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  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Trang 

14-4-2020 Quyết ñịnh số 19/2020/Qð-UBND về việc quy ñịnh Khung giá 
dịch vụ sử dụng bến thuyền du lịch ñược ñầu tư bằng nguồn vốn 
ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

05 

14-4-2020 Quyết ñịnh số 20/2020/Qð-UBND về việc quy ñịnh thời hạn gửi 
báo cáo quyết toán năm của các ñơn vị dự toán. 

08 

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH  

07-4-2020 Nghị quyết số 08/NQ-HðND về ñiều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án 
Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Kinh thành Huế (giai ñoạn 1 
ðề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích 
Kinh thành Huế). 

10 

07-4-2020 Nghị quyết số 09/NQ-HðND về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư 
dự án Tòa nhà Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế. 

12 

07-4-2020 Nghị quyết số 10/NQ-HðND về việc phê duyệt chủ trương 
ñầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ biển khẩn cấp bờ biển ñoạn 
Phú Hải - Phú Diên, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

15 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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07-4-2020 Nghị quyết số 11/NQ-HðND về việc phê duyệt chủ trương 
ñầu tư dự án Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương 
và chỉnh trị luồng cảng Thuận An. 

17 

07-4-2020 Nghị quyết số 12/NQ-HðND về phê duyệt chủ trương ñầu tư 
dự án Kè chống sạt lở các ñoạn xung yếu thuộc hệ thống sông 
Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

19 

07-4-2020 Nghị quyết số 13/NQ-HðND về việc phê duyệt ñiều chỉnh 
chủ trương ñầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ biển thôn An Dương, 
xã Phú Thuận, huyện Phú Vang. 

22 

07-4-2020 Nghị quyết số 14/NQ-HðND về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư 
dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh 
cho các ñơn vị trong ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. 

24 

07-4-2020 Nghị quyết số 15/NQ-HðND về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư 
dự án Trồng và chăm sóc rừng trồng thay thế tại khoảnh 2, 3, 5, 9 
Tiểu khu 131; khoảnh 2, 3 Tiểu khu 132 thuộc xã Bình Thành và 
khoảnh 4 Tiểu khu 142; khoảnh 9 Tiểu khu 144; khoảnh 1, 12, 13 
Tiểu khu 146 thuộc xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà. 

27 

07-4-2020 Nghị quyết số 16/NQ-HðND về việc ñiều chỉnh chủ trương 
ñầu tư dự án ðầu tư phát triển rừng ven biển và ñầm phá tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

30 

07-4-2020 Nghị quyết số 17/NQ-HðND về ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch 
vốn ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016-2020 và bổ sung 
kế hoạch vốn ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 nguồn vốn 
ngân sách tỉnh quản lý. 

33 

07-4-2020 Nghị quyết số 18/NQ-HðND bổ sung danh mục công trình vào 
kế hoạch ñầu tư trung hạn giai ñoạn 2016-2020 và ñiều chỉnh, 
bổ sung kế hoạch năm 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới. 

40 

07-4-2020 Nghị quyết số 19/NQ-HðND về việc tạm ứng tồn ngân Kho bạc 
Nhà nước Trung ương bổ sung vốn ñầu tư các dự án trọng ñiểm. 

42 

07-4-2020 Nghị quyết số 20/NQ-HðND về việc ứng vốn từ Quỹ ðầu tư 
phát triển và Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa bổ sung vốn ñầu tư các dự án trọng ñiểm. 

45 



CÔNG BÁO/Số 29+30/Ngày 19-4-2020 03

07-4-2020 Nghị quyết số 21/NQ-HðND về việc ñiều chỉnh bổ sung Nghị quyết 
số 07/NQ-HðND ngày 23 tháng 4 năm 2019 về phương án 
“Bán tài sản trên ñất, chuyển nhượng quyền sử dụng ñất” ñối với 
các trụ sở, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp dôi dư sau khi sắp xếp lại, 
xử lý tài sản công theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 167/2017/Nð-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

48 

07-4-2020 Nghị quyết số 22/NQ-HðND về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu 
xây dựng Khu phi thuế quan Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

53 

07-4-2020 Nghị quyết số 23/NQ-HðND về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu 
xây dựng Khu du lịch sinh thái Bãi Chuối (bao gồm khu vực bãi 
Chuối và bãi Cả), huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

59 

07-4-2020 Nghị quyết số 24/NQ-HðND về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu 
xây dựng Khu phía Nam trục trung tâm Khu du lịch Lăng Cô, 
huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

66 

07-4-2020 Nghị quyết số 25/NQ-HðND về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu 
xây dựng Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và ñô thị biển Vinh 
Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

74 

07-4-2020 Nghị quyết số 26/NQ-HðND về việc thông qua danh sách nhà 
vườn tại huyện Phong ðiền và thành phố Huế tham gia hỗ trợ 
trùng tu trong năm 2020. 

83 

07-4-2020 Nghị quyết số 27/NQ-HðND thông qua danh mục bổ sung các 
công trình, dự án cần thu hồi ñất; cho phép chuyển mục ñích sử 
dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ và ñất rừng ñặc dụng sang 
mục ñích khác trên ñịa bàn tỉnh năm 2020. 

85 

07-4-2020 Nghị quyết số 28/NQ-HðND về việc cho phép chuyển mục ñích 
sử dụng rừng sang mục ñích khác. 

99 

07-4-2020 Nghị quyết số 29/NQ-HðND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với 
ông Nguyễn Dung. 

101 

07-4-2020 Nghị quyết số 30/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 Phan Quý Phương. 

102 

15-4-2020 Công văn số 47/HðND-TH về việc ñính chính Nghị quyết số 
28/NQ-HðND ngày 07/4/2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

104 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

10-4-2020 Quyết ñịnh số 939/Qð-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn 
nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng ðiền, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông Nguyễn ðình ðức. 

105 

10-4-2020 Quyết ñịnh số 940/Qð-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu 
bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quảng ðiền nhiệm kỳ 
2016 - 2021: Ông Trần Quốc Thắng. 

106 

10-4-2020 Quyết ñịnh số 942/Qð-UBND về việc thành lập Khu bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản Hòn Voi - Vũng ðèo. 

107 

13-4-2020 Quyết ñịnh số 952/Qð-UBND ban hành Quy chế xét tặng và 
tôn vinh “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế”. 

110 

14-4-2020 Quyết ñịnh số 973/Qð-UBND về việc miễn, giảm giá nước sạch 
sinh hoạt trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do ảnh hưởng của 
dịch bệnh Covid-19. 

114 

10-4-2020 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp ñiều hành 
chi chặt chẽ, phù hợp với khả năng thu ngân sách ñịa phương. 

116 

15-4-2020 Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, giám sát, 
thực hiện các giải pháp ñảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự 
trong giai ñoạn phòng chống dịch Covid 19. 

120 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số: 19/2020/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 4 năm 2020 
          

 
QUYẾT ðỊNH  

Về việc quy ñịnh Khung giá dịch vụ sử dụng bến thuyền du lịch 
ñược ñầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước   

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 phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

 Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

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

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

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

 Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 
năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP 
ngày 14 tháng 11 năm 2013; 

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

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 433/TTr-STC ngày 24 
tháng 02 năm 2020. 
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QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành khung giá dịch vụ sử dụng bến thuyền du lịch ñược ñầu tư 
bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung 
như sau: 

1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

a) Phạm vi ñiều chỉnh: 

Quyết ñịnh này quy ñịnh khung giá dịch vụ sử dụng bến thuyền du lịch ñược 
ñầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  

b) ðối tượng áp dụng: 

Các tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân ñược cung ứng dịch vụ sử dụng bến thuyền 
du lịch ñược ñầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

2. Khung giá dịch vụ 

STT Nội dung 
Khung giá (ñồng/thuyền/lượt) 

Bến loại 1 Bến loại 2 

1 Trọng tải dưới 20 khách 30.000 - 33.000 18.000 - 20.000 

2 Trọng tải từ 20 khách trở lên 45.000 - 50.000 30.000 - 33.000 

Mức thu giá dịch vụ nêu trên ñã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%.  

 3. Tổ chức thu 

- Căn cứ vào khung giá ñã ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết ñịnh này, 
Ban Quản lý bến xe thuyền thành phố Huế quyết ñịnh mức thu cụ thể cho phù hợp 
với từng ñối tượng. 

- Ban Quản lý bến xe thuyền thành phố Huế tổ chức niêm yết, thông báo công khai 
tại ñịa ñiểm thu về mức thu, phương thức thu và cơ quan quy ñịnh thu. 

4. Quản lý, sử dụng số tiền thu, chứng từ thu 

- Toàn bộ số tiền thu ñược Ban Quản lý bến xe thuyền có trách nhiệm thực hiện 
các nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy ñịnh; số thu 
còn lại ñể chi phí phục vụ cho công tác cung ứng dịch vụ và thực hiện các nhiệm vụ 
chi cho công tác của ñơn vị. 

- ðơn vị thu sử dụng chứng từ theo quy ñịnh hiện hành. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2020. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố Huế có trách nhiệm: 

- Chỉ ñạo Ban Quản lý bến xe thuyền thành phố Huế tổ chức thu giá dịch vụ của 
các tổ chức, cá nhân theo ñúng quy ñịnh tại Quyết ñịnh này. 
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- Hướng dẫn ñơn vị ñược giao nhiệm vụ thu giá dịch vụ tổ chức thu, quản lý và 
sử dụng nguồn thu ñúng mục ñích, ñảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. 

- Phối hợp với Sở Tài chính ñể chủ ñộng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ñiều 
chỉnh mức thu, chế ñộ thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ cho phù hợp với tình hình 
thực tế. 

2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Tài chính, Du lịch, 
Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Văn Phương 
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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: 20/2020/Qð-UBND     Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 4 năm 2020 

 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc quy ñịnh thời hạn gửi báo cáo quyết toán năm của các ñơn vị dự toán 

 

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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính 

quy ñịnh xét duyệt, thẩm ñịnh, thông báo và tổng hợp quyết toán năm; 
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 525/TTr-STC ngày 02 

tháng 3 năm 2020. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh, ñối tượng áp dụng 

1. Phạm vi ñiều chỉnh  

Quyết ñịnh này quy ñịnh thời hạn gửi báo cáo quyết toán năm của các ñơn vị 
dự toán trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. ðối tượng áp dụng 

a) Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội; 

b) Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã 
hội - nghề nghiệp ñược ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí; 

c) Các ñơn vị sự nghiệp công lập; 

d) Các tổ chức khác có sử dụng ngân sách nhà nước.  

ðiều 2. Thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm của các ñơn vị dự toán 

1. ðơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh: 

a) Trường hợp ñơn vị dự toán cấp I ñồng thời là ñơn vị sử dụng ngân sách 
(không có ñơn vị trực thuộc), bao gồm ñơn vị tự chủ tài chính, gửi báo cáo quyết toán 
ngân sách ñến Sở Tài chính chậm nhất ñến hết ngày 31 tháng 3 năm sau ñể Sở Tài chính 
xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm theo quy ñịnh. 

b) Trường hợp ñơn vị dự toán cấp I có các ñơn vị trực thuộc, thì ñơn vị dự toán 
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cấp I quy ñịnh thời hạn gửi báo cáo quyết toán ñối với các ñơn vị trực thuộc nhưng 
phải ñảm bảo thời gian ñể ñơn vị dự toán cấp I thực hiện xét duyệt, tổng hợp quyết toán 
(bao gồm ñơn vị tự chủ tài chính) gửi Sở Tài chính ñể thẩm ñịnh và thông báo kết quả 
thẩm ñịnh quyết toán năm theo quy ñịnh. Thời gian cụ thể như sau: 

- ðối với ñơn vị dự toán cấp I thuộc các ngành: Giáo dục, Y tế, Văn hóa và 
Thể thao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm 
Bảo tồn di tích Cố ñô Huế: Gửi Sở Tài chính trước ngày 30 tháng 7 năm sau. 

- ðối với ñơn vị dự toán cấp I thuộc các ngành khác còn lại: Gửi Sở Tài chính 
trước ngày 30 tháng 6 năm sau. 

2. ðơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp huyện:  

Ủy ban nhân dân cấp huyện quy ñịnh thời hạn gửi báo cáo quyết toán ñối với 
các ñơn vị dự toán trực thuộc, nhưng phải ñảm bảo thời hạn Ủy ban nhân dân 
cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách ñến Sở Tài chính theo quy tại ñiểm b 
khoản 2 ðiều 1 Quyết ñịnh số 06/2018/Qð-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2018 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, 
cấp xã và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách ñến các cơ quan 
liên quan trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Xử lý vi phạm thời hạn gửi báo cáo quyết toán 

Các ñơn vị dự toán cấp I gửi báo cáo quyết toán năm về cơ quan Tài chính 
chậm so với thời hạn quy ñịnh thì cơ quan Tài chính thông báo cho Kho bạc Nhà nước 
tạm dừng cấp phát thanh toán kinh phí ñơn vị dự toán cấp I tại Kho bạc Nhà nước nơi 
giao dịch (trừ các khoản lương và có tính chất lương) cho ñến khi nhận ñược báo cáo 
quyết toán. 

ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2020 
và áp dụng ñối với quyết toán ngân sách nhà nước từ năm 2019. 

ðiều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính, 
Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các ñơn vị 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Phan Ngọc Thọ 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 08/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích  
Kinh thành Huế (giai ñoạn 1 ðề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng  

khu vực 1 di tích Kinh thành Huế) 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 7 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ 

Hướng dẫn thi hành một số ñiều Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ 

về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2018/Nð-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 

về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 
năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm, Nghị ñịnh số 
136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành 
một số ñiều của Luật ðầu tư công và Nghị ñịnh số 161/2016/Nð-CP ngày 02 tháng 12 
năm 2016 của Chính phủ về cơ chế ñặc thù trong quản lý ñầu tư xây dựng ñối với một số 
dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016-2020; 

Căn cứ Văn bản số 9142/BC-BKHðT ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch 
và ðầu tư báo cáo thẩm ñịnh nguồn vốn và khả năng cân ñối vốn dự án nhóm A; 
Văn bản số 9268/BKHðT-TH ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư 
về việc triển khai kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020; 
 Xét ñề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 943/TTr-UBND ngày 12 
tháng 02 năm 2020 về việc ñề nghị lấy ý kiến ñiều chỉnh dự án Bảo tồn, tu bổ và 
tôn tạo di tích Kinh thành Huế (giai ñoạn 1 ðề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng 
khu vực 1 di tích Kinh thành 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. Thống nhất ñiều chỉnh cơ cấu nguồn vốn ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ và 
tôn tạo di tích Kinh thành Huế (giai ñoạn 1 ðề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng 
khu vực 1 di tích Kinh thành Huế) với các nội dung chủ yếu sau: 



CÔNG BÁO/Số 29+30/Ngày 19-4-2020 11

 
 

1. Hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích:  
- Ngân sách Trung ương từ Chương trình mục tiêu quốc gia di tích năm 2014 là 

660 triệu ñồng. 
- Phần còn lại từ nguồn ngân sách ñịa phương và các nguồn vốn huy ñộng hợp 

pháp khác. 

 2. Hợp phần bồi thường, GPMB, tái ñịnh cư: 
- Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho công trình văn hóa tại ñịa phương 

các năm 2012, 2013, 2014: 47.000 triệu ñồng. 
- Ngân sách Trung ương từ nguồn dự phòng NSTW năm 2018: 100.000 triệu ñồng. 
- Ngân sách Trung ương từ nguồn dự phòng chung kế hoạch ñầu tư công 

trung hạn giai ñoạn 2016-2020: 800.000 triệu ñồng. 
- Phần còn lại từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách ñịa phương và các 

nguồn vốn huy ñộng hợp pháp khác. 

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.  

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 7 thông qua ngày 07 tháng 04 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 

Số: 09/NQ-HðND     Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2020 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Tòa nhà  
Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 7 

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

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ 
Hướng dẫn thi hành một số ñiều Luật ðầu tư công; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về 
kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2018/Nð-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 
năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm, Nghị ñịnh 
số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành 
một số ñiều của Luật ðầu tư công và Nghị ñịnh số 161/2016/Nð-CP ngày 02 tháng 12 
năm 2016 của Chính phủ về cơ chế ñặc thù trong quản lý ñầu tư xây dựng ñối với 
một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016-2020; 

Xét Tờ trình số 696/TTr-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh 
về việc ñề nghị phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Tòa nhà Trung tâm công nghệ 
thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến 
thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Tòa nhà Trung tâm công nghệ thông tin 
tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên dự án: Tòa nhà Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Chủ ñầu tư: Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh. 

3. Mục tiêu ñầu tư: ðầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển lĩnh vực công nghệ 
thông tin của tỉnh, ñồng thời thực hiện di chuyển trụ sở theo quy hoạch của tỉnh. 
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4. Nội dung và quy mô ñầu tư:  

a) Phần xây dựng toà nhà làm việc chính: 

Xây mới khối nhà làm việc với tổng diện tích sàn khoảng 3.569m2. Các thông số 
kỹ thuật chính: Hệ móng, khung, dầm, sàn bê tông cốt thép; tường xây gạch không nung, 
sơn nước có bả matic; nền lát gạch granite; hệ cửa dùng cửa uPVC; sàn mái bê tông 
cốt thép trên lợp tôn chống nóng; hệ thống ñiện, cấp thoát nước, chống sét, hệ thống 
mạng, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật và 
ñáp ứng yêu cầu sử dụng.  

b) Phần hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ khác: 

- Nhà ñể xe 2 bánh 147m2. 

- Nhà bảo vệ 15m2. 

- Cổng, hàng rào mềm bao quanh khu ñất xây dựng (SN2: 11.552m2). 

- ðường giao thông nội bộ (thảm bê tông nhựa), diện tích khoảng 4.454m2. 

- Sân bê tông khoảng 1.166m2. 

- Cây xanh, thảm cỏ khoảng 2.500m2. 

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy ngoài nhà (bể nước chữa cháy, trụ cấp nước,..). 

- Hệ thống ñiện ngoài nhà: Xây dựng trạm biến áp hạ thế, hệ thông ñiện chiếu sáng. 

c) Phần trang thiết bị: 

- Mua sắm, lắp ñặt thang máy; máy phát ñiện dự phòng, trang thiết bị phòng 
cháy chữa cháy (máy bơm chữa cháy, hệ thống báo cháy tự ñộng, hệ thống chữa cháy, 
bình bọt, lăng, vòi, bảng nội quy tiêu lệnh); hệ thống ñiều hòa không khí và thông gió 
tòa nhà. 

- Trang thiết bị nội thất, phục vụ công việc tận dụng thiết bị hiện có (bàn ghế 
làm việc, máy vi tính, và các thiết bị máy văn phòng khác).  

5. ðịa ñiểm xây dựng: Lô ñất có ký hiệu SN2 thuộc Khu E - Khu ñô thị mới 
An Vân dương. 

6. Tổng mức ñầu tư: 50.500 triệu ñồng. 

7. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách tỉnh. 

8. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm. 

9. Nội dung khác: Quá trình lập dự án ñầu tư phải có danh mục chi tiết trang 
thiết bị dự án phù hợp theo quy ñịnh. 

ðiều 2. 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. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp bất thường lần thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2020./. 
 
  
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 10/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ biển khẩn cấp  

bờ biển ñoạn Phú Hải - Phú Diên, tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 7 

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

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ 

Hướng dẫn thi hành một số ñiều Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ 

về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2018/Nð-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 

về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 
năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm, Nghị ñịnh 
số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành 
một số ñiều của Luật ðầu tư công và Nghị ñịnh số 161/2016/Nð-CP ngày 02 tháng 12 
năm 2016 của Chính phủ về cơ chế ñặc thù trong quản lý ñầu tư xây dựng ñối với 
một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016-2020; 

Xét Tờ trình số 2216/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ biển 
khẩn cấp bờ biển ñoạn Phú Hải - Phú Diên, 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. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ biển khẩn cấp 
bờ biển ñoạn Phú Hải - Phú Diên, tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên công trình: Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ biển ñoạn Phú Hải - Phú Diên, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Chủ ñầu tư: Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh. 
3. Mục tiêu ñầu tư xây dựng:  
- Hạn chế xâm thực bờ biển khi mưa bão kết hợp triều cường dâng nhằm bảo vệ 

tính mạng, ñất ñai, nhà cửa, tài sản, bảo vệ công trình di tích lịch sử văn hóa quốc gia 
tháp Chăm Pa Phú Diên, bảo vệ cơ sở hạ tầng công cộng của xã Phú Hải và xã Phú Diên 
góp phần ổn ñịnh sản xuất, thúc ñẩy phát triển kinh tế xã hội, ñồng thời cải thiện môi 
trường, tạo cảnh quan cho khu vực trong tương lai.  
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- Từng bước kết nối hoàn thiện với các tuyến kè ñã ñược ñầu tư tạo thành một 
hệ thống kè hoàn chỉnh, ñồng bộ từ xã Phú Thuận ñến xã Phú Diên ñể ứng phó với 
nước biển dâng và thiên tai bão lũ. 

4. Nội dung phạm vi, quy mô ñầu tư: Tuyến công trình cơ bản ñi theo tuyến 
bờ biển bị sạt lở hiện tại, có ñiều chỉnh một số vị trí cho tổng thể tuyến trơn thuận; 
xây dựng mới kè bờ biển thuộc ñịa phận xã Phú Hải và xã Phú Diên, huyện Phú Vang, 
tỉnh Thừa Thiên Huế với chiều dài khoảng 1900 m; ñiểm ñầu ñấu nối với kè An Dương 
xã Phú Thuận ñang triển khai thi công. 

5. Tổng mức ñầu tư của dự kiến: 190.000 triệu ñồng. 
6. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Trung ương, nguồn vốn 10.000 tỷ ñồng ñiều 

chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho dự án quan trọng quốc gia và các nguồn vốn 
huy ñộng hợp pháp khác. 

7. ðịa ñiểm xây dựng: Huyện Phú Vang. 
8. Thời gian thực hiện và tiến ñộ dự án: 04 năm, kể từ ngày khởi công. 
9. Tiến ñộ và phân kỳ ñầu tư thực hiện dự án: 
- Giai ñoạn 1: ðầu tư xây dựng ñoạn kè với chiều dài khoảng 500m từ vị trí sạt lở 

cách khu dân cư khoảng 30m ở thôn Cự Lại ðông, xã Phú Hải). 
- Giai ñoạn 2: ðầu tư xây dựng ñoạn kè với chiều dài khoảng 1400m. 
10. Nội dung cơ chế và giải pháp kỹ thuật:  
- Chân kè: Giữ chân kè bằng hàng cọc ván bê tông cốt thép dự ứng lực ñúc sẵn, 

ñóng ngàm kẹp vào nhau liên tục, ñỉnh cọc ñược liên kết bởi dầm mũ cọc bằng bê tông 
cốt thép. 

- Mái kè: Gia cố bằng cấu kiện tấm bê tông. 
- ðỉnh kè: Dầm khóa ñỉnh mái kết hợp ñường quản lý. 
- Công trình trên tuyến: Xây dựng các dốc trượt thuyền và xây dựng một số 

rãnh thu nước kết hợp bậc lên xuống ñể quản lý. 
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 

của pháp luật. 
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 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 7 thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2020./. 
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 11/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở  

bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận An 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 7 

 

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

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ 
Hướng dẫn thi hành một số ñiều Luật ðầu tư công; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ 
về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2018/Nð-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 
của Chính phủ về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm, Nghị ñịnh số 
136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành 
một số ñiều của Luật ðầu tư công và Nghị ñịnh số 161/2016/Nð-CP ngày 02 tháng 12 
năm 2016 của Chính phủ về cơ chế ñặc thù trong quản lý ñầu tư xây dựng ñối với 
một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016-2020; 

Xét Tờ trình số 2308/TTr-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở 
bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận An; 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. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ 
biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận An với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên công trình: Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và 
chỉnh trị luồng cảng Thuận An. 

2. Chủ ñầu tư: Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh. 
3. Mục tiêu ñầu tư xây dựng:  
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống công trình nhằm tăng khả năng chống xâm thực 

và sạt lở vùng biển Hải Dương - Thuận An, ổn ñịnh bờ biển và bảo vệ các công trình 
hạ tầng công cộng, các khu du lịch ở khu vực; ñảm bảo an toàn và ổn ñịnh cuộc sống 
cho các hộ dân cư ở Hải Dương, Thuận An.  
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- Ổn ñịnh cửa biển Thuận An ñảm bảo giao thông ñường thủy, phục vụ cho tàu 
công suất ñến 2000DWT ra vào cảng Thuận An. 

- Tăng khả năng thoát lũ từ ñầm phá ra biển và duy trì sự bền vững về môi 
trường ñầm phá (chế ñộ sinh vật, ñộ mặn ñể nuôi trồng thủy sản) của vùng ñầm phá 
nước lợ với diện tích 22.000 ha. 

4. Nội dung phạm vi, quy mô ñầu tư:  
- Xây dựng kè chắn cát phía Nam: Kéo dài từ ñiểm cuối kè Nam hiện tại (ñang 

thi công) theo hướng xiên góc với bờ dài khoảng 400m. 
- Gia cố kè bảo vệ bờ biển (ñoạn tiếp giáp với ñê chắn sóng phía Bắc) với chiều 

dài khoảng 300m ở thôn Thái Dương Hạ, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà. 
5. Tổng mức ñầu tư của dự kiến: 150.000 triệu ñồng 
6. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách trung ương, nguồn vốn 10.000 tỷ ñồng ñiều chỉnh 

giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho dự án quan trọng quốc gia và các nguồn vốn 
huy ñộng hợp pháp khác. 

7. ðịa ñiểm xây dựng: Thị xã Hương Trà, huyện Phú Vang. 
8. Thời gian thực hiện và tiến ñộ dự án: 04 năm, kể từ ngày khởi công. 

9. Tiến ñộ và phân kỳ ñầu tư thực hiện dự án: 
- Giai ñoạn 1: Kéo dài ñê Nam dự kiến khoảng 100m. 
- Giai ñoạn 2: Kéo dài ñê chắn cát phía Nam khoảng 300m và gia cố kè bảo vệ bờ 

thôn Thái Dương Hạ, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà với chiều dài 300m.  
10. Nội dung cơ chế và giải pháp kỹ thuật:  
- Kè chắn cát phía Nam: Giải pháp kỹ thuật ñảm bảo phù hợp với các ñoạn kè 

ñã thực hiện. 
- Kè bảo vệ bờ (ñoạn tiếp giáp với ñê chắn sóng phía Bắc): Hình thức kè mái nghiêng. 
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 

của pháp luật. 
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 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 7  thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2020./. 
  
