
  

Số 34 + 35 Ngày 19 tháng 5 năm 2020 

 MỤC LỤC  
   

   

  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
Trang 

08-5-2020 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HðND giảm phí tham quan các ñiểm 
di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế. 

04 

08-5-2020 Nghị quyết số 04/2020/NQ-HðND sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 
tại Nghị quyết số 09/2017/NQ-HðND ngày 31 tháng 3 năm 2017 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh hồ sơ cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

06 

08-5-2020 Nghị quyết số 05/2020/NQ-HðND bổ sung một số ñiều tại 
Nghị quyết số 11/2017/NQ-HðND ngày 31 tháng 3 năm 2017 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp lệ 
phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

08 

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH  

08-5-2020 Nghị quyết số 31/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án 
Nâng cấp, mở rộng ñường Hà Nội, thành phố Huế. 

10 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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08-5-2020 Nghị quyết số 32/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư ñầu tư dự án 
Cải tạo, chỉnh trang khu vực ñồi Vọng Cảnh. 

12 

08-5-2020 Nghị quyết số 33/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Cầu chui 
ñường sắt Bắc Nam tại ñường Bùi Thị Xuân, thành phố Huế. 

14 

08-5-2020 Nghị quyết số 34/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Tuyến 
ñường dọc bờ sông Hương (phía Nam) ñoạn từ cầu Dã Viên ñến 
ñường Huyền Trân Công Chúa. 

16 

08-5-2020 Nghị quyết số 35/NQ-HðND về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư 
dự án Nhà khách Tỉnh ủy. 

18 

08-5-2020 Nghị quyết số 36/NQ-HðND về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án 
Kè chống sạt lở bờ biển khẩn cấp ñoạn Thuận An - Tư Hiền. 

20 

08-5-2020 Nghị quyết số 37/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án 
Nạo vét khơi thông dòng chảy thoát lũ sông Hương và hói Phát Lát. 

22 

08-5-2020 Nghị quyết số 38/NQ-HðND về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án 
Kè chống sạt lở bờ biển khẩn cấp bờ biển ñoạn Phú Hải - Phú Diên. 

24 

08-5-2020 Nghị quyết số 39/NQ-HðND về ñiều chỉnh 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. 

25 

08-5-2020 Nghị quyết số 40/NQ-HðND về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án 
Kè chống sạt lở bờ biển thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện 
Phú Vang. 

26 

08-5-2020 Nghị quyết số 41/NQ-HðND về việc bổ sung quy hoạch khu vực 
khoáng sản ñất làm vật liệu san lấp vào Quy hoạch thăm dò 
khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản ñến năm 2020, 
ñịnh hướng ñến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế. 

28 

08-5-2020 Nghị quyết số 42/NQ-HðND về việc thông qua ðề án Cơ chế, 
chính sách ñặc thù xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành 
thành phố trực thuộc Trung ương. 

32 

08-5-2020 Nghị quyết số 43/NQ-HðND về ðồ án ñiều chỉnh Quy hoạch 
chung xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài mở rộng (giai ñoạn IV), 
thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

46 

08-5-2020 Nghị quyết số 44/NQ-HðND về việc thông qua ðề án Bộ tiêu chí 
thành phố trực thuộc Trung ương ñối với Thừa Thiên Huế - ñô thị có 
tính chất ñặc thù trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản 
cố ñô và bản sắc văn hóa Huế. 

57 
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08-5-2020 Nghị quyết số 45/NQ-HðND về việc thông qua Chương trình 
phát triển ñô thị tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025 và ñịnh 
hướng ñến năm 2030. 

76 

08-5-2020 Nghị quyết số 46/NQ-HðND về chủ trương ñiều chỉnh ñịa giới 
hành chính ñể mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các 
phường thuộc thành phố Huế. 

87 

08-5-2020 Nghị quyết số 47/NQ-HðND về việc sắp xếp, sáp nhập, thành 
lập mới và ñổi tên gọi các tổ dân phố của thành phố Huế. 

91 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 
Số: 03/2020/NQ-HðND 

 
Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 5 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 
Giảm phí tham quan các ñiểm di tích lịch sử văn hóa Huế 

 thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế  
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG THỨ 8 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Phí và lệ phí; 
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; 

Xét Tờ trình số 3713/TTr-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết thông qua chính sách kích cầu du lịch; 
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. Giảm phí tham quan các ñiểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể 
di tích Cố ñô Huế nhằm mục tiêu kích cầu du lịch, với các nội dung như sau:  

1. Phạm vi ñiều chỉnh: Các ñiểm tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc 
quần thể di tích Cố ñô Huế. 

2. ðối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham quan, tìm hiểu tại các 
khu di sản văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế. 

3. Mức giảm: 
Giảm 50% phí tham quan tại các ñiểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể 

di tích Cố ñô Huế theo quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 1 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HðND 
ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần 
thể di tích Cố ñô Huế. 
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4. Thời hạn giảm: Từ ngày 08 tháng 5 năm 2020 ñến ngày 31 tháng 7 năm 2020.  
Tùy thuộc vào tình hình khôi phục của thị trường khách du lịch, Hội ñồng 

nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh việc tiếp tục thực hiện giảm phí 
tham quan các ñiểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế cho 
các tháng còn lại trong năm 2020 sau khi thống nhất với Thường trực Hội ñồng 
nhân dân tỉnh. 

Khi kết thúc thời hạn giảm phí tham quan tại các ñiểm di tích lịch sử văn hóa Huế 
thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế theo Nghị quyết này, mức thu phí và các chính sách 
giảm phí tham quan ñược thực hiện theo quy ñịnh của Nghị quyết số 14/2019/NQ-HðND 
ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

Trong thời gian thực hiện Nghị quyết này không áp dụng chính sách giảm phí 
tham quan ñược quy ñịnh tại ñiểm a, khoản 1, ðiều 2 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HðND 
ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

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 thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 5 năm 2020 và có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 08 tháng 5 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: 04/2020/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 5 năm 2020 

 
NGHỊ QUYẾT 

Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều tại Nghị quyết số 09/2017/NQ-HðND ngày 31 
tháng 3 năm 2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh hồ sơ cấp giấy chứng nhận  
quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất 

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHOÁ VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 8 

 

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 Nghị ñịnh số 120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Phí và lệ phí; 
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019  của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; 

Xét Tờ trình số 3167/TTr-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết sửa ñổi, bổ sung ñiểm b khoản 1 
ðiều 1 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HðND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh 
hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 
với ñất trên ñịa bàn 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 tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung ñiểm b khoản 1 ðiều 1 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HðND 
ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất  trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau: 

“b) ðối tượng miễn nộp phí 
- Hộ nghèo, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), người khuyết tật, người có công 

với cách mạng, ñồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc 
biệt khó khăn. 

- Trường hợp bồi thường bằng ñất, giao ñất tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất.” 
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ 

ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực 
Uỷ 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 8 thông qua ngày 08 tháng 5 năm 2020 có hiệu lực kể từ 
ngày 18 tháng 5 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: 05/2020/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 5 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Bổ sung một số ñiều tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HðND ngày 31 tháng 3  

năm 2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp lệ phí 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 

với ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHOÁ VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 8 

 

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 Nghị ñịnh số 120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Phí và lệ phí; 
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019  của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; 

Xét Tờ trình số 3168/TTr-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết sửa ñổi, bổ sung ñiểm b khoản 1 ðiều 1 
Nghị quyết số 11/2017/NQ-HðND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất trên ñịa bàn 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 tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Bổ sung ñối tượng miễn nộp lệ phí quy ñịnh tại ñiểm b khoản 1 ðiều 1 
Nghị quyết số 11/2017/NQ-HðND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế như sau: 

“- Miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với ñất ñối với trường hợp bồi thường bằng ñất, giao ñất tái 
ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất; 

- Miễn nộp lệ phí chứng nhận ñăng ký biến ñộng về ñất ñai ñối với trường hợp 
Nhà nước thực hiện thu hồi một phần thửa ñất; 

- Miễn nộp lệ phí chứng nhận ñăng ký biến ñộng về ñất ñai ñối với trường hợp 
người dân tự nguyện hiến ñất theo các cuộc vận ñộng của Nhà nước; 



CÔNG BÁO/Số 34+35/Ngày 19-5-2020 09

 
 

- Miễn nộp lệ phí chứng nhận ñăng ký biến ñộng về ñất ñai ñối với trường hợp 
thay ñổi diện tích, hình thể thửa ñất do các tác ñộng sạt lở tự nhiên.” 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Uỷ 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 Uỷ 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 8 thông qua ngày 08 tháng 5 năm 2020 có hiệu lực kể từ 
ngày 18 tháng 5 năm 2020./. 
  
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 31/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 5 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ñường Hà Nội, thành phố Huế 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 8 

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 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 3717/TTr-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ñường Hà Nội, 
thành phố 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 Nâng cấp, mở rộng ñường Hà Nội, 
thành phố Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng ñường Hà Nội, thành phố Huế. 
2. Mục tiêu ñầu tư:  
 - Góp phần chỉnh trang, tạo bộ mặt ñô thị cho trung tâm thành phố Huế. 
 - Từng bước hoàn thiện xây dựng hạ tầng giao thông theo quy hoạch ñã ñược 

phê duyệt. 
3. Nội dung và quy mô ñầu tư:   
- ðiểm ñầu giao ñường Lê Lợi, ñiểm cuối giao ñường Hùng Vương, chiều dài 

tuyến khoảng 880m. 
- Mặt cắt ngang ñường: 36m = 6m+24m+6m. 
- Nền ñường bằng ñất cấp phối ñồi ñầm chặt K95-K98. 
- Mặt ñường: Cấp cao A1 bằng bê tông nhựa, móng cấp phối ñá dăm. Rảnh vỉa 

bằng bê tông xi măng. Tải trọng thiết kế mặt ñường 10T. 
- ðầu tư vỉa hè bó vỉa phía phải tuyến rộng 6m, bó vỉa, vỉa hè bằng ñá 

Granit tự nhiên. Bố trí ô trồng cây trên vỉa hè. 
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 (Vỉa hè trái tuyến nằm trong phạm vi lộ giới tuyến ñường, hiện nay ñang ñược 
sử dụng từ nguồn kết dư của dự án Cải thiện Môi trường nước ñể triển khai ñầu tư 
chỉnh trang vỉa hè với quy mô vỉa hè hiện trạng rộng 5-6m). 

- Trong phạm vi vỉa hè bố trí hào kỹ thuật dọc hai bên tuyến ñể ngầm hóa hạ 
tầng kỹ thuật. 

- ðiện chiếu sáng: bố trí trong phạm vi vỉa hè dọc hai bên tuyến ñảm bảo chiếu 
sáng theo quy ñịnh. 

- Thoát nước mưa và thoát nước thải: tận dụng hệ thống hiện có của dự án Cải 
thiện môi trường nước thành phố Huế, bổ sung ñường ống thoát nước mưa bên phải 
tuyến trong phạm vi vỉa hè. 

- Cây xanh vỉa hè: tận dụng cây Nhạc Ngựa trái tuyến, bổ sung cây bóng mát 
phải tuyến. 

- An toàn giao thông: bố trí hệ thống vạch sơn biển báo theo quy ñịnh, di dời 
hệ thống ñèn tín hiệu giao thông hiện có phù hợp quy mô mở rộng hoặc thay thế mới 
nếu cần thiết. 

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, công trình giao thông cấp II.  
5. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 134.934 triệu ñồng. 
6. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh. 
7. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Thành phố Huế. 
8. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm. 
9. Tiến ñộ thực hiện dự án: 02 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 8 thông qua ngày 08 tháng 5 năm 2020./. 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 32/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 5 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Cải tạo, chỉnh trang  

khu vực ñồi Vọng Cảnh 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 8 

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 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 3717/TTr-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Cải tạo, chỉnh trang khu vực 
ñồi Vọng Cảnh; 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 Cải tạo, chỉnh trang khu vực ñồi 
Vọng Cảnh với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên dự án: Cải tạo chỉnh trang khu vực ñồi Vọng Cảnh. 
2. Mục tiêu ñầu tư:  
 Phục vụ chỉnh trang môi trường ñô thị; tạo cảnh quan sinh thái, tạo ñiểm nhấn 

tham quan du lịch. 
3. Nội dung và quy mô ñầu tư:   
- Tháo dỡ ñường dạo ñá chẻ khu vực lối lên và bồn hoa trung tâm. 
- Khu vực ñường lên bồn hoa trung tâm: 
+ ðổ bê tông và lát ñá Granite tự nhiên. 
+ Chỉnh trang khu vực bồn hoa trung tâm. 
+ Vệ sinh và tạo cảnh quan hai bên ñường: ðổ ñất màu và trồng hoa. 
+ Trồng mới cây xanh bóng mát 2 bên ñường. 
- Khu vực lô cốt: Tạo lối ñi theo các ñường mòn ñã có ñến vườn hoa trung tâm 

bằng ñá granite tự nhiên. 
- Khu vực vườn hoa (ñài quan sát): 
+ ðổ ñất màu và trồng hoa. 
+ Làm mới ghế ñá nghỉ chân. 
- Hệ thống tưới nước: Lắp ñặt hệ thống tưới nước tự ñộng. 
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4. Nhóm dự án: Nhóm C  
5. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 13.000 triệu ñồng. 
6. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh. 
7. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Thành phố Huế. 
8. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm. 
9. Tiến ñộ thực hiện dự án: 02 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 8 thông qua ngày 08 tháng 5 năm 2020./. 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 33/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 5 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Cầu chui ñường sắt Bắc Nam  

tại ñường Bùi Thị Xuân, thành phố Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 8 

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 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 3717/TTr-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Cầu chui ñường sắt Bắc Nam tại ñường 
Bùi Thị Xuân, thành phố 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 Cầu chui ñường sắt Bắc Nam tại 

ñường Bùi Thị Xuân, thành phố Huế với các nội dung chủ yếu sau: 
1. Tên dự án: Cầu chui ñường sắt Bắc Nam tại ñường Bùi Thị Xuân, thành phố Huế. 
2. Mục tiêu ñầu tư:  
- ðảm bảo lưu thông thông suốt cho các xe du lịch từ 17 chỗ trở xuống khi qua 

vị trí cầu chui. 
- Góp phần chỉnh trang, tạo mỹ quan cho khu vực, góp phần thúc ñẩy phát triển 

du lịch ñịa phương. Nội dung và quy mô ñầu tư:   
a) Phần cầu chính: 
- Quy mô xây dựng: Cống hộp bằng bê tông cốt thép; Sơ ñồ cầu: 2 hộp bê tông 

cốt thép chữ nhật BxH= 4,75x2,6m. 
- Bề rộng cầu hộp: 0,5 + 6,0 + 0,5 = 7,0m. Bề rộng mặt cầu ñỡ giá ñường ray 

6,0m. Lan can mỗi bên rộng 0,5m. 
- Chiều dài cầu hộp: L = 11,0m (theo hướng vuông góc), L = 12,04m (theo 

hướng tim ñường ray). 
- Tải trọng thiết kế T16 (tải trọng tàu chở hàng, chở khách). 
- Mặt ñường dưới cầu: B = 0,75 + 4,0 + 0,5 + 4,0 + 0,75=10,0m (trong ñó: Mặt 

ñường: 2x4,0=8,0m. Lề ñi bộ: 2x0,75=1,5m). 
- Lan can trên cầu sử dụng dạng cột thép, ống thép mạ kẽm kết hợp sơn phủ tạo 

màu, gờ lan can bằng bê tông cốt thép ñổ liền khối với bản nắp hộp.  
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b) ðường hai bên cầu và các hạng mục khác: 
- Chỉnh trang vuốt nối ñoạn ñường từ cầu ra ñường hiện trạng Bùi Thị Xuân 

hiện có ở hai ñầu. Cụ thể: 
+ Phía ñi ga Huế: B=2,0+8,5~10,5+4,5=15~17m.  
+ Phía ñi Thủy Biều: B=4,5+10,5+4,5=19,5m 
+ ðường Tôn Thất Tùng: Chỉnh trang theo mặt cắt B = 4,5 + 10,5 + 2,0 (vỉa hè 

sát nón mố). 
- Kết cấu áo ñường bê tông nhựa, móng cấp phối ñá dăm. 
- Hệ thống thoát nước: Mương B600 thu nước Cầu chui ra hói Lịch ðợi. 
- ðiện chiếu sáng: bố trí ñảm bảo chiếu sáng theo quy ñịnh. 
- Cây xanh vỉa hè. 
- An toàn giao thông: bố trí hệ thống vạch sơn biển báo theo quy ñịnh. 
- Chỉnh trang khu vực góc cầu phía giáp trụ sở cảnh sát giao thông bằng xây dựng 

bồn hoa, trồng cây xanh tạo mỹ quan và lát vỉa hè tạo lối ñi bộ từ khu vực bãi ñỗ xe 
cầu Dã Viên lên cầu ñường sắt Bạch Hổ. 

