñào 
gầu ngoạm 

1,5/2 469.458 443.000 422.000 

2.3 

ðiện trưởng tàu hút, tàu cuốc; 
KTV cuốc 1, thuyền phó 2 tàu 
hút bụng; KTV cuốc 2 tàu 
cuốc, tàu hút phun, tàu ñào gầu 
ngoạm 

1,5/2 425.169 415.385 421.293 

2.4 
Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1 
tàu cuốc, tàu hút phun, tàu ñào 
gầu ngoạm: 

1,5/2 447.756 437.452 422.000 

2.5 
Thuyền phó tàu cuốc, KTV 
cuốc 2 tàu hút 

1,5/2 400.811 391.587 397.156 

V. Thợ lặn 2/4 540.000 504.000 479.000 

 Ghi chú: 

- ðơn giá nhân công xây dựng ñược xác ñịnh với ñiều kiện lao ñộng bình thường, thời gian 
làm việc một ngày là 8 giờ và một tháng là 26 ngày; bao gồm các khoản bảo hiểm người lao ñộng 
phải nộp (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, phí công ñoàn). 

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân căn cứ ñơn giá nhân công xây dựng cấp bậc trung bình, 
nhóm nhân công và thang bảng hệ số cấp bậc nhân công xây dựng tại Phụ lục số 02 và Phụ lục 
số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng 
ñể xác ñịnh ñơn  giá nhân công theo cấp bậc cụ thể phù hợp với từng công việc trong 
quá trình xác ñịnh và quản lý chi phí ñầu tư xây dựng. 
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PHỤ LỤC SỐ 02 

HƯỚNG DẪN XÁC ðỊNH ðƠN GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG  

XÂY DỰNG 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 689/Qð-UBND ngày 13/3/2020  
của UBND tỉnh Thừa Thiên  Huế) 

 Tính toán, xác ñịnh giá ca máy trực tiếp theo các nội dung hướng dẫn tại Thông tư 
số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác ñịnh giá ca máy 
và thiết bị thi công xây dựng. Trong ñó: 

 1. Phương pháp xác ñịnh giá ca máy và thiết bị thi công: thực hiện theo Phụ lục 
số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ 
Xây dựng; 

 2. Về ñịnh mức % (khấu hao; sửa chữa; chi phí khác); ñịnh mức tiêu hao nhiên liệu, 
năng lượng; số lượng, thành phần, cấp bậc nhân công ñiều khiển máy; nguyên giá 
máy: Xác ñịnh theo Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD 
ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; 

 3. Về ñơn giá nhân công ñiều khiển máy: ðề nghị xác ñịnh trên cơ sở ñơn giá 
nhân công ñược UBND tỉnh công bố tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết ñịnh này. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 709/Qð-UBND 

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

      
Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 3 năm 2020 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Vũng Mệ 
 

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 1009/Qð-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Khu bảo vệ thủy sản Vũng Mệ, xã 
Quảng Lợi;  

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 
377/TTr-SNNPTNT ngày 12 tháng 3 năm 2020.  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Vũng Mệ với những nội dung 
chính như sau: 

1. Tên gọi: Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Vũng Mệ. 
2. ðịa ñiểm: Xã Quảng Lợi, huyện Quảng ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
3. Quy mô và diện tích: Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Vũng Mệ có diện tích 

588,48 ha mặt nước tự nhiên ñầm phá thuộc ñịa giới hành chính xã Quảng Lợi, 
huyện Quảng ðiền (trước ñây là vùng ñã ñược UBND huyện Quảng ðiền giao 
quyền khai thác thủy sản vùng ñầm phá cho Chi hội nghề cá Hà Công Quảng Lợi, 
xã Quảng Lợi theo Quyết ñịnh số 3629/Qð-UBND ngày 05/11/2012), gồm 2 vùng: 

- Vùng lõi bảo vệ có diện tích 40 ha (trước ñây là Khu bảo vệ thủy sản Vũng Mệ 
ñã ñược thành lập theo Quyết ñịnh số 1009/Qð-UBND ngày 19/5/2011 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 107º28´05" 16º37´22" 

2 B 107º28´09" 16º37´27" 

3 C 107º28´41" 16º37´16" 

4 D 107º28´36" 16º37´07" 
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- Vùng khai thác, sử dụng chung có diện tích 548,88 ha là khu vực còn lại của 
Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, sau khi trừ ñi 40 ha 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 Hà Công Quảng Lợi, xã Quảng Lợi, huyện Quảng ðiền 
trực tiếp quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Vũng Mệ; 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 Lợi 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 Hà Công Quảng Lợi 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 
Vũng Mệ; kiểm tra, giám sát hoạt ñộng của Chi hội nghề cá Hà Công Quảng Lợi 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 Lợi 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 1009/Qð-UBND ngày 19/5/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc 
thành lập Khu bảo vệ thủy sản Vũng Mệ, xã Quảng Lợi. 

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 Lợi; Chủ tịch Chi hội nghề cá Hà Công Quảng Lợi 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 

 
Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 756/Qð-UBND 

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

      
Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 3 năm 2020 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ðá Dầm 
 

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 2166/Qð-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Khu bảo vệ thủy sản ðá Dầm, xã 
Lộc ðiền, huyện Phú Lộc;   

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 
425/TTr-SNNPTNT ngày 18 tháng 3 năm 2020.  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ðá Dầm với những nội dung 
chính như sau: 

1. Tên gọi: Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ðá Dầm. 
2. ðịa ñiểm: Xã Lộc ðiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
3. Quy mô và diện tích: Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ðá Dầm có diện tích 

714 ha mặt nước tự nhiên ñầm phá thuộc ñịa giới hành chính xã Lộc ðiền, huyện 
Phú Lộc (trước ñây là vùng ñã ñược UBND huyện Phú Lộc giao quyền khai thác 
thủy sản vùng ñầm phá cho Chi hội nghề cá Thạch Sơn, xã Lộc ðiền theo Quyết ñịnh số 
4275/Qð-UBND ngày 07/9/2011), gồm 2 vùng: 

- Vùng lõi bảo vệ có diện tích 30 ha (trước ñây là Khu bảo vệ thủy sản ðá Dầm 
ñã ñược thành lập theo Quyết ñịnh số 2166/Qð-UBND ngày 22/10/2015 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 107º49´04" 16º17´28" 

2 B 107º49´05" 16º17´43" 

3 C 107º49´27" 16º17´42" 

4 D 107º49´26" 16º17´28" 
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- Vùng khai thác, sử dụng chung có diện tích 684 ha là khu vực còn lại của 
Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, sau khi trừ ñi 30 ha 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 Thạch Sơn, xã Lộc ðiền, huyện Phú Lộc trực tiếp 

quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ðá Dầm; 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 Lộc ðiền 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. 

ðịnh kỳ trước ngày 10/11 hàng năm, Chi hội nghề cá Thạch Sơn 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. 
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2. Giao Chi cục Thủy sản ñiều phối quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ðá Dầm; 
kiểm tra, giám sát hoạt ñộng của Chi hội nghề cá Thạch Sơn 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 Phú Lộc, Ủy ban Nhân dân xã Lộc ðiền có trách nhiệm 
quản lý theo thẩm quyền chung về vùng lãnh thổ. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lộc 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 
2166/Qð-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
về việc thành lập Khu bảo vệ thủy sản ðá Dầm. 

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 Phú Lộc; 
Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lộc; Chủ tịch Ủy ban 
Nhân dân xã Lộc ðiền; Chủ tịch Chi hội nghề cá Thạch Sơn 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 

 
Nguyễn Văn Phương 

 
 
 
 

 
    



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 