 

 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 12/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2020 
   

 
NGHỊ QUYẾT 

Về phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Kè chống sạt lở các ñoạn xung yếu  
thuộc hệ thống sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 7 

 

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

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ 
Hướng dẫn thi hành một số ñiều Luật ðầu tư công; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ 
về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2018/Nð-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 
năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm, Nghị ñịnh 
số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành 
một số ñiều của Luật ðầu tư công và Nghị ñịnh số 161/2016/Nð-CP ngày 02 tháng 12 
năm 2016 của Chính phủ về cơ chế ñặc thù trong quản lý ñầu tư xây dựng ñối với 
một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016-2020; 

Xét Tờ trình số 2286/TTr-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Kè chống sạt lở các ñoạn 
xung yếu thuộc hệ thống sông Hương; 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. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Kè chống sạt lở các ñoạn xung yếu 
thuộc hệ thống sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên dự án: Kè chống sạt lở các ñoạn xung yếu thuộc hệ thống sông Hương, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Chủ ñầu tư: Chi cục Thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế. 
3. Mục tiêu ñầu tư xây dựng:  
- Ổn ñịnh lòng dẫn sông Hương và các nhánh sông thuộc hệ thống sông Hương, 

tăng khả năng thoát lũ cho lưu vực.  
- Chỉnh trang ñô thị, tạo cảnh quan môi trường thuận lợi ñể phát triển du lịch. 
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- ðảm bảo an toàn tính mạng cho hàng trăm hộ dân sống dọc theo bờ sông 
Hương và hệ thống sông Hương.  

- ðảm bảo an toàn cho các tuyến ñường giao thông dọc theo bờ sông và các 
tuyến ñường liên xã liên thôn.  

- Bảo vệ trực tiếp cho hàng ngàn hộ dân ñang sinh sống dọc theo bờ sông. Bảo vệ 
khoảng 90 ha hoa màu và cây ăn quả.  

- Bảo vệ di tích lịch sử văn hóa.  

- Bảo vệ các công trình kinh tế phúc lợi ñịa phương: trạm bơm, kênh mương, 
ñường ñiện.  

- Tạo cảnh quan môi trường. Hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra trong các năm 
tiếp theo.   

4. Nội dung phạm vi, quy mô ñầu tư: Tổng chiều dài các tuyến kè khoảng 
21.400 m, bao gồm các ñoạn sau: 

- Các tuyến kè qua thị xã Hương Thủy với tổng chiều dài khoảng 2.200m, bao 
gồm: ðoạn qua xã Dương Hòa dài khoảng 500 m; ñoạn qua các thôn Dương Phẩm, 
Vỹ Dạ và La Khê, xã Thủy Bằng với tổng chiều dài khoảng 1.200 m; các ñoạn qua xã 
Thủy Vân dài khoảng 500m. 

- Các tuyến kè qua thị xã Hương Trà với tổng chiều dài khoảng 5.100m, 
bao gồm: ðoạn từ cầu Hữu Trạch ñến Lăng Minh Mạng qua các thôn Thạch Hàn, 
La Khê Trẹm, ðình Môn và Liên Bằng, xã Hương Thọ tổng chiều dài khoảng 2.600m;  
ñoạn qua các thôn: ðịa Linh, Thủy Phú xã Hương Vinh dài khoảng 800m; ñoạn qua 
xã Hương Phong dài khoảng 1.700m. 

- Các tuyến kè qua thành phố Huế dài khoảng 11.750m, bao gồm: ñoạn qua 
phường Thủy Biều dài khoảng 250m; ñoạn qua phường Phường ðúc dài khoảng 
2.000m; ñoạn qua phường Kim Long, Hương Long dài khoảng 3.950m; ñoạn qua 
phường Xuân Phú dài khoảng 1.900m;  ñoạn qua phường An ðông dài khoảng 
1.300m; ñoạn qua phường Vỹ Dạ dài khoảng 1.350m; ñoạn qua phường Phú Hậu dài 
khoảng 1.000m; ñỉnh kè ñoạn từ cầu Kim Long ñến chùa Linh Mụ kết hợp ñường ñi bộ 
dọc bờ sông Hương ñảm bảo phù hợp cảnh quan ñô thị khu vực. 

- Các tuyến kè huyện Phú Vang dài khoảng 2.350m, bao gồm: ðoạn qua xã 
Phú Mậu dài khoảng 2.050m; ñoạn qua thôn Dương Nổ Cổn xã Phú Dương dài 
khoảng 300m. 

5. Tổng mức ñầu tư của dự kiến: 339.851 triệu ñồng 

6. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Trung ương, trong ñó nguồn vốn dự phòng 
ngân sách trung ương năm 2019 là 40.000 triệu ñồng; các nguồn vốn huy ñộng 
hợp pháp khác. 

7. ðịa ñiểm xây dựng: Thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, 
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

8. Thời gian thực hiện và tiến ñộ dự án: 04 năm. 



CÔNG BÁO/Số 29+30/Ngày 19-4-2020 21

9. Tiến ñộ và phân kỳ ñầu tư thực hiện dự án: Ưu tiên trước mắt thực hiện 
hạng mục kè gia cố và ñỉnh kè kết hợp ñường ñi bộ ñoạn từ cầu Kim Long ñến chùa 
Thiên Mụ. 

10. Nội dung cơ chế và giải pháp kỹ thuật: Hình thức kè bảo vệ bờ mái 
nghiêng hoặc kè tường ñứng phù hợp với tình hình thực tế về ñịa hình, ñịa chất và 
cảnh quan khu vực.  

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 

của pháp luật. 
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 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 7 thông qua ngày 07 tháng  4 năm 2020./. 

  
 CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 13/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về việc phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Kè chống sạt lở  

bờ biển thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 7 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ 

Hướng dẫn thi hành một số ñiều Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về 

kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2018/Nð-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 

về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 
năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm, Nghị ñịnh số 
136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi 
hành một số ñiều của Luật ðầu tư công và Nghị ñịnh số 161/2016/Nð-CP ngày 02 
tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế ñặc thù trong quản lý ñầu tư xây dựng 
ñối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016-2020; 

Xét Tờ trình số 2742/TTr-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Kè chống sạt lở 
bờ biển thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang; 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. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ biển thôn 
An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Nội dung bổ sung quy mô ñầu tư: Bổ sung gia cố nối tiếp về phía Bắc tuyến kè 
ñã thi công năm 2014 với chiều dài khoảng 350m chia làm 2 ñoạn: 

- ðoạn 1 dài 80m tiếp giáp với kè cũ ñã xây dựng, có kết cấu: Chân kè gia cố 
bằng hàng cọc ván bê tông cốt thép dự ứng lực ñúc sẵn, ñóng ngàm kẹp vào nhau liên tục, 
ñỉnh cọc ñược liên kết bởi dầm mũ cọc bằng bê tông cốt thép M300; mái kè gia cố 
bằng cấu kiện tấm bê tông M250; ñỉnh kè gia cố bằng bê tông M250. 

- ðoạn 2 dài khoảng 270m tiếp với ñoạn 1, có kết cấu: Chân kè gia cố bằng hàng cọc 
ván bê tông cốt thép dự ứng lực ñúc sẵn, ñóng ngàm kẹp vào nhau liên tục, ñỉnh cọc 
ñược liên kết bởi dầm mũ cọc bằng bê tông cốt thép M300; mái kè giữ theo tự nhiên 
kết hợp gia cố bằng túi cát. 
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2. Tổng mức ñầu tư dự kiến: 100.089 triệu ñồng (không thay ñổi). 
3. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Trung ương, nguồn vốn 10.000 tỷ ñồng ñiều chỉnh 

giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho dự án quan trọng quốc gia và các nguồn vốn 
huy ñộng hợp pháp khác. 

4. Thời gian thực hiện dự án: ðến hết năm 2021. 

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.  

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 7 thông qua ngày 07 tháng 04 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 

Số: 14/NQ-HðND    Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị  

phục vụ công tác khám chữa bệnh cho các ñơn vị trong ngành 
 y tế tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 7 

 

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

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ 
Hướng dẫn thi hành một số ñiều Luật ðầu tư công; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ 
về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2018/Nð-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 
năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm, Nghị ñịnh 
số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành 
một số ñiều của Luật ðầu tư công và Nghị ñịnh số 161/2016/Nð-CP ngày 02 tháng 12 
năm 2016 của Chính phủ về cơ chế ñặc thù trong quản lý ñầu tư xây dựng ñối với 
một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016-2020; 

Xét Tờ trình số 1619/TTr-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ 
công tác khám chữa bệnh cho các ñơn vị trong ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020; 
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. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác 
khám chữa bệnh cho các ñơn vị trong ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 với 
những nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh cho 
các ñơn vị trong ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. 

2. Chủ ñầu tư: Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. 

3. Mục tiêu ñầu tư: Mua sắm trang thiết bị trang bị cho các ñơn vị trong 
ngành y tế tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng và ñáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh 
của người dân. 
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4. Nội dung và quy mô ñầu tư: Mua sắm trang thiết bị cho các ñơn vị với 
tổng cộng 106 máy, gồm: 

- Bệnh viện Phục hồi chức năng (03 máy): 01 máy phân tích sinh hóa tự 
ñộng, 01 máy siêu âm 4D, 01 máy X - quang cao tần. 

- Bệnh viện Mắt Huế (06 máy): 01 máy phân tích sinh hóa tự ñộng, 02 
giường cấp cứu (ña năng), 02 máy theo dõi cho bệnh nhân, 01 máy ñếm tế bào nội mô 
giác mạc. 

- Bệnh viện y học cổ truyền (04 máy): 01 máy siêu âm 4D, 01 hệ thống X - quang 
kỹ thuật số, 01 máy ñiện tim, 01 máy xét nghiệm huyết học tự ñộng. 

- Trung tâm y tế huyện Phú Vang (07 máy): 01 máy siêu âm 4D, 01 hệ thống 
X - quang kỹ thuật số, 02 giường cấp cứu (ña năng), 02 máy theo dõi cho bệnh nhân, 
01 máy ñiện tim. 

- Bệnh viện Phong da liễu (05 máy): 01 máy ñiện tim, 01 máy xóa nếp 
nhăn, nâng cơ, 01 máy chăm sóc da ña năng, 01 máy chụp phân tích da, 01 máy 
xét nghiệm huyết học tự ñộng. 

- Trung tâm y tế huyện Nam ðông (09 máy): 01 máy phân tích sinh hóa tự ñộng, 
02 giường cấp cứu (ña năng), 02 máy theo dõi cho bệnh nhân, 02 máy ñiện tim, 01 máy 
xét nghiệm huyết học tự ñộng, 01 máy sấy dụng cụ 150 lít. 

- Trung tâm y tế Quảng ðiền (06 máy): 01 hệ thống X - quang kỹ thuật số, 02 
giường cấp cứu (ña năng), 02 máy theo dõi cho bệnh nhân, 01 máy ñiện tim. 

- Bệnh viện Bình ðiền (06 máy): 01 máy phân tích sinh hóa tự ñộng, 02 
giường cấp cứu (ña năng), 02 máy theo dõi cho bệnh nhân, 01 máy ñiện tim. 

- Bệnh viện ða khoa Chân Mây (05 máy): 01 hệ thống X - quang kỹ thuật số, 
02 giường cấp cứu (ña năng), 02 máy theo dõi cho bệnh nhân. 

- Trung tâm y tế thành phố Huế (07 máy): 01 hệ thống X - quang kỹ thuật số, 
01 máy siêu âm 4D, 02 giường cấp cứu (ña năng), 02 máy theo dõi cho bệnh nhân, 
01 máy ñiện tim. 

- Trung tâm y tế Phong ðiền (06 máy): 01 máy siêu âm 4D, 02 giường cấp cứu 
(ña năng), 02 máy theo dõi cho bệnh nhân, 01 máy ñiện tim. 

- Bệnh viện Lao phổi (08 máy): 01 máy siêu âm 4D, 01 hệ thống X - quang 
kỹ thuật số, 03 giường cấp cứu (ña năng), 03 máy theo dõi cho bệnh nhân. 

- Trung tâm y tế Hương Trà (06 máy): 01 máy phân tích sinh hóa tự ñộng, 02 
giường cấp cứu (ña năng), 02 máy theo dõi cho bệnh nhân, 01 máy ñiện tim. 

- Trung tâm y tế Hương Thủy (08 máy): 01 máy phân tích sinh hóa tự ñộng, 
01 hệ thống X - quang kỹ thuật số, 03 giường cấp cứu (ña năng), 03 máy theo dõi cho 
bệnh nhân. 

- Bệnh viện Răng hàm mặt Huế (04 máy): 01 máy nén khí trục vít (phục vụ 
20 ghế nha khoa), 01 máy phẫu thuật cắt xương siêu âm, 02 máy ñiều trị nội nha. 



26 CÔNG BÁO/Số 29+30/Ngày 19-4-2020

 
 

 

- Trung tâm y tế Phú Lộc (06 máy): 01 máy phân tích sinh hóa tự ñộng, 01 hệ thống 
X - quang kỹ thuật số, 02 giường cấp cứu (ña năng), 02 máy theo dõi cho bệnh nhân. 

- Trung tâm y tế A Lưới (10 máy): 01 máy xét nghiệm huyết học tự ñộng, 
04 giường cấp cứu (ña năng), 04 máy theo dõi cho bệnh nhân, 01 nồi hấp ướt tiệt trùng. 

5. ðịa ñiểm thực hiện: Tại các cơ sở y tế là bệnh viện và trung tâm y tế trên 
ñịa bàn tỉnh. 

6. Tổng mức ñầu tư dự kiến: 69.950 triệu ñồng. 

7. Nguồn vốn ñầu tư: Nguồn kinh phí sự nghiệp y tế. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020. 

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 7 thông qua ngày 07 tháng 4 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 

Số: 15/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2020 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Trồng và chăm sóc rừng trồng 
thay thế tại khoảnh 2, 3, 5, 9 Tiểu khu 131; khoảnh 2, 3 Tiểu khu 132 thuộc xã 

Bình Thành và khoảnh 4 Tiểu khu 142; khoảnh 9 Tiểu khu 144; khoảnh 1, 12, 13 
Tiểu khu 146 thuộc xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà 

 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 7 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ 
Hướng dẫn thi hành một số ñiều Luật ðầu tư công; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ 
về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2018/Nð-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 
năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm, Nghị ñịnh 
số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành 
một số ñiều của Luật ðầu tư công và Nghị ñịnh số 161/2016/Nð-CP ngày 02 tháng 12 
năm 2016 của Chính phủ về cơ chế ñặc thù trong quản lý ñầu tư xây dựng ñối với 
một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016-2020; 

Xét Tờ trình số 1581/TTr-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Trồng và chăm sóc rừng 
trồng thay thế tại Khoảnh 2, 3, 5, 9 Tiểu khu 131; Khoảnh 2, 3 Tiểu khu 132 thuộc xã 
Bình Thành và Khoảnh 4 Tiểu khu 142; Khoảnh 9 Tiểu khu 144; Khoảnh 1, 12, 13 
Tiểu khu 146 thuộc xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà; 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. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Trồng và chăm sóc rừng trồng thay thế 
tại Khoảnh 2, 3, 5, 9 Tiểu khu 131; Khoảnh 2, 3 Tiểu khu 132 thuộc xã Bình Thành 
và Khoảnh 4 Tiểu khu 142; Khoảnh 9 Tiểu khu 144; Khoảnh 1, 12, 13 Tiểu khu 146 
thuộc xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, cụ thể như sau: 
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1. Tên dự án: Trồng và chăm sóc rừng trồng thay thế tại Khoảnh 2, 3, 5, 9 
Tiểu khu 131; Khoảnh 2, 3 Tiểu khu 132 thuộc xã Bình Thành và Khoảnh 4 Tiểu khu 142; 
Khoảnh 9 Tiểu khu 144; Khoảnh 1, 12, 13 Tiểu khu 146 thuộc xã Bình Tiến, thị xã 
Hương Trà. 

2. Chủ ñầu tư: Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hương. 
3. Mục tiêu ñầu tư: Quản lý và sử dụng bền vững diện tích ñất lâm nghiệp, 

bảo ñảm an ninh phòng hộ, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến ñổi khí hậu, bảo tồn, 
nghiên cứu ñặc ñiểm sinh thái, khả năng sinh trưởng của các loài cây bản ñịa, cung cấp 
giống loài cây bản ñịa cho các dự án trồng rừng sau này. 

4. Nội dung, quy mô ñầu tư và biện pháp kỹ thuật trồng rừng:  
a) Nội dung, quy mô ñầu tư:  
Trồng và chăm sóc 100 ha rừng trồng thay thế tại Khoảnh 2, 3, 5, 9 Tiểu khu 131; 

Khoảnh 2, 3 Tiểu khu 132 thuộc xã Bình Thành và Khoảnh 4 Tiểu khu 142; Khoảnh 9 
Tiểu khu 144; Khoảnh 1, 12, 13 Tiểu khu 146 thuộc xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà. 

b) Biện pháp kỹ thuật trồng rừng: 
- Xử lý thực bì: Phát theo băng trên toàn bộ diện tích ñất thiết kế trồng rừng, 

chừa lại toàn bộ cây gỗ và cây tái sinh mục ñích.  
- Làm ñất: ðào hố bằng thủ công, lấp hố kết hợp bón lót 0,1 kg phân NPK/hố 

trước khi trồng 15 ngày. Kích thước hố 40x40x40cm. 
- Trồng rừng: 
+ Phương thức trồng: Trồng hỗn giao loài cây bản ñịa. 
+ Thời vụ trồng: Tiến hành trồng cây vào những ngày râm mát, có mưa nhỏ, 

ẩm ñộ cao. 
+ Tiêu chuẩn cây con ñem trồng: Cây giống bản ñịa ñảm bảo tuổi cây ≥24 tháng, 

kích thước bầu 15cm x 20cm, cây sinh trưởng tốt, thân thẳng, cân ñối, không bị sâu bệnh, 
cụt ngọn, long bầu, ñảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cây xuất vườn ươm. 

- Chăm sóc rừng trồng: Rừng trồng ñược chăm sóc liên tục trong 5 năm, mỗi năm 
02 lần. 

- Quản lý bảo vệ rừng: Tiến hành trong 5 năm, thường xuyên tuần tra bảo vệ, 
phát hiện và phòng trừ sâu bệnh hại. Nghiêm cấm chăn thả gia súc, nghiêm cấm 
mang lửa vào rừng trồng trong mùa khô, tích cực phòng chống cháy rừng, phát dọn 
ñường ranh cản lửa. 

5. ðịa ñiểm xây dựng: Khoảnh 2, 3, 5, 9 Tiểu khu 131; Khoảnh 2, 3 Tiểu khu 132 
thuộc xã Bình Thành và Khoảnh 4 Tiểu khu 142; Khoảnh 9 Tiểu khu 144; Khoảnh 1, 
12, 13 Tiểu khu 146 thuộc xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà. 

6. Diện tích sử dụng ñất: Khoảng 100 ha. 
7. Loại công trình: Công trình lâm sinh. 
8. Tổng mức ñầu tư dự kiến (giá trị làm tròn): 7.400 triệu ñồng. 
9. Nguồn vốn ñầu tư: Từ nguồn kinh phí trồng rừng thay thế do Quỹ Bảo vệ 

và Phát triển rừng tỉnh quản lý. 
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10. Thời gian thực hiện: 06 năm. 
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 7 thông qua ngày 07 tháng 4 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 

Số: 16/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðầu tư phát triển  

rừng ven biển và ñầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 7 

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

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ 
Hướng dẫn thi hành một số ñiều Luật ðầu tư công; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về 
kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2018/Nð-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 
năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm, Nghị ñịnh 
số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi 
hành một số ñiều của Luật ðầu tư công và Nghị ñịnh số 161/2016/Nð-CP ngày 02 
tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế ñặc thù trong quản lý ñầu tư xây dựng 
ñối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016-2020; 

 Xét ñề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 2384/TTr-UBND ngày 25 
tháng 3 năm 2020 về việc phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðầu tư 
phát triển rừng ven biển và ñầm phá 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. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðầu tư phát triển rừng 
ven biển và ñầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau: 

1. Quy mô ñầu tư ñiều chỉnh: 

TT Hạng mục 
ðơn 

vị 
tính 

Quy mô 
ñầu tư           

ñã duyệt 

Quy mô 
ñầu tư 

ñiều chỉnh 

Chênh lệch 
Tăng 
(+) 

Giảm 
(-) 

I Công trình lâm sinh           
1 Quản lý bảo vệ rừng (5 năm liên tục) Ha 5.000 4.601,3   -398,7 
2 Trồng và chăm sóc rừng Ha 455,7 493,5     
-  Rừng trên cát ven biển Ha 267,2 255   -12,2 
-  Rừng ngập ngọt Ha  62,5 97,5 35   
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TT Hạng mục 
ðơn 

vị 
tính 

Quy mô 
ñầu tư           

ñã duyệt 

Quy mô 
ñầu tư 

ñiều chỉnh 

Chênh lệch 
Tăng 
(+) 

Giảm 
(-) 

-  Rừng ngập mặn Ha 126 141 15   

3 Cây phân tán ngập mặn 
1.000 
cây 

1.000 635   -365 

 II Công trình phụ trợ           
1 ðường lâm sinh Km 2.979 2.979 - - 
2 Chòi quan sát cái 3 3  -  - 
3 Bảng bảo vệ rừng cái 5 5  -  - 
4 Vườn ươm cái 1 1  -  - 

 

2. ðịa ñiểm ñầu tư ñiều chỉnh: 
 

TT Hạng mục 
ðơn 

vị 
tính 

Tổng 

Phân theo các huyện 

Phong 
ðiền 

Quảng 
ðiền 

Phú 
Vang 

Phú 
Lộc 

Hương 
Trà 

1 Quản lý bảo vệ rừng Ha 4.601,30 1.612,00 59,50 576,00 2.231,20 122,60 

2 Trồng và chăm sóc rừng Ha 493,50 140,80 141,83 72,79 37,32 100,76 

- Rừng trên cát ven biển Ha 255,00 102,10 16,60 43,10 13,80 79,40 

- Rừng ngập mặn Ha 141,0 16,00 50,43 29,69 23,52 21,36 

- Rừng ngập ngọt Ha 97,50 22,70 74,80    

 3. Tổng mức ñầu tư sau ñiều chính (không thay ñổi): 110.536 triệu ñồng. 

 Trong ñó: 

- Công trình lâm sinh: 85.263 triệu ñồng. 

- Công trình phụ trợ: 9.072 triệu ñồng. 

- Chi phí quản lý dự án: 1.982 triệu ñồng. 

- Chi phí tư vấn ñầu tư xây dựng: 4.180 triệu ñồng. 

- Chi phí chăm sóc rừng ngập mặn, ngập ngọt giai ñoạn 2021-2024: 3.969 triệu ñồng. 

- Chi phí dự phòng: 6.070 triệu ñồng. 

4. ðiều chỉnh nguồn vốn ñầu tư: 

- Vốn Chương trình biến ñổi khí hậu (SP-RCC): 99.444 triệu ñồng. 

- Vốn ngân sách ñịa phương: 11.092 triệu ñồng. 

+ Chi phí khuyến lâm: 1.053 triệu ñồng. 

+ Chi phí chăm sóc rừng ngập ngọt năm 2021-2023: 1.762 triệu ñồng. 

+ Chi phí chăm sóc rừng ngập mặn năm 2021-2024: 2.207 triệu ñồng. 

+ Chi phí dự phòng: 6.070 triệu ñồng. 
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5. Các nội dung khác: Các nội dung tại các văn bản trước ñây của cấp có 
thẩm quyền không trái với nội dung tại Nghị quyết này vẫn giữ nguyên. 

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 7 thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2020./. 
. 

CHỦ TỊCH 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 17/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016-2020 

 và bổ sung kế hoạch vốn ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2020  
nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 7 

 

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

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

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

Xét Tờ trình số 2676/TTr-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế về ñề nghị ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn 
giai ñoạn 2016-2020 và bổ sung kế hoạch năm 2020, nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý; 
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. ðiều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016-2020 
và bổ sung kế hoạch vốn ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 cụ thể như sau: 

1. ðiều chỉnh bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016-2020 cho 
các dự án với tổng mức vốn bố trí là 830.120 triệu ñồng. 

(Chi tiết tại biểu số I ñính kèm) 

2. Bổ sung kế hoạch vốn ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 nguồn vốn ngân sách 
tỉnh quản lý cho các dự án với tổng mức vốn bố trí là 656.120 triệu ñồng, trong ñó 
ngân sách tỉnh bổ sung là 8.000 triệu ñồng, ứng trước kế hoạch năm 2021 là 37.120 triệu ñồng, 
tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước Trung ương là 400.000 triệu ñồng và ứng vốn từ 
Quỹ ðầu tư phát triển và Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa là 150.000 triệu ñồng.  

(Chi tiết tại biểu số II ñính kèm) 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.  

2. ðối với việc bố trí vốn ñể thực hiện công tác lập ñề cương, nhiệm vụ quy hoạch: 
Giao Ủy ban nhân dân tỉnh phân khai chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án trên cơ sở 
kế hoạch ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh thông qua. 
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3. 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 
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 7 thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2020./. 