3. Nhóm dự án: Nhóm C 
4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 20.588 triệu ñồng. 
5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ñầu tư Ngân sách tỉnh. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Thành phố Huế. 
7. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm. 
8. Tiến ñộ thực hiện dự án: 02 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 8 thông qua ngày 08 tháng 5 năm 2020./. 
  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 

 



16 CÔNG BÁO/Số 34+35/Ngày 19-5-2020

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 34/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 5 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Tuyến ñường dọc bờ sông Hương (phía Nam)  

ñoạn từ cầu Dã Viên ñến ñường Huyền Trân Công Chúa 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 8 

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 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 3717/TTr-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Tuyến ñường dọc bờ sông Hương 
(phía Nam) ñoạn từ cầu Dã Viên ñến ñường Huyền Trân Công Chúa; 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 Tuyến ñường dọc bờ sông Hương 
(phía Nam) ñoạn từ cầu Dã Viên ñến ñường Huyền Trân Công Chúa với các nội 
dung chủ yếu sau: 

1. Tên dự án: Tuyến ñường dọc bờ sông Hương (phía Nam) ñoạn từ cầu Dã 
Viên ñến ñường Huyền Trân Công Chúa. 

2. Mục tiêu ñầu tư:  
 - Chống lấn chiếm bờ sông Hương từ các hộ dân. 
 - Khai thác quỹ ñất trống dọc bờ sông tạo nguồn thu ngân sách. 
 - Chỉnh trang cảnh quan môi trường, tạo ñiểm nhấn thu hút khách tham quan 

du lịch và phục vụ cộng ñồng phù hợp quy hoạch thành phố Huế. 
 - Từng bước tạo nên một tuyến ñường ñi bộ - ñạp xe hai bên bờ sông Hương 

kết nối khu vực Thủy Biều, ñồi Vọng Cảnh. 
3. Nội dung và quy mô ñầu tư:   
- Chiều dài tuyến: Khoảng 1.940m. 
- ðiểm ñầu tại ñường ñi bộ công viên Bùi Thị Xuân, ñiểm cuối tại nút giao 

ñường Bùi Thị Xuân và ñường Huyền Trân Công Chúa. 
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- Mặt cắt ngang ñường theo quy hoạch dự kiến như sau: 10,5m = 3,0m + 5,5m + 
2,0m, trong ñó mặt ñường rộng 5,5m, hè ñường phía nhà dân rộng 3,0m, hè ñường 
phía bờ sông rộng 2,0m. 

- Nền ñường bằng ñất cấp phối ñồi ñầm chặt K95-K98. 
- Mặt ñường: Tải trọng thiết kế mặt ñường 10T. Kết cấu mặt ñường lát ñá 

granit, trên lớp bê tông xi măng M300. 
- ðiện chiếu sáng kết hợp trang trí: bố trí trong phạm vi hè ñường phía bờ sông 

ñảm bảo chiếu sáng theo quy ñịnh. 
- Thoát nước mưa: Bố trí hệ thống thoát nước dọc bằng cống tròn bê tông cốt thép 

phía nhà dân, kết hợp với các cống ngang bằng cống tròn, hộp ñơn hoặc ñôi khẩu ñộ 
từ 1,0~5,0m ñảm bảo thoát nước ñịa hình. 

- Lan can: Bố trí dọc trên phạm vi hè ñường phía bờ sông các ñoạn sát bờ sông 
ñể ñảm bảo an toàn. 

- Xây dựng kè, gia cố mái taluy: ðối với những vị trí tuyến ñi qua bên cạnh bờ 
sông cần phải gia cố mái taluy bằng tường chắn hoặc rọ ñá kết hợp rải ñá xếp khan và 
trồng cây bụi chịu nước ñể phủ xanh mái kè. 

- An toàn giao thông: bố trí vạch sơn và biển báo theo quy ñịnh. 
4. Nhóm dự án: Nhóm B, công trình giao thông, cấp IV.  
5. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 120.542 triệu ñồng. 
6. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh 
7. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Thành phố Huế. 
8. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm. 
9. Tiến ñộ thực hiện dự án: 02 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 8 thông qua ngày 08 tháng 5 năm 2020./. 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 35/NQ-HðND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 5 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Nhà khách Tỉnh ủy 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 8 

 
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 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Công văn số 133/HðND-THKT ngày 21 tháng 8 năm 2019 của  

Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư công trình 
Nhà khách Tỉnh ủy; 

Xét Tờ trình số 3355/TTr-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Nhà khách 
Tỉnh ủy 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 ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Nhà khách Tỉnh ủy với 
các nội dung chủ yếu sau: 

1. ðiều chỉnh, bổ sung quy mô ñầu tư:  

- Phần cải tạo khối nhà 10 tầng hiện trạng: ðiều chỉnh diện tích cải tạo khối nhà 
10 tầng hiện trạng từ 5.513m2 thành 5.697m2. 

- ðiều chỉnh hạng mục xây mới từ 2 tầng thành 3 tầng, diện tích sàn ñiều chỉnh 
từ 640m2 thành 1.035m2. 

- Phần trang thiết bị: ðiều chỉnh không tận dụng hệ thống ñiều hòa không khí 
hiện có, bổ sung lắp ñặt mới hệ thống ñiều hòa không khí bán trung tâm; bổ sung trang 
thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống xử lý nước thải theo yêu cầu. 

2. ðiều chỉnh tổng mức ñầu tư: 43.000 triệu ñồng. 

3. Các nội dung khác không thay ñổi vẫn giữ nguyên theo Công văn số 
133/HðND-THKT ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh.  

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 8 thông qua ngày 08 tháng 5 năm 2020./. 
  
 

 
CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 36/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 5 năm 2020 
   
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ biển khẩn cấp 

ñoạn Thuận An - Tư Hiền 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 8 

 
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 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 

Căn cứ Công văn số 38/HðND-THKT ngày 22 tháng 3 năm 2018 của 
Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Kè 
chống sạt lở bờ biển khẩn cấp ñoạn Thuận An - Tư Hiền; 

Xét Tờ trình số 2741/TTr-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ biển khẩn cấp ñoạn 
Thuận An - Tư Hiền; 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 
khẩn cấp ñoạn Thuận An - Tư Hiền với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Bổ sung quy mô ñầu tư:   

Bổ sung gia cố nối tiếp tuyến kè ñang thi công (ñoạn qua xã Vinh Hải nay là xã 
Giang Hải, huyện Phú Lộc) về phía Nam dài khoảng 900m, 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 bơm cát vào ống ñịa kỹ thuật hoặc túi cát. 

2. Tổng mức ñầu tư dự kiến: 300.149 triệu ñồng (không thay ñổi). 

3. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Công văn số 38/HðND-THKT ngày 
22/3/2018 của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh.  

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 8 thông qua ngày 08 tháng 5 năm 2020./. 

 
  
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 37/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 5 năm 2020 
   
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Nạo vét khơi thông dòng chảy thoát lũ  

sông Hương và hói Phát Lát 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 8 

 
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 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 3631/TTr-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Nạo 
vét khơi thông dòng chảy thoát lũ sông Hương và hói Phát Lát; 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 Nạo vét khơi thông dòng 
chảy thoát lũ sông Hương và hói Phát Lát với các nội dung chủ yếu sau: 
 1. Mục tiêu ñầu tư:  

- ðảm bảo tiêu thoát lũ nhanh, giảm thời gian ngập lụt kéo dài trong vùng 
hạ lưu sông Hương. 

- ðảm bảo lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, giao 
thông thuỷ nội ñịa.  

- Cải tạo cảnh quan môi trường tạo ñiều kiện cho ñịa phương phát triển 
các làng nghề truyền thống, du lịch sinh thái, thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú 
vào mùa mưa bão. 

- Khắc phục tình trạng ứng ñọng nước thải gây ô nhiễm môi trường khu vực 
phường An ðông và phường Xuân Phú hai bên tuyến hói Phát Lát và các vùng 
lân cận, ñảm bảo cảnh quan của thành phố Huế.  

2. Quy mô ñầu tư:  
Xử lý nạo vét, khơi thông các bãi bồi trên sông Hương, sông ðông Ba với 

tổng diện tích khoảng 4,37 ha, cụ thể như sau:  
- Bãi bồi bến thuyền số 5 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế 

khoảng 1,0ha. 
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- Bãi bồi trước công viên Thương Bạc, phường Phú Hòa, thành phố Huế 
khoảng 2,1ha.  

- Bãi bồi khu vực cửa vào sông ðông Ba và dọc ñường Trịnh Công Sơn, 
phường Phú Hoà, thành phố Huế khoảng 1,07ha. 

- Bãi bồi khu vực cửa ra sông ðông Ba, phường Phú Hậu, thành phố Huế 
khoảng 0,2ha. 

Nạo vét khơi thông dòng chảy, khắc phục tình trạng ứ ñọng nước thải gây 
ô nhiễm môi trường khu vực hai bên tuyến hói Phát Lát với chiều sâu nạo vét 
trung bình 0,6 m. Phạm vi nạo vét toàn bộ lòng hói từ cửa vào ñến cửa ra với 
chiều dài khoảng 1,75 km. 
 3. Nhóm dự án: Nhóm C. 
 4. Tổng mức ñầu tư dự án: khoảng 13.595 triệu ñồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Thành phố Huế. 
7. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm. 
8. Tiến ñộ thực hiện dự án: 03 năm. 
9. Nội dung cơ chế và giải pháp kỹ thuật: Phương án tuyến nạo vét ñảm 

bảo trơn thuận với dòng chảy tránh gây ảnh hưởng xói lở bờ sông; giải pháp vận 
chuyển ñất và bùn thải ñến nơi tập kết ñảm bảo không ảnh hưởng môi trường 
khu vực; tổ chức ñấu giá sản phẩm cát sau nạo vét theo quy ñịnh. 

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 8 thông qua ngày 08 tháng 5 năm 2020./. 

 
  
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 38/NQ-HðND 

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

 Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 5 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ biển khẩn cấp  

bờ biển ñoạn Phú Hải - Phú Diên 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 8 

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 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HðND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ 
biển khẩn cấp bờ biển ñoạn Phú Hải - Phú Diên; 

Xét Tờ trình số 3716/TTr-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư các dự án sử dụng 
ngân sách Trung ương từ nguồn vốn 10.000 tỷ ñồng ñiều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến 
bố trí cho dự án quan trọng quốc gia; 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 

khẩn cấp bờ biển ñoạn Phú Hải - Phú Diên với các nội dung chủ yếu sau: 
 1. Nguồn vốn ñầu tư: Từ nguồn vốn 10.000 tỷ ñồng ñiều chỉnh giảm nguồn vốn 

dự kiến bố trí cho dự án quan trọng quốc gia; ngân sách Trung ương; ngân sách ñịa 
phương và các nguồn vốn huy ñộng hợp pháp khác. Trong ñó, giai ñoạn 2016-2020 là 
45.000 triệu ñồng. 

 2. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết số 10/NQ-HðND ngày 07 
tháng 4 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

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 8 thông qua ngày 08 tháng 5 năm 2020./. 

CHỦ TỊCH 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 39/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 5 năm 2020 
  

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh 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 8 

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 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HðND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 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; 

Xét Tờ trình số 3716/TTr-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ñề nghị ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư các dự án sử dụng ngân sách Trung ương 
từ nguồn vốn 10.000 tỷ ñồng ñiều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho dự án 
quan trọng quốc gia; 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 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. Nguồn vốn ñầu tư: Từ nguồn vốn 10.000 tỷ ñồng ñiều chỉnh giảm nguồn vốn 
dự kiến bố trí cho dự án quan trọng quốc gia; ngân sách trung ương; ngân sách ñịa 
phương và các nguồn vốn huy ñộng hợp pháp khác. Trong ñó, giai ñoạn 2016-2020 là 
25.000 triệu ñồng. 

2. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết số 11/NQ-HðND ngày 07 
tháng 4 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh.  

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 8 thông qua ngày 08 tháng 5 năm 2020./. 

CHỦ TỊCH 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 40/NQ-HðND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 5 năm 2020 
   
 

NGHỊ QUYẾT 
Về 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 8 

 
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 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 về quy ñịnh 

chi tiết một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HðND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Hội ñồng 

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; 

Xét Tờ trình số 3716/TTr-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ñề nghị ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư các dự án sử dụng ngân sách Trung ương 
từ nguồn vốn 10.000 tỷ ñồng ñiều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho dự án 
quan trọng quốc gia; 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. Tổng mức ñầu tư: 100.089 triệu ñồng (không thay ñổi). 
- Phần vốn ñã bố trí và thực hiện: 70.588 triệu ñồng. 
- Phần còn lại: 29.501 triệu ñồng. 
 2. Nguồn vốn ñầu tư: Từ nguồn vốn 10.000 tỷ ñồng ñiều chỉnh giảm nguồn vốn 

dự kiến bố trí cho dự án quan trọng quốc gia; ngân sách trung ương; ngân sách 
ñịa phương và các nguồn vốn huy ñộng hợp pháp khác. Trong ñó, năm 2020 là 
15.000 triệu ñồng. 

3. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết số 13/NQ-HðND ngày 07 
tháng 4 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh.  