 
CHỦ TỊCH 

Lê Trường Lưu 
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Biểu số I 
ðIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ðẦU TƯ TRUNG HẠN GIAI ðOẠN 2016-2020 

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh quản lý 
(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HðND ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 

 
ðơn vị tính: Triệu ñồng 

Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Năng 
lực 

thiết kế 

Quyết ñịnh PD CTðT hoặc QðPD 
dự án 

Kế hoạch trung hạn  
giai ñoạn 2016-2020  

ñã giao 

ðiều chỉnh kế hoạch 
trung hạn giai ñoạn 

2016-2020 

Ghi 
chú Số Qð chủ 

trương; 
ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 

TỔNG 
SỐ 

Trong ñó 

TỔNG 
SỐ 

Trong ñó 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 

Ngân 
sách 

tỉnh bổ 
sung 

Vốn 
vay 
kho 
bạc 
NN  

Ngân 
sách 
tỉnh 
bổ 

sung 

Ngân 
sách 

trung 
ương 

                              

  TỔNG CỘNG         1.068.356 339.851 680.000 480.000 200.000 830.120 740.120 90.000   

                              

A Dự án Hạ tầng tái ñịnh cư phục vụ di 
dời khu vực I Kinh thành Huế 

        723.385           -   680.000 480.000 200.000 720.000 720.000         -     

1 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc 
Hương Sơ (khu vực 3) 

Huế 2019-2020  8,91 ha 
(381 lô) 

545 ngày 
27/02/2020 

120.134          -   120.000 20.000 100.000 120.000 120.000        -     

2 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc 
Hương Sơ (khu vực 4) 

Huế 2019-2020  8,47 ha 
(409 lô) 

546 ngày 
27/02/2020 

130.699         -   120.000 20.000 100.000 130.000 130.000        -     

3 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc 
Hương Sơ (khu vực 5) 

Huế 2019-2020  9,24 ha 
(380 lô) 

821 ngày 
26/3/2020 

115.239          -   110.000 110.000   115.000 115.000       -     

4 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc 
Hương Sơ (khu vực 6) 

Huế 2019-2020  9,67 ha 
(432 lô) 

767 ngày 
23/3/2020 

127.371          -   120.000 120.000   127.000 127.000          -     

5 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc 
Hương Sơ (khu vực 7) 

Huế 2019-2020  9,29 ha 
(420 lô) 

768 ngày 
23/3/2020 

119.972          -   110.000 110.000   119.000 119.000          -     

6 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc 
Hương Sơ (khu vực 8) 

Huế 2019-2020 7,6ha 
(245 lô) 

48 ngày 
10/12/2019 

109.970          -   100.000 100.000   109.000 109.000          -     

B Các dự án Quy hoạch        5.120          -            -             -           -   20.120 20.120       -     
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Năng 
lực 

thiết kế 

Quyết ñịnh PD CTðT hoặc QðPD 
dự án 

Kế hoạch trung hạn  
giai ñoạn 2016-2020  

ñã giao 

ðiều chỉnh kế hoạch 
trung hạn giai ñoạn 

2016-2020 

Ghi 
chú Số Qð chủ 

trương; 
ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 

TỔNG 
SỐ 

Trong ñó 

TỔNG 
SỐ 

Trong ñó 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 

Ngân 
sách 

tỉnh bổ 
sung 

Vốn 
vay 
kho 
bạc 
NN  

Ngân 
sách 
tỉnh 
bổ 

sung 

Ngân 
sách 

trung 
ương 

I Các dự án lập ñồ án quy hoạch        5.120 0 0 0 0 5.120 5.120        -     

1 QHPK xây dựng Khu du lịch sinh 
thái Bạch Mã 

P.Lộc 2020-2021 400ha 1771 ngày 
01/8/2016 

1.780          -            -            -           -   1.780 1.780       -     

2 QHPK xây dựng khu vực Cảnh Dương  P.Lộc 2020-2021 350ha 1390 ngày 
10/6/2019 

1.710              
-   

             
-   

             
-   

              
-   

1.710 1.710         
-   

  

3 QHPK Khu tổ hợp ñô thị Cảng hàng 
không Quốc tế Phú Bài 

H.Thủy 2020-2021 265ha 819 ngày 
26/3/2020 

1.630              
-   

             
-   

             
-   

              
-   

1.630 1.630          
-   

  

II Bố trí vốn ñể thực hiện công tác 
lập ñề cương nhiệm vụ quy hoạch, 
quy hoạch phân khu và quy hoạch 
chi tiết 

                  15.000 15.000          
-   

  

C Các dự án khác         339.851 339.851 0 0 0 90.000 0 90.000   

1 Kè chống sạt lở các ñoạn xung yếu 
thuộc hệ thống sông Hương, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Huế, 
H.Thủy, 
H.Trà, 
P.Vang 

2020-2023 21,4km   339.851 339.851 0 0 0 90.000                
-   

90.000   
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Biểu số II 
BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ðẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2020 

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HðND ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 
ðVT: Triệu ñồng 

Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Năng 
lực 

thiết kế 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Vốn bố trí 

ñến nay 
Bổ sung kế hoạch  vốn năm 2020 

Ghi 
chú Số Qð PD  

dự án; 
ngày/tháng/năm 

Tổng mức  
ñầu tư 

Tổng 
số 

Tr.ñó: 
Năm 
2020 

Tổng 
số  

Trong ñó: 

Tổng 
số 

Tr.ñó: 
NSTW 
và vốn 

huy 
ñộng 
hợp 

pháp 
khác 

Ngân 
sách 
tỉnh 
bổ 

sung 

Úng 
trước 

kế 
hoạch 
năm 
2021 

Nguồn 
vượt 
thu 
tiền 
sử 

dụng 
ñất 
năm 
2019 

Tạm 
ứng 
tồn 

ngân 
Kho 
bạc 
Nhà 
nước 

Trung 
ương 

Ứng 
vốn từ 
Quỹ 

ðTPT 
và Quỹ 

Bảo 
lãnh tín 

dụng 
cho DN 
nhỏ và 

vừa 

                                  

 TỔNG CỘNG     857.461 - 12.000 11.000 656.120 8.000 37.120 61.000 400.000 150.000 
 

                                  

A Dự án Hạ tầng tái ñịnh cư 
phục vụ di dời khu vực I 
Kinh thành Huế 

         744.349               -      7.000     7.000  612.000         -       1.000    61.000  400.000   150.000    

1 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
phía Bắc Hương Sơ (khu vực 3) 

Huế 2019-2020  8,91 ha 
(381 lô) 

545 
ngày 27/02/2020 

120.134              -      3.000     3.000  106.000          -              -       6.000     100.000    

2 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
phía Bắc Hương Sơ (khu vực 4) 

Huế 2019-2020  8,47 ha 
(409 lô) 

546 
ngày 27/02/2020 

130.699             -      3.000     3.000  112.000          -              -     12.000  100.000               -     

3 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
phía Bắc Hương Sơ (khu vực 5) 

Huế 2019-2020  9,24 ha 
(380 lô) 

821 
ngày 26/3/2020 

115.239              -              -              -   112.000          -              -     12.000  100.000               -     

4 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
phía Bắc Hương Sơ (khu vực 6) 

Huế 2019-2020  9,67 ha 
(432 lô) 

767 
ngày 23/3/2020 

127.371              -              -              -   112.000          -              -     12.000  100.000               -     

5 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
phía Bắc Hương Sơ (khu vực 7) 

Huế 2019-2020  9,29 ha 
(420 lô) 

768 
ngày 23/3/2020 

119.972               -               -               -   112.000           -              -     12.000  100.000            -     
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Năng 
lực 

thiết kế 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Vốn bố trí 

ñến nay 
Bổ sung kế hoạch  vốn năm 2020 

Ghi 
chú Số Qð PD  

dự án; 
ngày/tháng/năm 

Tổng mức  
ñầu tư 

Tổng 
số 

Tr.ñó: 
Năm 
2020 

Tổng 
số  

Trong ñó: 

Tổng 
số 

Tr.ñó: 
NSTW 
và vốn 

huy 
ñộng 
hợp 

pháp 
khác 

Ngân 
sách 
tỉnh 
bổ 

sung 

Úng 
trước 

kế 
hoạch 
năm 
2021 

Nguồn 
vượt 
thu 
tiền 
sử 

dụng 
ñất 
năm 
2019 

Tạm 
ứng 
tồn 

ngân 
Kho 
bạc 
Nhà 
nước 

Trung 
ương 

Ứng 
vốn từ 
Quỹ 

ðTPT 
và Quỹ 

Bảo 
lãnh tín 

dụng 
cho DN 
nhỏ và 

vừa 

6 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
phía Bắc Hương Sơ (khu vực 8) 

Huế 2019-2020 7,6ha(2
45 lô) 

48 
ngày 10/12/2019 

109.970             -        51.000       -    1.000           -      50.000    

7 Trường Mầm non Hương Sơ 
(giai ñoạn 1), TP Huế 

Huế 2019-2020   151 
ngày 14/01/2019 

20.964             -    1.000   1.000  7.000       -           -     7.000              -     

B Các dự án khác        33.992             -           -            -   8.000  8.000           -            -           -             -     

1 ðường vào nhà máy chế biến 
cát, bột thạch anh ít sắt chất 
lượng cao huyện Phong ðiền 

P.ðiền 2019-2021 4,68km 418 
ngày 19/02/2019 

33.992            -           -            -   8.000   8.000          -                 -   Vốn 
DN 
ñầu tư 
8 tỷ 
ñồng 

C Các dự án Quy hoạch        79.120            -    5.000   4.000  36.120       -   36.120            -           -             -     

1 Dự án lập quy hoạch tỉnh Thừa 
Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn ñến năm 2050 

Huế  2016-2020   300 
ngày 01/02/2019 

74.000             -    5.000   4.000  16.000       -   16.000               -     

2 Các dự án quy hoạch quan 
trọng khác 

         5.120            -           -           -   20.120       -   20.120           -           -             -     

a) Các dự án lập ñồ án quy 
hoạch 

         5.120             -           -            -   5.120       -    5.120            -           -             -     

2,1 QHPK xây dựng Khu du lịch 
sinh thái Bạch Mã 

  2020-2021 400ha 1771 
ngày 01/8/2016 

  1.780             -           -            -   1.780       -    1.780                -     

2.2 QHPK xây dựng khu vực Cảnh 
Dương  

P.Lộc 2020-2021 350ha 1390 
ngày 10/6/2019 

  1.710            -           -           -   1.710       -   1.710                -     

2.3 QHPK Khu tổ hợp ñô thị Cảng 
hàng không Quốc tế Phú Bài 

H.Thủy 2020-2021 265ha 819 
ngày 26/3/2020 

  1.630             -           -            -   1.630               
-   

 1.630                -     
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Năng 
lực 

thiết kế 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Vốn bố trí 

ñến nay 
Bổ sung kế hoạch  vốn năm 2020 

Ghi 
chú Số Qð PD  

dự án; 
ngày/tháng/năm 

Tổng mức  
ñầu tư 

Tổng 
số 

Tr.ñó: 
Năm 
2020 

Tổng 
số  

Trong ñó: 

Tổng 
số 

Tr.ñó: 
NSTW 
và vốn 

huy 
ñộng 
hợp 

pháp 
khác 

Ngân 
sách 
tỉnh 
bổ 

sung 

Úng 
trước 

kế 
hoạch 
năm 
2021 

Nguồn 
vượt 
thu 
tiền 
sử 

dụng 
ñất 
năm 
2019 

Tạm 
ứng 
tồn 

ngân 
Kho 
bạc 
Nhà 
nước 

Trung 
ương 

Ứng 
vốn từ 
Quỹ 

ðTPT 
và Quỹ 

Bảo 
lãnh tín 

dụng 
cho DN 
nhỏ và 

vừa 

b) Bố trí vốn ñể thực hiện công 
tác lập ñề cương nhiệm vụ 
quy hoạch, quy hoạch phân 
khu và quy hoạch chi tiết 

                    -          -           -    15.000          -     15.000                -   phân 
khai 
sau 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 18/NQ-HðND 

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

  Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Bổ sung danh mục công trình vào kế hoạch ñầu tư trung hạn giai ñoạn 2016-2020 
 và ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia  

xây dựng nông thôn mới  
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 7 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội ngày 12 tháng 11 năm 2015 

về phê duyệt chủ trương ñầu tư các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai ñoạn 2016-2020; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 1600/Qð-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới giai ñoạn 2016-2020; 

Xét Tờ trình số 2445/TTr-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết bổ sung danh mục 
công trình vào kế hoạch ñầu tư trung hạn giai ñoạn 2016-2020 và ñiều chỉnh, bổ sung 
kế hoạch năm 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Bổ sung danh mục công trình “Nâng cấp tuyến ñê hói Bến Trâu và nạo vét 
sông Nịu, xã Quảng Thái, huyện Quảng ðiền” vào kế hoạch trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

ðiều 2. ðiều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới với các nội dung sau: 

- ðiều chỉnh giảm 3.080 triệu ñồng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ công trình 
Trường Mầm non Sao Mai 2 (giai ñoạn 2) thuộc kế hoạch vốn ở mục khởi công mới 
năm 2020. 

- Bổ sung 3.080 triệu ñồng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho công trình “Nâng 
cấp tuyến ñê hói Bến Trâu và nạo vét sông Nịu, xã Quảng Thái, huyện Quảng ðiền” 
thuộc kế hoạch vốn ở mục khởi công mới năm 2020. 

ðiều 3. 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. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa 7,  
Kỳ họp bất thường lần thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2020./. 

 
   CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 19/NQ-HðND 

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

 
 Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2020 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước Trung ương  
bổ sung vốn ñầu tư các dự án trọng ñiểm 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 7 

 
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 30/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 04 năm 2017 của Bộ Tài chính 

về quy ñịnh tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước và Thông tư 
06/2018/TT-BTC ngày 24 tháng 01 năm 2018 về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Thông tư 30/2017/TT-BTC; 

Căn cứ Thông báo 431/TB-VPCP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 
buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về ðề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng 
khu vực 1 Di tích Kinh thành Huế; 

Căn cứ Nghị quyết 20/2019/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh về bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020 
và kế hoạch ñầu tư công trung hạn năm 2020; 

Căn cứ Kết luận 478-KL/TU ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc vay vốn ñầu tư thực hiện các dự án trọng ñiểm; 

Xét Tờ trình số 2670/TTr-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc vay tồn ngân Kho bạc Nhà nước Trung ương bổ sung vốn ñầu tư 
các dự án trọng ñiểm; 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. Thông qua phương án ngân sách tỉnh tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước 
Trung ương số tiền 400 tỷ ñồng (bằng chữ: bốn trăm tỷ ñồng) ñể thực hiện các dự án 
trọng ñiểm.  

(Chi tiết tại phụ lục ñính kèm) 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân tỉnh: 
Lập hồ sơ ñề nghị Bộ Tài chính phê duyệt tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước 

Trung ương cho tỉnh; chỉ ñạo các cơ quan liên quan sử dụng nguồn tạm ứng tồn ngân 
Kho bạc Nhà nước Trung ương theo ñúng mục ñích, quy ñịnh hiện hành. 
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Thống nhất sử dụng từ nguồn vượt thu tiền sử dụng ñất so với dự toán Hội ñồng 
nhân dân tỉnh giao ñầu năm (gồm nguồn thu tiền sử dụng ñất của các hộ dân khu vực 1 
di tích Kinh thành Huế nộp vào ngân sách khi ñược nhà nước giao ñất theo kế hoạch 
thực hiện ñề án Di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế), 
nguồn thu tiền thuê ñất của các dự án lớn nộp ngân sách nhà nước trong năm 2020 và 
nguồn khác (nếu có) ñể hoàn trả tạm ứng theo quy ñịnh của nhà nước. 

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 
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 7 thông qua ngày 07 tháng  04 năm 2020./. 

 CHỦ TỊCH 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 
DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN TẠM ỨNG TỒN NGÂN KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG 

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

                                                                                                                                                      ðơn vị tính: Triệu ñồng 

STT Danh mục dự án 
Thời gian 

khởi công - 
hoàn thành 

Quyết ñịnh ñầu tư Tạm ứng 
tồn ngân 
Kho bạc 

Nhà nước 
Trung 
ương 

Số Quyết 
ñịnh 

Tổng mức 
ñầu tư 

  
Dự án tái ñịnh cư thuộc ðề án di dời, giải phóng mặt bằng 
khu vực 1 Kinh thành Huế 

    493.281 400.000 

1 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 4) 2019 - 2020 
 546 ngày 

27/02/2020 130.699 100.000 

2 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 5) 2019 - 2020 
821 ngày 
26/3/2020 115.239 100.000 

3 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 6) 2019 - 2020 
 767 ngày 
23/3/2020 127.371 100.000 

4 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 7) 2019 - 2020 
 768 ngày 
23/3/2020 119.972 100.000 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 20/NQ-HðND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2020 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc ứng vốn từ Quỹ ðầu tư phát triển và Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho 
 doanh nghiệp nhỏ và vừa bổ sung vốn ñầu tư các dự án trọng ñiểm 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 7 

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

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

Căn cứ Nghị quyết 20/2019/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh về bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020 
và kế hoạch ñầu tư công trung hạn năm 2020; 

Xét Tờ trình số 2674/TTr-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ứng vốn từ Quỹ ðầu tư phát triển và Quỹ Bảo lãnh tín dụng 
doanh nghiệp nhỏ và vừa bổ sung vốn ñầu tư các dự án trọng ñiểm; 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. Thông qua phương án ngân sách tỉnh ñược tạm ứng từ Quỹ ðầu tư 
phát triển và Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa số tiền 150 tỷ ñồng 
(Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ ñồng) ñể thực hiện các dự án trọng ñiểm.  

(Chi tiết tại phụ lục ñính kèm) 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân tỉnh: 

- Quyết ñịnh mức tạm ứng của từng Quỹ cho phù hợp với nhu cầu giải ngân 
vốn của các dự án và tình hình thực tế số dư nợ của các Quỹ. 

- Chỉ ñạo các cơ quan liên quan sử dụng nguồn tạm ứng theo ñúng mục ñích và 
theo quy ñịnh hiện hành. 

   - Lập kế hoạch bố trí nguồn vốn ngân sách ñể hoàn trả tạm ứng cho các Quỹ, 
báo cáo Hội ñồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh. 

 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 
ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 



46 CÔNG BÁO/Số 29+30/Ngày 19-4-2020
 

 

 

 

 

 Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp bất thường lần thứ 7 thông qua ngày 07 tháng  4 năm 2020./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

  Lê Trường Lưu 
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Phụ lục  
DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TẠM ỨNG TỪ QUỸ ðẦU TƯ PHÁT TRIỂN  

VÀ QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 
 

                                                                                                                                                                      ðơn vị tính: Triệu ñồng 

STT Danh mục dự án 
Thời gian 

khởi công - 
hoàn thành 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Giai ñoạn 

 2016 - 2020 Nhu cầu 
ứng vốn 

trong 
năm 
2020 

Số Quyết 
ñịnh 

Tổng mức 
ñầu tư 

Tổng số 

Ngân 
sách 

tỉnh bổ 
sung 

  
Dự án tái ñịnh cư thuộc ðề án di dời, GPMB 
khu vực 1 Kinh thành Huế 

    230.105 229.000 229.000 150.000 

1 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ 
(khu vực 3) 

2019 - 2020 

 545 ngày 
27/02/2020 120.135 120.000 120.000 100.000 

2 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ 
(khu vực 8) 

2019 - 2020 
  

109.970 109.000 109.000 50.000 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 21/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2020 
 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc ñiều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 07/NQ-HðND ngày 23 tháng 4 năm 2019 
về phương án “Bán tài sản trên ñất, chuyển nhượng quyền sử dụng ñất” ñối với 
các trụ sở, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp dôi dư sau khi sắp xếp lại, xử lý tài sản công 

theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 167/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 
của Chính phủ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 7 

 

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

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 167/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 
quy ñịnh việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 04 năm 2018 của Bộ Tài chính 
về việc hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, ñất theo quy ñịnh tại 
Nghị ñịnh số 167/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh 
việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HðND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh quy ñịnh về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị 
thuộc phạm vi quản lý trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;  

Xét Tờ trình số 2718/TTr-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ban hành Nghị quyết về ñiều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 07/NQ-HðND 
ngày 23 tháng 4 năm 2019 về phương án “Bán tài sản trên ñất, chuyển nhượng 
quyền sử dụng ñất” ñối với các trụ sở, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp dôi dư sau khi sắp 
xếp lại, xử lý tài sản công theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 167/2017/Nð-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2017 của Chính phủ trên ñịa bàn 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. ðiều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 07/NQ-HðND ngày 23 tháng 4 
năm 2019 về phương án “Bán tài sản trên ñất, chuyển nhượng quyền sử dụng ñất” ñối với 
các trụ sở, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp dôi dư sau khi sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo 
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quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 167/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Danh mục ñiều chỉnh bổ sung cơ sở nhà ñất ñược “Bán tài sản trên ñất, 
chuyển nhượng quyền sử dụng ñất”. 

(Chi tiết có phụ lục ñính kèm) 

2. Tổ chức bán tài sản công: 

Việc tổ chức bán tài sản trên ñất, chuyển nhượng quyền sử dụng ñất do Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh theo quy ñịnh của pháp luật về ñấu giá và quy ñịnh 
tại Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật Quản lý sử dụng tài sản công. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.  

2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại 
biểu và 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 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 7 thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2020./. 

 
CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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Phụ lục  
(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HðND ngày 07/4/2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 

Stt 
ðơn vị/ 

Tên cơ sở nhà ñất 
ðịa chỉ nhà, ñất Hồ sơ pháp lý 

Mục ñích sử 
dụng của cơ sở 
nhà, ñất ñược 
giao/cho thuê 

Hiện 
trạng  

sử dụng 

Diện tích 
Phương án xử 
lý theo Qð số 

1248/Qð-UBND 

 Phương án 
xử lý cụ thể  

 Thời 
gian dự 

kiến  

GHI 
CHÚ Nhà 

(m2) 
ðất 
(m2) 

I UBND thành phố Huế     993,50 1.236,60         

1 Số 249 Trần Hưng ðạo 249 Trần Hưng ðạo Bản vẽ hiện trạng 
Nhà ñất thuộc 

SHNN 
ðang ñể 

trống 
59,80 150,00 

Tạm giữ lại, 
phục vụ nhu 

cầu cộng 
ñồng 

Bán tài sản 
trên ñất, 
chuyển 
nhượng 

quyền sử 
dụng ñất 

Giai ñoạn 
2020-2025 

  

2 Số 239 Trần Hưng ðạo 239 Trần Hưng ðạo Bản vẽ hiện trạng 
Nhà ñất thuộc 

SHNN 

ðang cho 
thuê mặt 

bằng kinh 
doanh 

tạm thời 

264,40 264,40 

Tạm giữ lại, 
phục vụ nhu 

cầu cộng 
ñồng 

Bán tài sản 
trên ñất, 
chuyển 
nhượng 

quyền sử 
dụng ñất 

Giai ñoạn 
2020-2025 

  

3 Số 267 Trần Hưng ðạo 267 Trần Hưng ðạo Bản vẽ hiện trạng 
Nhà ñất thuộc 

SHNN 

ðang cho 
thuê mặt 

bằng kinh 
doanh 

tạm thời 

217,70 217,70 Tạm giữ lại 

Bán tài sản 
trên ñất, 
chuyển 
nhượng 

quyền sử 
dụng ñất 

Giai ñoạn 
2020-2025 

  

4 
Cơ sở nhà ñất số 107 
Chi Lăng 

107 Chi Lăng Bản vẽ hiện trạng 
Nhà ñất thuộc 

SHNN 
ðang ñể 

trống 
160,70 160,70 

Tạm giữ lại, 
phục vụ nhu 

cầu cộng 
ñồng 

Bán tài sản 
trên ñất, 
chuyển 
nhượng 

quyền sử 
dụng ñất 

Giai ñoạn 
2020-2025 

  

5 
Khu nhà ñất tại tổ 17, 
Khu vực Trường ðá, P. 
Thủy Biều 

Tổ 17, Khu vực 
Trường ðá, P. Thủy 
Biều 

Bản vẽ hiện trạng Cơ sở giáo dục 
ðang ñể 

trống 
40,30 181,00 

Bán tài sản 
trên ñất, 
chuyển 

nhượng quyền 
sử dụng ñất 

Bán tài sản 
trên ñất, 
chuyển 
nhượng 

quyền sử 
dụng ñất 

Giai ñoạn 
2020-2025 
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Stt 
ðơn vị/ 

Tên cơ sở nhà ñất 
ðịa chỉ nhà, ñất Hồ sơ pháp lý 

Mục ñích sử 
dụng của cơ sở 
nhà, ñất ñược 
giao/cho thuê 

Hiện 
trạng  

sử dụng 

Diện tích 
Phương án xử 
lý theo Qð số 

1248/Qð-UBND 

 Phương án 
xử lý cụ thể  

 Thời 
gian dự 

kiến  

GHI 
CHÚ Nhà 

(m2) 
ðất 
(m2) 

6 Cơ sở nhà ñất tại TP HCM 
183 Võ Văn Tần, TP 
HCM 

Bản vẽ hiện trạng 
Nhà ñất do 

UBND thành 
phố Huế mua  

Chấm dứt 
Hð cho 

thuê 
50,60 62,80 Tạm giữ lại 

Bán tài sản 
trên ñất, 
chuyển 
nhượng 

quyền sử 
dụng ñất 

Giai ñoạn 
2020-2025 

  

7 
Cơ sở nhà ñất tại thành 
phố Hà Nội 

125+126 K1 Giảng 
Võ, TP Hà Nội 

Bản vẽ hiện trạng 
Nhà ñất do 

UBND thành 
phố Huế mua  

Chấm dứt 
Hð cho 

thuê 
200,00 200,00 Tạm giữ lại 

Bán tài sản 
trên ñất, 
chuyển 
nhượng 

quyền sử 
dụng ñất 

Giai ñoạn 
2020-2025 

  

II Trung tâm phát triển quỹ ñất tỉnh     386,50 668,80         

1 
Khu ñất 255 Phan ðăng 
Lưu, thành phố Huế 

255 Phan ðăng Lưu,  

Quyết ñịnh số 
692/Qð-UBND 
ngày 25/3/2011 
của UBND tỉnh 

Nhà cho thuê 

ðã thanh 
lý tài sản, 
chỉ còn 

mặt bằng 
ñất không 
sử dụng 

  132,00 

Bán tài sản trên 
ñất, chuyển 

nhượng QSD ñất  
(Quyết ñịnh 

573/Qð-UBND 
ngày 24/3/2016 

của UBND 
tỉnh) 

Bán tài sản 
trên ñất, 
chuyển 
nhượng 

quyền sử 
dụng ñất  

Giai ñoạn 
2020-
2025 

ðã 
thanh 
lý tài 
sản 
trên 
ñất 

2 
Cơ sở nhà, ñất số 153 
Trần Hưng ðạo  
thành phố Huế 

153 Trần Hưng ðạo  

Quyết ñịnh số 
692/Qð-UBND 
ngày 25/3/2011 
của UBND tỉnh 

Nhà cho thuê 
Không sử 

dụng 
197,80 327,00 

Hình thức 
khác 

Bán tài sản 
trên ñất, 
chuyển 
nhượng 

quyền sử 
dụng ñất  

Giai ñoạn 
2020-2025 
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Stt 
ðơn vị/ 

Tên cơ sở nhà ñất 
ðịa chỉ nhà, ñất Hồ sơ pháp lý 

Mục ñích sử 
dụng của cơ sở 
nhà, ñất ñược 
giao/cho thuê 

Hiện 
trạng  

sử dụng 

Diện tích 
Phương án xử 
lý theo Qð số 

1248/Qð-UBND 

 Phương án 
xử lý cụ thể  

 Thời 
gian dự 

kiến  

GHI 
CHÚ Nhà 

(m2) 
ðất 
(m2) 

3 
Cơ sở nhà, ñất số 
151 Trần Hưng ðạo 
thành phố Huế 

151 Trần Hưng ðạo  

Quyết ñịnh số 
692/Qð-UBND 
ngày 25/3/2011 
của UBND tỉnh 

Nhà cho thuê 

01 hộ 
kinh 

doanh và 
4 hộ dân 
ñang ở 

188,70 209,80 
Hình thức 

khác 

Bán tài sản 
trên ñất, 
chuyển 
nhượng 

quyền sử 
dụng ñất  

Giai ñoạn 
2020-2025 

  

III Tổng cộng 10 cơ sở nhà ñất     1.380,00 1.905,40 
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NGHỊ QUYẾT 

Về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phi thuế quan Chân Mây, 
huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
KHÓA VII, KỲ HỢP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 7 

 

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 2237/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020 về việc xin ý kiến 
về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phi thuế quan Chân Mây, huyện Phú Lộc; 
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. Thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phi thuế quan 
Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên quy hoạch: Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phi thuế quan Chân Mây, 
huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 2. Phạm vi, ranh giới quy hoạch: Thuộc ñịa bàn xã Lộc Vĩnh và xã Lộc Tiến, 
huyện Phú Lộc, có phạm vi giới hạn như sau: 

- Phía Bắc: Giáp ñường ven biển Cảnh Dương; 
- Phía Nam: Giáp trục ñường giữa khu phi thuế quan và khu công nghiệp; 
- Phía ðông: Giáp ñường nối Quốc lộ 1A với cảng Chân Mây; 
- Phía Tây: Giáp ñường Tây cảng Chân Mây. 
3. Quy mô lập quy hoạch: Khoảng 425 ha. 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 22/NQ-HðND 

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

            Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2020 
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4. Tính chất:  
- Là trung tâm tích hợp các dịch vụ thương mại phi thuế quan, khu chế xuất và 

công nghệ cao của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.  
- Là trung tâm logistic kết nối và hỗ trợ các hoạt ñộng kinh tế - vận tải biển với 

các khu vực phát triển trong nước và trên thế giới.   
5. Mục tiêu: 
- Cụ thể hóa ñịnh hướng ñồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế 

Chân Mây - Lăng Cô ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
- Xây dựng khu phi thuế quan ñáp ứng ñầy ñủ các yêu cầu về bố trí các khu 

chức năng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ñồng bộ. 
- Phục vụ kêu gọi các nhà ñầu tư thực hiện ñầu tư xây dựng theo quy hoạch 

ñược phê duyệt. 
- 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 
công trình. 

6. Các chỉ tiêu quy hoạch chính: 
- Dự kiến về dân số (quy mô lao ñộng): Khoảng 20.000 - 30.000 người.  
- Các chỉ tiêu về sử dụng ñất: Tỷ lệ các loại ñất trong khu phi thuế quan ñảm bảo 

phù hợp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, cụ thể như sau: 

Loại ñất Tỷ lệ (% diện tích toàn khu) 
Nhà máy, kho tàng  ≥ 55 
Các khu kỹ thuật ≥ 1 
Công trình hành chính, dịch vụ ≥ 1 
Giao thông  ≥ 8 
Cây xanh ≥ 10 

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

TT Thành phần ðơn vị 
Chỉ tiêu quy 

hoạch 
1 Cấp ñiện     
  - Khu vực các xí nghiệp, nhà máy KW/ha ≥ 200 
  - Khu kỹ thuật KW/ha 100 
 - Khu ñiều hành và dịch vụ KW/ha 100 
 - Khu kho tàng KW/ha 50 
 - Khu công viên cây xanh, giao thông KW/ha 50 
 - Chiếu sáng ñường KW/Km ≥ 12 
2 Cấp nước     
  - Các xí nghiệp, nhà máy m3/ha-ngñ 50 
  - Các công trình trung tâm ñiều hành m3/ha-ngñ 20 
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TT Thành phần ðơn vị 
Chỉ tiêu quy 

hoạch 
 - Khu kho tàng m3/ha-ngñ 20 
 - Giao thông, cây xanh m3/ha-ngñ 10 
 - Nước dự phòng % 30 
3 Thoát nước thải % cấp nước  ≥ 80 
4 Vệ sinh môi trường    
 - Rác thải phát sinh kg/người-

ngñ 
1,0 

 - Tỷ lệ thu gom % ≥ 95 

- Nước thải công nghiệp phải ñược phân loại (nước nhiễm bẩn, không nhiễm bẩn, 
nước ñộc hại ...) trước khi thu gom và có giải pháp xử lý riêng, ñảm bảo quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về nước thải trước khi xả thải ra môi trường.  

- Về cấp nước chữa cháy: Lưu lượng nước cấp cho một ñám cháy phải ñảm 
bảo ≥ 15 l/s; số lượng ñám cháy cần ñược tính toán phải ≥ 2; áp lực tự do mạng 
lưới cấp nước chữa cháy phải ñảm bảo ≥10m. ðường kính tối thiểu của mạng lưới 
cấp nước chữa cháy không nhỏ hơn 100mm.  

- Hệ thống thông tin liên lạc: Theo yêu cầu sử dụng và tuân thủ quy ñịnh của 
pháp luật. 

- 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 cụ thể trong quá trình lập ñồ án 
quy hoạch. 

7. Nội dung quy hoạch: 

a) Phân tích, ñánh giá ñiều kiện tự nhiên, hiện trạng: 

- ðánh giá tiềm năng của khu vực lập quy hoạch với ñiều kiện thuận lợi về 
vị trí trong mối quan hệ với các ñô thị lớn trong vùng như thành phố Huế, thành phố 
ðà Nẵng. ðánh giá, so sánh với các khu vực như Khu công nghiệp và khu phi thuế 
quan Sài Gòn - Chân Mây, Khu công nghệ cao ðà Nẵng và các khu vực có tính chất 
tương tự khác nhằm có hướng khai thác và áp dụng ñối với khu vực lập quy hoạch.  

- Phân tích, ñánh giá các ñiều kiện tự nhiên, hiện trạng ñất xây dựng, dân cư, 
kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật khu vực lập quy hoạch. ðánh giá chi tiết quỹ ñất 
xây dựng thuận lợi, không thuận lợi và cấm xây dựng do ñộ dốc lớn, do khả năng nước 
biển dâng, vùng ñịa chất yếu. 

- Phân tích các quy ñịnh của quy hoạch chung xây dựng có liên quan ñến khu vực 
quy hoạch; ñánh giá các dự án ñã và ñang triển khai trong khu vực. 

- Phân tích ñiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ hội và thách thức trong phát triển của khu vực 
lập quy hoạch. ðề xuất các vấn ñề cần giải quyết của ñồ án quy hoạch. 
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b) Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng ñất:  

Xác ñịnh các phân khu trong khu vực quy hoạch; xác ñịnh chỉ tiêu sử dụng ñất về 
mật ñộ xây dựng, hệ số sử dụng ñất, tầng cao công trình ñối với từng lô ñất; khoảng lùi 
công trình ñối với các trục ñường; vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có). Xây 
dựng hệ thống bảng biểu cân bằng và sơ ñồ hệ thống số liệu sử dụng ñất, có ñối chiếu 
kết quả quy hoạch với hiện trạng sử dụng ñất. 

c) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:  

- Tuân thủ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô ñã 
ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về kết cấu mạng lưới giao thông, hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật chính, cấu trúc các khu chức năng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản. 

- Quy ñịnh việc kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan trong khu vực lập quy hoạch 
phân khu: Các chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi, kiến trúc cảnh quan dọc các trục 
ñường chính, khu trung tâm; các khu vực không gian mở, các công trình ñiểm nhấn. 

- Phát triển khu phi thuế quan với các mục tiêu về bảo vệ môi trường, hệ sinh thái 
và cảnh quan tự nhiên. Hạn chế tối ña các tác ñộng môi trường bất lợi ñến khu vực 
vịnh Chân Mây; thích ứng phù hợp với kịch bản nước biển dâng do biến ñổi khí hậu. 

d) ðịnh hướng hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật ñược bố trí ñến 
mạng lưới ñường khu vực, bao gồm các nội dung sau: 

- Xác ñịnh cốt xây dựng ñối với từng khu vực. 

- Xác ñịnh mạng lưới giao thông, mặt cắt, chỉ giới ñường ñỏ và chỉ giới xây dựng; 
xác ñịnh và cụ thể hóa quy hoạch chung về vị trí, quy mô bến, bãi ñỗ xe (trên cao, trên 
mặt ñất và ngầm); tuyến giao thông công cộng; hào và tuynel kỹ thuật (nếu có); tổ chức 
giao thông hợp lý, ñảm bảo các yếu tố kỹ thuật theo quy ñịnh. 

- Xác ñịnh nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô công trình nhà máy, trạm 
bơm nước; mạng lưới ñường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật cụ thể; lưu ý thiết kế 
hệ thống cấp nước chữa cháy ñảm bảo tuân thủ theo quy ñịnh. 

- Xác ñịnh nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp năng lượng (ñiện, khí ñốt); 
vị trí, quy mô các trạm ñiện phân phối, trạm khí ñốt; mạng lưới ñường dây trung thế 
và hệ thống chiếu sáng. 

- Xác ñịnh nhu cầu và công trình hạ tầng viễn thông thụ ñộng. 

- Xác ñịnh tổng lượng nước thải và rác thải; mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô 
các công trình xử lý nước thải, chất thải và nghĩa trang. 

e) ðánh giá môi trường chiến lược: 

- Xác ñịnh các vấn ñề môi trường chính tại khu vực lập quy hoạch. 

- ðánh giá diễn biến môi trường trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch 
phân khu xây dựng khu chức năng ñặc thù. 

- 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 cho các khu vực chức năng. 
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g) Dự kiến các dự án ưu tiên ñầu tư: Phân kỳ, lựa chọn các dự án ưu tiên ñầu tư 
và kế hoạch thực hiện phù hợp với yêu cầu ñầu tư phát triển của khu vực; ñề xuất, 
kiến nghị các cơ chế huy ñộng và tạo nguồn lực thực hiện. 

h) Lập Quy ñịnh quản lý theo ñồ án quy hoạch phân khu xây dựng: Nội dung 
theo quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 15 Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 
năm 2015 của Chính phủ. 

8. Hồ sơ sản phẩm và dự toán kinh phí: 

a) Hồ sơ sản phẩm: 

TT Tên bản ñồ Tỷ lệ 
Bản 
vẽ 

màu  

Hồ sơ 
thu 
nhỏ  

A Phần bản vẽ    

1 Sơ ñồ vị trí và giới hạn khu ñất 1/10.000  x x 

2 
Bản ñồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và ñánh 
giá ñất xây dựng 

1/2.000 x x 

3 
Các bản ñồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường 

1/2.000 x x 

4 Bản ñồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng ñất 1/2.000 x x 

5 Sơ ñồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 1/2.000 x x 

6 

Bản vẽ xác ñịnh các khu vực xây dựng công 
trình ngầm: Các công trình công cộng ngầm, 
các công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm 
(nếu có) 

Tỷ lệ 
thích hợp 

x x 

7 
Bản ñồ quy hoạch giao thông và chỉ giới ñường 
ñỏ, chỉ giới xây dựng 

1/2.000 x x 

8 
Các bản ñồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
khác 

1/2.000 x x 

9 Bản ñồ tổng hợp ñường dây, ñường ống kỹ thuật 1/2.000 x x 

10 

Các bản vẽ ñịnh hướng, quy ñịnh việc kiểm soát 
về kiến trúc, cảnh quan: Xác ñịnh chỉ tiêu khống 
chế về khoảng lùi, kiến trúc cảnh quan dọc các 
trục ñường chính, khu trung tâm; các khu vực 
không gian mở, các công trình ñiểm nhấn khu vực 
thiết kế 

Tỷ lệ 
thích hợp 

x x 

11 Các bản vẽ về ñánh giá môi trường chiến lược 
Tỷ lệ 

thích hợp 
x x 
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TT Tên bản ñồ Tỷ lệ 
Bản 
vẽ 

màu  

Hồ sơ 
thu 
nhỏ  

B Phần văn bản    

1 
Thuyết minh tổng hợp và các văn bản pháp lý 
liên quan 

   

2 
Quy ñịnh quản lý xây dựng theo quy hoạch 
phân khu 

   

3 
Dự thảo tờ trình, quyết ñịnh phê duyệt ñồ án 
quy hoạch 

   

Các sơ ñồ, bản ñồ, bản vẽ ñược thể hiện lồng ghép trên nền bản ñồ ñịa hình. 

- Số lượng hồ sơ gồm: 10 bộ màu kèm theo 02 ñĩa CD chứa toàn bộ nội dung 
ñồ án quy hoạch. 

- 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 và Thông tư số 12/2016/TT-BXD 
ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng.   

c) Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.  

9. Tiến ñộ lập ñồ án quy hoạch:  

 Bắt ñầu thực hiện sau khi nhiệm vụ quy hoạch phân khu ñược phê duyệt. 

Thời gian hoàn thành: Trước 30 tháng 9 năm 2020. 

10. Tổ chức thực hiện: 
Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Cơ quan thẩm ñịnh: Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế. 

Cơ quan tổ chức lập và trình phê duyệt: Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp. 

ðơn vị tư vấn lập quy hoạch: Theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 
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 7 thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2020./. 

  
CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 23/NQ-HðND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2020 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái 
Bãi Chuối (bao gồm khu vực bãi Chuối và bãi Cả), huyện Phú Lộc,  

tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
KHÓA VII, KỲ HỢP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 7 

 
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 2235/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020 về việc xin ý kiến 
về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái Bãi Chuối, huyện 
Phú Lộc, 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. Thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái 
Bãi Chuối (bao gồm khu vực bãi Chuối và bãi Cả), huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 
với những nội dung chủ yếu sau: 

 1. Tên quy hoạch: Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái Bãi Chuối 
(bao gồm khu vực bãi Chuối và bãi Cả), huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Phạm vi, ranh giới quy hoạch: Khu vực Bãi Chuối, Bãi Cả thuộc ñịa bàn thị trấn 
Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Có phạm vi giới hạn như sau: 

- Phía Bắc giáp biển ðông; 

- Các phía còn lại giáp ñất rừng. 
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 3. Quy mô lập quy hoạch:  

 - Quy mô ñất ñai: Khoảng 220 ha (phù hợp với quy mô Khu du lịch Bãi Chuối 
ñã ñược xác ñịnh tại Quyết ñịnh số 995/Qð-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2019 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ðiều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng 
Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025). 

 - Quy mô khách du lịch và nhân viên phục vụ: Khoảng 5.000 người/ngày. 

 4. Tính chất: 

 Là khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển cao cấp với chức năng chủ yếu cung 
cấp các loại hình dịch vụ nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe và vui chơi giải trí, 
công viên chuyên ñề, khu cắm trại, dã ngoại ñáp ứng nhu cầu phục vụ cho du khách 
trong và ngoài nước. 

 5. Mục tiêu lập quy hoạch: 

 - Cụ thể hóa ñịnh hướng ñồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân 
Mây - Lăng Cô ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

 - Hình thành một quần thể nghỉ dưỡng biển cao cấp, phát triển du lịch sinh thái 
biển và các khu dịch vụ với ñầy ñủ chức năng nhằm ñáp ứng tối ña các nhu cầu sử 
dụng dịch vụ cao cấp của du khách trên cơ sở quy hoạch ñồng bộ, hài hòa với cảnh 
quan thiên nhiên, mang tính ñặc trưng riêng của khu vực và của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 - Phục vụ kêu gọi các nhà ñầu tư thực hiện ñầu tư xây dựng theo quy hoạch 
ñược phê duyệt. 

 - 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 
công trình. 

 6. Phân khu chức năng: Dự kiến bao gồm các phân khu như sau: 

 - Khu Biệt thự nghỉ dưỡng; 

 - Khu Khách sạn nghỉ dưỡng; 

 - Khu Chăm sóc sức khỏe; 

 - Khu Ẩm thực và dịch vụ; 

 - Khu Bến thuyền; 

 - Khu Công viên chuyên ñề, vui chơi giải trí; 

 - Khu Cảnh quan; 

 - Khu Cắm trại, dã ngoại; 

 - Khu Hạ tầng và phụ trợ,... 

7. Các chỉ tiêu quy hoạch chính: 
 

TT Hạng mục ðơn vị Chỉ tiêu 
1 Dân số   
 Quy mô khách du lịch và lưu trú, 

nhân viên phục vụ 
người 5.000 
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TT Hạng mục ðơn vị Chỉ tiêu 

2 Chỉ tiêu tầng cao xây dựng   

2.1 
Công trình Khách sạn nghỉ dưỡng, 
dịch vụ  

Tầng ≤7 

2.2 Biệt thự nghỉ dưỡng Tầng ≤3 

2.3 
Công trình thể thao, vui chơi giải trí 
tổng hợp 

Tầng 1-2 

3 
Mật ñộ xây dựng gộp toàn khu 
(brutto) 

% 10-20 

4 Hệ số sử dụng ñất Lần ≤1,0 

5 Hạ tầng kỹ thuật   

5.1 Cấp nước   

 - Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt, 
du lịch 

L/ng,ngñ 
250 

- Tiêu chuẩn cấp nước công trình 
công cộng, dịch vụ 

lít/m² sàn-ngñ 
5 

- Tiêu chuẩn cấp nước tưới cây, 
rửa ñường 

lít/m²-ngñ 
5 

- Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy l/s ≥15 

- Nước dự phòng % 25 

5.2 Cấp ñiện   

 - Tiêu chuẩn cấp ñiện sinh hoạt Kw/căn 5 

- Công trình khách sạn Kw/giường 3,5 

- Công trình công cộng, dịch vụ, 
hỗn hợp 

W/m² sàn 
90 

- Chiếu sáng ñèn ñường, bãi ñỗ xe Kw/ha 12 

- Chiếu sáng khu công viên, cây xanh Kw/ha 12 

- Chiếu sáng hạ tầng kỹ thuật Kw/ha 200 

5.3 Tiêu chuẩn thoát nước thải % cấp nước SH ≥90 

5.4 Lượng rác thải bình quân kg/ng ngñ 1,3 

5.5 Tỷ lệ thu gom chất thải rắn % 100 

- Về cấp nước chữa cháy: Số lượng ñám cháy cần ñược tính toán phải ≥2; 
áp lực tự do mạng lưới cấp nước chữa cháy phải ñảm bảo ≥10m. ðường kính tối thiểu 
của mạng lưới cấp nước chữa cháy không nhỏ hơn 100mm.  
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- Hệ thống thông tin liên lạc: Theo yêu cầu sử dụng và tuân thủ quy ñịnh của 
pháp luật. 

- 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. 

8. Nội dung quy hoạch:  
a) Phân tích, ñánh giá ñiều kiện tự nhiên, hiện trạng, các yêu cầu về công tác 

thu thập tài liệu, số liệu: 
- Phân tích, ñánh giá các ñiều kiện tự nhiên của khu vực Bãi Chuối, Bãi Cả 

(khí hậu, lượng mưa, thủy hải văn,...), các giá trị lịch sử, văn hóa cảnh quan ñặc thù 
của khu vực; hiện trạng kinh tế xã hội, hiện trạng sử dụng ñất, hiện trạng về dân cư và 
lao ñộng, hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan, hiện trạng hạ tầng xã hội, hiện trạng hạ tầng 
kỹ thuật, hiện trạng khu vực sinh hoạt cộng ñồng, bãi tắm công cộng, hiện trạng 
phát triển du lịch, hiện trạng môi trường, hiện trạng thiên tai của khu vực. ðánh giá 
chi tiết quỹ ñất xây dựng thuận lợi, không thuận lợi và cấm xây dựng do ñộ dốc lớn, do 
khả năng nước biển dâng, vùng ñịa chất yếu. 

- Thu thập, tổng hợp các tài liệu, số liệu liên quan ñến khu vực lập quy hoạch 
và các khu vực lân cận. Phân tích, ñánh giá mối liên hệ giữa khu vực lập quy hoạch 
trong mối quan hệ với các khu vực lân cận và khu vực. 

- Phân tích các quy ñịnh của quy hoạch chung xây dựng có liên quan ñến khu vực 
quy hoạch; ñánh giá các dự án ñã và ñang triển khai trong khu vực. 

- Phân tích ñiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ hội và thách thức trong phát triển khu vực 
lập quy hoạch. ðề xuất các nội dung, vấn ñề cần giải quyết của ñồ án quy hoạch.  

b) Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng ñất:  
- Xác ñịnh các phân khu trong khu vực quy hoạch; xác ñịnh chỉ tiêu sử dụng ñất 

về mật ñộ xây dựng, hệ số sử dụng ñất, tầng cao công trình ñối với từng lô ñất; khoảng 
lùi công trình ñối với các trục ñường; vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có). 
Xây dựng hệ thống bảng biểu cân bằng và sơ ñồ hệ thống số liệu sử dụng ñất, có 
ñối chiếu kết quả quy hoạch với hiện trạng sử dụng ñất. 

- Xác ñịnh các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực 
quy hoạch. 

c) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:  
- Tuân thủ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô ñã ñược 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về kết cấu mạng lưới giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
chính, cấu trúc các khu chức năng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản. 

- Quy ñịnh việc kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan trong khu vực lập quy hoạch 
phân khu: Các chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi, kiến trúc cảnh quan dọc các trục 
ñường chính, khu trung tâm, ñặc biệt ñối với khu vực tiếp giáp biển phải ñảm bảo 
theo các quy ñịnh tại ðiều 79 của Luật Tài nguyên, Môi trường biển và Hải ñảo; các 
khu vực không gian mở, các công trình ñiểm nhấn, khu bảo tồn cảnh quan, khu di tích 
lịch sử, văn hóa. 
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- Phát triển khu du lịch hài hòa với các mục tiêu bảo vệ môi trường, ñảm bảo 
vấn ñề an ninh quốc phòng khu vực ven biển, không ảnh hưởng ñến các công trình 
di tích lịch sử, văn hóa và góp phần bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị của các công trình 
di tích lịch sử, văn hóa, ñảm bảo thích ứng với biến ñổi khí hậu và nước biển dâng, 
phát triển bền vững, ñảm bảo hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên khu vực Bãi Chuối, 
Bãi Cả. 

d) ðịnh hướng hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật ñược bố trí ñến 
mạng lưới ñường khu vực, bao gồm các nội dung sau: 

- Xác ñịnh cốt xây dựng ñối với từng khu vực. 

- Xác ñịnh mạng lưới giao thông, mặt cắt, chỉ giới ñường ñỏ và chỉ giới xây dựng 
ñảm bảo kết nối thuận tiện giữa các phân khu chức năng. Xác ñịnh và cụ thể hóa quy 
hoạch chung về vị trí, quy mô bến, bãi ñỗ xe (trên cao, trên mặt ñất và ngầm); tuyến 
ñường nối Quốc lộ 1A từ ñèo Hải Vân ñến Bãi Cả, Bãi Chuối; hào và tuynel kỹ thuật 
(nếu có); tổ chức giao thông hợp lý, ñảm bảo các yếu tố kỹ thuật theo quy ñịnh. 

- Xác ñịnh bến thuyền du lịch và dịch vụ giao thông du lịch ñường thủy tại khu vực 
lập quy hoạch. 

- Xác ñịnh nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô công trình nhà máy, trạm 
bơm nước; mạng lưới ñường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật cụ thể; lưu ý thiết kế 
hệ thống cấp nước chữa cháy ñảm bảo tuân thủ theo quy ñịnh. 

- Xác ñịnh nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp năng lượng (ñiện, khí ñốt); vị 
trí, quy mô các trạm ñiện phân phối, trạm khí ñốt; mạng lưới ñường dây trung thế và 
hệ thống chiếu sáng. 

- Xác ñịnh nhu cầu và công trình hạ tầng viễn thông thụ ñộng. 

- Xác ñịnh tổng lượng nước thải và rác thải; mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô 
các công trình xử lý nước thải, chất thải và nghĩa trang. 

e) ðánh giá môi trường chiến lược: 

- Xác ñịnh các vấn ñề môi trường chính tại khu vực lập quy hoạch. 

- ðánh giá diễn biến môi trường trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch 
phân khu xây dựng khu chức năng ñặc thù. 

- 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 cho các khu vực chức năng. 

g) Dự kiến các dự án ưu tiên ñầu tư: Phân kỳ, lựa chọn các dự án ưu tiên ñầu tư 
và kế hoạch thực hiện phù hợp với yêu cầu ñầu tư phát triển của khu vực; ñề xuất, 
kiến nghị các cơ chế huy ñộng và tạo nguồn lực thực hiện. 

h) Lập Quy ñịnh quản lý theo ñồ án quy hoạch phân khu xây dựng: Nội dung 
theo quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 15 Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 
năm 2015 của Chính phủ. 



64 CÔNG BÁO/Số 29+30/Ngày 19-4-2020

9. Hồ sơ sản phẩm và dự toán kinh phí: 

a) Hồ sơ sản phẩm: 

TT Tên bản ñồ Tỷ lệ 
Bản 
vẽ 

màu  

Hồ sơ 
thu 
nhỏ  

A Phần bản vẽ    

1 Sơ ñồ vị trí và giới hạn khu ñất 1/10.000  x x 

2 
Bản ñồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và ñánh giá 
ñất xây dựng 

1/2.000 x x 

3 
Các bản ñồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường 

1/2.000 x x 

4 Bản ñồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng ñất 1/2.000 x x 

5 Sơ ñồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 1/2.000 x x 

6 

Bản vẽ xác ñịnh các khu vực xây dựng công 
trình ngầm: Các công trình công cộng ngầm, 
các công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm 
(nếu có) 

Tỷ lệ 
thích hợp 

x x 

7 
Bản ñồ quy hoạch giao thông và chỉ giới ñường 
ñỏ, chỉ giới xây dựng 

1/2.000 x x 

8 
Các bản ñồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
khác 

1/2.000 x x 

9 Bản ñồ tổng hợp ñường dây, ñường ống kỹ thuật 1/2.000 x x 

10 

Các bản vẽ ñịnh hướng, quy ñịnh việc kiểm soát 
về kiến trúc, cảnh quan: Xác ñịnh chỉ tiêu khống 
chế về khoảng lùi, kiến trúc cảnh quan dọc các 
trục ñường chính, khu trung tâm; các khu vực 
không gian mở, các công trình ñiểm nhấn khu vực 
thiết kế 

Tỷ lệ 
thích hợp 

x x 

11 Các bản vẽ về ñánh giá môi trường chiến lược 
Tỷ lệ 

thích hợp 
x x 

B Phần văn bản    

1 
Thuyết minh tổng hợp và các văn bản pháp lý 
liên quan 

   

2 
Quy ñịnh quản lý xây dựng theo quy hoạch 
phân khu 

   

3 
Dự thảo tờ trình, quyết ñịnh phê duyệt ñồ án 
quy hoạch 
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Các sơ ñồ, bản ñồ, bản vẽ ñược thể hiện lồng ghép trên nền bản ñồ ñịa hình. 
 - Số lượng hồ sơ gồm: 10 bộ màu kèm theo 02 ñĩa CD chứa toàn bộ nội dung 

ñồ án quy hoạch. 
- 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 và Thông tư số 
12/2016/TT-BXD 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 kiến trúc cảnh quan và ñánh giá ñất xây dựng; hiện trạng hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng ñất; bản ñồ quy hoạch giao thông và chỉ 
giới ñường ñỏ, chỉ giới xây dựng; bản ñồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.   

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: Ngân sách nhà nước.  
10. Tiến ñộ lập ñồ án quy hoạch:  
- Bắt ñầu thực hiện sau khi Nhiệm vụ quy hoạch phân khu ñược phê duyệt. 
- Thời gian hoàn thành: Trước 30 tháng 9 năm 2020. 
11. Tổ chức thực hiện: 
Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Cơ quan thẩm ñịnh: Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế. 
Cơ quan tổ chức lập và trình phê duyệt: Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp. 
ðơn vị tư vấn lập quy hoạch: Theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 
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 7 thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2020./. 