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 8 thông qua ngày 08 tháng 5 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: 41/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 5 năm 2020 

  

NGHỊ QUYẾT 
Về việc bổ sung quy hoạch khu vực khoáng sản ñất làm vật liệu san lấp vào  

Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản ñến năm 2020, 
ñịnh hướng ñến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 8 

 

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

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 158/2016/Nð-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ 
về việc quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Khoáng sản; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 152/2008/Qð-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam ñến năm 2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 86/2009/Qð-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 
Thừa Thiên Huế ñến năm 2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh 1469/Qð-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam ñến 
năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030; 

Xét Tờ trình số 3525/TTr-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị bổ sung khu vực khoáng sản ñất làm vật liệu san lấp 
vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản ñến năm 2020, 
ñịnh hướng ñến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách 
và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất bổ sung khu vực khoáng sản ñất làm vật liệu san lấp tại 
khu vực thôn 4, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và 
sử dụng tài nguyên khoáng sản ñến năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030 tỉnh 
Thừa Thiên Huế.  

(Chi tiết tại phụ lục ñính kèm). 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện: 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 
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2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, 
quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá VII, 
kỳ họp bất thường lần thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 5 năm 2020./. 

 
 CHỦ TỊCH 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 
KHU VỰC KHOÁNG SẢN BỔ SUNG QUY HOẠCH 

(Kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HðND ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 

TT SHQH 

Tên 
mỏ 

khoáng 
sản 

ðịa danh 
(thôn/làng, 
xã, huyện) 

Tọa ñộ VN-2000 
(kinh tuyến trục 107o, múi chiếu 3o) 

Diện 
tích 
QH 
(ha) 

Mức ñộ 
nghiên 
cứu ñịa 

chất 

Tài 
nguyên 
dự báo 

Hiện trạng Các vấn ñề liên quan 
ðiểm 

khép góc 
X(m) Y(m) 

1 QHð40 
ðất làm 
vật liệu 
san lấp 

Khu vực 
thôn 4, xã 

Phú Sơn, thị 
xã Hương 

Thủy 

M1 1.809.582,00 568.249,00 

15 ðánh giá 
1,2 triệu 
m3 ñất 

Khu vực 
khoáng sản 
ñất làm vật 
liệu san lấp 
tại khu vực 
thôn 4, xã 
Phú Sơn, thị 
xã Hương 
Thủy có hiện 
trạng là rừng 
trồng, quy 
hoạch 3 loại 
rừng là rừng 
sản xuất 

Khu vực khoáng sản ñất làm 
vật liệu san lấp tại khu vực 
thôn 4, xã Phú Sơn, thị xã 
Hương Thủy không thuộc 
khu vực ñất có di tích lịch 
sử - văn hoá, danh lam thắng 
cảnh ñã ñược xếp hạng và 
ñược khoanh vùng bảo vệ 
theo quy ñịnh của Luật di 
sản văn hóa; không thuộc 
khu vực ñất quy hoạch dành 
cho mục ñích quốc phòng, an 
ninh, không gây ảnh hưởng 
ñến việc thực hiện nhiệm vụ 
quốc phòng, an ninh; không 
thuộc khu vực ñất do cơ sở 
tôn giáo sử dụng; không 
thuộc hành lang, khu vực 
bảo vệ hoặc phạm vi bảo vệ 
công trình giao thông, thủy 
lợi, ñê ñiều, hệ thống cấp 
nước, thoát nước, xử lý chất 
thải, dẫn ñiện, xăng dầu, khí, 
thông tin liên lạc; xa khu vực 
dân cư; nằm ngoài ñường 
cao tốc Cam Lộ - La Sơn 
ñoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế; 
không thuộc khu vực cấm 
hoạt ñộng khoáng sản, khu 
vực tạm thời cấm hoạt ñộng 
khoáng sản 

M2 1.809.715,79 568.411,99 

M3 1.809.563,73 568.600,61 

M4 1.809.304,08 568.725,16 

M5 1.809.162,00 568.389,00 
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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: 42/NQ-HðND    Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 5 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc thông qua ðề án Cơ chế, chính sách ñặc thù xây dựng Thừa Thiên Huế  

trở thành thành phố trực thuộc Trung ương  
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 8 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị 

về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2045; 
Căn cứ Chương trình hành ñộng số 69-CTr/TU ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Tỉnh ủy 

về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2045 và 
Kết luận số 489-KL/TU ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
các ñề án xây dựng và phát triển ñô thị tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế 
thông qua ðề án Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương 
trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố ñô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế 
chính sách ñặc thù ñối với Thừa Thiên Huế; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 3657/TTr-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2020 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về ñề nghị thông qua ðề án Cơ chế, chính sách ñặc thù xây dựng 
Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; Báo cáo thẩm tra của 
Ban kinh tế - ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua ðề án Cơ chế, chính sách ñặc thù xây dựng Thừa Thiên Huế 
trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với nội dung chủ yếu sau: 

I. Mục tiêu  
Cụ thể hóa ñịnh hướng phát triển ñô thị theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 

tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế 
ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2045, trong ñó xác ñịnh: Xây dựng Thừa Thiên Huế 
trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng phát huy giá trị di sản cố ñô 
và bản sắc văn hóa Huế, với ñặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện 
với môi trường và thông minh; là một trong những trung tâm lớn, ñặc sắc của khu vực 
ðông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn 
của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và ñào tạo ña ngành, ña lĩnh vực, 
chất lượng cao; liên kết với ðà Nẵng trở thành cực tăng trưởng của Vùng Kinh tế 
trọng ñiểm miền Trung, Vùng Duyên hải miền Trung. 
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Xây dựng cơ chế, chính sách ñặc thù cho Thừa Thiên Huế, trong ñó chú trọng xây 
dựng phát triển thành phố Huế có hệ thống di sản quốc gia và nhân loại tạo thuận lợi 
trong việc ñiều hành, quản lý ñô thị; huy ñộng nguồn lực phục vụ cho công tác bảo tồn 
và phát huy giá trị di sản Thừa Thiên Huế ñể hướng tới phát triển một ñô thị có ñặc thù 
về di sản trường tồn, bền vững cho thế hệ tương lai của Việt Nam. 

II. Giải pháp phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương 
1. Giải pháp ñề xuất bộ tiêu chí ñặc thù về phân loại ñô thị, trong ñó ñô thị có 

tính chất ñặc thù trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố ñô Huế và bản sắc 
văn hóa Huế. 

2. Giải pháp về mô hình ñô thị Thừa Thiên Huế. 
3. Giải pháp bảo tồn di sản vật thể, phi vật thể và phát huy giá trị di sản, văn hóa Huế. 
4. Giải pháp nâng cao chất lượng Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể 

di tích Cố ñô Huế ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2045; quy hoạch bảo vệ cảnh quan 
môi trường di sản. 

5. Giải pháp phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa; giải pháp phát triển 
các vùng kinh tế ñộng lực gắn với 4 trung tâm, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, 
ñầm phá Tam Giang - Cầu Hai và Vườn Quốc gia Bạch Mã. 

6. Giải pháp thúc ñẩy liên kết phát triển vùng. 
7. Giải pháp giải quyết các vấn ñề xã hội: Di, giãn dân kinh thành Huế. 
8. Giải pháp tổ chức bộ máy, quy chế quản lý ñô thị Thừa Thiên Huế. 

 III. ðề xuất thí ñiểm các cơ chế, chính sách ñặc thù với Thừa Thiên Huế 
1. Cơ chế, chính sách ñặc thù cụ thể 
a) Về quản lý tài chính - ngân sách  
b) Về huy ñộng nguồn vốn thúc ñẩy ñầu tư  
c) Về quản lý ñất ñai, ñầu tư, xây dựng, quản lý ñô thị 
d) Về chính sách phát triển các Trung tâm 
e) Chính sách phát triển các ñịa bàn có tính ñột phá: Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; 

Tam Giang - Cầu Hai; Vườn Quốc gia Bạch Mã; … 
f) Về cơ chế, chính sách khác. 
2. Bổ sung, ñiều chỉnh quy hoạch  
a) Bổ sung Khu công nghệ cao Thừa Thiên Huế vào Quy hoạch tổng thể phát triển 

khu công nghệ cao. 
b) Bổ sung Khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Tân vào các khu du lịch quốc gia 

thuộc Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam.  
c) Bổ sung ðại học Huế thành ðại học Quốc gia vào Quy hoạch mạng lưới các 

trường ðại học, cao ñẳng giai ñoạn 2021-2030. 
d) ðồng ý chủ trương xây dựng Quy hoạch phát triển vùng ven biển, ñầm phá 

Tam Giang - Cầu Hai thành Công viên ñầm phá Quốc gia. 



34 CÔNG BÁO/Số 34+35/Ngày 19-5-2020
 

 

 
 

e) ðiều chỉnh quy hoạch tuyến ñường bộ ven biển qua Thừa Thiên Huế; quy 
hoạch tuyến cao tốc kết nối với Lào ñể thúc ñẩy phát triển du lịch, thương mại, y tế với 
nước bạn Lào và các nước trong tuyến hành lang kinh tế ðông - Tây. 

f) Bổ sung các dự án năng lượng tái tạo (ñiện mặt trời, ñiện gió, ñiện khí...) trên 
ñịa bàn tỉnh vào Quy hoạch phát triển ñiện lực quốc gia 2021-2030 và ñịnh hướng 2050 
(Quy hoạch ñiện VIII).  

3. Danh mục dự án, công trình trọng ñiểm và ưu tiên ñầu tư  
(Kèm theo Phụ lục I và II) 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền 

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 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 8 thông qua ngày 08 tháng 5 năm 2020./. 
 

 CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

 

Phụ lục I 
DANH MỤC DỰ KIẾN CÁC DỰ ÁN TRỌNG ðIỂM ðẦU TƯ ðẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ðẾN NĂM 2045  

(Kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HðND ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

ðơn vị: Tỷ ñồng 

Stt Tên dự án 
ðịa 

ñiểm 
Quy mô 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Gð 
2016-2020 

Giai ñoạn 2021-2025 Giai ñoạn 2026-2030 
Tổng 
VðT 
Gð 

Ngân 
sách 
TW 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Khác 
Tổng 
VðT 
Gð 

Ngân 
sách 
TW 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Khác 

  
TỔNG CỘNG 
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) 

    66,466 3,851 31,506 16,906 2,600 12,000 31,109 21,929 2,780 6,400 

I HẠ TẦNG KỸ THUẬT     30,310 1,505 15,762 8,812 1,700 5,250 13,043 10,263 1,780 1,000 
I.1 Hệ thống giao thông ñối ngoại     10,740 1,000 6,640 1,890 0 4,750 3,100 2,600 0 500 

1 Nâng cấp Sân bay Quốc tế Phú Bài    
Lên 9 triệu 
khách/năm 

5,250 1,000 4,250   4,250         

2 
ðê chắn sóng Cảng Chân Mây, giai 
ñoạn 2 

    690   690 690             

3 ðầu tư Cảng ðiền Lộc     1000   500     500 500     500 
4 Mở rộng hầm Phước Tượng, Phú Gia     800           800 800     

5 
Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 49 ñoạn 
qua tỉnh Thừa Thiên Huế 

    1800           1800 1800     

6 
ðường ven biển từ Phong ðiền về 
Phú Lộc 

  74km 1,200   1200 1200             

I.2 
Hệ thống giao thông kết nối các 
trung tâm ñô thị vùng 

    12,570 505 5,552 5,352 200 0 6,513 6,213 300 0 

1 
ðường và cầu Hà Trung (ñường La 
Sơn - Hà Trung) 

  
850m cầu, 
12,7km 
ñường 

950       950 950     
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Stt Tên dự án 
ðịa 

ñiểm 
Quy mô 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Gð 
2016-2020 

Giai ñoạn 2021-2025 Giai ñoạn 2026-2030 
Tổng 
VðT 
Gð 

Ngân 
sách 
TW 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Khác 
Tổng 
VðT 
Gð 

Ngân 
sách 
TW 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Khác 

2 
ðường Tố Hữu nối dài về sân bay 
Phú Bài 

  10km 753   753 753             

3 
ðường Chợ Mai - Tân Mỹ, huyện 
Phú Vang 

   4,83km 196 68 128 128             

4 
ðường Phú Mỹ - Thuận An, huyện 
Phú Vang 

  4,13km 345 119 226 226             

5 Dự án ðường Mỹ An - Thuận An    3,7km 418 1 417 417             

6 Cầu và ñường Nguyễn Hoàng   
400m cầu, 
1km 
ñường 

1,500   1500 1500             

7 ðường vành ñai 3   8km 1,200   1,200 1,200             

8 
ðường Tây phá Tam Giang - Cầu Hai 
(ñoạn Phú Mỹ - Phú ða) 

  12,2km 105 2 103 103             

9 Cầu Vĩnh Tu   
2.330m 
cầu, 2km 
ñường 

1,338   
    

    1,338 1,338     

10 

Nâng cấp mở rộng ñường tỉnh 16 (Tứ 
Hạ - Bình ðiền) (theo QH hệ thống 
ñường ngang nối ñường Hồ Chí Minh 
là ñường Bình Lợi - Tứ Hạ) 

  21,7km       370    370 370             

11 
ðường cứu hộ cứu nạn Hương Xuân -
Hương Phong 

  19,9km       400            400 400     

12 ðường trục chính Khu ñô thị Chân Mây    3,5km       350  23 82 82     245 245     

13 
ðường nối khu phi thuế quan với khu 
cảng Chân Mây 

    273   273 273             

14 Phong ðiền - ðiền Lộc     672 292 300 300     80 80     

15 Nâng cấp ñường 74 (Nam ðông - A Lưới)     500           500 500     
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Stt Tên dự án 
ðịa 

ñiểm 
Quy mô 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Gð 
2016-2020 

Giai ñoạn 2021-2025 Giai ñoạn 2026-2030 
Tổng 
VðT 
Gð 

Ngân 
sách 
TW 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Khác 
Tổng 
VðT 
Gð 

Ngân 
sách 
TW 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Khác 

16 
Nhựa hóa, bê tông hóa 100% ñường 
huyện xã 

  90km       500    200   200   300   300   

17 
Nâng cấp tuyến vận tải thủy chính 
sông Hương từ Thuận An ñến ngã ba 
Tuần ñạt tiêu chuẩn cấp III 

  25km       300            
        

300  
        

300  
    

18 
Nâng cấp tuyến vận tải thủy chính 
tuyến phá Tam Giang ñến ñầm Cầu Hai 
ñạt tiêu chuẩn cấp III 

  30km       400                400  400     

19 
Giao thông kết nối các trung tâm 
ñô thị vùng (2026-2030) 

       2,000             2,000  2000     

I.3 Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật nội thị     7,000 0 3,570 1,570 1,500 500 3,430 1,450 1,480 500 

1 Nâng cấp và Mở rộng ñô thị Huế     3,000   1500 500 500 500 1500 500 500 500 

2 ðô thị Hương Thủy     500   250 100 150   250 100 150   

3 ðô thị Hương Trà + Bình ðiền     500   250 100 150   250 100 150   

4 ðô thị Phú Vang + Thuận An     500   250 100 150   250 100 150   

5 ðô thị Phong ðiền     1,000   500 250 250   500 250 250   

6 Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô - Phú Lộc     1,500   820 520 300   680 400 280   

II 
HẠ TẦNG THỦY LỢI, ỨNG PHÓ 
BIẾN ðỔI KHÍ HẬU 

    3,585 247 1,418 1,418 0 0 1,920 1,920 0 0 

1 
Nâng cấp, xây dựng các cảng cá kết hợp 
khu neo ñậu tránh trú bão 

          100         80        80            20        20      

2 Dự án hồ chứa nước Thủy Cam          500                500      500      

3 
Chống sạt lở bờ biển, bờ sông (sông 
Hương, sông Bồ) 

  50km   1,625  225    400      400       1,000   1,000      
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Stt Tên dự án 
ðịa 