 
CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 24/NQ-HðND 

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

       Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2020 
 

 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phía Nam trục trung tâm 

 Khu du lịch Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
KHÓA VII, KỲ HỢP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 7 

 

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 2304/TTr-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc xin ý kiến về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phía Nam 
trục trung tâm Khu du lịch Lăng Cô, huyện Phú Lộc, 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. Thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phía Nam 
trục trung tâm Khu du lịch Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế với những 
nội dung chủ yếu sau: 

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

2. Phạm vi, ranh giới quy hoạch: Khu vực phía Nam trục trung tâm Khu du lịch 
Lăng Cô ñến liền kề trung tâm thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc thuộc ñịa bàn thị trấn 
Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Có phạm vi giới hạn như sau: 
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- Phía Bắc giáp ñường quy hoạch trục trung tâm Khu du lịch Lăng Cô; 
- Phía Nam giáp khu trung tâm thị trấn Lăng Cô (tiếp giáp ranh giới ñồ án 

Quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Lăng Cô và làng Chài); 
- Phía ðông giáp biển ðông; 
- Phía Tây giáp ñầm Lập An. 
 3. Quy mô lập quy hoạch:  
 a) Quy mô ñất ñai: Khoảng 258 ha (quy mô lập quy hoạch sẽ ñược xác ñịnh 

chính xác trong giai ñoạn lập ñồ án quy hoạch trên cơ sở kết quả khảo sát ñịa hình 
khu vực). 

 b) Quy mô dân số: 
 + Hiện trạng: Khoảng 1.600 người. 
 + ðến năm 2025: Khoảng 11.600 người; quy mô khách du lịch và lưu trú, 

nhân viên phục vụ: Khoảng 50.000 người. 
4. Tính chất: 
- Là trung tâm ñô thị của thị trấn Lăng Cô với hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng 

kỹ thuật ñồng bộ, hiện ñại, cảnh quan sinh thái. 
- Là trung tâm du lịch biển cao cấp với các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, 

chăm sóc sức khỏe, dịch vụ chất lượng cao kết hợp với khu du lịch cộng ñồng gắn 
với tìm hiểu văn hóa và trải nghiệm cuộc sống của cư dân vùng ven biển thị trấn 
Lăng Cô. 

5. Mục tiêu lập quy hoạch: 
- Cụ thể hóa ñịnh hướng ñồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế 

Chân Mây - Lăng Cô ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
- Hình thành một khu du lịch kết hợp nhà ở ñô thị với hệ thống hạ tầng xã hội, 

hạ tầng kỹ thuật ñồng bộ, hiện ñại, cảnh quan sinh thái mang ñặc trưng riêng của 
khu vực ven biển thị trấn Lăng Cô và của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Hình thành quần thể nghỉ dưỡng biển cao cấp và các khu dịch vụ với ñầy ñủ 
chức năng nhằm ñáp ứng tối ña các nhu cầu sử dụng dịch vụ cao cấp của du khách 
trên cơ sở quy hoạch ñồng bộ, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. 

- Thực hiện chỉnh trang, cải tạo khu vực dân cư hiện trạng phù hợp với tổng thể 
khu vực. 

- Phục vụ kêu gọi các nhà ñầu tư thực hiện ñầu tư xây dựng theo quy hoạch 
ñược phê duyệt. 

- 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 
công trình. 

6. Phân khu chức năng: Dự kiến bao gồm các phân khu như sau: 
- Khu du lịch và dịch vụ cao cấp thấp tầng; 
- Khu du lịch và dịch vụ hỗn hợp cao tầng; 
- Khu trung tâm công cộng, dịch vụ du lịch tập trung, dịch vụ du lịch cộng ñồng; 
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- Khu công viên chuyên ñề, công viên cảnh quan, công viên thể dục thể thao, 
cắm trại, dã ngoại; 

- Khu dân cư hiện trạng cải tạo, Khu dân cư xây dựng mới; 
- Khu cây xanh cảnh quan; 
- Khu hạ tầng và phụ trợ, khu công viên nghĩa trang,... 
7. Các chỉ tiêu quy hoạch chính: 

 

TT Hạng mục ðơn vị Chỉ tiêu 
1 Dân số   

1.1 Dân số trong khu vực quy hoạch người 11.600 
1.2 Quy mô khách du lịch và lưu trú, 

nhân viên phục vụ 
người 50.000 

2 Chỉ tiêu sử dụng ñất ñơn vị ở   
2.1 ðất ñơn vị ở m2/người 50 - 55 
2.2 ðất công cộng m2/người 1 - 2 
2.3 ðất giáo dục m2/người ≥ 2,7 
2.4 ðất cây xanh m2/người ≥ 2 

2.5 
ðất cây xanh sử dụng công cộng 
ngoài ñơn vị ở 

m2/người ≥ 6 

3 Chỉ tiêu tầng cao xây dựng   
3.1 Nhà ở, công trình công cộng Tầng ≤ 5 
3.2 Biệt thự du lịch nghỉ dưỡng Tầng ≤ 3 

3.3 
Công trình phức hợp du lịch nghỉ 
dưỡng, khách sạn 

Tầng ≤ 40 

3.4 
Công trình dịch vụ du lịch, 
thương mại 

Tầng ≤ 7 

4 
Mật ñộ xây dựng gộp tối ña 
(bru-tô) 

  

 ðơn vị ở % ≤ 60 

 
Khu du lịch - nghỉ dưỡng tổng 
hợp (resort) 

% ≤ 25 

5 Hạ tầng xã hội   
5.1 Nhà trẻ, mẫu giáo cháu/1000 người 50-70 

 m2 ñất/ học sinh 20-25 
5.2 Trường tiểu học hs/1000 người 70-90 

 m2 ñất/học sinh 18-25 
5.3 Trường Trung học cơ sở hs/1000 người 70-90 

 m2 ñất/ học sinh 18-25 
5.4 Nhà văn hóa Công trình/2000-3000 người 1 
5.5 Trạm y tế Trạm/4000-6000 người 1 

 m2/trạm 500 
5.6 Chợ (Trung tâm thương mại) Công trình/ñơn vị ở 1 

 ha/công trình 0,8 
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TT Hạng mục ðơn vị Chỉ tiêu 
5.7 Thể dục thể thao   
 - Sân luyện tập m2/người 0,5 

 ha/công trình 0,3 
- Sân thể thao cơ bản m2/người 0,6 
 ha/công trình 1,0 
- Trung tâm TDTT m2/người 0,8 
 ha/công trình 3,0 

6 Hạ tầng kỹ thuật   

6.1 Cấp nước   

 - Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt, 
du lịch 

L/ng,ngñ 180 

- Tiêu chuẩn cấp nước công trình 
công cộng, dịch vụ 

lít/m² sàn-ngñ 5 

- Tiêu chuẩn cấp nước tưới cây, 
rửa ñường 

lít/m²-ngñ 5 

- Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy l/s ≥ 15 

- Nước dự phòng % 25 

6.2 Cấp ñiện   

 - Tiêu chuẩn cấp ñiện sinh hoạt Kw/căn 5 

- Công trình khách sạn Kw/giường 3,5 

- Công trình công cộng, dịch vụ, 
hỗn hợp 

W/m² sàn 90 

- Chiếu sáng ñèn ñường, bãi ñỗ xe Kw/ha 12 

- Chiếu sáng khu công viên, cây xanh Kw/ha 12 

- Chiếu sáng hạ tầng kỹ thuật Kw/ha 200 

6.3 Tiêu chuẩn thoát nước thải % cấp nước SH ≥ 90 

6.4 Lượng rác thải bình quân kg/ng ngñ 1,3 

6.5 Tỷ lệ thu gom chất thải rắn % 100 

- Về cấp nước chữa cháy: Số lượng ñám cháy cần ñược tính toán phải ≥2; 
áp lực tự do mạng lưới cấp nước chữa cháy phải ñảm bảo ≥10m. ðường kính tối thiểu 
của mạng lưới cấp nước chữa cháy không nhỏ hơn 100mm.  

- Hệ thống thông tin liên lạc: Theo yêu cầu sử dụng và tuân thủ quy ñịnh của 
pháp luật. 

- 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. 
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8. Nội dung quy hoạch:  

a) Phân tích, ñánh giá ñiều kiện tự nhiên, hiện trạng, các yêu cầu về công tác 
thu thập tài liệu, số liệu: 

- Phân tích, ñánh giá các ñiều kiện tự nhiên của khu vực lập quy hoạch, các giá trị 
cảnh quan ñặc thù của khu vực; hiện trạng kinh tế xã hội, hiện trạng sử dụng ñất, 
hiện trạng về dân cư và lao ñộng, hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan, hiện trạng hạ tầng 
xã hội, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, hiện trạng khu vực sinh hoạt cộng ñồng, hiện 
trạng phát triển du lịch, hiện trạng môi trường, hiện trạng thiên tai của khu vực. ðánh giá 
chi tiết quỹ ñất xây dựng thuận lợi, không thuận lợi và cấm xây dựng do khả năng nước 
biển dâng, vùng ñịa chất yếu, vùng ảnh hưởng cảnh quan.  

- Thu thập, tổng hợp các tài liệu, số liệu liên quan ñến khu vực lập quy hoạch 
và các khu vực lân cận. Phân tích, ñánh giá mối liên hệ giữa khu vực lập quy hoạch 
trong mối quan hệ với các khu vực lân cận và khu vực. 

- Phân tích các quy ñịnh của quy hoạch chung xây dựng có liên quan ñến 
khu vực quy hoạch; ñánh giá các dự án ñã và ñang triển khai trong khu vực. ðề xuất 
phương án ñền bù, di dời mồ mả, phương án ñền bù tái ñịnh cư cho người dân bị 
ảnh hưởng trong phạm vi lập quy hoạch.  

- Phân tích ñiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ hội và thách thức trong phát triển khu vực 
lập quy hoạch. ðề xuất các nội dung, vấn ñề cần giải quyết của ñồ án quy hoạch.  

b) Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng ñất:  
- ðịnh hướng, xác ñịnh các phân khu chức năng phù hợp với ñiều kiện sử dụng, 

ñiều kiện kinh tế - xã hội (dân cư, việc làm chủ yếu, không gian sinh hoạt cộng ñồng, 
bãi tắm công cộng, ñường tiếp cận bãi biển, ñường ven biển,…), ñiều kiện ñịa hình, 
hệ sinh thái, yếu tố cảnh quan tự nhiên ñầm Lập An, khu vực ven biển Lăng Cô; 
ñảm bảo không gian công cộng, quyền tiếp cận biển của người dân, ñảm bảo vấn ñề 
an ninh quốc phòng khu vực ven biển, ñảm bảo ứng phó với biến ñổi khí hậu và nước 
biển dâng, phát triển bền vững. 

- Xác ñịnh chỉ tiêu sử dụng ñất về mật ñộ xây dựng, hệ số sử dụng ñất, tầng cao 
công trình ñối với từng lô ñất; khoảng lùi công trình ñối với các trục ñường; vị trí, quy mô 
các công trình ngầm (nếu có). Xây dựng hệ thống bảng biểu cân bằng và sơ ñồ hệ thống 
số liệu sử dụng ñất, có ñối chiếu kết quả quy hoạch với hiện trạng sử dụng ñất. 

- Xác ñịnh các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực 
quy hoạch. 

- ðề xuất tối thiểu 02 phương án quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng ñất, 
phân tích, so sánh và lựa chọn phương án tối ưu. 

c) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:  
- Tuân thủ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô ñã 

ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về kết cấu mạng lưới giao thông, hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật chính, cấu trúc các khu chức năng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 
cơ bản. 
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- Quy ñịnh việc kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan trong khu vực lập quy hoạch 
phân khu: Các chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi, kiến trúc cảnh quan dọc các trục 
ñường chính, khu trung tâm, ñặc biệt ñối với khu vực nhạy cảm về môi trường của 
ñầm Lập An, khu vực tiếp giáp biển phải ñảm bảo theo các quy ñịnh tại ðiều 79 của 
Luật Tài nguyên, Môi trường biển và Hải ñảo; các khu vực không gian mở, các công 
trình ñiểm nhấn, khu bảo tồn cảnh quan ñầm Lập An. 

- Phát triển khu du lịch kết hợp nhà ở ñô thị hài hòa với các mục tiêu bảo vệ 
môi trường (ñặc biệt ñối với khu vực ñầm Lập An), ñảm bảo vấn ñề an ninh quốc phòng 
khu vực ven biển, ñảm bảo thích ứng với biến ñổi khí hậu và nước biển dâng, phát 
triển bền vững, ñảm bảo hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên khu vực lập quy hoạch. 

- Tổ chức các khu dân cư và các công trình công cộng, dịch vụ theo mô hình ở 
sinh thái, tiện nghi, kết hợp với chỉnh trang các khu dân cư hiện có nhằm ñáp ứng 
tối ña các nhu cầu về ở, sinh hoạt, làm việc, nghỉ ngơi và giải trí của người dân. 

d) ðịnh hướng hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật ñược bố trí ñến 
mạng lưới ñường khu vực, bao gồm các nội dung sau: 

- Xác ñịnh cốt xây dựng ñối với từng khu vực. ðề xuất giải pháp san nền 
phù hợp với ñiều kiện ñịa hình khu vực lập quy hoạch, tránh tối ña sự ảnh hưởng ñến 
môi trường tự nhiên. 

- Xác ñịnh mạng lưới giao thông, mặt cắt, chỉ giới ñường ñỏ và chỉ giới xây dựng 
ñảm bảo kết nối thuận tiện giữa các phân khu chức năng. Xác ñịnh và cụ thể hóa quy 
hoạch chung về vị trí, quy mô bến, bãi ñỗ xe (trên cao, trên mặt ñất và ngầm); hào và 
tuynel kỹ thuật (nếu có); tổ chức giao thông hợp lý, ñảm bảo các yếu tố kỹ thuật 
theo quy ñịnh. 

- Xác ñịnh nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô công trình nhà máy, trạm 
bơm nước; mạng lưới ñường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật cụ thể; lưu ý thiết kế 
hệ thống cấp nước chữa cháy ñảm bảo tuân thủ theo quy ñịnh. 

- Xác ñịnh nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp năng lượng (ñiện, khí ñốt); 
vị trí, quy mô các trạm ñiện phân phối, trạm khí ñốt; mạng lưới ñường dây trung thế 
và hệ thống chiếu sáng. 

- Xác ñịnh nhu cầu và công trình hạ tầng viễn thông thụ ñộng. 
- Xác ñịnh tổng lượng nước thải và rác thải; mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô 

các công trình xử lý nước thải, chất thải và nghĩa trang. 
e) ðánh giá môi trường chiến lược: 
- Xác ñịnh các vấn ñề môi trường chính tại khu vực lập quy hoạch. 
- ðánh giá diễn biến môi trường trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch 

phân khu xây dựng khu chức năng ñặc thù. 
- 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 cho các khu vực chức năng. 
g) Dự kiến các dự án ưu tiên ñầu tư: Phân kỳ, lựa chọn các dự án ưu tiên ñầu tư 

và kế hoạch thực hiện phù hợp với yêu cầu ñầu tư phát triển của khu vực; ñề xuất, 
kiến nghị các cơ chế huy ñộng và tạo nguồn lực thực hiện. 
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h) Lập Quy ñịnh quản lý theo ñồ án quy hoạch phân khu xây dựng: Nội dung 
theo quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 15 Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 
năm 2015 của Chính phủ. 

9. Hồ sơ sản phẩm và dự toán kinh phí 
a) Hồ sơ sản phẩm: 

TT Tên bản ñồ Tỷ lệ 
Bản 
vẽ 

màu  

Hồ sơ 
thu 
nhỏ  

A Phần bản vẽ    
1 Sơ ñồ vị trí và giới hạn khu ñất 1/10.000  x x 

2 
Bản ñồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và ñánh 
giá ñất xây dựng 

1/2.000 x x 

3 
Các bản ñồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường 

1/2.000 x x 

4 Bản ñồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng ñất 1/2.000 x x 
5 Sơ ñồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 1/2.000 x x 

6 

Bản vẽ xác ñịnh các khu vực xây dựng công 
trình ngầm: Các công trình công cộng ngầm, 
các công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm 
(nếu có) 

Tỷ lệ 
thích hợp 

x x 

7 
Bản ñồ quy hoạch giao thông và chỉ giới ñường 
ñỏ, chỉ giới xây dựng 

1/2.000 x x 

8 
Các bản ñồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
khác 

1/2.000 x x 

9 Bản ñồ tổng hợp ñường dây, ñường ống kỹ thuật 1/2.000 x x 

10 

Các bản vẽ ñịnh hướng, quy ñịnh việc kiểm soát 
về kiến trúc, cảnh quan: Xác ñịnh chỉ tiêu khống 
chế về khoảng lùi, kiến trúc cảnh quan dọc các 
trục ñường chính, khu trung tâm; các khu vực 
không gian mở, các công trình ñiểm nhấn khu vực 
thiết kế. Các bản vẽ thiết kế ñô thị ñối với khu dân 
cư hiện trạng, khu ở mới. 

Tỷ lệ 
thích hợp 

x x 

11 Các bản vẽ về ñánh giá môi trường chiến lược 
Tỷ lệ 

thích hợp 
x x 

B Phần văn bản    

1 
Thuyết minh tổng hợp và các văn bản pháp lý 
liên quan 

   

2 
Quy ñịnh quản lý xây dựng theo quy hoạch 
phân khu 

   

3 
Dự thảo tờ trình, quyết ñịnh phê duyệt ñồ án 
quy hoạch 

   
 

Các sơ ñồ, bản ñồ, bản vẽ ñược thể hiện lồng ghép trên nền bản ñồ ñịa hình. 



CÔNG BÁO/Số 29+30/Ngày 19-4-2020 73
 

 

- Số lượng hồ sơ gồm: 10 bộ màu kèm theo 02 ñĩa CD chứa toàn bộ nội dung 
ñồ án quy hoạch. 

- 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 và Thông tư số 
12/2016/TT-BXD 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 kiến trúc cảnh quan và ñánh giá ñất xây dựng; hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng ñất; bản ñồ quy hoạch giao thông và chỉ giới 
ñường ñỏ, chỉ giới xây dựng; bản ñồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.   

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: Ngân sách nhà nước. 
10. Tiến ñộ lập ñồ án quy hoạch:  
- Bắt ñầu thực hiện sau khi nhiệm vụ quy hoạch phân khu ñược phê duyệt. 
- Thời gian hoàn thành: Trước 30 tháng 9 năm 2020. 
11. Tổ chức thực hiện: 
Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Cơ quan thẩm ñịnh: Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế. 
Cơ quan tổ chức lập và trình phê duyệt: Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp. 
ðơn vị tư vấn lập quy hoạch: Theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

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 7 thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2020./. 

 CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 25/NQ-HðND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2020 
 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng  

và ñô thị biển Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 7 

 
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 2595/TTr-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến về Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch 
sinh thái, nghỉ dưỡng và ñô thị biển Vinh Xuân, huyện Phú Vang, 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. Thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh 
thái, nghỉ dưỡng và ñô thị biển Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 
với những nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên quy hoạch: Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái, 
nghỉ dưỡng và ñô thị biển Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Phạm vi lập quy hoạch: Vị trí nghiên cứu quy hoạch thuộc xã Vinh Xuân, 
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, có ranh giới cụ thể như sau: 

- Phía ðông Bắc giáp biển ðông; 
- Phía Tây Nam giáp khu dân cư thôn Kế Võ; 
- Phía ðông Nam giáp khu dân cư thôn Xuân Thiên Thượng; 
- Phía Tây Bắc giáp xã Phú Diên. 
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3. Quy mô:  
Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 169,41ha, trong ñó: 
a) Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng:  
- Quy mô diện tích: Khoảng 127,41ha; 
- Quy mô phục vụ (khách du lịch): Khoảng 5.000 người. 
b) Khu ñô thị biển:  
- Quy mô diện tích: Khoảng 42ha; 
- Quy mô dân số: Khoảng 2.000 người (tương ñương 210m2/người). 
4. Tính chất: 
- Là khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng với các khu resort, khách sạn nghỉ dưỡng, 

thương mại dịch vụ du lịch hỗn hợp...; 
- Là khu vực ñô thị phát triển mới gắn liền với ñặc thù cảnh quan ven biển, ñáp 

ứng nhu cầu ñầu tư và phục vụ phát triển kinh tế xã hội. 
5. Các chỉ tiêu quy hoạch chính:      

TT Hạng mục ðơn vị Chỉ tiêu 

1 Dân số   

1.1 Dân số trong khu vực quy hoạch người 2.000 

1.2 Quy mô khách du lịch và lưu trú, 
nhân viên phục vụ 

người 5.000 

2 Chỉ tiêu sử dụng ñất    

2.1 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng ha 127,41 

a ðất thương mại dịch vụ % ≤ 25 

b ðất du lịch nghỉ dưỡng % ≤ 35 

c ðất cây xanh, cảnh quan % ≥ 30 

d ðất giao thông, hạ tầng kỹ thuật % ≥ 10 

2.2 Khu ñô thị biển ha 42,0 

a ðất ở % ≤ 40 

b ðất công trình công cộng  % ≥ 10 

c ðất cây xanh, cảnh quan % ≥ 30 

d ðất giao thông, hạ tầng kỹ thuật % ≥ 20 

3 Chỉ tiêu tầng cao xây dựng   

3.1 
Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Tầng 5 - 7 

Riêng công trình tổ hợp thương 
mại dịch vụ du lịch (ñiểm nhấn) 

Tầng 
≤ 15 
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TT Hạng mục ðơn vị Chỉ tiêu 

3.2 Khu ở thấp tầng Tầng ≤ 3 

3.3 Khu công trình công cộng Tầng ≤ 4 

3.4 
Khu cây xanh, cảnh quan, hạ 
tầng kỹ thuật 

Tầng 
≤ 1 

4 Mật ñộ xây dựng gộp (brutto)  
 

4.1 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng % ≤ 25 

4.2 Khu ñô thị biển % ≤ 35 

5 Hệ số sử dụng ñất Lần ≤ 1,5 

6 Hạ tầng xã hội khu ở (nếu có)   

6.1 Nhà trẻ, mẫu giáo cháu/1000 người 50-70 

 m2 ñất/ học sinh ≥ 15 

6.2 Thể dục thể thao   

 - Sân luyện tập m2/người 0,5 

 ha/công trình 0,3 

- Sân thể thao cơ bản m2/người 0,6 

 ha/công trình 1,0 

- Trung tâm thể dục thể thao m2/người 0,8 

 ha/công trình 3,0 

7 Hạ tầng kỹ thuật   

7.1 Cấp nước   

 - Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt, 
du lịch 

lít/ng/ngñ 200 

- Tiêu chuẩn cấp nước công trình 
công cộng, dịch vụ 

lít/m² sàn-ngñ 5 

- Tiêu chuẩn cấp nước tưới cây, 
rửa ñường 

lít/m²-ngñ 5 

7.2 Cấp ñiện   

 - Tiêu chuẩn cấp ñiện sinh hoạt kw/hộ 2-5 

- Công trình khách sạn KW/giường 3-4 

- Công trình công cộng, dịch vụ W/ m² sàn 30-50 

7.3 Tiêu chuẩn thoát nước thải % cấp nước SH ≥ 90 

7.4 Lượng rác thải bình quân kg/ng ngñ 1,3 
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6. Nội dung quy hoạch: 

a) Phân tích, ñánh giá ñiều kiện tự nhiên và hiện trạng: 
Phân tích, ñánh giá tổng hợp các ñiều kiện tự nhiên và xã hội ñể từ ñó nghiên 

cứu giải pháp quy hoạch ñồng bộ, hợp lý. 
b) Nghiên cứu khai thác tiềm năng, ñộng lực phát triển: 
 Phương án thiết kế quy hoạch cần ñảm bảo khai thác các tiềm năng, thế mạnh 

của khu vực, cụ thể như sau: 
- Quy hoạch phát triển du lịch biển ñảm bảo phù hợp với các ñịnh hướng, 

chiến lược phát triển chung.  
- Tận dụng lợi thế khu ñất nằm sát bờ biển ñể hình thành một khu nghỉ dưỡng 

ven biển ñẳng cấp với cảnh quan thiên nhiên sinh thái, ña dạng; với vị trí thuận lợi là 
khu vực trung ñiểm của tuyến ñường kết nối bãi biển Cảnh Dương và bãi biển Thuận An, 
là cơ sở ñể phát huy tạo thành cụm tuyến du lịch biển. 

- Khu ñất có giao thông ñối ngoại thuận lợi, dễ kết nối với tuyến Quốc lộ 49B 
ra Quốc lộ 1A. Ngoài ra, khu ñất cách sân bay Phú Bài khoảng 12 km, cách Trung tâm 
thành phố Huế khoảng 24 km, cách cảng Chân Mây khoảng 50 km. 

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa có nên khi ñầu tư xây dựng mới theo quy 
hoạch sẽ ñồng bộ. 

ðồng thời, phương án quy hoạch cần khắc phục các khó khăn, hạn chế của 
khu vực này về hệ thống kết cấu hạ tầng còn thiếu ñồng bộ, công tác quy hoạch chưa 
theo kịp yêu cầu phát triển.  

c) ðịnh hướng tổ chức không gian, hệ thống hạ tầng xã hội: 

- ðịnh hướng quản lý không gian kiến trúc cảnh quan: 
+ Xây dựng từng bước hoàn chỉnh ñô thị theo hướng phát triển bền vững ñô thị 

ven biển có bản sắc riêng. 
+ Ưu tiên phát triển không gian công cộng, dịch vụ, ñặc biệt là không gian 

cảnh quan ven biển. 
+ Tuân thủ quy ñịnh quản lý không gian cảnh quan ven biển và các quy ñịnh 

khác có liên quan. 

- Quản lý khu vực cảnh quan kiến trúc trọng ñiểm: 
+ Kiểm soát kiến trúc cảnh quan các công trình ñiểm nhấn, công trình biểu 

tượng, quảng trường công cộng liên kết cảnh quan khu vực. 
+ Thiết lập các quảng trường trung tâm, quảng trường cảnh quan, và quảng 

trường giao thông ñáp ứng tương quan về tỷ lệ, thể hiện rõ ý nghĩa, tính chất và 
hình ảnh ñặc trưng. 

+ Công trình biểu tượng là công trình kiến trúc trọng ñiểm, công trình tạo hình, 
ñiểm chính tại các không gian mở. 

- ðịnh hướng thiết kế ñô thị: 
+ Kiểm soát hình thái không gian kiến trúc cảnh quan các công trình ñiểm 

nhấn, công trình biểu tượng. 
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+ Kiểm soát tầng cao, mật ñộ xây dựng, hệ số sử dụng ñất, tỷ lệ diện tích cây 
xanh, không gian công cộng, các trục giao thông chủ ñạo. 