ñiểm 
Quy mô 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Gð 
2016-2020 

Giai ñoạn 2021-2025 Giai ñoạn 2026-2030 
Tổng 
VðT 
Gð 

Ngân 
sách 
TW 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Khác 
Tổng 
VðT 
Gð 

Ngân 
sách 
TW 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Khác 

4 
Dự án sửa chữa, nâng cấp ñập Thảo Long 
(nâng cấp thay mới 10 cửa van và 
thiết bị ñóng mở dự phòng) 

    
         

68  
  

            
68  

            
68  

            

5 Nâng cấp mở rộng ñập Cửa Lác   02km       200       200      200              

6 
Nâng cấp, sửa chữa tuyến Hói Hà, 
Hói Nậy, huyện Phong ðiền 

  1,300ha       110       110      110              

7 
Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc 
Hàn - Phú Khê, huyện Phú Vang 

  12km       140       140      140              

8 
Dự án ðầu tư xây dựng hạ tầng nông 
thôn phát triển sản xuất nông nghiệp 
tập trung trên ñịa bàn tỉnh TT Huế 

          200       100      100      100     100      

9 
Sửa chữa nâng cấp ñê ñiều, công 
trình, hồ chứa,… 

          642  22    320     320      300     300      

III HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP     1,400 0 700 400 300 0 700 400 300 0 

1 Hạ tầng Khu công nghiệp     700   350 200 150   350 200 150   

2 
Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 
trên ñịa bàn tỉnh 

    
       

700  
  

          
350  

          
200  

        
150  

  350 
        

200  
         

150  
  

IV HẠ TẦNG CÔNG CỘNG     4,600 0 3,100 0 0 3,100 1,500 0 0 1,500 

1 Nhà máy nước Vạn Niên   
120.000m3

/ngñ 
      800       800         800  0       

2 Nhà máy nước Hương Vân   
30.000m3/
ngñ 

     200       200         200  0       

3 Nhà máy nước Lộc Bổn   
30.000m3/
ngñ 

     200       200         200  0       

4 Nhà máy xử lý chất thải rắn           400       400         400  0       
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Stt Tên dự án 
ðịa 

ñiểm 
Quy mô 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Gð 
2016-2020 

Giai ñoạn 2021-2025 Giai ñoạn 2026-2030 
Tổng 
VðT 
Gð 

Ngân 
sách 
TW 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Khác 
Tổng 
VðT 
Gð 

Ngân 
sách 
TW 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Khác 

5 
Nhà máy xử lý nước thải khu vực Bắc 
Sông Hương 

  
130.000m3

/ngñ 
   3,000    1,500      1,500  1500 

 
  1,500  

V HẠ TẦNG VĂN HÓA     13,471 2,099 6,276 4,976 0 1,300 5,096 4,396 0 700 
V.1 Di tích     11,171 2,099 4,676 4,676 0 0 4,396 4,396 0 0 

1.1 
Dự án di dời dân cư KV 1 Kinh thành 
Huế. Trong ñó, 

  4.201 hộ 4097 1101 2996 2996             

  
HP Bồi thường, GPMB (bao gồm 
Mang cá nhỏ) 

    2735 962 1773 1773             

  HP Tái ñịnh cư     1362 139 1223 1223             
1.2 Di dời Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh     330   330 330             
1.4 Di dời Bệnh viện 268     200   200 200             

1.5 
Trùng tu quần thể di tích Cố ðô Huế 
(Chi tiết theo danh mục) 

    5,844 998 1150 1150     3,696 3,696     

1.6 
Phục hồi các phố cổ Bao Vinh, Chi Lăng, 
Gia Hội 

    300           300 300     

1.7 
Trùng tu các di tích lịch sử, cách mạng 
khác 

    400           400 400     

V.2 Thiết chế văn hóa     2,300 0 1,600 300 0 1,300 700 0 0 700 
2.1 Bảo tàng Thừa Thiên Huế     300   300 300             
2.2 Hạ tầng phát triển du lịch     700   200     200 500     500 

2.3 
Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện 
quốc tế 

          500       500         500          

2.4 
ðầu tư phát triển du lịch Vườn quốc gia 
Bạch Mã  

         500       300         300  200      200  

2.5 Khu văn hóa ña năng Cồn Dã Viên          300      300         300          

VI HẠ TẦNG Y TẾ     5,100 0 2,150 500 350 1,300 2,950 1,200 400 1,350 

1 
Dự án ñầu tư xây dựng Bệnh viện Y học 
cổ truyền (di dời) 

    200   200   200           
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Stt Tên dự án 
ðịa 

ñiểm 
Quy mô 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Gð 
2016-2020 

Giai ñoạn 2021-2025 Giai ñoạn 2026-2030 
Tổng 
VðT 
Gð 

Ngân 
sách 
TW 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Khác 
Tổng 
VðT 
Gð 

Ngân 
sách 
TW 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Khác 

2 
Dự án ñầu tư nâng cấp Trung tâm 
Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - 
Thực phẩm miền Trung 

    300   300 300             

3 
Nâng cấp, mở rộng các bệnh viện 
tuyến huyện, tuyến cơ sở 

          350       150         150    200      200    

4 

Hạ tầng Khu y tế công nghệ cao phục 
vụ khám, chữa bệnh kết hợp với du 
lịch nghỉ dưỡng, cung ứng dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn 
quốc tế. 

    1,000 
 

500 
  

500 500 300 
 

200 

5 
Trung tâm khám chữa bệnh, ñiều  
dưỡng chăm sóc sức khỏe cho người 
già và nghiên cứu khoa học 

    500 
 

300 
  

300 200 
  

200 

6 
Dự án ñầu tư xây  dựng Bệnh viện 
quốc tế cơ sở 2  

    1000 
 

500 
  

500 500 
  

500 

7 
Dự án ñầu tư xây dựng Trung tâm 
ðiều phối ghép tạng và Bảo trì ghép 
mô 

    600 
     

600 600 
  

8 
Dự án ñầu tư xây dựng Trung tâm các 
Trường - Viện tại khu ñô thị An Vân 
Dương 

    950 
     

950 300 200 450 

9 
Xây dựng trung tâm cứu hộ, cứu nạn 
miền Trung 

    200 
 

200 200 
      

VII HẠ TẦNG GIÁO DỤC ðÀO TẠO     5,300 0 950 350 0 600 4,350 3,350 0 1,000 

1 
Hạ tầng Khu quy hoạch ðại học Huế 
tại Trường Bia 

    2700   250 250     2450 2450     
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Stt Tên dự án 
ðịa 

ñiểm 
Quy mô 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Gð 
2016-2020 

Giai ñoạn 2021-2025 Giai ñoạn 2026-2030 
Tổng 
VðT 
Gð 

Ngân 
sách 
TW 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Khác 
Tổng 
VðT 
Gð 

Ngân 
sách 
TW 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Khác 

2 
Xây dựng Viện Công nghệ sinh học - 
ðại học Huế tại thị xã Hương Trà 

Tx. 
Hương 
Trà, 
huyện 
Phú 
Vang 

2,3 ha 1200           1200 800   400 

3 
Xây dựng Trường ðại học Y Dược 
Huế theo mô hình “Trường - Viện” 
cấp quốc gia 

    400   200 100   100 200 100   100 

4 ðô thị giáo dục quốc tế Huế     1000   500     500 500     500 

VIII 
HẠ TẦNG THÔNG TIN VÀ 
TRUYỀN THÔNG 

    500 0 250 0 250 0 250 0 250 0 

1 
Dự án Phát triển dịch vụ ñô thị thông 
minh tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 
2021 - 2030 

          400    150   150       250    250   

2 
Dự án Hoàn thiện Chính quyền ñiện 
tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 
2021- 2030 

         100    100   100           

IX 
HẠ TẦNG KHOA HỌC CÔNG 
NGHỆ 

    2,200 0 900 450 0 450 1,300 400 50 850 

1 
ðầu tư hạ tầng Khu công nghệ cao 
Quốc gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

    1000   500 200   300 500 200   300 

2 
Hạ tầng Khu công nghệ thông tin tập 
trung (Chuỗi công viên phần mềm 
Quang Trung) 

    950   300 150   150 650 150   500 

3 
Trung tâm khởi nghiệp ñổi mới khoa học 
công nghệ quốc gia  

    250   100 100     150 50 50 50 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

 

Phụ lục II 
DANH MỤC DỰ KIẾN CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ðẦU TƯ ðẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ðẾN NĂM 2045  

(Kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HðND ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

ðơn vị: Tỷ ñồng 

Stt Tên dự án 
ðịa 

ñiểm 
Quy mô 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Giai 
ñoạn 

2016-2020 

Giai ñoạn 2021-2025 Giai ñoạn 2026-2030 
Tổng 
VðT 
Gð 

Ngân 
sách 
TW 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Khác 
Tổng 
VðT 
Gð 

Ngân 
sách 
TW 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Khác 

  TỔNG CỘNG      29,095 3,125 17,091 12,191 0 4,900 8,879 8,179 0 700 

I 
HẠ TẦNG KỸ 
THUẬT 

    13,174 1,026 10,565 6,315 0 4,250 1,583 1,583 0 0 

I.1 
Hệ thống giao 
thông ñối ngoại 

    7,140 1,000 6,140 1,890 0 4,250 0 0 0 0 

1 
Nâng cấp Sân bay 
Quốc tế Phú Bài  

  
Lên 9 triệu 
khách/năm 

5,250 1,000 4250 
  

4250 
    

2 
ðê chắn sóng Cảng 
Chân Mây, giai ñoạn 2 

    690 
 

690 690 
      

3 
ðường ven biển từ 
Phong ðiền về Phú Lộc 

  74km 1,200 
 

1200 1200 
      

I.2 
Hệ thống giao thông 
kết nối các trung 
tâm ñô thị vùng 

    6,034 26 4,425 4,425 0 0 1,583 1,583 0 0 

1 
ðường Tố Hữu nối dài 
về sân bay Phú Bài 

  10km 753 
 

753 753 
      

2 
Cầu và ñường 
Nguyễn Hoàng  

  
400m cầu, 

1km 
ñường 

1,500 
 

1500 1500 
      

3 ðường vành ñai 3   8km 1,200 
 

1200 1200 
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Stt Tên dự án 
ðịa 

ñiểm 
Quy mô 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Giai 
ñoạn 

2016-2020 

Giai ñoạn 2021-2025 Giai ñoạn 2026-2030 
Tổng 
VðT 
Gð 

Ngân 
sách 
TW 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Khác 
Tổng 
VðT 
Gð 

Ngân 
sách 
TW 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Khác 

4 
ðường Mỹ An - Thuận 
An 

  3,7km 418 1 417 417 
      

5 Cầu Vĩnh Tu   
2.330m 

cầu, 2km 
ñường 

1,338 
     

1338 1338 
  

6 

Nâng cấp mở rộng 
ñường tỉnh 16 (Tứ 
Hạ - Bình ðiền) 
(theo QH hệ thống 
ñường ngang nối 
ñường Hồ Chí Minh 
là ñường Bình Lợi - 
Tứ Hạ) 

  21,7km 370 
 

370 370 
      

7 
ðường Tây phá Tam 
Giang - Cầu Hai 
(ñoạn Phú Mỹ-Phú ða) 

  17,6km 105 2 103 103 
      

8 
ðường trục chính 
Khu ñô thị Chân Mây 

   3,5km 350 23 82 82 
  

245 245 
  

II HẠ TẦNG VĂN HÓA     10,771 2,099 4,976 4,976 0 0 3,696 3,696 0 0 
II.1 Di tích     10,471 2,099 4,676 4,676 0 0 3,696 3,696 0 0 

1.1 
Dự án di dời dân cư 
KV 1 Kinh thành 
Huế. Trong ñó, 

  4.201 hộ 4097 1101 2996 2996             

  
HP Bồi thường, 
GPMB (bao gồm 
Mang cá nhỏ) 

    2735 962 1773 1773             

  HP Tái ñịnh cư     1362 139 1223 1223             
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Stt Tên dự án 
ðịa 

ñiểm 
Quy mô 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Giai 
ñoạn 

2016-2020 

Giai ñoạn 2021-2025 Giai ñoạn 2026-2030 
Tổng 
VðT 
Gð 

Ngân 
sách 
TW 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Khác 
Tổng 
VðT 
Gð 

Ngân 
sách 
TW 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Khác 

1.2 
Di dời Bộ chỉ huy 
Quân sự tỉnh 

    330   330 330             

1.3 Di dời Bệnh viện 268     200   200 200             

1.4 
Trùng tu quần thể di 
tích Cố ðô Huế (Chi 
tiết theo danh mục) 

    5,844 998 1150 1150     3696 3696     

II.2 Thiết chế văn hóa     300 0 300 300 0 0 0 0 0 0 

2.1 
Bảo tàng Thừa 
Thiên Huế 

    300   300 300             

III HẠ TẦNG Y TẾ     1,500 0 1,000 500 0 500 500 300 0 200 

1 

Dự án ñầu tư nâng 
cấp Trung tâm Kiểm 
nghiệm Thuốc - Mỹ 
phẩm - Thực phẩm 
tỉnh miền Trung 

    300   300 300             

2 

Hạ tầng Khu y tế 
công nghệ cao phục 
vụ khám, chữa bệnh 
kết hợp với du lịch 
nghỉ dưỡng, cung 
ứng dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe theo 
tiêu chuẩn quốc tế. 

    1,000 
 

500 
  

500 500 300 
 

200 

3 
Xây dựng trung tâm 
cứu hộ, cứu nạn 
miền Trung 

    200   200 200             
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Stt Tên dự án 
ðịa 

ñiểm 
Quy mô 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Giai 
ñoạn 

2016-2020 

Giai ñoạn 2021-2025 Giai ñoạn 2026-2030 
Tổng 
VðT 
Gð 

Ngân 
sách 
TW 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Khác 
Tổng 
VðT 
Gð 

Ngân 
sách 
TW 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Khác 

IV 
HẠ TẦNG GIÁO DỤC 
ðÀO TẠO 

    2,700 0                 

1 
Hạ tầng Khu quy 
hoạch ðại học Huế 
tại Trường Bia 

    2700   250 250     2450 2450     

V 
HẠ TẦNG KHOA 
HỌC CÔNG NGHỆ 

    950 0 300 150 0 150 650 150 0 500 

1 

Hạ tầng Khu công 
nghệ thông tin tập 
trung (Chuỗi công 
viên phần mềm 
Quang Trung) 

    950   300 150   150 650 150   500 

 



46 CÔNG BÁO/Số 34+35/Ngày 19-5-2020

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 43/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 5 năm 2020 
   
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ðồ án ñiều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài  

mở rộng (giai ñoạn IV), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế   
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 8 

 

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; 

 Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HðND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về Nhiệm vụ ðiều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp 
Phú Bài mở rộng (giai ñoạn IV), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 3688/TTr-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến ñồ án ðiều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng 
Khu công nghiệp Phú Bài mở rộng (giai ñoạn IV), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 
Thiên Huế; 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 ñồ án ðiều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp 
Phú Bài mở rộng (giai ñoạn IV), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế với những 
nội dung chính ñược nêu tại ðồ án ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

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 8 thông qua ngày 08 tháng 5 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 

 

 

 
ðỒ ÁN 

ðiều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài mở rộng 
 (giai ñoạn IV), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HðND ngày 08 tháng 5 năm 2020  
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

1. Tên ñồ án: ðiều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài 
mở rộng (giai ñoạn IV), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. ðịa ñiểm: Xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

3. Phạm vi ranh giới 

- Phía Bắc: Giáp ñường tránh phía Tây thành phố Huế;  

- Phía Nam: Giáp ñồi núi, hồ Khe Lời, ñường dân sinh và sông Ông Giá;  

- Phía Ðông: Giáp khu dân cư xã Thủy Phù; 

- Phía Tây: Giáp ñồi núi và Tỉnh lộ 15. 

4. Quy mô 

- Quy mô ñất ñai: Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch ñược ñiều chỉnh giảm 
từ  515,3 ha (theo quy hoạch ñã ñược phê duyệt) thành 497,55 ha. 

- Quy mô lao ñộng: Dự kiến khoảng 40.000 người. 

5. Tính chất: Là khu công nghiệp tổng hợp xanh, sạch, công nghệ tiên tiến, bố trí 
các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp nhẹ, công nghiệp sạch, 
bao gồm các ngành nghề sau:  

- ðiện và ðiện tử;  

- Công nghệ sinh học;  

- Thực phẩm, tiêu dùng nhanh;  

- Kho vận;  

- Cơ khí chính xác, chế tạo máy;  

- Dược phẩm; thiết bị và sản phẩm y tế;  

- Vật liệu mới;  

- Tài chính, ngân hàng, phần mềm dữ liệu;  

- Trung tâm nghiên cứu, thí nghiệm ño lường;  

- Công nghệ thông tin, cơ khí, chế tạo máy, thiết bị sản xuất công nghiệp và 
giao thông vận tải, gia công lắp ráp ô tô, xe máy;    
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- Công nghiệp ñiện tử và sản phẩm ñiện gia dụng;  

- Công nghiệp chế biến nông, lâm, hải sản xuất khẩu;  

- Công nghiệp về bao bì (giấy, kim loại, chất dẻo), bao bì cao cấp;  

- Công nghiệp may mặc xuất khẩu; da giày (giới hạn số lượng công nhân dưới 
5000 người); 

- Một số dịch vụ phục vụ hoạt ñộng khu công nghiệp (văn phòng, hội nghị, 
căn tin,...); 

- Một số ngành công nghiệp khác sử dụng thiết bị công nghệ hiện ñại. 

6. Thời hạn quy hoạch 

Thời hạn quy hoạch ñược xác ñịnh trên cơ sở kế hoạch thực hiện quy hoạch 
theo ðiều 48 Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014. 

7. ðộng lực phát triển của khu vực lập quy hoạch 

Khu công nghiệp Phú Bài là Khu công nghiệp trọng ñiểm của tỉnh Thừa Thiên Huế, 
với vị trí tiếp giáp với tuyến ñường tránh Quốc lộ 1 và có vị trí thuận lợi trên tuyến 
ñường Cao tốc Cam Lộ - Túy Loan nối 3 tỉnh, thành phố miền Trung là Quảng Trị, 
Thừa Thiên Huế và thành phố ðà Nẵng. Do ñó với việc ñưa vào vận hành tuyến cao tốc 
Cam Lộ - La Sơn vào năm 2021 sẽ tạo ra các ñộng lực ñể phát triển kinh tế miền trung, 
trong ñó Khu công nghiệp Phú Bài mở rộng (giai ñoạn IV), thị xã Hương Thủy, tỉnh 
Thừa Thiên Huế sẽ giải quyết các nhu cầu ñầu tư xây dựng cho các doanh nghiệp 
sản xuất, chế biến các sản phẩm có chất lượng cao, có công nghệ tiên tiến, thân thiện 
với môi trường, ñáp ứng linh hoạt nhu cầu ña dạng về quy mô sử dụng ñất, hướng 
ñến hình thành khu công nghiệp hiện ñại, xanh, sạch và phát triển bền vững của tỉnh 
Thừa Thiên Huế nói riêng và khu vực miền Trung nói chung. 

8. Các nội dung ñiều chỉnh quy hoạch 

- ðiều chỉnh quy mô khu vực lập quy hoạch từ 515,3 ha thành 497,55 ha (ñể 
phù hợp với quy mô Khu công nghiệp Phú Bài ñã ñược Thủ tướng Chính phủ thống 
nhất ñiều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tại 
Văn bản số 962/TTg-KTN ngày 19 tháng 6 năm 2014). 

- ðiều chỉnh phạm vi ranh giới lập quy hoạch nhằm phù hợp với hiện trạng 
sử dụng ñất theo hướng giảm khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng, tránh 
ảnh hưởng tác ñộng tới dòng chảy của sông Phú Bài và kết nối giao thông khu vực 
mở rộng (giai ñoạn IV) với Tỉnh lộ 15, ñường tránh Quốc lộ 1A. ðịnh hướng trong 
tương lai khi tuyến cao tốc Cam Lộ - Túy Loan hoàn thành, hướng kết nối ra Tỉnh lộ 15 
sẽ tiếp cận ñường cao tốc nhanh chóng, tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển 
hàng hóa liên tỉnh. 

- ðiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất, hệ thống hạ tầng ñể ñảm bảo giữ lại khu vực 
nghĩa trang tập trung có quy mô và các công trình tâm linh, tạo ñược sự ñồng thuận 
của người dân trong khu vực quy hoạch, tăng khả năng thu hút ñầu tư cho Khu công nghiệp 
Phú Bài mở rộng (giai ñoạn IV). 
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9. Quy hoạch sử dụng ñất và ñịnh hướng các khu chức năng 

- Cơ cấu sử dụng ñất: 

TT Loại ñất 

Quy hoạch ñã 
phê duyệt 

Quy hoạch ñiều 
chỉnh 

Thay ñổi 
(Tăng/Giảm) Diện 

tích 
(ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

Diện 
tích 
(ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

1 ðất ñiều hành và dịch vụ 10,94 2,12 19,06 3,83 8,12 

2 ðất nhà máy, xí nghiệp 290,62 56,40 292,52 58,79 1,90 

3 ðất kho bãi 9,60 1,86 18,14 3,65 8,54 

4 ðất cây xanh, mặt nước 87,07 16,90 83,02 16,69 -4,05 

5 ðất ñầu mối Hạ tầng kỹ thuật 9,41 1,83 6,62 1,33 -2,79 

6 ðất giao thông 107,66 20,89 78,19 15,71 -29,47 

Tổng 515,30 100,00 497,55 100,00 -17,75 

- ðịnh hướng các khu chức năng: Khu công nghiệp Phú Bài mở rộng (giai 
ñoạn IV), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ñược chia thành 2 phân khu chức 
năng, làm cơ sở quản lý, lập quy hoạch chi tiết hoặc phân khu theo từng giai ñoạn 
phát triển như sau: 

+ Khu công nghiệp phía Bắc (ñợt 1), bao gồm các chức năng chính: Nhà máy 
xí nghiệp sản xuất, kho bãi, khu hành chính công cộng, dịch vụ, cây xanh công viên 
ven sông Phú Bài, sông Phú Bài và hành lang bảo vệ sông, hạ tầng kỹ thuật… 

+ Khu công nghiệp phía Nam (ñợt 2), bao gồm các chức năng chính: Nhà máy 
xí nghiệp sản xuất, khu hành chính công cộng, dịch vụ, cây xanh công viên tập trung, 
khu hạ tầng ñầu mối kỹ thuật, kho bãi… 

Bảng quy hoạch sử dụng ñất theo ñợt 

TT Chức năng sử dụng Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

A Khu công nghiệp phía Bắc (ñợt 1)   

1 ðất ñiều hành và dịch vụ 1,73 2,01 

2 ðất nhà máy xí nghiệp 34,22 39,85 

3 ðất kho bãi 6,10 7,10 

4 ðất cây xanh, mặt nước 12,67 14,75 

5 ðất sông và hành lang bảo vệ 13,35 15,55 

6 ðất ñầu mối Hạ tầng kỹ thuật 1,23 1,43 

7 ðất giao thông 16,57 19,30 

 Tổng diện tích ñợt 1 85,87 100 
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TT Chức năng sử dụng Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

B Khu công nghiệp phía Nam (ñợt 2)   

1 ðất ñiều hành và dịch vụ 17,33 4,21 

2 ðất nhà máy xí nghiệp 258,30 62,74 

3 ðất kho bãi 12,04 2,92 

4 ðất cây xanh, mặt nước 57,00 13,85 

5 ðất ñầu mối Hạ tầng kỹ thuật 5,39 1,31 

6 ðất giao thông 61,62 14,97 

 Tổng diện tích ñợt 2 411,68 100 

 Tổng diện tích cả 2 ñợt 497,55  

10. Tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan 
a) Bố cục không gian kiến trúc toàn khu: 
- Không gian kiến trúc, cảnh quan khu công nghiệp: ðược tạo lập và gắn kết 

hài hòa với nhiều cây xanh, mặt nước nhằm tạo ra môi trường làm việc tốt cho người 
lao ñộng, bao gồm khu vực hành chính, dịch vụ công cộng; khu vực nhà máy, nhà 
xưởng sản xuất; khu vực nhà kho, bến bãi; khu vực cây xanh cảnh quan, công viên 
tập trung. 

- Trục không gian chính khu công nghiệp: 
+ Trục Bắc Nam: ðường trục chính Bắc Nam của khu công nghiệp nối với 

ñường tránh Quốc lộ 1A; ñây là ñường trục chính của Khu công nghiệp Phú Bài mở 
rộng (giai ñoạn IV) - ñợt 1 có mặt cắt ngang rộng 36m, tạo trục cảnh quan từ tuyến 
giao thông ñối ngoại vào khu công nghiệp. 

+ Trục ðông Tây: ðường trục chính ðông Tây của Khu công nghiệp nối với 
Tỉnh lộ 15; ñây là ñường trục chính của Khu công nghiệp Phú Bài mở rộng (giai ñoạn 
IV) - ñợt 2 có mặt cắt ngang rộng 61,5m. Bố trí dải cây xanh cách ly kết hợp kênh 
thoát nước mưa giữa làn ñường chính và ñường gom, dải cây xanh giữa ñường gom 
và khu vực nhà máy, hình thành trục không gian xanh cho Khu công nghiệp và khu vực.  

- Không gian cửa ngõ và ñiểm nhấn khu công nghiệp: Bố trí khu công trình 
hành chính dịch vụ tại khu vực ñường trục chính nối từ ñường tránh Quốc lộ 1A và 
Tỉnh lộ 15 vào Khu công nghiệp, là vị trí thuận lợi ñể tiếp cận từ các hướng. Khu 
công trình hành chính dịch vụ này là công trình ñiểm nhấn kiến trúc có tính chất cửa ngõ 
của Khu công nghiệp. 

b) Các quy ñịnh về chỉ tiêu quy hoạch, không gian kiến trúc cảnh quan  
- Các khu vực xây dựng nhà máy, kho tàng: 
+ Mật ñộ xây dựng tối ña: 60%; 
+ Tầng cao trung bình: 03 tầng; 
+ Tầng cao tối ña: 07 tầng; 
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+ Hệ số sử dụng ñất: 2,4 lần. 
- Các khu vực trung tâm ñiều hành và dịch vụ: 
+ Mật ñộ xây dựng tối ña: 50%; 
+ Tầng cao tối ña: 09 tầng; 
+ Tầng cao trung bình: 05 tầng; 
+ Hệ số sử dụng ñất: 3,0 lần. 
- Các khu vực công trình hạ tầng kỹ thuật: 
+ Mật ñộ xây dựng tối ña: 50%; 
+ Tầng cao tối ña: 03 tầng; 
+ Tầng cao trung bình: 01 tầng; 
+ Hệ số sử dụng ñất: 01 lần. 
- Các khu vực công viên, cây xanh: 
+ Mật ñộ xây dựng tối ña: 5%; 
+ Tầng cao tối ña: 01 tầng; 
+ Tầng cao trung bình: 1 tầng; 
+ Hệ số sử dụng ñất: 0,05 lần. 
Ghi chú: Chiều cao xây dựng và mật ñộ xây dựng tương ứng các công trình 

xây dựng nhà máy, kho tàng cụ thể phải ñảm bảo tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về quy hoạch xây dựng. 

11. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 
a) Quy hoạch giao thông: 
* Các tuyến ñường nằm ngoài ranh giới khu công nghiệp và có ảnh hưởng trực tiếp 

ñến kết nối liên vùng và sự phát triển của khu công nghiệp: Quốc lộ 1A ñoạn tránh 
thành phố Huế; Tỉnh lộ 15 tiếp giáp tại phía Tây khu vực quy hoạch có lộ giới ñược 
xác ñịnh theo quy hoạch giao thông ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

* Mạng lưới các tuyến trong khu công nghiệp: 
- ðường ñối ngoại: 
+ Mặt cắt 1-1: Là trục ñối ngoại và trục chính khu công nghiệp giai ñoạn IV - 

ñợt 2; quy mô mặt cắt ngang rộng 61,50m (7m+11,25m+25m+11,25m+7m); 
+ Mặt cắt 4-4: Là trục ñối ngoại và trục chính khu công nghiệp giai ñoạn IV - 

ñợt 1; quy mô mặt cắt ngang rộng 36,00m (5m+11m+4m+11m+5m). 
- ðường khu vực công nghiệp:  
+ Mặt cắt 2-2: Mặt cắt ngang rộng 29,00m (7m+7,5m+7,5m+7m); 
+ Mặt cắt 3-3: Mặt cắt ngang rộng 24,50m (7m+5,25m+5,25m+7m); 
+ Mặt cắt 5-5: ðường khu vực khu công nghiệp thuộc giai ñoạn IV - ñợt 1, mặt 

cắt ngang rộng 19,50m (5m+5,5m+5,5m+5m); 
+ Mặt cắt 6-6: ðường bao quanh ranh giới khu công nghiệp, mặt cắt ngang 

rộng 20,00m (bao gồm ñường bao dân sinh và hành lang cách ly khu công nghiệp). 
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* Công trình phục vụ giao thông: 
- Bãi ñỗ xe kết hợp cùng khu bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật khác, ñảm 

bảo ñáp ứng nhu cầu ñỗ xe; 
- Các bãi ñỗ xe khác ñược bố trí trong các nhà máy, xí nghiệp, trong khuôn 

viên khu công cộng dịch vụ của khu công nghiệp.  
b) Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật: 
* San nền: 
- ðối với khu vực giai ñoạn IV - ñợt 1: Giữ nguyên nền san gạt Hxd ≥ +4,30m, san 

lấp cục bộ ñảm bảo thoát nước cho toàn khu vực. 
- Cao ñộ khống chế các khu vực xây dựng mới (khu vực giai ñoạn IV - ñợt 2) 

như sau: 

+ Khu vực công trình dịch vụ, phụ trợ: Hxd ≥ +6,00m; 

+ Khu vực công nghiệp:                          Hxd ≥ +6,50m; 

+ Khu vực kho tàng, bến bãi:                  Hxd ≥ +7,00m; 

+ Khu vực công viên, cây xanh:   Hxd ≥ +5,0m. 
* Thoát nước mưa: 
- Sử dụng hệ thống thoát nước riêng; 
- Bố trí 02 tuyến kênh tiêu nước mưa với kích thước BxH=15mx2m chạy dọc 

tuyến ñường mặt cắt 1-1, hệ thống cống nhánh ñấu nối vào tuyến kênh tiêu nước mưa 
sau ñó thoát ra sông Phú Bài; 

- Bố trí các cống thoát nước mưa có kích thước D600-D2500 dọc các trục giao 
thông thoát ra trục kênh tiêu nước mưa sau ñó thoát ra sông Phú Bài; 

- Toàn bộ khu công nghiệp ñược chia làm 02 lưu vực thoát nước chính: 
+ Lưu vực 1 là phần phía Bắc bao gồm toàn bộ diện tích khu vực khu công 

nghiệp Phú Bài giai ñoạn IV - ñợt 1 diện tích khoảng 86 ha, hướng thoát chính ra 
sông Phú Bài; 

+ Lưu vực 2 là phần phía Nam bao gồm toàn bộ diện tích khu vực khu công 
nghiệp Phú Bài giai ñoạn IV - ñợt 2 diện tích khoảng 412 ha, hướng thoát ra hệ thống 
kênh tiêu nước chạy dọc tuyến ñường trục chính khu công nghiệp (mặt cắt giao thông 
1-1) sau ñó thoát về sông Phú Bài. 