+ Phát triển không gian ñặc thù, không gian cảnh quan của ñô thị du lịch, 
không gian cảnh quan sinh thái có mật ñộ xây dựng nhà ở thấp với kiến trúc hài hòa, 
các khu nhà vườn, biệt thự nghỉ dưỡng, công viên cây xanh, thể dục thể thao có 
mật ñộ xây dựng thấp. 

+ Tầng cao và hệ số sử dụng ñất sẽ ñược bố trí phù hợp tại các vị trí lõi, trung 
tâm của khu du lịch cũng như một số vị trí, bố trí công trình tạo ñiểm nhấn. Tầng cao 
và hệ số sẽ giảm dần tại các khu vực du lịch nghỉ dưỡng, khu chăm sóc sức khỏe, 
công viên cây xanh... 

d) ðịnh hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật:  

- Quy hoạch hệ thống giao thông: 
+ Thiết kế bám theo ñịa hình tự nhiên, các thông số ñộ dốc ngang, ñộ dốc dọc, 

bán kính ñường cong nằm, ñường cong ñứng ñảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện 
hành theo quy ñịnh. 

+ Khuyến khích tạo các tuyến giao thông du lịch và văn hóa, các tuyến du lịch 
kết hợp ñường ñi bộ và xe ñạp. 

- Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật: 
+ Tuân thủ cao ñộ không chế xây dựng và hài hòa với các khu vực ñã xây dựng 

liền kề. ðảm bảo thoát nước mưa, hạn chế ngập lụt do lũ lụt, sạt lở, ñộng ñất. Khu 
vực cao ñộ san nền thấp dần về phía quanh ñầm phá.  

+ Quy ñịnh về quản lý, kiểm soát cao ñộ san nền: tôn trọng ñịa hình và tính 
chất tự nhiên từng vùng. Các công trình mới xây dựng hoặc cải tạo phải ñảm bảo cao 
hơn mặt ñường khoảng 0,3m ñến 0,5m.  

+ Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành có liên quan. 
- Quy hoạch thoát nước mưa: 
+ Thiết kế hệ thống thoát nước riêng. Hệ thống ñường ống chính ñược phân 

nhánh và ưu tiên tự thoát. Tùy thuộc lưu vực quy hoạch ñể xả ra các mương thoát 
nước chính. 

+ Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành có liên quan. 
- Quy hoạch cấp ñiện và chiếu sáng ñô thị: 
+ ðiện năng cấp ñiện sinh hoạt: ≥ 1200kWh/người/năm. 
+ Phụ tải cấp ñiện công cộng: 30% so với cấp ñiện sinh hoạt.  
+ Lưới ñiện trung thế: Sử dụng cấp ñiện áp chuẩn 22kV; từng bước chuyển ñổi 

ñường dây 6kV, 10 kV, 15kV và 35 kV hiện có thành 22kV. 
+ Lưới ñiện hạ thế: Sử dụng cấp ñiện áp 380/220kV. Khu vực chưa ổn ñịnh về 

quy hoạch có thể ñi nối bằng cáp vặn xoắn.  
+ Chiếu sáng ñô thị: Ứng dụng ñiều khiển tự ñộng và bán tự ñộng hệ thống ñèn 

ñường, sử dụng ñèn tiết kiệm năng lượng vào chiếu sáng ñô thị. Hạ ngầm tuyến cáp 
chiếu sáng trên các trục giao thông chính, ñảm bảo cảnh quan và mỹ quan ñô thị. 
Thiết kế chiếu sáng cảnh quan tại các ñiểm nhấn. 
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+ Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành có liên quan. 

- Quy hoạch hệ thống cấp nước: 
+ Chỉ tiêu cấp nước: ≥ 200 lít/ người/ ngày ñêm. 
+ Tỷ lệ cấp nước ñạt ≥ 95%. 
+ Thiết kế mạng vòng và nhánh cụt, ñảm bảo an toàn cấp nước. ðường ống 

truyền tải ñường kính từ DN150 ñến DN1200, ñường ống phân phối có ñường kính 
từ DN50 ñến DN100. 

+ Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành có liên quan. 

- Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 
+ Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng, xử lý nước ñến năm 2030 ñạt loại 

A với tỷ lệ xử lý nước thải ñạt ≥ 98%. 
+ Lượng thải chất thải rắn phát sinh: ≥ 1,3kg/người/ngày. 
+ Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ñạt ≥ 90%. 
+ Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành có liên quan. 

- Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc: 
+ Dự báo nhu cầu sử dụng các dịch vụ viễn thông trong tương lai. 
+ Thiết kế hệ thống truyền dẫn thiết kế dạng mạch vòng, kết hợp cung cấp các 

dịch vụ truyền hình cáp, internet băng thông rộng,... ngầm hóa hệ thống ñường dây. 
+ Quản lý và tối ưu hệ thống hạ tầng khung mạng thông tin di ñộng. Nâng cao 

chất lượng mạng lưới bưu chính. 
+ Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành có liên quan. 
e) ðánh giá môi trường chiến lược: 
- Mục tiêu môi trường: xây dựng ñô thị du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, chăm sóc 

sức khỏe thân thiện với môi trường. 
- Có các giải pháp quy hoạch xây dựng nhằm giảm thiểu và khắc phục các tác 

ñộng và ảnh hưởng của môi trường: 
+ ðịnh hướng việc ứng phó với biến ñổi khí hậu và phòng chống thiên tai. 

Xây dựng các phương án và giải pháp ñể thực hiện. 
+ Quy hoạch sử dụng ñất hợp lý, bố trí diện tích các không gian xanh trong 

ñô thị, không gian mặt nước, mặt biển, bảo tồn các khu vực sinh thái. 
+ Quy hoạch mạng lưới giao thông bền vững, hạn chế ảnh hưởng và phá vỡ 

môi trường. 
+ Quy hoạch cao ñộ nền: theo chu kỳ lũ thiết kế và mực nước lũ các sông ngòi; 

ñảm bảo ñịa hình tự nhiên, ñặc trưng của khu vực và duy trì tối ña cảnh quan. 
+ Thoát nước mưa theo hướng ưu tiên tự chảy, tận dụng không gian mặt nước 

hiện có ñể ñiều tiết nước mưa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Hệ thống thoát 
nước thải góp phần giảm thiểu môi trường nước, ñất, ñảm bảo việc phát triển ñồng bộ 
và bền vững, thân thiện với môi trường. 

+ Quy hoạch cấp nước, nâng cao chất lượng cho cộng ñồng, ñồng bộ hạ tầng 
kỹ thuật, hiện ñại. 
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+ Thu gom và xử lý chất thải rắn theo hướng bền vững và thân thiện với môi trường. 
+ Có các biện pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, sự cố môi trường. 
+ Có chương trình giám sát môi trường: 
f) Xác ñịnh sơ bộ nguồn lực thực hiện, hạng mục ưu tiên ñầu tư, ñề xuất kế hoạch 

và giải pháp thực hiện (nếu có). 

7. Hồ sơ sản phẩm và dự toán kinh phí: 
a) Hồ sơ sản phẩm:  

TT Tên bản ñồ Tỷ lệ 

Bản 
vẽ 

màu 
(A0)  

Hồ sơ 
thu 
nhỏ  
(A3) 

A Phần bản vẽ    

1 Sơ ñồ vị trí và giới hạn khu ñất 1/10.000  x x 

2 
Bản ñồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và ñánh 
giá ñất xây dựng 

1/2.000 x x 

3 
Các bản ñồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường 

1/2.000 x x 

4 Bản ñồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng ñất 1/2.000 x x 

5 Sơ ñồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 1/2.000 x x 

6 

Bản vẽ xác ñịnh các khu vực xây dựng công 
trình ngầm: Các công trình công cộng ngầm, 
các công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm 
(nếu có) 

Tỷ lệ 
thích hợp 

x x 

7 
Bản ñồ quy hoạch giao thông và chỉ giới ñường 
ñỏ, chỉ giới xây dựng 

1/2.000 x x 

8 
Các bản ñồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
khác 

1/2.000 x x 

9 Bản ñồ tổng hợp ñường dây, ñường ống kỹ thuật 1/2.000 x x 

10 

Các bản vẽ ñịnh hướng, quy ñịnh việc kiểm 
soát về kiến trúc, cảnh quan: Xác ñịnh chỉ tiêu 
khống chế về khoảng lùi, kiến trúc cảnh quan 
dọc các trục ñường chính, khu trung tâm; các 
khu vực không gian mở, các công trình ñiểm 
nhấn và từng ô phố cho khu vực thiết kế 

Tỷ lệ 
thích hợp 

x x 

11 Các bản vẽ về ñánh giá môi trường chiến lược 
Tỷ lệ 

thích hợp 
x x 

B Phần văn bản    

1 
Thuyết minh tổng hợp và các văn bản pháp lý 
liên quan 
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TT Tên bản ñồ Tỷ lệ 

Bản 
vẽ 

màu 
(A0)  

Hồ sơ 
thu 
nhỏ  
(A3) 

2 
Quy ñịnh quản lý xây dựng theo quy hoạch 
phân khu 

   

3 
Dự thảo tờ trình, quyết ñịnh phê duyệt ñồ án 
quy hoạch 

   

- Các sơ ñồ, bản ñồ, bản vẽ ñược thể hiện lồng ghép trên nền bản ñồ ñịa hình kết 
hợp ñịa chính theo ñúng tỷ lệ lập quy hoạch. 

- Số lượng hồ sơ gồm: 08 bộ màu kèm theo 02 ñĩa CD chứa toàn bộ nội dung ñồ 
án quy hoạch. 

- 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 và Thông tư số 
12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng.   

- ðối với việc cập nhật cơ sở dữ liệu 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, Ban Quản 

lý dự án Quy hoạch Kiến trúc có trách nhiệm lập dự toán theo ñịnh mức thiết kế quy 
hoạch ban hành kèm theo Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 02 năm 2019 
của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác ñịnh, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy 
hoạch ñô thị và các quy ñịnh khác có liên quan (nếu có) gửi Sở Tài chính thẩm ñịnh, 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo ñúng quy ñịnh.  

c) Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 
8. Tiến ñộ thực hiện: 
Không quá 06 tháng, kể từ ngày Nhiệm vụ quy hoạch ñược phê duyệt. 
9. Tổ chức thực hiện: 
a) Cơ quan phê duyệt: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 
b) Cơ quan thẩm ñịnh: Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế. 
c) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ban Quản lý dự án quy hoạch kiến trúc 

Sở Xây dựng. 
d) ðơn vị tư vấn lập quy hoạch: Theo quy ñịnh pháp luật. 
ðiều 2. 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. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp bất thường lần thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2020./. 

 CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 26/NQ-HðND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2020 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua danh sách nhà vườn tại huyện Phong ðiền  
và thành phố Huế tham gia hỗ trợ trùng tu trong năm 2020 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 7 

 

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/2015/NQ-HðND ngày 25 tháng 4 năm 2015 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông qua ðề án “Chính sách hỗ trợ 
bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế ñặc trưng”; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/2015/NQ-HðND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bổ sung danh mục các nhà vườn 
thuộc Làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong ðiền vào ñối tượng ñược 
hưởng chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế ñặc trưng; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 1246/TTr-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ñề nghị thống nhất danh sách nhà vườn Huế tại huyện 
Phong ðiền và thành phố Huế tham gia hỗ trợ trùng tu năm 2020; Báo cáo thẩm tra 
của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua danh sách 04 nhà vườn ñược hỗ trợ trùng tu và 11 nhà vườn 
ñược hỗ trợ kinh doanh dịch vụ tại nhà vườn trong năm 2020 (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 tỉnh, các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh, 
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 7 thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2020./. 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu
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  HỘI ðỒNG NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

   
DANH SÁCH NHÀ VƯỜN 

TẠI HUYỆN PHONG ðIỀN VÀ THÀNH PHỐ HUẾ  
ðƯỢC HỖ TRỢ TRÙNG TU NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-HðND ngày 07 tháng 4 năm 2020  
của Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh sách nhà vườn  

tại huyện Phong ðiền và thành phố Huế ñược hỗ trợ trùng tu năm 2020 
 

TT Danh mục dự án ðịa ñiểm xây dựng 
Xếp loại 

nhà vườn 

Ngân sách 
tỉnh hỗ trợ 
(ðVT: ñồng) 

A Hỗ trợ trùng tu nhà vườn    

I Tại Làng cổ Phước Tích - Phong ðiền    

1 Lương Thị Thanh Trảng Làng cổ Phước Tích Loại I 850.000.000 

2 Hồ Văn Chúc Làng cổ Phước Tích Loại III 480.000.000 

3 Lê Trọng Kiêm (người ñại diện thực 
hiện cháu Lê Trọng Diễn) 

Làng cổ Phước Tích Loại III 480.000.000 

II Tại Thành phố Huế    

1 Hoàng Trọng Sằng Số 10, Nguyệt Biều, 
phường Thủy Biều, 
thành phố Huế 

Loại III 430.000.000 

B Hỗ trợ kinh doanh dịch vụ tại nhà 
(xây nhà vệ sinh)  

   

1 Lương Thanh Phong Làng cổ Phước Tích  20.000.000 

2 Lê Thị Hoa Làng cổ Phước Tích  20.000.000 

3 Lương Thanh Bạch Làng cổ Phước Tích  20.000.000 

4 Lê Trọng Thị Vui Làng cổ Phước Tích  20.000.000 

5 Hồ Văn Tế Làng cổ Phước Tích  20.000.000 

6 Hồ Thị Thanh Nga Làng cổ Phước Tích  20.000.000 

7 Lê Trọng Khương Làng cổ Phước Tích  20.000.000 

8 Lê Trọng ðào Làng cổ Phước Tích  20.000.000 

9 Lê Trọng Phú Làng cổ Phước Tích  20.000.000 

10 Lê Trọng Quân Làng cổ Phước Tích  20.000.000 

11 Trương Duy Thanh Làng cổ Phước Tích  20.000.000 

 TỔNG CỘNG   2.460.000.000 
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 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

Số: 27/NQ-HðND 

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

 

 Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi ñất; 
cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ 
và ñất rừng ñặc dụng sang mục ñích khác trên ñịa bàn tỉnh năm 2020 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
KHOÁ VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 7 

 

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

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Văn bản số 21/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng 
Quốc hội xác thực văn bản hợp nhất; 

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; 

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về 
việc phê duyệt ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 và kế hoạch sử dụng 
ñất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp thứ 9 về thông qua danh mục công trình, 
dự án cần thu hồi ñất; cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng 
phòng hộ và ñất rừng ñặc dụng sang mục ñích khác trên ñịa bàn tỉnh năm 2020; 

Xét Tờ trình số 2564/TTr-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần 
thu hồi ñất; chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ và ñất rừng 
ñặc dụng sang mục ñích khác trên ñịa bàn tỉnh năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban 
kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh,  

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi ñất; 
danh mục các công trình, dự án chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng ñặc dụng 
và ñất rừng phòng hộ năm 2020 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau: 

1. Thống nhất bổ sung 18 công trình, dự án cần thu hồi ñất. 

(Chi tiết theo Phụ lục 01 ñính kèm). 
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2. Cho phép bổ sung chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ 
sang sử dụng vào mục ñích khác ñể thực hiện 21 công trình, dự án.  

(Chi tiết theo Phụ lục 02 ñính kèm). 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 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 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 7 thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2020./. 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 01  
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ðẤT NĂM 2020 

(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HðND ngày 07 tháng 4 năm 2020  
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Quy mô 
diện tích 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

I HUYỆN PHÚ LỘC   1,630   

1 

ðiều chỉnh nút giao giữa 
Quốc lộ 49B và ñường dẫn 
hầm Phước Tượng (thuộc 
dự án Hầm ñường bộ 
Phước Tượng) 

Xã Lộc Trì 1,630 

'- Văn bản số 7582/BGTVT-
ðTCT ngày 13/8/2019 của Bộ 
Giao thông Vận tải về việc chấp 
thuận ñiều chỉnh thời gian thực 
hiện Dự án ðTXD hầm ñường bộ 
Phước Tượng Phú Gia, QL1, tỉnh 
Thừa Thiên Huế theo hình thức 
Hợp ñồng BOT. 

II HUYỆN NAM ðÔNG   1,010   

1 Nhà máy nước Thượng Long 

Xã Thượng 
Quảng; 

Xã Thượng 
Long 

1,010 

- Quyết ñịnh số 355/Qð-UBND 
ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt ñiều chỉnh dự 
án Nhà máy nước Thượng Long 
công suất 2.000m3/ngñ và mạng 
lưới cấp nước sạch D50-D225 các 
xã Thượng Long, Thượng Quảng 
và Hương Giang, huyện Nam 
ðông. 

III THÀNH PHỐ HUẾ   0,639   

1 
Bảo tồn, tu bổ và phát huy 
giá trị di tích Hổ Quyền 
(giai ñoạn 1) 

Phường 
Thủy Biều 

0,163 

- Quyết ñịnh số 2702/Qð-UBND 
ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt báo cáo kinh tế 
kỹ thuật công trình Bảo tồn, tu bổ 
và phát huy giá trị di tích Hổ 
Quyền, phường Thủy Biều, thành 
phố Huế; 
- Công văn số 770/UBND-XDCB 
ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh 
về việc chủ trương ñiều chỉnh dự 
án ñầu tư Bảo tồn, tu bổ và phát 
huy giá trị di tích Hồ Quyền (giai 
ñoạn 1) 

2 
Mở rộng ñường vào 
trường tiểu học Ngự Bình 

Phường An 
Cựu 

0,016 

- Quyết ñịnh số 121/Qð-UBND 
ngày 15/11/2019 của UBND 
phường An Cựu về việc phê duyệt 
báo cáo kinh tế kỹ thuật thi công 
công trình dự án mở rộng ñường 
vào trường tiểu học Ngự Bình, 
phường An Cựu, thành phố Huế 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Quy mô 
diện tích 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

3 

Hạ tầng kỹ thuật khu tái 
ñịnh cư TðC1, thuộc khu 
A - An Vân Dương (tổng 
diện tích 3,66 ha ñã thu 
hồi 3,20 ha) 

Phường 
Xuân Phú 

0,460 

- Quyết ñịnh số 625/Qð-UBND 
ngày 18/3/2011 của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt dự án ñầu tư Hạ 
tầng kỹ thuật tái ñịnh cư TðC1 
thuộc khu A - ðô thị mới An Vân 
Dương; 
- Quyết ñịnh số 31/Qð-UBND 
ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt ñiều chỉnh  dự 
án ñầu tư Hạ tầng kỹ thuật khu tái 
ñịnh cư TðC1 thuộc khu A - ñô 
thị mới An Vân Dương 

IV THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ   14,070   

1 
Xây dựng mới trụ sở Viện 
kiểm sát nhân dân thị xã 
Hương Trà 

Phường 
Hương Văn 

0,420 

- Văn bản số 424/VKSTC-C3 
ngày 07/02/2020 của Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao về việc ñiều 
chỉnh diện tích ñất dự án xây dựng 
trụ sở Viện kiểm sát nhân dân TX 
Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế; 
- Công văn số 2259/UBND-XD 
ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh 
về việc thống nhất ñịa ñiểm bố trí 
trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thị xã 
Hương Trà 

2 

ðường nội thị tổ dân phố 
Giáp Ba, phường Hương 
Văn (ñiểm ñầu giao Quốc 
lộ 1A, ñiểm cuối giao với 
ñường QH số 4) 

Phường 
Hương Văn 

0,250 

- Quyết ñịnh số 459/Qð-UBND 
ngày 15/6/2018 của UBND thị xã 
Hương Trà về việc phê duyệt ñiều 
chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật 
công trình: ðường nội thị tổ dân 
phố Giáp Ba, phường Hương Văn; 
- Quyết ñịnh 305/Qð-UBND ngày 
11/3/2020 Về việc chuyển nguồn 
vốn ngân sách ñể thực hiện các 
công trình trong năm 2020 

3 
Nâng cấp, mở rộng ñường 
Trần Trung Lập (ñoạn từ 
Khe Trái ñến Cầu Kèn) 

Phường 
Hương Vân 

0,940 

Quyết ñịnh số 951/Qð-UBND 
ngày 31/10/2017 của UBND thị xã 
Hương Trà về việc phê duyệt Báo 
cáo kinh tế kỹ thuật công trình: 
Nâng cấp, mở rộng ñường Trần 
Trung Lập (ðoạn từ Khe Trái ñến 
Cầu Kèn) 



CÔNG BÁO/Số 29+30/Ngày 19-4-2020 89
 

 

 

STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Quy mô 
diện tích 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

4 

ðường Dinh (từ ñường 
Tôn Thất Bách ñến xóm 
Cồn Lai Thành 1) giai 
ñoạn 02  

Phường 
Hương Vân 

0,150 

- Quyết ñịnh số 1365/Qð-UBND 
ngày 30/10/2019 của UBND thị xã 
Hương Trà về việc phê duyệt Báo cáo 
kinh tế kỹ thuật công trình ðường 
Dinh (từ ñường Tôn Thất Bách 
ñến xóm Cồn Lai Thành 1) giai 
ñoạn 02; 
 - Quyết ñịnh số 1823/Qð-UBND 
ngày 24/12/2019 của UBND thị xã 
Hương Trà về việc giao kế hoạch 
vốn ñầu tư công năm 2020 

5 

Nâng cấp, mở rộng ñường 
từ Tứ Hạ ñến trung tâm 
phường Hương Vân (ñoạn 
từ Trần Hữu ðộ ñến Trần 
Trung Lập) 

Phường 
Hương Vân 

2,140 

- Quyết ñịnh số 2555/Qð-UBND 
ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt dự án ñầu tư 
Nâng cấp mở rộng ñường từ Tứ Hạ 
ñến trung tâm phường Hương Vân 
(ñoạn từ Trần Hữu ðộ ñến Trần 
Trung Lập);  
- Thông báo vốn số 4046/TB-SKHðT 
ngày 27/12/2019 của Sở Kế hoạch 
và ðầu tư về việc thông báo vốn 
ñầu tư XDCB năm 2020 

6 
Nâng cấp mở rộng ñường 
Dương Bá Nuôi 

Phường 
Hương Xuân 

0,670 

- Quyết ñịnh số 1364/Qð-UBND 
ngày 30/10/2019 của UBND thị xã 
Hương Trà về việc phê duyệt Báo 
cáo kinh tế kỹ thuật công trình: 
Nâng cấp mở rộng ñường Dương 
Bá Nuôi; 
- Quyết ñịnh số 1823/Qð-UBND 
ngày 24/12/2019 của UBND thị xã 
Hương Trà về việc giao kế hoạch 
vốn ñầu tư công năm 2020 

7 

Nâng cấp ñường trục 
chính xã Hương Phong 
(ñoạn Thanh Phước - Vân 
Quật Thượng) 

Xã Hương 
Phong 

2,200 

- Quyết ñịnh số 1366/Qð-UBND 
ngày 30/10/2019 của UBND thị xã 
Hương Trà về việc phê duyệt Báo 
cáo kinh tế kỹ thuật công trình: 
Nâng cấp ñường trục chính xã 
Hương Phong (ñoạn Thanh 
Phước - Vân Quật Thượng); 
- Quyết ñịnh số 1823/Qð-UBND 
ngày 24/12/2019 của UBND thị xã 
Hương Trà về việc giao kế hoạch 
vốn ñầu tư công năm 2020 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Quy mô 
diện tích 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

8 
Nâng cấp ñường từ Tứ Hạ 
ñi trung tâm phường 
Hương Vân (giai ñoạn 1) 

Phường 
Hương Vân 

0,500 

- Quyết ñịnh số 973/Qð-UBND 
ngày 29/8/2016 của UBND thị xã 
Hương Trà về việc phê duyệt ñiều 
chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
ñầu tư xây dựng Công trình Nâng 
cấp ñường từ Tứ Hạ ñi trung tâm 
phường Hương Vân (giai ñoạn 1) 
- Quyết ñịnh số 305/Qð-UBND 
ngày 11/3/2020 Về việc chuyển 
nguồn vốn ngân sách ñể thực hiện 
các công trình trong năm 2020 

9 
Hạ tầng Khu dân cư TDP 
Thanh Chữ 

Phường 
Hương An 

2,000 

- Quyết ñịnh số 1277/Qð-UBND 
ngày 16/10/2019 của UBND thị 
xã Hương Trà về việc phê duyệt 
Chủ trương ñầu tư công trình Hạ 
tầng khu quy hoạch phân lô TDP 
Thanh Chữ, phường Hương An. 
(Nguồn vốn: Từ tiền thu cấp 
quyền sử dụng ñất) 

10 
Hạ tầng Khu dân cư thôn 
La Khê và thôn ðịa Linh, 
xã Hương Vinh (giai ñoạn 1) 

Xã Hương 
Vinh 

2,300 

- Quyết ñịnh số 1354/Qð-UBND 
ngày 30/10/2019 của UBND thị 
xã Hương Trà về việc phê duyệt 
Chủ trương ñầu tư công trình Hạ 
tầng khu dân cư thôn La Khê và 
thôn ðịa Linh, xã Hương Vinh 
(giai ñoạn 1) 

(Nguồn vốn: Từ tiền thu cấp quyền 
sử dụng ñất) 

11 
Hạ tầng Khu dân cư tại 
TDP Thanh Lương 4, 
phường Hương Xuân 

Phường 
Hương Xuân 

2,500 

- Quyết ñịnh số 1280/Qð-UBND 
ngày 18/10/2019 của UBND thị 
xã Hương Trà về việc phê duyệt 
Chủ trương ñầu tư công trình Hạ 
tầng Khu quy hoạch phân lô tạo 
quỹ ñất Tái ñịnh cư ñường 19/5 và 
ñấu giá quyền sử dụng ñất tại TDP 
Thanh Lương; 

(Nguồn vốn: Từ tiền thu cấp quyền 
sử dụng ñất) 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Quy mô 
diện tích 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

V THỊ XÃ HƯƠNG THỦY   0,700   

1 

Xây dựng mới trụ sở làm 
việc Tòa án nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (tại khu 
ñất CC6 thuộc Khu A - ðô 
thị mới An Vân Dương) 

Xã Thủy 
Thanh 

0,700 

 - Quyết ñịnh số 04/Qð-TANDTC-KHTC 
ngày 14/01/2020 của Tòa án nhân 
dân tối cao về việc phê duyệt chủ 
trương ñầu tư dự án Xây dựng 
mới trụ sở làm việc Tòa án nhân 
dân tỉnh Thừa Thiên Huế; 
- Thông báo số 357/TB-UBND 
ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh 
về Kết luận của Chủ tịch UBND 
tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp 
làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh 
về việc di dời, xây dựng trụ sở 
Tòa án nhân dân tỉnh 

VI 
Công trình dự án liên 
huyện 

  1,300   

1 Khu nhà ở An ðông 

Phường An 
ðông - 

thành phố 
Huế; 

Phường 
Thủy Dương 

thị xã 
Hương Thủy 

1,300 

- Quyết ñịnh số 925/Qð-UBND 
ngày 25/5/2010 của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn 
nhà ñầu tư dự án Khu nhà ở An ðông; 
- Quyết ñịnh số 3348/Qð-UBND 
ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh 
về việc Về việc phê duyệt ñiều 
chỉnh (cục bộ) một số nội dung 
quy hoạch chi tiết (1/500) Khu 
nhà ở An ðông, phường An ðông, 
thành phố Huế và một phần thuộc 
phường Thủy Dương, thị xã 
Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 
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Phụ lục 02 
 DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ðÍCH SỬ DỤNG  

ðẤT TRỒNG LÚA, ðẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ðẤT RỪNG ðẶC DỤNG NĂM 2020 
(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HðND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Quy mô  
diện tích 

(ha) 

Trong ñó diện tích 
xin chuyển mục ñích 

sử dụng (ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ  

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng  
I HUYỆN PHÚ LỘC   93,816 4,803 0,00 0,00   

1 

ðiều chỉnh nút giao giữa Quốc lộ 
49B và ñường dẫn hầm Phước 
Tượng (thuộc dự án Hầm ñường 
bộ Phước Tượng) 

Xã Lộc Trì 1,630 0,688 0,00 0,00 

- Văn bản số 7582/BGTVT-ðTCT ngày 
13/8/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc 
chấp thuận ñiều chỉnh thời gian thực hiện Dự án 
ðTXD hầm ñường bộ Phước Tượng Phú Gia, 
QL1, tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức 
Hợp ñồng BOT. 