- Kè chống sạt lở và bảo vệ bờ sông Phú Bài và xung quanh khu vực quy hoạch 
(ñối với khu vực có ñịa hình phức tạp). 

c) Quy hoạch cấp ñiện và chiếu sáng: 
* Nguồn ñiện: 
- Nhu cầu cấp ñiện cho khu vực quy hoạch khoảng 62MW; 
- Nguồn cung cấp ñiện: Lắp ñặt mới trạm biến áp 110/22KV Phú Bài 2 có công 

suất 2x40MVA theo tiểu dự án Trạm biến áp 110KV Khu công nghiệp Phú Bài 2 và 
ñấu nối thuộc dự án lưới ñiện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, sử dụng vốn vay 
ODA của Chính phủ ðức (dự án thành phần 2, giai ñoạn 2) ñã ñược Bộ Công Thương 
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phê duyệt tại Quyết ñịnh số 2306/Qð-BCT ngày 29 tháng 6 năm 2018 ñể cung cấp 
ñiện cho Khu công nghiệp. Trong giai ñoạn ñầu, sử dụng nguồn cung cấp ñiện ñược 
lấy từ trạm 110KV hiện có ở Khu công nghiệp giai ñoạn I, II, III. 

* Mạng lưới ñiện trung áp: Sử dụng cấp ñiện áp chuẩn 22KV cấp ñiện cho các 
phụ tải trong khu vực, các xuất tuyến ñược lấy từ trạm 110/22KV nằm ở phía ðông Bắc 
khu vực. Các tuyến cáp 22KV ñược bố trí ñi ngầm. 

* Chiếu sáng ñường: Nguồn cấp cho chiếu sáng ñèn ñường sẽ ñược lấy từ các 
trạm biến áp gần nhất cho từng khu vực ñảm bảo chiều dài tuyến ≤ 1.500m; ðèn 
ñường sử dụng loại ñèn LED công suất bóng từ 150w-200w. 

d) Quy hoạch cấp nước: 
- Nhu cầu cấp nước trung bình của khu vực quy hoạch khoảng 5.900 m3/ng.ñ. 
- Nguồn nước: Xác ñịnh theo Quy hoạch cấp nước tỉnh Thừa Thiên Huế ñến 

năm 2020, tầm nhìn ñến năm 2030 ñã ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Giai 
ñoạn ñầu khi hạ tầng cấp nước từ nhà máy nước tập trung chưa xây dựng, sử dụng 
nguồn cấp nước từ nhà máy nước Phú Bài (cấp nước cho khu công nghiệp Phú Bài) 
và các nguồn có sẵn; giai ñoạn dài hạn khi hạ tầng cấp nước theo quy hoạch ñược ñầu tư 
hoàn thiện, tiến hành ñấu nối nguồn bổ sung phục vụ nhu cầu khu vực quy hoạch.  

- Mạng lưới ñường ống: Mạng lưới ñường ống chính trong khu vực ñược thiết 
kế dạng mạng vòng kết hợp mạng nhánh, kích thước từ D110-D400, ñảm bảo cấp nước 
liên tục, an toàn, ñáp ứng ñủ nhu cầu dùng nước cho các ñối tượng và phù hợp với 
khu vực thiết kế; 

- Hệ thống cấp nước chữa cháy ñược thiết kế kết hợp với hệ thống cấp nước 
chính. Họng cứu hoả ñược bố trí trên các tuyến ống D110 trở lên; khoảng cách tối ña 
giữa các họng cứu hỏa là 150m. 

e) Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang: 
* Thoát nước thải: 
- Dự báo lượng nước thải phát sinh trung bình của khu vực quy hoạch khoảng 

5.700 m3/ng.ñ. 
- Giải pháp thiết kế: 
+ Toàn bộ nước thải thuộc Khu công nghiệp Phú Bài giai ñoạn IV - ñợt 1 ñược 

thu gom và ñưa về trạm xử lý nước thải thuộc Khu công nghiệp Phú Bài giai ñoạn II 
theo Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường dự án ðầu tư xây dựng và kinh doanh kết 
cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bài giai ñoạn IV, ñợt 1 ñã ñược Bộ Tài nguyên và 
Môi trường phê duyệt tại Quyết ñịnh số 445/Qð-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2019; 

+ Toàn bộ nước thải thuộc Khu công nghiệp Phú Bài giai ñoạn IV - ñợt 2 sẽ 
ñược thu gom và xử lý tại trạm xử lý nước thải ñược xây dựng mới tại khu ñất hạ 
tầng kỹ thuật của khu quy hoạch với công suất khoảng 7.600 m3/ng.ñ. 

- Xây dựng hồ chỉ thị sinh học môi trường với dung tích chứa khoảng 
40.000m3/ng.ñ (diện tích khoảng 02 ha) trong phần ñất hạ tầng kỹ thuật của trạm xử 
lý nước thải ñể lưu giữ nước thải công nghiệp sau khi ñã qua hệ thống xử lý nước thải 
của khu vực quy hoạch trong vòng ít nhất 05 ngày trước khi xả thải ra môi trường 
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theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 69/2017/Qð-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2017 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành “Quy ñịnh về việc xây dựng và vận 
hành hồ chỉ thị sinh học môi trường trong quản lý nước thải công nghiệp trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế”. Tận dụng nước thải sau xử lý lưu giữ trong hồ chứa ñể phục 
vụ nhu cầu tưới cây, rửa ñường, dự phòng cứu hỏa, giảm áp lực cung cấp nước sạch 
cho khu vực thiết kế. 

* Quản lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường: 
- Khối lượng chất thải rắn phát sinh khu vực khoảng 80 tấn/ngày. 
- Chất thải rắn sau khi ñược thu gom, phân loại theo quy ñịnh sẽ ñưa về xử lý 

tại khu xử lý rác tập trung theo quy hoạch. 
- Chất thải rắn ñộc hại các nhà máy phải có phương án xử lý riêng. 
* Nghĩa trang: Khoanh vùng, trồng cây xanh cách ly, chấm dứt việc phát triển 

mới các nghĩa ñịa trong khu vực quy hoạch. Khi có nhu cầu thu hồi ñất, các nghĩa ñịa 
hiện trạng sẽ chuyển ñến các khu nghĩa trang tập trung theo quy hoạch. 

f) Quy hoạch thông tin liên lạc: 
Xây dựng mạng lưới thông tin liên lạc ñảm bảo các nhu cầu sử dụng theo từng 

khu vực và từng giai ñoạn; hệ thống ñường ống thông tin liên lạc ñược thiết kế ñi 
ngầm, gồm các hệ thống cống, bể cáp và hầm cáp chạy trên vỉa hè. 

g) ðánh giá môi trường chiến lược: 
* Giải pháp bảo vệ môi trường trong kỳ quy hoạch 
- Các công trình hạ tầng kỹ thuật như: ðường giao thông, bãi ñỗ xe, trạm xử lý 

nước thải,... tạo lập thêm không gian xanh và có hành lang cách ly giữa các công 
trình công cộng với các công trình này như: ðảm bảo cách ly cây xanh ñối với công 
trình ven trục giao thông tối thiểu 2m; vùng ñệm khu xử lý nước thải sẽ xây dựng 
hàng rào quanh công trình, trồng cây xanh với chiều rộng 10m; trồng cây xanh bao 
phủ bãi ñỗ xe, bố trí khuất tầm mắt không gây ảnh hưởng ñến khu dân cư. 

- Bảo vệ và khống chế ô nhiễm môi trường ñất bằng việc xây dựng cơ sở dữ 
liệu về môi trường ñất và thông tin về nguồn gây ô nhiễm ñất. Bố trí thêm các ñiểm 
quan trắc ở các khu vực quy hoạch chịu tác ñộng tổng hợp của nước thải và chất thải 
công nghiệp. 

- Bảo vệ và khống chế ô nhiễm môi trường nước: Kiểm soát chặt chẽ các hoạt 
ñộng xả thải từ các vực sản xuất, xử lý ñạt tiêu chuẩn mới ñược phép xả ra nguồn tiếp 
nhận. Thực hiện ñồng bộ các dự án thoát nước kết hợp tổ chức ñường giao thông, hệ 
thống thu gom nước thải… không ñể xả thải trực tiếp vào nguồn nước.  

- Bảo vệ và khống chế ô nhiễm chất thải rắn: Áp dụng quy trình phân loại chất 
thải rắn, chất thải nguy hại ngay tại nguồn ñể việc xử lý ñạt hiệu quả.  

- Bảo vệ và khống chế ô nhiễm không khí - tiếng ồn: Hạn chế ô nhiễm không 
khí, tiếng ồn và ùn tắc thông qua việc sử dụng ñất hợp lý về việc xây dựng các công 
trình giao thông.  

* Giải pháp thích ứng và giảm thiểu biến ñổi khí hậu: Thiết lập kế hoạch, kiểm 
soát, giám sát chất lượng môi trường nước, ñất, không khí, tiếng ồn, chất thải rắn 
ñịnh kỳ dựa trên các chỉ tiêu quan trắc thực tế. 
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h) Các hạng mục ưu tiên ñầu tư: 
- Tổ chức cắm mốc giới theo ñồ án quy hoạch chung ñã ñược phê duyệt. 
- Ưu tiên lập các quy hoạch phục vụ phát triển công nghiệp như: Quy hoạch 

chi tiết 1/500 Khu công nghiệp Phú Bài mở rộng (giai ñoạn IV) ñợt 1; Quy hoạch 
phân khu 1/2000 Khu công nghiệp Phú Bài mở rộng (giai ñoạn IV) ñợt 2; mở rộng và 
nâng cấp tuyến ñường Tỉnh lộ 15 và ñường tránh Quốc lộ 1A. 

- Lập dự án ñầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ 
phát triển công nghiệp theo quy hoạch ñược phê duyệt./. 
  

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                    

Số: 44/NQ-HðND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 5 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc thông qua ðề án Bộ tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương  

ñối với Thừa Thiên Huế - ñô thị có tính chất ñặc thù trên nền tảng bảo tồn 
và phát huy giá trị di sản cố ñô và bản sắc văn hóa Huế 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 8 

 
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 ñô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 
Căn cứ Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị 

về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2045; 
Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại ñô thị; 
Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của ñơn vị hành chính và phân loại ñơn vị 
hành chính; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 445/Qð-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt ñiều chỉnh ðịnh hướng phát triển hệ thống ñô thị Việt Nam ñến 
năm 2025 và tầm nhìn ñến năm 2050; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 86/2009/Qð-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1659/Qð-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển ñô thị quốc gia giai ñoạn 2012 - 2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 649/Qð-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt ñồ án ðiều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế ñến 
năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2050;  

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn lập, thẩm ñịnh và phê duyệt Chương trình phát triển ñô thị; 

Căn cứ Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế 
tại Hội nghị Tỉnh ủy (Khóa XV) phiên họp bất thường ngày 16 tháng 4 năm 2020 
thông qua ðề án xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương 
trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố ñô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế 
chính sách ñặc thù ñối với Thừa Thiên Huế;      
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Xét Tờ trình số 3639/TTr-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ñề nghị ban hành ðề án Bộ tiêu chí thành phố trực thuộc 
Trung ương ñối với Thừa Thiên Huế - ñô thị có tính chất ñặc thù trên nền tảng bảo tồn 
và phát huy giá trị di sản cố ñô và bản sắc văn hóa Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban 
Pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh và  ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua ðề án Bộ tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương ñối với 
Thừa Thiên Huế - ñô thị có tính chất ñặc thù trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị 
di sản cố ñô và bản sắc văn hóa Huế (kèm theo ðề án) với một số ñề xuất như sau: 

1. Về các tiêu chí ñặc thù về phân loại ñô thị cho ñô thị Thừa Thiên Huế 
-  Phạm vi ñánh giá phân loại ñô thị loại I: Phạm vi ñánh giá các tiêu chí nội thành, 

nội thị gồm các phường của thành phố Huế mở rộng, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy; 
phạm vi ñánh giá các tiêu chí ngoại thị là phần còn lại của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Tiêu chí ñánh giá phân loại ñô thị loại I: 

+ Tiêu chí về Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình ñộ phát triển kinh tế - xã hội: 
Không áp dụng ñiểm liệt. 

+ Tiêu chí về Mật ñộ dân số: Không áp dụng ñiểm liệt và ñạt ñiểm tối thiểu.  

2. Về các tiêu chuẩn ñặc thù về ñơn vị hành chính ñối với Thừa Thiên Huế. 
- Mô hình ñô thị: Có 09 ñơn vị hành chính gồm thành phố Huế (mở rộng), thị xã 

Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thị xã Phong ðiền và 05 huyện. 
- Tiêu chuẩn ñơn vị hành chính ñối với Thừa Thiên Huế: 

+ Tiêu chuẩn về Tỷ lệ số quận trên tổng số ñơn vị hành chính cấp huyện: Không 
xem xét. 

+ Tiêu chuẩn về Cơ cấu và trình ñộ phát triển kinh tế - xã hội: Xếp loại ñạt. 

3. Về các tiêu chí ñặc thù về ñiều chỉnh ñịa giới hành chính ñể mở rộng thành 
phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- ðược áp dụng Khoản 2, ðiều 3 của Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 
tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ñơn vị hành chính 
cấp huyện, cấp xã trong giai ñoạn 2019 - 2021. 

- ðược áp dụng Khoản 3, ðiều 31 của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 
tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của ñơn vị hành chính 
và phân loại ñơn vị hành chính. 

4. Về các tiêu chí ñặc thù về xây dựng ñô thị Phong ðiền trở thành thị xã.  
- Tiêu chí ñánh giá phân loại ñô thị loại IV: ðối với tiêu chí về Mật ñộ dân số: 

Không áp dụng ñiểm liệt và ñạt ñiểm tối thiểu. 
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- Tiêu chuẩn thành lập thị xã: ðối với tiêu chuẩn về Tỷ lệ số phường trên 
tổng số ñơn vị hành chính cấp xã: Xếp loại ñạt. 

ðiều 2. ðiều khoản thi hành 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền 

xem xét, quyết ñịnh. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, Tổ 

ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo 
nhiệm vụ, quyền hạn ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, kỳ họp 
bất thường lần thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 5 năm 2020./. 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                    

 

 

 

ðỀ ÁN 
BỘ TIÊU CHÍ THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG ðỐI VỚI 

THỪA THIÊN HUẾ - ðÔ THỊ CÓ TÍNH CHẤT ðẶC THÙ TRÊN NỀN TẢNG 
BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁI TRỊ DI SẢN CỐ ðÔ VÀ BẢN SẮC  

VĂN HÓA HUẾ  
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HðND ngày 08 tháng 5 năm 2020  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

I. SỰ CẦN THIẾT LẬP ðỀ ÁN 

Ngày 10 tháng 12 năm 2019, Bộ Chính trị ñã ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW 
về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2045 
(Nghị quyết số 54-NQ/TW). Trong ñó, ñã xác ñịnh mục tiêu ñến năm 2025, Thừa 
Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy 
giá trị di sản cố ñô và bản sắc văn hóa Huế, với ñặc trưng “Văn hóa, di sản, sinh thái, 
cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh”.  

Ngày 20 tháng 02 năm 2020, Văn phòng Chính phủ ñã ban hành Thông báo số 
55/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm 
việc với lãnh ñạo tỉnh Thừa Thiên Huế; Trong ñó, ñã ñồng ý một số kiến nghị của 
tỉnh, cụ thể: “Về xây dựng Bộ tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương ñối với Thừa 
Thiên Huế - ñô thị có tính chất ñặc thù trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di 
sản cố ñô và bản sắc văn hóa Huế: Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ ngành, ñịa phương liên quan xây dựng ðề án 
theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 54-NQ/TW, trình Chính phủ trong 
Quý II năm 2020”. 

Ngày 17 tháng 4 năm 2020, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ñã ban hành Nghị quyết 
số 16-NQ/TU tại Hội nghị Tỉnh ủy (Khóa XV) phiên bất thường họp ngày 16/4/2020 
thông qua ðề án xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương 
trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố ñô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế 
chính sách ñặc thù ñối với Thừa Thiên Huế. 

Tiêu chuẩn của Thành phố trực thuộc Trung ương ñược quy ñịnh tại ðiều 4 của 
Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội về tiêu chuẩn của ñơn vị hành chính và phân loại ñơn vị hành chính (Nghị quyết 
số 1211/2016/UBTVQH13). Trong ñó, bao gồm 05 tiêu chuẩn về: Quy mô dân số; 
Diện tích tự nhiên; ðơn vị hành chính trực thuộc; ðã ñược công nhận là ñô thị loại 
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ñặc biệt hoặc loại I (ñược quy ñịnh tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, ngày 
25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại ñô thị - Nghị quyết số 
1210/2016/UBTVQH13) và Cơ cấu, trình ñộ phát triển kinh tế - xã hội. 

ðánh giá theo các tiêu chí ñô thị loại I ñược quy ñịnh tại ðiều 4, Nghị quyết  số 
1210/2016/UBTVQH13, Thừa Thiên Huế có các tiêu chuẩn khó ñạt ñược bao gồm: 
Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình ñộ phát triển kinh tế - xã hội; Mật ñộ dân số. 

ðánh giá theo các tiêu chuẩn còn lại ñược quy ñịnh tại ðiều 4 của Nghị quyết số 
1211/2016/UBTVQH13, Thừa Thiên Huế có các tiêu chuẩn chưa ñạt ñược bao gồm: 
Tỷ lệ số quận trên tổng số ñơn vị hành chính cấp huyện; Cơ cấu, trình ñộ phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 có quy ñịnh về phân loại ñô thị áp dụng 
cho một số ñô thị có tính chất ñặc thù tại ðiều 9. Theo ñó, một số tiêu chí có thể thấp hơn 
mức quy ñịnh chung. Tiêu chuẩn ñơn vị hành chính quy ñịnh trong Nghị quyết số 
1211/2016/UBTVQH13 tại Khoản 5 ðiều 15 cũng có ñề cập ñến yếu tố ñặc thù. 

Tuy nhiên ñến nay, các tiêu chí ñể nhận diện ñô thị ñặc thù về di sản chưa ñược 
các cơ quan có thẩm quyền thể chế hóa cụ thể ñể áp dụng. 

Nghị quyết số 54-NQ/TW xác ñịnh “Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc 
Trung ương theo các tiêu chí ñặc thù, trong ñó, trọng tâm là các tiêu chí về văn hóa 
ñặc sắc và ñô thị di sản”. 

Từ ñó, các Tiêu chí nhận diện ñô thị có tính chất ñặc thù về văn hóa ñặc sắc và 
di sản ñược nghiên cứu, ñề xuất ñể lượng hóa là cần thiết cho Thừa Thiên Huế trong 
quá trình phát triển ñô thị Thừa Thiên Huế theo ñịnh hướng “bảo tồn và phát huy giá 
trị di sản cố ñô và bản sắc văn hóa Huế” tại Nghị quyết số 54-NQ/TW. 

Việc xây dựng Bộ tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương ñối với Thừa Thiên 
Huế - ñô thị có tính chất ñặc thù trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố ñô 
và bản sắc văn hóa Huế là hết sức cần thiết cho Thừa Thiên Huế ñược áp dụng một số 
yếu tố ñặc thù trong phân loại ñô thị và tiêu chuẩn ñơn vị hành chính, là ñiều kiện cần 
ñể ñảm bảo phân loại ñô thị loại I ñối với Thừa Thiên Huế trong quá trình xây dựng 
ñề án Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 

II. MỤC TIÊU 

1. Xây dựng các tiêu chí nhận diện ñô thị có tính chất ñặc thù về văn hóa ñặc sắc 
và di sản ñể có cơ sở khoa học xác ñịnh Thừa Thiên Huế là ñô thị có tính chất ñặc thù 
về văn hóa ñặc sắc và di sản.  

2. Trên cơ sở xác ñịnh Thừa Thiên Huế là ñô thị có tính chất ñặc thù về văn hóa 
ñặc sắc và di sản, kiến nghị các nội dung ñặc thù ñối với ñô thị Thừa Thiên Huế về 
tiêu chí phân loại ñô thị, tiêu chuẩn ñơn vị hành chính, mô hình ñô thị trực thuộc 
Trung ương,… hướng tới mục tiêu Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố thuộc 
Trung ương. 
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3. Sản phẩm của ñề án là cơ sở ñể các Bộ, ngành xây dựng ðề án “Xây dựng 
Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và 
phát huy giá trị di sản cố ñô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách ñặc thù ñối 
với Thừa Thiên Huế”. 

III. PHẠM VI VÀ ðỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

1. Phạm vi nghiên cứu: Trên lãnh thổ Việt Nam. 
2. ðối tượng nghiên cứu: Các ñô thị có di sản văn hóa vật thể, phi vật thể ñược 

UNESCO công nhận, trong ñó, tập trung nghiên cứu ñô thị Thừa Thiên Huế. 
IV. CÁC TIÊU CHÍ NHẬN DIỆN ðÔ THỊ CÓ TÍNH CHẤT ðẶC THÙ 

VỀ VĂN HÓA ðẶC SẮC VÀ DI SẢN 

Tại Việt Nam, các ñô thị có chứa ñựng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, 
thường là những ñô thị có lịch sử phát triển lâu ñời và có thể ñại diện cho các giá trị 
lịch sử, văn hóa của ñô thị ñó trong từng thời kỳ. Một số ñô thị có yếu tố di sản ñặc 
trưng như: Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Hội An, ðà Lạt, Hạ Long,... 

Cố ñô Huế là một trong những ñô thị có quỹ kiến trúc di sản giàu có nhất không 
chỉ trong phạm vi cả nước. Hiện nay, Thừa Thiên Huế có khoảng 902 di tích; trong ñó, 
Quần thể di tích Cố ñô Huế ñã ñược công nhận là Di sản văn hóa thế giới, có 29 cụm 
di tích ñã ñược Nhà nước công nhận là Di tích ñặc biệt cấp quốc gia, 118 di tích cấp 
quốc gia và di tích cấp tỉnh,… Các di sản văn hóa gắn với yếu tố cảnh quan thiên nhiên 
của Huế vẫn còn khá nguyên vẹn, ñặc biệt là Kinh thành Huế và hệ thống các di tích 
gắn với yếu tố cảnh quan dọc khu vực hai bên bờ sông Hương.  

Văn hóa Huế là một nền văn hóa ñược làm giàu bởi các dòng văn hóa ñô thị - văn hóa 
làng và văn hóa cung ñình - văn hóa dân. Văn hóa Làng của những làng quê Huế 
phản ánh phong tục, tập quán của cư dân làm ruộng, làm vườn và nghề thủ công. 
Riêng trong lĩnh vực tín ngưỡng dân gian, hằng năm trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
ñều diễn ra những lễ hội, cúng tế ở các làng. Sự dung hợp giữa các dòng văn hóa ñã 
làm giàu cho văn hóa Huế, theo thời gian bổ sung và nâng cao, làm nên bản sắc 
văn hóa riêng. 

Hiện nay, việc nghiên cứu về ñô thị có tính chất ñặc thù về văn hóa và di sản 
còn hạn chế. Do ñó, bên cạnh mục tiêu bảo tồn các giá trị di sản, việc xây dựng các 
Tiêu chí nhận diện ñô thị có tính chất ñặc thù về văn hóa ñặc sắc và di sản còn là 
cơ sở ñể ñề xuất cơ chế, chính sách ñặc thù, ñịnh hướng phát triển ñể Thừa Thiên Huế 
trở thành một ñô thị hiện ñại mà vẫn bảo tồn tốt các di sản văn hóa, phát triển bằng 
chính tiềm năng và thế mạnh của mình. 

1. Các tiêu chí nhận diện ñô thị có tính chất ñặc thù về văn hóa ñặc sắc và 
di sản 
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Qua nghiên cứu, dựa trên kinh nghiệm của các nước, cơ sở lý thuyết và thực tiễn, 
ñề xuất 05 tiêu chí ñể nhận diện ñô thị có tính chất ñặc thù về văn hóa ñặc sắc và di sản 
như sau: 

- Tiêu chí 1: Vai trò lịch sử và yếu tố di sản trong chức năng ñô thị; 
- Tiêu chí 2: Số lượng, quy mô di sản, di tích; 
- Tiêu chí 3: Yếu tố truyền thống trong ñô thị; 
- Tiêu chí 4: Vai trò của di sản trong phát triển kinh tế ñô thị; 
- Tiêu chí 5: Công tác quản lý, bảo tồn di sản. 

2. Bảng ñánh giá các tiêu chí nhận diện ñô thị có tính chất ñặc thù về văn hóa 
ñặc sắc và di sản 

Trong các tiêu chí nêu trên, Thừa Thiên Huế có các tiêu chí thể hiện sự nổi trội 
và ñạt số ñiểm khá cao theo bảng ñánh giá như sau: 

- Về vai trò lịch sử và yếu tố di sản trong chức năng ñô thị: Huế là kinh ñô của 
ñất nước thống nhất trong suốt thời Nguyễn ở thế kỷ XIX và nửa ñầu thế kỷ XX, trở 
thành Cố ñô cuối cùng còn ñược bảo lưu nguyên vẹn nhất tại Việt Nam. Bên cạnh 
kiến trúc ñặc trưng về các công trình cung ñình, lăng tẩm, Huế còn lưu giữ ñược các 
kiến trúc nhà rường, nhà vườn truyền thống. ðô thị Thừa Thiên Huế thể hiện sự kết hợp 
hài hòa, nên thơ giữa các yếu tố con người, kiến trúc và cảnh quan thiên nhiên của 
vùng ñất sông Hương núi Ngự. 

- Về số lượng, quy mô di sản, di tích: Thừa Thiên Huế hiện có 7 di sản thế giới 
ñược UNESCO công nhận, trong ñó có 5 di sản thuộc về 1 triều ñại (triều Nguyễn), 
lại ñủ cả 3 loại hình (Vật thể, Phi vật thể, và Di sản tư liệu). Thừa Thiên Huế cũng có 
2 di tích cấp quốc gia ñặc biệt (tính số lượng cụ thể là 22, gồm 16 thuộc Quần thể di tích 
cố ñô, 6 thuộc tuyến ñường Hồ Chí Minh), 67 di tích cấp quốc gia trong ñó có 1 làng 
di sản (làng cổ Phước Tích), 80 di tích cấp tỉnh; có 3 di sản phi vật thể cấp quốc gia 
(Ca Huế và Dệt Dèng - A Lưới và Lễ mừng cơm mới của người Pa Cô). Có nhiều 
bảo tàng với các sưu tập cổ vật phong phú, trong ñó có 9 nhóm hiện vật gồm 35 cổ vật 
ñã xếp hạng Bảo vật quốc gia,… 

- Về yếu tố truyền thống trong ñô thị: Thừa Thiên Huế hiện có hơn 500 lễ hội; 
có 88 làng nghề, trong ñó có 69 làng nghề truyền thống, 08 làng nghề tiểu thủ công nghiệp 
và 11 làng nghề mới du nhập với hơn 2.600 cơ sở sản xuất. ðô thị Thừa Thiên Huế 
lưu giữ nhiều giá trị văn hóa phi vật thể như: Ca Huế, lễ hội văn hóa, lễ hội dân gian, 
lễ hội tôn giáo, ẩm thực, trang phục,… 

- Về vai trò của di sản trong phát triển kinh tế ñô thị: Di sản ñóng vai trò quan trọng 
trong nền kinh tế của Thừa Thiên Huế. Số lượt khách tham quan hệ thống di sản tại 
tỉnh ñạt trên 90% tổng lượt khách du lịch, tỷ lệ nguồn thu từ du lịch dịch vụ chiếm tỷ 
trọng 48,40% GDP (nếu tính thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm thì tỷ lệ này là 
53,8%). 
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- Về công tác quản lý, bảo tồn di sản: So với các Cố ñô khác của Việt Nam, Huế 
là nơi duy nhất còn bảo lưu ñược khá nguyên vẹn tổng thể kiến trúc nghệ thuật mang 
ñặc trưng kiến trúc cung ñình Nguyễn ñầu thế kỷ XIX. Với tầm quan trọng ñó, tỉnh 
ñã thành lập cơ quan chuyên trách về bảo tồn di sản từ năm 1982 và tổ chức thực hiện 
Quy hoạch bảo tồn di sản, di tích ñã ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Trên cơ sở các tiêu chí ñề xuất, ñánh giá Thừa Thiên Huế là ñô thị có tính chất 
ñặc thù về văn hóa ñặc sắc và di sản với số ñiểm ñạt ñược là 95,8 ñiểm/100 ñiểm. 