2 
Dự án Cảng cá Tư Hiền kết hợp 
khu neo ñậu tránh trú bão 

Xã Vinh Hiền 31,330 1,800 0,00 0,00 

- Quyết ñịnh số 476/Qð-TTg ngày 01/5/2019 
của Thủ tướng Chính phủ về việc ñầu tư các 
dự án "Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu 
cần nghề cá" và Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái 
thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tại 04 tỉnh 
miền Trung sử dụng khoản tiền bồi thường của 
Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp 
Formosa Hà Tĩnh; 
- Công văn số 7277/UBND-NN ngày 
07/10/2019 của UBND tỉnh về việc thống nhất 
danh mục ñầu tư "Xây dựng, nâng cấp cơ sở 
dịch vụ hậu cần nghề cá" 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Quy mô  
diện tích 

(ha) 

Trong ñó diện tích 
xin chuyển mục ñích 

sử dụng (ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ  

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng  

3 
Dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất, 
lắp ráp ô tô của Công ty Cổ phần 
Công nghiệp chế tạo ô tô Bách Việt 

Xã Lộc Vĩnh, 
Xã Lộc Tiến 

60,000 1,550 0,00 0,00 
- Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư số 17/Qð-KKTCN 
ngày 17/01/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế, 
công nghiệp. 

4 
Dự án mở rộng cửa hàng xăng dầu 
số 17 của Công ty Xăng dầu Thừa 
Thiên Huế 

Xã Lộc Tiến 0,300 0,257 0,00 0,00 

 - Công văn số 6647/UBND-CT ngày 12/9/2019 
của UBND tỉnh về việc ñồng ý chủ trương 
mở rộng Cửa hàng xăng dầu số 17 Công ty 
Xăng dầu Thừa Thiên Huế. 

5 Cửa hàng xăng dầu Lộc Thủy Xã Lộc Thủy 0,556 0,508 0,00 0,00 

- Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư số 70/Qð-KKTCN 
ngày 30/3/2017 của Ban quản lý Khu kinh tế, 
công nghiệp tỉnh. 

- Công văn số 1851/UBND-CT ngày 11/3/2020 
của UBND tỉnh về việc tiến ñộ dự án Cửa hàng 
xăng dầu tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc. 

II THỊ XÃ HƯƠNG THỦY   21,700 1,800 0,00 0,00   

1 
Dự án ðầu tư xây dựng và kinh 
doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công 
nghiệp Phú Bài giai ñoạn IV, ñợt 1 

Xã Thủy Phù 21,000 1,100 0,00 0,00 

- Quyết ñịnh số 1836/Qð-TTg ngày 18/12/2019 
của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương ñầu tư 
Dự án ñầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 
kỹ thuật khu công nghiệp Phú Bài giai ñoạn 
IV, ñợt 1. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Quy mô  
diện tích 

(ha) 

Trong ñó diện tích 
xin chuyển mục ñích 

sử dụng (ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ  

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng  

2 

Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa 
án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
(tại khu ñất CC6 thuộc Khu A - 
ðô thị mới An Vân Dương) 

Xã Thủy 
Thanh 

0,700 0,700 0,00 0,00 

 - Quyết ñịnh số 04/Qð-TANDTC-KHTC 
ngày 14/01/2020 của Tòa án nhân dân tối cao 
về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Xây 
dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế; 

- Thông báo số 357/TB-UBND ngày 25/9/2019 
của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch 
UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp làm 
việc với Tòa án nhân dân tỉnh về việc di dời, 
xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh 

III HUYỆN PHÚ VANG   110,000 0,000 11,00 0,00   

1 
Khách sạn, dịch vụ du lịch, biệt 
thự nghỉ dưỡng và Khu vui chơi 
giải trí tổng hợp huyện Phú Vang  

Xã Vinh 
Xuân, 

Xã Vinh 
Thanh 

110,000 0,000 11,00 0,00 

- Quyết ñịnh số 336/Qð-UBND ngày 02/02/2019 
của UBND tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương 
ñầu tư dự án Khách sạn, dịch vụ du lịch, biệt 
thự nghỉ dưỡng và Khu vui chơi giải trí tổng 
hợp. 

- Quyết ñịnh số 2466/Qð-UBND ngày 
08/10/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 
về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 
(tỷ lệ 1/500) Khu khách sạn, dịch vụ du lịch, 
biệt thự nghỉ dưỡng và Khu vui chơi giải trí 
tổng hợp, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Quy mô  
diện tích 

(ha) 

Trong ñó diện tích 
xin chuyển mục ñích 

sử dụng (ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ  

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng  

IV THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ   26,930 8,194 0,00 0,00   

1 
Xây dựng mới trụ sở Viện kiểm sát 
nhân dân thị xã Hương Trà 

Phường 
Hương Văn 

0,420 0,364 0,00 0,00 

- Văn bản số 424/VKSTC-C3 ngày 07/02/2020 
của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc 
ñiều chỉnh diện tích ñất dự án xây dựng trụ sở 
Viện kiểm sát nhân dân TX Hương Trà tỉnh 
Thừa Thiên Huế; 

- Công văn số 2259/UBND-XD ngày 
18/4/2019 của UBND tỉnh về việc thống nhất 
ñịa ñiểm bố trí trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân 
thị xã Hương Trà. 

2 

Công trình hồ Khe Rưng thuộc 
tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao 
an toàn ñập (WB8) tỉnh Thừa 
Thiên Huế (phần bổ sung) 

Xã Hương 
Thọ 

0,150 0,150 0,00 0,00 

- Hiệp ñịnh tín dụng số 5749-VN cho dự án 
"Sửa chữa và nâng cao an toàn ñập" ký giữa 
Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển 
quốc tế ngày 08/4/2016; 

- Quyết ñịnh số 940/Qð-UBND ngày 
04/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
kế hoạch vốn từ nguồn vốn vay của Chính phủ 
về cho vay lại cho dự án Sửa chữa và nâng cao 
an toàn ñập. 

- Thông báo số 4046/TB-SKHðT ngày 27/12/2019 
của Sở Kế hoạch và ðầu tư về việc thông báo 
kế hoạch vốn ñầu tư XDCB năm 2020. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Quy mô  
diện tích 

(ha) 

Trong ñó diện tích 
xin chuyển mục ñích 

sử dụng (ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ  

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng  

3 

Dự án ñầu tư, xây dựng và kinh 
doanh kết cấu hạ tầng Khu Công 
nghiệp Tứ Hạ giai ñoạn 1 (phần bổ 
sung ñể thuê ñất) 

Phường 
Hương Văn 

14,330 0,150 0,00 0,00 

- Quyết ñịnh số 6733/UBND-XTðT ngày 
10/9/2018 của UBND tỉnh TT Huế về việc 
thống nhất chủ trương cho giãn tiến ñộ hoàn 
thành dự án ñầu tư xây dựng và kinh doanh kết 
cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tứ Hạ; 
- Công văn số 1575/UBND-Nð ngày 
03/3/2020 của UBND tỉnh về việc thu hồi và cho 
thuê ñất dự án ñầu tư xây dựng và kinh doanh 
kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tứ Hạ 

4 

ðường nội thị TDP Giáp Ba, 
phường Hương Văn (ðiểm ñầu 
giao Quốc lộ 1A, ñiểm cuối giao 
với ñường QH số 4) 

Phường 
Hương Văn 

0,250 0,250 0,00 0,00 

- Quyết ñịnh số 459/Qð-UBND ngày 
15/6/2018 của UBND thị xã Hương Trà về 
việc phê duyệt ñiều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ 
thuật công trình: ðường nội thị tổ dân phố 
Giáp Ba, phường Hương Văn; 
- Quyết ñịnh 305/Qð-UBND ngày 11/3/2020 
của UBND thị xã Hương Trà về việc chuyển 
nguồn vốn ngân sách ñể thực hiện các công 
trình trong năm 2020 

5 

Nâng cấp mở rộng ñường từ Tứ Hạ 
ñến trung tâm phường Hương Vân 
(ñoạn từ Trần Hữu ðộ ñến Trần 
Trung Lập) 

Phường 
Hương Vân 

2,140 0,190 0,00 0,00 

- Quyết ñịnh số 2555/Qð-UBND ngày 
17/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
dự án ñầu tư Nâng cấp mở rộng ñường từ Tứ Hạ 
ñến trung tâm phường Hương Vân (ñoạn từ 
Trần Hữu ðộ ñến Trần Trung Lập); 
- Thông báo vốn số 4046/TB-SKHðT ngày 
27/12/2019 của Sở Kế hoạch và ðầu tư về việc 
thông báo vốn ñầu tư XDCB năm 2020 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Quy mô  
diện tích 

(ha) 

Trong ñó diện tích 
xin chuyển mục ñích 

sử dụng (ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ  

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng  

6 
ðường trục chính xã Hương 
Phong (từ thôn Thanh Phước ñến 
Vân Quật Thượng) 

Xã Hương 
Phong 

2,200 0,530 0,00 0,00 

- Quyết ñịnh số 1366/Qð-UBND ngày 
30/10/2019 của UBND thị xã Hương Trà về 
việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: 
Nâng cấp ñường trục chính xã Hương Phong 
(ñoạn Thanh Phước - Vân Quật Thượng); 
- Quyết ñịnh số 1823/Qð-UBND ngày 
24/12/2019 của UBND thị xã Hương Trà về 
việc giao kế hoạch vốn ñầu tư công năm 2020 

7 Khu dân cư TDP Thanh Chữ 
Phường 

Hương An 
2,000 1,900 0,00 0,00 

- Quyết ñịnh số 1277/Qð-UBND ngày 
16/10/2019 của UBND thị xã Hương Trà về 
việc phê duyệt chủ trương ñầu tư công trình Hạ 
tầng khu quy hoạch phân lô TDP Thanh Chữ, 
phường Hương An. 

(Nguồn vốn: Từ tiền thu cấp quyền sử dụng ñất) 

8 
Khu dân cư thôn La Khê và thôn 
ðịa Linh, xã Hương Vinh (giai 
ñoạn 1) 

Xã Hương 
Vinh 

2,300 2,100 0,00 0,00 

- Quyết ñịnh số 1354/Qð-UBND ngày 
30/10/2019 của UBND thị xã Hương Trà về 
việc phê duyệt Chủ trương ñầu tư công trình 
Hạ tầng khu dân cư thôn La Khê và thôn ðịa Linh, 
xã Hương Vinh (giai ñoạn 1) 

(Nguồn vốn: Từ tiền thu cấp quyền sử dụng ñất) 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Quy mô  
diện tích 

(ha) 

Trong ñó diện tích 
xin chuyển mục ñích 

sử dụng (ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ  

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng  

9 
Khu dân cư tại TDP Thanh Lương 4, 
phường Hương Xuân 

Phường 
Hương Xuân 

2,500 2,400 0,00 0,00 

- Quyết ñịnh số 1280/Qð-UBND ngày 
18/10/2019 của UBND thị xã Hương Trà về 
việc phê duyệt chủ trương ñầu tư công trình Hạ 
tầng Khu quy hoạch phân lô tạo quỹ ñất Tái 
ñịnh cư ñường 19/5 và ñấu giá quyền sử dụng 
ñất tại TDP Thanh Lương; 

(Nguồn vốn: Từ tiền thu cấp quyền sử dụng ñất) 

10 
Quy hoạch ñất ở xen ghép tại TDP 
Giáp Tư giai ñoạn 1 (vùng ðạt Mã 
- Ruộng Nát) 

Phường 
Hương Văn 

0,400 0,050 0,00 0,00 

Quyết ñịnh số 1282/Qð-UBND ngày 
18/10/2019 của UBND thị xã Hương Trà về 
việc phê duyệt Chủ trương ñầu tư công trình 
Hạ tầng Quy hoạch ñất ở xen ghép tại TDP 
Giáp Tư giai ñoạn 1 (Vùng ðạt Mã - Ruộng Nát). 
Nguồn vốn: Từ tiền thu cấp quyền sử dụng ñất 

11 
ðất ở xen ghép tại TDP Giáp Ba 
(dọc QL1A) 

Phường 
Hương Văn 

0,070 0,020 0,00 0,00 
Quyết ñịnh số 11/Qð-UBND ngày 03/01/2020 
của UBND thị xã về kế hoạch ñấu giá ñất thu 
tiền sử dụng ñất năm 2020 

12 
ðất ở xen ghép trong khu dân cư 
tại thôn Giáp ðông 

Xã Hương 
Toàn 

0,120 0,080 0,00 0,00 
Quyết ñịnh số 11/Qð-UBND ngày 03/01/2020 
của UBND thị xã về kế hoạch ñấu giá ñất thu 
tiền sử dụng ñất năm 2020 

13 
ðất ở xen ghép tại thôn Triều Sơn 
Nam (cạnh trường Mầm non) 

Xã Hương 
Vinh 

0,050 0,010 0,00 0,00 
Quyết ñịnh số 11/Qð-UBND ngày 03/01/2020 
của UBND thị xã về kế hoạch ñấu giá ñất thu 
tiền sử dụng ñất năm 2020 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 28/NQ-HðND  Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2020 
 

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 7 

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 2504/TTr-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 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 04 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 7 thông qua ngày 07 tháng 4 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 28/NQ-HðND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 
 

TT Tên công trình, dự án  ðịa ñiểm 

Quy mô 
diện tích 
khoảng  

(ha) 

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

Phân theo loại rừng 
Phân theo hiện 

trạng 

Tổng  
Rừng 
trồng 

Rừng 
tự 

nhiên 

Phòng 
hộ  

sản xuất 

1 
Dự án Xây dựng Khu nghỉ dưỡng phát triển 
thể chất kết hợp vui chơi, thể thao Lộc Bình 
(không bao gồm 130 ha rừng trồng sản xuất) 

Xã Lộc Bình, huyện 
Phú Lộc 

  247,72      5,70      5,70      5,70              -   

2 Dự án Xây dựng Nhà máy nước sạch Thượng Long 
Xã Thượng Long, 
huyện Nam ðông 

       1,01      0,25      0,25            -         0,25  

3 Dự án Xây dựng Trang trại nông lâm kết hợp 
Thôn Hòa Lộc, xã 

Lộc Bổn 
       5,98      3,10      3,10            -         3,10  

4 
Dự án khai thác ñất làm vật liệu san lấp tại 
huyện Phú Lộc 

Xã Lộc Bình, huyện 
Phú Lộc 

       2,86      2,80      2,80            -         2,80  

  Tổng    257,57 11,85 11,85 - 5,70 6,15 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

Số: 29/NQ-HðND 

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

 

 Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch 

 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 7 

 

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 2542/TTr-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch 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 chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày 07 tháng 4 năm 2020, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 
2016 - 2021 ñối với ông Nguyễn Dung. 

ðiều 2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh hoàn tất thủ tục trình 
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 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 7 thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2020./.  

 
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 30/NQ-HðND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2020 

 

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 7 

 
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 2543/TTr-UBND ngày 30 tháng 3 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 07 tháng 4 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 Phan Quý Phương, Giám ñốc Sở Tài chính. 

(Có lý lịch 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 7 thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2020./.  

 

 CHỦ TỊCH 
 

 Lê Trường Lưu 
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HỘI  ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 

 (Kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-HðND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của HðND tỉnh) 
 

 
 

 

Số 
TT 

Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Quê quán 
Chức vụ  
hiện tại 

Chức 
vụ 

ñược 
bầu 

Ngày vào 
ðảng 

Trình ñộ 

Học 
vấn 

Chuyên 
môn 

Chính 
trị 

1 Phan Quý Phương 05/10/1972 Nam Kinh 

Phường Vĩ Dạ, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Giám ñốc 

 Sở Tài chính 

Ủy viên 

UBND 

tỉnh 

24/12/1995 12/12 

Thạc sĩ 
Quản lý 
công; Cử 

nhân Kinh 
tế; Cử nhân 

Luật 

Cao 
Cấp 
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HỘI  ðỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 47/HðND-TH Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2020 

   V/v ñính chính Nghị quyết số 
28/NQ-HðND ngày 07/4/2020       

của Hội ñồng nhân dân tỉnh 

 

       

Kính gửi:  
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  
- Văn phòng Chính phủ;  
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
- Tổng cục Lâm nghiệp; 
- Thường vụ Tỉnh ủy;  
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh;  
- Các cơ quan Trung ương trên ñịa bàn; 
- Thường trực HðND, UBND các huyện, thị xã và Tp Huế. 
 
 

Do sai sót trong quá trình rà soát, chỉnh lý Nghị quyết số 28/NQ-HðND ngày 
07/4/2020 của HðND tỉnh về việc cho phép chuyển mục ñích sử dụng rừng sang 
mục ñích khác; tại phụ lục ban hành ñính kèm Nghị quyết, hàng ngang thứ tự số 3, 
cột ðịa ñiểm của Dự án Xây dựng Trang trại nông lâm kết hợp, ñịa ñiểm dự án ghi là 
“thôn Hòa Lộc, xã Lộc Bổn”, nay Thường trực HðND tỉnh xin ñính chính lại thành 
“xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy”.  

Thường trực HðND tỉnh thông báo ñến ðại biểu HðND tỉnh và các cơ quan có 
liên quan biết ñể tổ chức thực hiện./. 

 
 TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Nguyễn Văn Tiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 Số: 939/Qð-UBND   Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 4 năm 2020 
 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ  
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng ðiền, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ về việc 
quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, 
bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 

Theo Tờ trình số 24/TTr-HðND ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân huyện Quảng ðiền về việc ñề nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 
chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng ðiền khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 
Quảng ðiền nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông Nguyễn ðình ðức, do chuyển công tác 
và ñảm nhiệm chức vụ mới. 

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

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch 
Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng ðiền và ông Nguyễn 
ðình ðức chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 940/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 4 năm 2020 

QUYẾT ðỊNH   
Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ 

Chủ tịch UBND huyện Quảng ðiền nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2499-Qð/TU ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc ñiều ñộng cán bộ và chỉ ñịnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 
và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Quảng ðiền, nhiệm kỳ 2015-2020; 

Theo Tờ trình số 25/TTr-HðND ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân huyện Quảng ðiền về việc ñề nghị phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 
chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng ðiền khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Trần Quốc Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy 
Quảng ðiền, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng ðiền 2016 - 2021. 

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

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch 
Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng ðiền và ông Trần Quốc Thắng 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.            

              
CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 



CÔNG BÁO/Số 29+30/Ngày 19-4-2020 107

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

Số:  942/Qð-UBND 

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

      

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 4 năm 2020 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hòn Voi - Vũng ðèo 

 

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 2408/Qð-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2014 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Khu bảo vệ thủy sản 
Hòn Voi - Vũng ðèo, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc;  

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 582/TTr-SNNPTNT ngày 08 tháng 4 năm 2020.  

QUYẾT ðỊNH: 

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

1. Tên gọi: Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hòn Voi - Vũng ðèo.  
2. ðịa ñiểm: Xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
3. Quy mô và diện tích: Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hòn Voi - Vũng ðèo 

có diện tích 557ha mặt nước tự nhiên ñầm phá thuộc ñịa giới hành chính xã Lộc Trì, 
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 Lê Thái Thiện, xã Lộc Trì theo 
Quyết ñịnh số 3035/Qð-UBND ngày 23/11/2010), gồm 2 vùng: 

- Vùng lõi bảo vệ có diện tích 35 ha (trước ñây là Khu bảo vệ thủy sản 
Hòn Voi - Vũng ðèo ñã ñược thành lập theo Quyết ñịnh số 2408/Qð-UBND ngày 
12/11/2014 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 107º54´01" 16º17´04" 

2 B 107º53´59" 16º17´10" 

3 C 107º54´12" 16º17´25" 

4 D 107º54´26" 16º17´15" 
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- Vùng khai thác, sử dụng chung có diện tích 522ha là khu vực còn lại của Khu 
bảo vệ nguồn lợi thủy sản, sau khi trừ ñi 35ha 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 Lê Thái Thiện, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc trực tiếp 

quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hòn Voi - Vũng ðèo; 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 Trì 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 Lê Thái Thiện 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 
Hòn Voi - Vũng ðèo; kiểm tra, giám sát hoạt ñộng của Chi hội nghề cá Lê Thái Thiện 
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 Trì 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 2408/Qð-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên 
Huế về việc thành lập Khu bảo vệ thủy sản Hòn Voi - Vũng ðèo, xã Lộc Trì. 

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 Trì; Chủ tịch Chi hội nghề cá Lê Thái Thiện 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: 952/Qð-UBND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 4 năm 2020 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy chế xét tặng 
và tôn vinh “Công dân danh dự 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 Thi ñua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Luật Thi ñua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và 
Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Thi ñua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 
năm 2013; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 91/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Thi ñua, khen thưởng và các văn bản 
có liên quan về công tác thi ñua, khen thưởng; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 351/TTr-SNV ngày 07 
tháng 4 năm 2020. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế xét tặng và tôn vinh 
“Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế”. 

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

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, thành 
viên Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn thể 
cấp tỉnh, các ñơn vị sự nghiệp, các ñơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, các 
doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các ñơn vị Trung ương ñóng trên ñịa bàn 
tỉnh; Chủ tịch UBND 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 

CHỦ TỊCH 
 

Phan Ngọc Thọ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 
 

QUY CHẾ 
Xét tặng và tôn vinh “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 952 /Qð-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2020 
 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

ðiều 1. Mục ñích, phạm vi ñiều chỉnh 

Danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” là hình thức tôn vinh 
cao quý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tặng cho các cá nhân là người 
Việt Nam nhưng không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc người 
nước ngoài có thành tích ñặc biệt xuất sắc, có ñủ ñiều kiện quy ñịnh tại Quy chế này. 

Quy chế này quy ñịnh về ñối tượng, thẩm quyền, ñiều kiện, thủ tục xét tặng 
tôn vinh Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. ðối tượng 

Cá nhân là người Việt Nam nhưng không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa 
Thiên Huế; 

Người nước ngoài ñã và ñang sinh sống hoặc lao ñộng, học tập, công tác 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc công tác tại Việt Nam ñạt tiêu chuẩn theo 
quy ñịnh tại ðiều 3 của Quy chế này. 

ðiều 3. Tiêu chuẩn, nguyên tắc xét tặng 

1. Tiêu chuẩn xét tặng: Cá nhân ñược xét tôn vinh “Công dân danh dự tỉnh 
Thừa Thiên Huế” phải ñạt các tiêu chuẩn sau: 

- Có ñóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng, phát triển hoặc mở rộng, 
tăng cường tình ñoàn kết, hữu nghị, quan hệ hợp tác quốc tế của tỉnh Thừa Thiên 
Huế vì mục tiêu hòa bình, tiến bộ xã hội. 

+ ðối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: có những ñóng góp lớn về công 
sức, tài sản giúp ñỡ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế; 

+ ðối với phát triển quan hệ ñối ngoại: có những ñóng góp xây dựng trên 
lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa - xã hội, góp phần nâng cao uy tín, vị 
thế trong nước, quốc tế của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Tôn trọng ñộc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp của 
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Nguyên tắc xét tặng: Mỗi cá nhân chỉ ñược tôn vinh Công dân danh dự 
tỉnh Thừa Thiên Huế một lần, không áp dụng hình thức truy tặng. 
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ðiều 4. Quy trình xét tặng và thẩm quyền khen thưởng  

1. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước giới thiệu và ñề nghị Ủy ban nhân 
dân tỉnh tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” và chịu trách 
nhiệm về tính chính xác trong việc kê khai, báo cáo thành tích ñề nghị các cấp xét 
tôn vinh. 

2. Ban Thi ñua - Khen thưởng, Sở Nội vụ: 

a) Phối hợp, lấy ý kiến của Sở Ngoại vụ và các cơ quan, ñơn vị có liên quan 
ñể thẩm ñịnh hồ sơ, báo cáo Thường trực Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng tỉnh 
xem xét; 

b) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực 
Tỉnh ủy; 

c) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh tặng thưởng. 

ðiều 5. Hồ sơ ñề nghị xét tặng 

Hồ sơ ñề nghị xét tặng gửi về UBND tỉnh (qua Ban Thi ñua - Khen thưởng, 
Sở Nội vụ) (02 bộ), gồm: 

1. Văn bản của tổ chức ñề nghị xét tặng; 

2. Tóm tắt thành tích cá nhân ñược ñề nghị xét tặng (do tổ chức ñề nghị xét 
tặng thực hiện); 

3. Các văn bản khác có liên quan (nếu có). 

ðiều 6. Hình thức trao tặng  

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tôn vinh “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” 
theo nghi thức ñối ngoại của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Cá nhân ñược tôn vinh “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” ñược 
tặng Bằng công nhận, huy hiệu và ñược ghi tên vào Sổ vàng truyền thống của tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

3. Danh sách các cá nhân ñược tôn vinh “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” 
sẽ ñược công bố trên cổng Thông tin ñiện tử tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, ðài Phát thanh 
và Truyền hình tỉnh và một số ñịa ñiểm công cộng trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 7. Thu hồi danh hiệu 

1. Người ñã ñược tôn vinh “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” nếu 
vi phạm Khoản 2, ðiều 3 Quy chế này thì sẽ bị thu hồi danh hiệu.  

2. Tổ chức, cá nhân khi có vi phạm thì các cơ quan có thẩm quyền thực hiện 
kiểm tra, xem xét, quyết ñịnh.  

3. Căn cứ vào kết luận của cơ quan có thẩm quyền, trong thời gian 15 ngày, 
Ban Thi ñua - Khen thưởng, Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh quyết ñịnh thu hồi danh hiệu; Phối hợp với các ñịa phương, ñơn vị 
thu hồi Bằng chứng nhận, hiện vật và huy hiệu, xóa tên trong Sổ vàng truyền 
thống của tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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ðiều 8.  Tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương 
ñóng trên ñịa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, 
các tổ chức kinh tế, xã hội liên quan có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện. 

2. Giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ (Ban Thi ñua - Khen thưởng) tham mưu, 
phối hợp giúp Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo, 
hướng dẫn thực hiện Quy chế này. 

3. Các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh và Trung ương ñóng trên ñịa bàn 
tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền các cá nhân ñược tôn vinh “Công dân danh dự 
tỉnh Thừa Thiên Huế”. 

4. Trong quá trình thực hiện các ñịa phương, ñơn vị nếu phát hiện có những 
vấn ñề chưa phù hợp hoặc những vấn ñề mới cần bổ sung, sửa ñổi, báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh (qua Ban Thi ñua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) ñể xem xét, ñiều chỉnh, 
sửa ñổi kịp thời./. 

 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: 973/Qð-UBND    Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 4 năm 2020 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt 

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

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

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15 tháng 5 
năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác ñịnh và thẩm quyền quyết ñịnh giá tiêu thụ 
nước sạch tại các ñô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn; 

Căn cứ Công văn số 2725/VPCP-KTTH ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng 
Chính phủ thông báo ý kiến chỉ ñạo của Thủ tướng Chính phủ về ñiều chỉnh giảm giá 
nước sạch sinh hoạt, giá dịch vụ, phí, lệ phí; 

Theo ñề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 957/STC-GCS&DN ngày 13 
tháng 4 năm 2020. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Quy ñịnh miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau: 

1. Chính sách miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt: 

a) Miễn tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt cho các ñối tượng: 

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo; 

- Các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 (bao gồm cả các khu 
cách ly tập trung là các cơ sở lưu trú ñược cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh thành lập); 

- Các cơ sở thực hiện hoạt ñộng khám, chữa và ñiều trị bệnh dịch Covid-19. 

b) Giảm 10% giá nước sạch sinh hoạt cho các cá nhân, hộ gia ñình có hợp ñồng 
cung cấp nước sạch với Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế (trừ các trường 
hợp ñược miễn tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt nêu tại ñiểm a khoản 1 ðiều này). 
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c) ðối với các cơ quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp; doanh nghiệp hoạt ñộng 
sản xuất kinh doanh, dịch vụ; các tổ chức nhân ñạo: Giao Chủ tịch Hội ñồng quản trị 
và Tổng Giám ñốc Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế xem xét, quyết ñịnh 
giảm giá nước sạch phi sinh hoạt theo quy ñịnh. 

2. Thời hạn miễn, giảm: 

Kỳ hạn 03 tháng: Tháng 4, 5 và 6 năm 2020. 

Sau ngày 30/6/2020, tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, giao 
Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét việc tiếp tục miễn, giảm giá nước sạch 
sinh hoạt. 

ðiều 2. Giao trách nhiệm: 

- Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế phối hợp với các ngành chức năng, 
các ñơn vị liên quan tổ chức triển khai việc miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt kịp thời, 
ñúng quy ñịnh. 

- Sở Tài chính hướng dẫn Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế và các 
ñơn vị liên quan, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện 
Quyết ñịnh này. 

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

ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, 
Kế hoạch và ðầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh; 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Chủ tịch Hội ñồng quản trị và 
Tổng Giám ñốc Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế; Thủ trưởng các cơ quan, 
ñơn vị, cá nhân 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                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ            ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số: 09/CT-UBND                        Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 4 năm 2020 
 

CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường các giải pháp  

ñiều hành chi chặt chẽ, phù hợp với khả năng thu ngân sách ñịa phương 
 

 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường; tại ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế, ảnh hưởng của dịch Covid-19 ñã tác ñộng ñến nhiều mặt của ñời sống 
kinh tế, xã hội. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thu hẹp 
sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt ñộng. Hoạt ñộng du lịch gặp khó khăn do 
tình trạng hủy tour, hủy phòng, các dịch vụ ăn uống, lưu trú, vận chuyển giảm sút; 
sức mua tại các siêu thị và chợ trung tâm cũng bị ảnh hưởng; ñiều này dẫn ñến khả năng 
ngân sách ñịa phương sẽ hụt thu lớn, nguy cơ mất cân ñối ngân sách nhà nước tỉnh 
nói chung và các huyện, thị xã và thành phố Huế nói riêng. 

ðể tăng cường các biện pháp ñiều hành chi chặt chẽ, phù hợp với khả năng thu 
ngân sách ñịa phương, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế (gọi là các huyện) thực hiện 
ngay các giải pháp sau ñây:  

1. UBND các huyện chủ ñộng rà soát nguồn thu ngân sách, xây dựng phương án 
ñiều hành chi ngân sách theo phương châm “Thu giảm, chi giảm”. Xây dựng chi tiết 
kịch bản ñiều hành thu, chi ngân sách trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 kết thúc 
trong tháng 6/2020 hoặc muộn hơn trong tháng 9/2020; trong ñó xác ñịnh cụ thể các 
nhiệm vụ cần ưu tiên ñảm bảo kinh phí theo dự toán ñầu năm, các nhiệm vụ cần 
sắp xếp cắt giảm ñể phù hợp với khả năng thu ngân sách ñịa phương. Trong trường hợp 
ngân sách huyện, xã hụt thu lớn, UBND các huyện báo cáo HðND huyện chủ ñộng 
sớm ñiều chỉnh dự toán theo quy ñịnh tại ðiều 52 và ðiều 59 của Luật Ngân sách nhà nước. 

Căn cứ tiến ñộ thu NSNN tỉnh, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh phương án 
ñiều chỉnh dự toán ngân sách ñịa phương nói chung và ngân sách tỉnh nói riêng trong 
tháng 4/2020.  

2. UBND các cấp thực hiện quản lý chi chặt chẽ, tiết kiệm trong phạm vi dự toán 
ñược giao, chủ ñộng sử dụng dự phòng ngân sách ñể chi phòng, chống dịch bệnh, 
khắc phục hậu quả thiên tai; không bổ sung ngoài dự toán ñầu năm, trừ một số trường hợp 
ñặc biệt cấp bách. 

Trước mắt, Sở Tài chính chỉ tham mưu UBND tỉnh ñiều hành, sử dụng dự phòng 
ngân sách trong phạm vi 50%, tạm giữ lại 50%; UBND cấp huyện ñiều hành, sử dụng 
40% dự phòng ngân sách và tạm giữ lại 60% ñể chủ ñộng xử lý khi nguồn thu ngân sách 
giảm lớn hoặc chi phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai. 



CÔNG BÁO/Số 29+30/Ngày 19-4-2020 117

UBND các huyện ưu tiên sử dụng nguồn tăng thu thực hiện so với dự toán 
năm 2019 còn lại (sau khi ñã trừ nguồn kinh phí huy ñộng thực hiện cải cách tiền lương 
theo quy ñịnh) ñể bù hụt thu (nếu có), chi cho công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh 
và chi thực hiện chính sách an sinh xã hội…             

3. Trên cơ sở ý kiến của Thường trực HðND tỉnh tại Công văn số 43/HðND-KTNS 
ngày 09/4/2020, thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối 
năm 2020 của các ñơn vị sử dụng ngân sách (trừ ngành y tế) cấp tỉnh và các huyện, 
không bao gồm các khoản: Chi tiền lương, phụ cấp theo lương, chi cho con người 
theo chế ñộ; chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các khoản chi ñặc thù khác.  

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương 
báo cáo UBND tỉnh quyết ñịnh mức tiết kiệm cụ thể cho từng ñơn vị dự toán cấp I và 
UBND huyện. 

ðối với chi ñầu tư phát triển từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung, giao Sở 
Kế hoạch và ðầu tư rà soát tiến ñộ thực hiện và giải ngân ñể có phương án cắt giảm 
các công trình, dự án chưa thực sự cấp bách với tổng mức tối thiểu là 120 tỷ ñồng 
(bao gồm cả ngân sách huyện), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/4/2020. 

4. ðiều hành, quản lý chi NSNN tiết kiệm, ñúng quy ñịnh, chống lãng phí.  

a) Các ñơn vị sử dụng ngân sách phải ñiều hành, quản lý chi ngân sách trong 
phạm vi dự toán ñược giao, ñúng ñịnh mức, chế ñộ quy ñịnh; triệt ñể tiết kiệm, nâng cao 
hiệu quả sử dụng ngân sách. 

Từ ñây ñến cuối năm, không ñề xuất bổ sung kinh phí các ñề án, chương trình, 
dự án hoặc chế ñộ, chính sách mới, nâng ñịnh mức làm tăng chi ngân sách (trừ chế ñộ, 
chính sách trong phòng, chống dịch bệnh). 

Kiểm soát chặt chẽ, ñúng quy ñịnh, hạn chế việc ứng trước dự toán NSNN, 
giảm chi chuyển nguồn sang năm sau, việc bố trí lại các nhiệm vụ chi ngân sách năm 
trước và cho phép chi chuyển nguồn thường xuyên phải thật sự cấp thiết và theo ñúng 
quy ñịnh của pháp luật. 

b) Các Sở, ban, ngành chủ ñộng sắp xếp, bố trí trong phạm vi dự toán ñược 
giao ñể xử lý các nhiệm vụ ñột xuất phát sinh trong năm. Sở Tài chính tham mưu 
UBND tỉnh quản lý chặt chẽ các nhiệm vụ chi phát sinh mới và chỉ xem xét bổ sung 
chi thường xuyên cho các ñơn vị có nhu cầu chi thật cấp thiết nhằm thực hiện các 
nhiệm vụ ñột xuất ñược tỉnh giao.   

5. Thực hiện tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý 
nhà nước, chi hoạt ñộng của ñơn vị sự nghiệp công lập: 

5.1 Thực hiện các yêu cầu về tiết kiệm, chống lãng phí theo Luật Thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị ñịnh số 84/2014/Nð-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ðiều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông tư 
số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số ðiều của 
Nghị ñịnh số 84/2014/Nð-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ và Chương trình thực hành, 
tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 của UBND tỉnh. 
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5.2 Về thực hiện tiết kiệm triệt ñể các khoản chi thường xuyên: 
a) Chủ ñộng rà soát, sắp xếp ñể cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ 

chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách, các khoản chi mua sắm trang thiết bị ñể dành 
nguồn ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ cần thiết, cấp bách. 

b) Mua sắm tài sản công phục vụ hoạt ñộng thường xuyên của cơ quan Nhà nước, 
ñơn vị sự nghiệp công lập từ nguồn NSNN phải gắn với nhu cầu thực sự cần thiết, 
ñảm bảo tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng tài sản theo quy ñịnh của Nhà nước. Trường hợp 
rà soát lại mà Thủ trưởng các ñơn vị nhận thấy có thể trì hoãn việc mua sắm thì huỷ 
dự toán và bố trí vào nguồn ngân sách năm sau.   

c) ði công tác trong và ngoài nước: 
Thực hiện rà soát ñể dừng các ñoàn ñi công tác nước ngoài không thực sự 

cần thiết theo ñúng tinh thần Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị 
về tăng cường quản lý các ñoàn ñi công tác nước ngoài; tạm hoãn các chuyến ñi công tác 
nước ngoài trong thời ñiểm hiện nay.  

Rà soát việc tổ chức các ñoàn công tác trong nước theo tinh thần triệt ñể tiết kiệm, 
không kết hợp ñi công tác với tham quan, du lịch. Rà soát kỹ các chương trình 
kiểm tra, thanh tra, các ñoàn công tác từ cấp trên xuống cấp dưới, bảo ñảm gọn nhẹ, 
hiệu quả; không tổ chức ñón tiếp gây tốn kém chi phí ñối với cấp dưới và các cơ quan 
có liên quan. 

d) Chi phí văn phòng phẩm: Triệt ñể tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm, 
thực hiện quy chế về công tác văn thư, trao ñổi văn bản ñiện tử trong nội bộ cơ quan 
và giữa các cơ quan với nhau ñể hạn chế in, sao chụp giấy tờ. 

ñ) Chi phí xăng, dầu: 
Xây dựng quy chế sử dụng xe chặt chẽ, có sự kiểm tra, giám sát của các bộ phận 

có liên quan. Không sử dụng xe ô tô công ñưa ñón cán bộ không có tiêu chuẩn từ nơi ở 
tới nơi làm việc và ngược lại, không sử dụng xe ô tô công vào việc riêng; ñẩy nhanh 
việc thực hiện khoán xe ô tô công phục vụ công tác. 

e) Chi phí sử dụng ñiện: Thực hiện tiết kiệm ñiện theo Thông tư liên tịch số 
111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01/6/2009 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương 
hướng dẫn thực hiện tiết kiệm ñiện trong các cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp 
công lập. 

f) Chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, lễ kỷ niệm, ñộng thổ, khởi công, 
khánh thành công trình, dự án: 

- Thực hiện nghiêm quy ñịnh về chế ñộ ñón tiếp khách nước ngoài, chế ñộ chi 
tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế ñộ chi tiếp khách trong nước; hạn chế 
tình trạng phô trương, hình thức, tiếp khách gây lãng phí NSNN. Giảm tối ña các 
khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo.  

- Thực hiện lồng ghép các nội dung, công việc cần xử lý; chuẩn bị kỹ, ñầy ñủ 
ñúng yêu cầu, nội dung cuộc họp, tùy theo tính chất, nội dung, mục ñích, yêu cầu của 
cuộc họp, người triệu tập cuộc họp phải cân nhắc kỹ và quyết ñịnh thành phần, số lượng 
ñại biểu tham dự cho phù hợp, bảo ñảm tiết kiệm và hiệu quả. 
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- Hạn chế tối ña việc tổ chức họp tập trung; tăng cường sử dụng hình thức họp 
trực tuyến trong chỉ ñạo ñiều hành và xử lý các công việc liên quan. 

6. Tổ chức thực hiện: 
a) Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã 

và thành phố Huế căn cứ chức năng, nhiệm vụ và những nội dung của Chỉ thị này 
khẩn trương triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện ở các ñơn vị trực thuộc ñể 
ñảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý, ñiều hành ngân sách năm 2020; báo cáo về 
Sở Tài chính phương án tiết kiệm chi trước ngày 10/4/2020; kiểm ñiểm trách nhiệm, 
xử lý nghiêm, kịp thời theo quy ñịnh của pháp luật liên quan ñối với các trường hợp 
tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm. 

b) Giao Sở Tài chính tổ chức theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra tình hình và kết quả 
triển khai các nội dung tại Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh 
khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương báo cáo Sở Tài chính ñể 
tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý. 

Căn cứ Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các ñơn vị liên quan 
và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế khẩn trương triển khai 
thực hiện./. 

 
 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: 10/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2020 
  

 

CHỈ THỊ 
Về tăng cường công tác quản lý, giám sát, thực hiện các giải pháp ñảm bảo 
 an sinh xã hội, an ninh trật tự trong giai ñoạn phòng chống dịch Covid 19 

 

Dịch bệnh Covid-19 ñã, ñang và dự báo còn diễn biến phức tạp, khó lường, 
tiếp tục ảnh hưởng bất lợi ñến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ñể ñảm bảo an sinh 
xã hội, an ninh trật tự, sức khỏe và ñời sống người dân trong thời gian thực hiện các 
giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; nhằm triển khai thực hiện các chỉ ñạo của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, triển khai Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 09/4/2020 
của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020, Nghị quyết 42/NQ-CP 
ngày 09/4/2020 của Chính phủ về thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn 
do ñại dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, 
các cơ quan Trung ương trên ñịa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Huế, các thị xã 
và các huyện tập trung triển khai ngay một số nhiệm vụ, giải pháp như sau: 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ ñược giao, chủ ñộng quán triệt, nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong thực hiện nghiêm công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xem ñây là trách 
nhiệm, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất trong giai ñoạn hiện nay; chủ ñộng nắm 
bắt tình hình, bám sát cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn ñề phát sinh ñột xuất; xây 
dựng các giải pháp thiết thực chăm lo, cải thiện, nâng cao ñời sống vật chất và tinh 
thần cho người dân trên ñịa bàn. 

2. Việc tổ chức triển khai Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ phải ñảm bảo 
các nguyên tắc sau:  

- ðối tượng hỗ trợ thuộc diện ñược hưởng 02 chính sách trở lên thì chỉ ñược 
hưởng một chế ñộ do ñối tượng lựa chọn hoặc chế ñộ hỗ trợ cao nhất; không hỗ trợ 
ñối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ bằng văn bản.  

- Xác ñịnh ñược ñối tượng nào thì chi trả ngay, theo phương thức “cuốn chiếu”; 
ðối với các ñối tượng có thể hưởng từ 2 mức hỗ trợ trở lên thì chi trả trước mức hỗ trợ 
ñã ñược xác ñịnh. 

- Tổ chức chi trả với các phương thức phù hợp trong tình hình dịch bệnh, ưu tiên 
hình thức giao tận nhà cho người ñược hỗ trợ; 

- Thực hiện cập nhật thường xuyên tình hình hỗ trợ ñể có biện pháp hỗ trợ kịp thời, 
ñề xuất giải pháp xử lý những vấn ñề mới phát sinh.  

- Công khai, biểu dương những trường hợp ñối tượng ñược hưởng tự nguyện 
không tham gia. Xử lý kịp thời các trường hợp khai báo không ñúng ñối tượng ñể 
hưởng lợi; thiếu trách nhiệm trong quản lý làm ảnh hưởng công tác hỗ trợ. 
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2. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
a) Khẩn trương tham mưu thành lập Ban Chỉ ñạo của tỉnh về việc hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do ñại dịch Covid-19 (BCð); Sở Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội là cơ quan thường trực BCð. 

b) Chủ ñộng xây dựng Kế hoạch thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp 
khó khăn do ñại dịch Covid-19 trên ñịa bàn tỉnh; Thường xuyên cập nhập các văn bản 
chỉ ñạo của Trung ương, kịp thời ban hành hoặc tham mưu ban hành các văn bản 
hướng dẫn cụ thể ñể các ñịa phương triển khai thực hiện. Hướng dẫn triển khai các 
thủ tục rà soát, thẩm ñịnh, xác nhận, phê duyệt, chi trả cho các ñối tượng ñược hỗ trợ.  

c) Tổng hợp kinh phí hỗ trợ gửi Sở Tài chính ñể làm cơ sở tham mưu nguồn 
kinh phí hỗ trợ. 

d) Tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho 
các ñối tượng, báo cáo UBND tỉnh tại các cuộc họp giao ban về phòng chống dịch 
Covid-19 và báo cáo ñịnh kỳ, ñột xuất theo quy ñịnh. 

3. Chủ tịch UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện 
a) Thành lập các Ban Chỉ ñạo cấp huyện; chỉ ñạo thành Ban Chỉ ñạo cấp xã do 

ñồng chí Chủ tịch UBND làm Trưởng ban. Thành phần Ban Chỉ ñạo ñảm bảo các 
lĩnh vực và tổ chức xã hội, gồm: lao ñộng - thương binh và xã hội, tài chính, thuế, 
ngân hàng chính sách, công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên ñoàn lao ñộng, 
Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ. Ban Chỉ ñạo có nhiệm vụ: Chỉ ñạo việc rà soát, 
tổng hợp, phân loại, xác nhận, phê duyệt, chi trả cho các ñối tượng ñược hỗ trợ theo 
phân cấp, ñảm bảo ñúng ñối tượng, ñúng mức hưởng, công khai, minh bạch, không ñể 
xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách trên ñịa bàn. 

b) Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy trình, quy ñịnh về xét chọn các 
ñối tượng (chú ý 3 khâu: rà soát ñối tượng, thẩm tra, chi trả).  

c) Trong thời gian chờ hoàn thành các thủ tục, UBND thành phố Huế, các thị xã 
và các huyện chủ ñộng nguồn lực, sử dụng ngân sách ñịa phương và các nguồn 
huy ñộng hợp pháp khác ñể hỗ trợ kịp thời cho các ñối tượng bị ảnh hưởng nặng, 
ñảm bảo không ñể xảy ra trường hợp người dân nào thiếu ñói. 

4. Sở Tài chính 
a) Tham mưu phân bổ ngân sách tỉnh ñể chi trả hỗ trợ kịp thời cho các ñối tượng 

ñược hỗ trợ; ñịa phương, ñơn vị xác ñịnh rõ ñối tượng nào thì bố trí kinh phí ñể chi trả 
ngay. Hướng dẫn việc thanh quyết toán ngân sách nhà nước, kinh phí thực hiện hỗ trợ 
theo quy ñịnh. 

b) Căn cứ quy ñịnh hiện hành, chủ ñộng làm việc với các doanh nghiệp, ñơn vị 
liên quan khẩn trương xem xét tham mưu việc ñiều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, 
ñiện, ñường truyền intenet, phí, lệ phí và giá các dịch vụ thiết yếu trình UBND tỉnh trước 
ngày 18/4/2020. 

c) Tăng cường quản lý chi ngân sách bảo ñảm chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm; 
chỉ ñạo tập trung giải quyết nhanh các khoản chi lương và các chế ñộ, chính sách cho 
cán bộ, công chức, viên chức và các ñối tượng chính sách xã hội không ñể chậm trễ. 
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5. Bảo hiểm xã hội tỉnh  

a) Triển khai việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
thất nghiệp tháng 4 và 5/2020 tại ñịa chỉ của người hưởng theo chỉ ñạo của UBND tỉnh 
tại Công văn số 2680/UBND-XH ngày 02/4/2020 (ñảm bảo không có trường hợp nào 
thực hiện chi trả tại ñiểm giao dịch Bưu ñiện). 

b) Phối hợp các ñịa phương, ñơn vị trong việc xác nhận danh sách người lao ñộng 
tạm hoãn thực hiện hợp ñồng lao ñộng, nghỉ không hưởng lương, danh sách người lao ñộng 
phải ngừng việc theo quy ñịnh và trong công tác chi trả hỗ trợ cho các ñối tượng có công, 
bảo trợ xã hội. 

c) Hướng dẫn người sử dụng lao ñộng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 lập hồ sơ 
tạm dừng ñóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; trực tiếp nhận hồ sơ và giải quyết tạm dừng 
ñóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy ñịnh của Chính phủ. 

6. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 

- Hướng dẫn cụ thể về ñiều kiện, nội dung hỗ trợ, thời gian thụ lý và thẩm ñịnh 
hồ sơ việc thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao ñộng vay vốn ñể trả lương 
ngừng việc ñối với người lao ñộng. 

- Tiếp tục thực hiện cho vay vốn tạo việc làm, vay vốn ñi xuất khẩu lao ñộng 
thông qua Quỹ quốc gia về việc làm, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách ñịa phương và 
các nguồn quỹ hợp pháp khác ñảm bảo cho vay ñúng mục ñích, ñúng ñối tượng, 
nhanh chóng, thuận tiện. 

7. Sở Công Thương: 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp ñảm bảo 
cung cầu thị trường, hàng hóa thiết yếu phục vụ người tiêu dùng theo chỉ ñạo của 
UBND tỉnh tại Công văn số 1771/UBND-CT ngày 08/3/2020.  

- Khẩn trương triển khai chỉ ñạo của Bộ Công Thương tại Công văn số 
2532/BCT-XNK ngày 09/4/2020 về việc Trung Quốc tăng cường áp dụng các biện 
pháp quản lý tại cửa khẩu biên giới nhằm phòng chống dịch Covid-19. 

8. Sở Giáo dục và ðào tạo 

Chủ ñộng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các ñơn vị liên quan 
căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và ðào tạo, tình hình thực tế, nghiên cứu lựa chọn 
giải pháp phù hợp ñẩy mạnh hình thức dạy học qua truyền hình và Internet, ứng dụng 
mạnh mẽ công nghệ thông tin trong dạy và học cho các em học sinh trong thời gian 
nghỉ học do dịch Covid-19. 

 9. Công an tỉnh 

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, bảo ñảm tuyệt ñối 
an toàn về an ninh, trật tự tại các ñịa ñiểm tổ chức cách ly tập trung; tập trung trấn áp 
các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tín dụng ñen, trộm cắp, cướp giật... Xử 
lý nghiêm theo quy ñịnh pháp luật ñối với các hành vi vi phạm các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19, kể cả xử lý theo quy ñịnh của pháp luật hình sự ñối với 
những hành vi vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội phạm. 
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10. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ ñạo các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp số tích cực vào cuộc, hỗ trợ 
ứng dụng các giải pháp công nghệ; bảo ñảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ 
công tác phòng, chống dịch; mở rộng dung lượng băng thông kết nối Internet, nâng cao 
chất lượng dịch vụ viễn thông, nhất là các dịch vụ phục vụ làm việc trực tuyến, dạy 
và học trực tuyến.  

ðẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chính sách bảo ñảm an sinh xã hội, 
tháo gỡ khó khăn; kịp thời phản bác thông tin sai sự thật, bịa ñặt gây hoang mang 
trong dư luận. 

Phối hợp với sở Y tế và các ñịa phương ñẩy nhanh lộ trình khai báo y tế toàn dân 
ñể tạo cơ sở giám sát y tế toàn dân, triển khai các dịch vụ hệ sinh thái y tế thông minh 
toàn tỉnh. 

11. Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế, ðiện lực Thừa Thiên 
Huế, Bưu ñiện Thừa Thiên Huế, các doanh nghiệp Viễn thông trên ñịa bàn tỉnh 
khẩn trương triển khai các giải pháp hoặc ñề xuất các giải pháp hỗ trợ người dân, 
doanh nghiệp, góp phần cùng ñịa phương thực hiện hiệu quả, tốt nhất các nội dung 
của Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ. 

12. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 
chính trị - xã hội: 

- Chủ trì tổ chức giám sát việc triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ñại dịch 
Covid-19; phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội các cấp 
trong vận ñộng Nhân dân giám sát việc thực hiện, nâng cao trách nhiệm, ý thức công dân 
trong việc tham gia phòng, chống dịch bệnh, thực hiện các chính sách ñảm bảo an sinh 
xã hội....  

- Tiếp tục kêu gọi, vận ñộng các cơ quan, ñơn vị, lực lượng vũ trang, các tổ chức, 
doanh nghiệp, cá nhân trên ñịa bàn tỉnh phát huy tinh thần ñoàn kết, tương thân, 
tương ái của dân tộc, tích cực tham gia hưởng ứng ñóng góp ủng hộ nhằm tạo thêm 
nguồn lực ñể góp phần cùng ðảng, Nhà nước tập trung phòng, chống và dập tắt dịch 
Covid-19, ñảm bảo an sinh xã hội, an toàn ñời sống và sức khỏe của Nhân dân.  

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ ñạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thống nhất 
sử dụng, phân bổ nguồn kinh phí ñược hỗ trợ kịp thời, thiết thực, hiệu quả.  

12. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan trên ñịa bàn tỉnh, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, các thị xã và các huyện: Chủ ñộng 
xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; ñịnh kỳ 
trước 10h00 ngày thứ 6 hàng tuần báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện thông qua 
Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tổng hợp./. 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

                  Phan Ngọc Thọ 
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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; 
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