Bảng ñánh giá ñô thị Thừa Thiên Huế theo các tiêu chí nhận diện ñô thị có tính chất  
ñặc thù về văn hóa ñặc sắc và di sản  

TT Tiêu chí 
ðơn 

vị 
tính 

Tiêu chuẩn 
ðiểm tối 

ña/tối 
thiểu 

Thực trạng 
ñô thị Thừa 
Thiên Huế 

ðánh 
giá 

ñiểm 
1 Vai trò lịch sử và 

yếu tố di sản trong 
chức năng ñô thị  

    14-20  20 

1.1 Chức năng của ñô 
thị trong lịch sử 
phát triển hệ thống 
ñô thị quốc gia. 

  ðã hoặc ñang là kinh 
ñô/ thủ phủ quốc gia 

10 ðã là Kinh ñô 
của Quốc gia 

10 

ðã là ñô thành trung 
tâm của lộ/phủ/châu 

7   

1.2 Vai trò chức năng 
về yếu tố di sản 
trong phát triển hệ 
thống ñô thị vùng, 
quốc gia (ðược xác 
ñịnh trong các ñồ án 
quy hoạch tỉnh, 
QHC ñô thị). 

  Có xác ñịnh tính chất 
là ñô thị lịch sử hoặc 
ñô thị có giá trị di sản 
văn hóa 

10 Trong QHC 
vùng tỉnh 
Thừa Thiên 
Huế ñã xác 
ñịnh 

10 

Không xác ñịnh 0   

2 Số lượng, quy mô 
di sản, di tích 

    14-20  20 

2.1 Về số lượng di sản 
vật thể ñược 
UNESCO công 
nhận 

 Di 
sản  

≥ 2 5  5 
1 3,5   

2.2 Số lượng di sản văn 
hóa phi vật thể ñược 
UNESCO công 
nhận 

Di 
sản 

≥3 5 Thừa Thiên 
Huế có 5/12 
hạng mục di 
sản phi vật thể 
ñược công 
nhận 

5 

1 3,5   
2.3 Về số lượng di tích, 

bảo vật cấp quốc 
gia. 

 Di 
tích, 
bảo 
vật 

≥10 5 Di tích cấp 
Quốc gia 
Thừa Thiên 
Huế có 17 di 
tích. 

5 

5 3,5   
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TT Tiêu chí 
ðơn 

vị 
tính 

Tiêu chuẩn 
ðiểm tối 

ña/tối 
thiểu 

Thực trạng 
ñô thị Thừa 
Thiên Huế 

ðánh 
giá 

ñiểm 
2.4 Tổng diện tích vùng 

lõi bảo tồn của toàn 
bộ các khu di tích 
lịch sử văn hóa, di 
sản từ cấp quốc gia 
trở lên 

ha ≥100 5 Tính riêng diện 
tích khu vực di 
sản Quần thể di 
tích Cố ñô Huế 
là  315ha; Vùng 
ñệm 71,93ha    

5 

50 3,5   
3 Yếu tố truyền thống 

trong ñô thị 
    14 - 20  20 

3.1 Về số lượng làng 
nghề truyền thống 
ñược bảo tồn trong 
ñô thị. 

 làng ≥10 10 Tỉnh Thừa 
Thiên Huế 
hiện có 88 
làng nghề; 
trong ñó có 69 
làng nghề 
truyền thống, 
08 làng nghề 
tiểu thủ công 
nghiệp và 11 
làng nghề mới 
du nhập với 
hơn 2.600 cơ 
sở sản xuất. 

10 
5 7  

3.2 Số lượng lễ hội 
truyền thống cấp 
huyện trở lên ñược 
tổ chức thường 
xuyên tối thiểu 5 
năm liên tục và liền 
kề năm ñánh giá. 

Lễ 
hội 

≥10 10 Lễ hội dân 
gian: lễ hội 
ðiện hòn Chén; 
Lễ hội lịch sử: 
Lễ hội tôn giáo: 
Lễ Phật ðản, Vu 
Lan...; Festival 
Huế: Festival 
nghề truyền thống. 

 10 

5 7   
4 Vai trò của di sản 

trong phát triển 
kinh tế ñô thị 

    14 - 20  17,3 

4.1 Tổng số lượt khách 
du lịch ñến thăm di 
sản /tổng lượt khách 
du lịch ñến ñô thị 
trong năm 

% ≥50 7 90% 7 
30 4,9   

4.2 Tỷ lệ nguồn thu từ 
du lịch so với GDP 
của ñô thị. 

% ≥ 10 7   
5 4,9 Khoảng 5% 

năm 2018: 
1.682 tỷ/ 
33.513 tỷ 

4,9 
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TT Tiêu chí 
ðơn 

vị 
tính 

Tiêu chuẩn 
ðiểm tối 

ña/tối 
thiểu 

Thực trạng 
ñô thị Thừa 
Thiên Huế 

ðánh 
giá 

ñiểm 

4.3 
Tỷ lệ các công trình 
di tích, di sản ñược 
khai thác sử dụng 

% 
100 6 90% 5,4 
70 4,2 

5 Công tác quản lý, 
bảo tồn di sản 

    14 - 20  18,5 

5.1 Thành lập cơ quan 
chuyên trách về bảo 
tồn di sản 

 ðã thành lập ≥2 năm 5 Trung tâm bảo 
tồn di tích Cố 
ñô Huế thành 
lập từ năm 
1982 

5 

ðã thành lập 3,5   
5.2 Lập quy hoạch bảo 

tồn di sản, di tích 
 ðồ án quy hoạch ñược 

phê duyệt ≥2 năm và 
thực hiện theo quy 

hoạch 

5 Quyết ñịnh số 
105/Qð-TTg 
ngày 
12/2/1996 và 
quyết ñịnh số 
818/Qð-TTg 
ngày 
07/6/2010 phê 
duyệt Dự án 
quy hoạch bảo 
tồn và phát 
huy giá trị di 
tích Cố ñô 
Huế, giai ñoạn 
1996-
2010 và ðề án 
ñiều chỉnh Dự 
án quy hoạch 
bảo tồn và 
phát huy giá 
trị di tích Cố 
ñô Huế, giai 
ñoạn 2010 - 
2020.  

5 

ðã có quy hoạch 3,5  

5.3 Tỷ lệ các công trình 
di sản, di tích ñược 
bảo tồn hàng năm. 

% ≥ 50 5 30 3,5 
30 3,5 

5.4 Tỷ lệ kinh phí chi 
cho công tác bảo 
tồn/Chi ñầu tư 
PTðT 

% ≥20 5 20 5 
 10 3,5 

 TỔNG CỘNG   70-100  95,8 

V. BỘ TIÊU CHÍ THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG CHO THỪA THIÊN HUẾ  

Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X, Thừa 
Thiên Huế ñã ñạt ñược nhiều thành tựu, công tác quy hoạch và quản lý, thực hiện quy hoạch 
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ñạt những kết quả tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ñặc biệt là hạ tầng giao 
thông ñược quan tâm ñầu tư, phát triển. Hoạt ñộng liên kết với các ñịa phương trong 
vùng kinh tế trọng ñiểm miền Trung ñược chú trọng, nhất là trong phát triển du lịch. 
Quần thể Di tích Cố  

phân loại ñô Huế và các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ñược phục hồi, gìn 
giữ, tôn tạo, mang diện mạo của Cố ñô lịch sử. Huế ñược công nhận là thành phố 
Festival của Việt Nam, thành phố văn hóa, du lịch ASEAN, hướng tới thành phố 
vườn, ñô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thân thiện với môi trường”.  

Tuy vậy, với ñặc thù là một cố ñô, ñô thị di sản, luôn tồn tại mâu thuẫn giữa 
bảo tồn và phát triển, việc chỉnh trang, cải tạo, ñầu tư xây dựng mới hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật, phát triển không gian kiến trúc ñô thị, ñặc biệt là khu vực ñô thị trung 
tâm - thành phố Huế phải ñảm bảo hài hòa với không gian văn hóa, lịch sử, ñiều kiện 
tự nhiên.  

Vì vây, với những nét ñặc trưng riêng về di sản, văn hóa, cảnh quan, môi trường 
trong bối cảnh phát triển ñô thị hiện nay, việc ñánh giá, phân loại ñô thị, tiêu chuẩn 
ñơn vị hành chính của Thừa Thiên Huế chưa ñảm bảo ñạt ñược tiêu chí ñô thị loại I 
trực thuộc Trung ương theo quy ñịnh. 

Trong ñó, một số tiêu chí mang tính khách quan mà Thừa Thiên Huế khó ñạt 
ñược và cũng không phải là mục tiêu của Thừa Thiên trong quá trình phát triển như 
Quy mô dân số, Mật ñộ dân số…; Và một số tiêu chí khó ñạt ñược trong giai ñoạn 
trước mắt như tiêu chí Cân ñối thu chi ngân sách, thu nhập bình quân ñầu người,… 
khi Thừa Thiên Huế với vai trò là ñô thị di sản. 

Nghị quyết số 54-NQ/TW nêu rõ: “…hoàn thiện bộ tiêu chí về thành phố trực thuộc 
Trung ương cho Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố ñô và 
bản sắc văn hóa Huế; là cơ sở ñể tiến hành các quy trình, thủ tục trình cấp có thẩm quyền 
về việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương theo quy ñịnh” và  “nghiên cứu 
ban hành các tiêu chí ñặc thù phân loại ñô thị, ñơn vị hành chính, mô hình ñô thị phù hợp 
với Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố ñô và bản sắc 
văn hóa Huế”. 

ðể ñảm bảo các tiêu chí ñô thị loại I và các tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc 
Trung ương ñối với Thừa Thiên Huế cũng như các ñô thị trực thuộc (thành phố Huế 
mở rộng, thị xã Phong ðiền), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị HðND tỉnh ñề xuất 
Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho áp dụng Bộ tiêu chí 
thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm các tiêu chí ñặc thù trong việc phân loại 
ñô thị và tiêu chuẩn ñơn vị hành chính như sau: 

1. Tiêu chí về phân loại ñô thị cho ñô thị Thừa Thiên Huế 
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a) Về phạm vi ñánh giá ñô thị loại I 
Theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 1 Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 quy 

ñịnh: “Thành phố trực thuộc trung ương ñược phân loại ñô thị theo tiêu chí ñô thị loại 
ñặc biệt hoặc ñô thị loại I”. Tại khoản 4 ðiều 4 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 
quy ñịnh một trong những tiêu chuẩn của thành phố Trực thuộc Trung ương “Khu vực 
dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương ñã ñược phân loại ñạt tiêu chí ñô thị 
loại ñặc biệt hoặc ñô thị loại I”.  

Như vậy, theo quy ñịnh hiện hành ñể thành lập ñô thị Thừa Thiên Huế trực 
thuộc Trung ương cần ñánh giá phân loại ñô thị Thừa Thiên Huế theo tiêu chí ñô thị 
loại I với phạm vi ñánh giá phân loại ñô thị toàn tỉnh Thừa Thiên Huế và cần xác ñịnh 
khu vực nội thị, ngoại thị dự kiến. 

Theo ñịnh hướng mô hình ñô thị Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương ñã 
ñược Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị xác ñịnh bao gồm thành phố Huế 
mở rộng, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thị xã Phong ðiền và các huyện 
(theo mô hình thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, không hình thành 
các quận nội thành). 

Do ñó, ñể ñáp ứng việc ñánh giá phân loại ñô thị Thừa Thiên Huế theo quy ñịnh 
tại Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13, ñề xuất phạm vi ñánh giá phân loại ñô thị 
Thừa Thiên Huế theo tiêu chí ñô thị loại I như sau:   

- Phạm vi ñánh giá các tiêu chí nội thành, nội thị: các phường của thành phố Huế 
mở rộng, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy. 

- Phạm vi ñánh giá các tiêu chí ngoại thị: là phần còn lại của tỉnh Thừa Thiên Huế. 
b) Về tiêu chí ñánh giá phân loại ñô thị loại I 
Theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, một ñô thị ñược công nhận phân 

loại ñô thị khi các tiêu chí ñạt mức tối thiểu và tổng số ñiểm của các tiêu chí ñạt từ 75 
ñiểm trở lên. 

ðánh giá theo phân loại ñô thị loại I, hiện nay Thừa Thiên Huế ñạt tổng số ñiểm 
là 77,44 và có 02 tiêu chí chưa ñạt mức tối thiểu (tiêu chí về Vị trí, chức năng, vai 
trò, cơ cấu và trình ñộ phát triển kinh tế - xã hội và tiêu chí về Mật ñộ dân số). 

ðể ñạt phân loại ñô thị loại I, ñề xuất các tiêu chí ñặc thù sau: 
- Tiêu chí về Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình ñộ phát triển kinh tế - xã hội:  
Theo quy ñịnh, trong tiêu chí nêu trên, có tiêu chuẩn về cân ñối thu chi ngân sách 

phải dư và thu nhập bình quân ñầu người năm ñạt mức tối thiểu 1,75 lần so với mức 
bình quân chung của cả nước.  

Hiện nay, Thừa Thiên Huế chưa ñảm bảo cân ñối thu chi ngân sách và thu nhập 
bình quân ñầu người năm chỉ ñạt 0,8 lần so với mức bình quân chung của cả nước. 
Tuy nhiên, chỉ số chênh lệch giàu nghèo của Thừa Thiên Huế ñứng thứ 02 khu vực 
Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung và ñứng thứ 8 của cả nước.  
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Thời gian qua, Thừa Thiên Huế luôn ñẩy mạnh công tác kêu gọi ñầu tư ñể phát 
triển kinh tế, song luôn kiên ñịnh mục tiêu phát triển gắn với việc giữ gìn cảnh quan 
môi trường và bảo tồn các giá trị di sản. Ở những khu vực cần giữ gìn, bảo vệ, tuyệt 
ñối không ñầu tư những dự án làm ảnh hưởng ñến di tích, cảnh quan môi trường; Các 
ngành lĩnh vực có khả năng thúc ñẩy tăng trưởng nhanh kinh tế, tăng GDP ñầu người 
như công nghiệp nặng, khai thác khoáng sản, nhiệt ñiện than,… tỉnh cũng không ñặt 
mục tiêu kêu gọi ñầu tư. ðiều này làm hạn chế ñến việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Với những nội dung phân tích nêu trên, ñề nghị không áp dụng ñiểm liệt ñối với 
Thừa Thiên Huế theo tiêu chí này (ñánh giá ñạt 13,93 ñiểm, theo quy ñịnh từ 15-20 ñiểm). 

- Tiêu chí về Mật ñộ dân số: 
Theo quy ñịnh, Mật ñộ dân số toàn ñô thị phải lớn hơn 2.000 người/km2; Mật ñộ 

dân số khu vực nội thành phải lớn hơn 10.000 người/km2.  
Hiện nay, Thừa Thiên Huế có mật ñộ dân số toàn ñô thị là 234 người/km2 và 

mật ñộ dân số khu vực nội thành là 5.872 người/km2. 
Mật ñộ dân số càng cao thì áp lực ñô thị hóa càng lớn, ảnh hưởng ñến các khu 

vực di sản. Sự thay ñổi về mật ñộ dân cư (tăng) trong khu vực có di sản kiến trúc ñô 
thị dẫn ñến các công trình kiến trúc, các lô ñất bị chia cắt nhỏ hơn, cấu trúc ñô thị bị 
thay ñổi. 

Do vậy, ñể ñảm bảo gìn giữ yếu tố di sản trong ñô thị, ñề nghị không áp dụng 
ñiểm liệt ñối với tiêu chí về mật ñộ dân số và cho phép ñạt ñiểm tối thiểu là 4,5 ñiểm. 

Như vậy, sau khi áp dụng các yếu tố ñặc thù như ñã nêu trên, Thừa Thiên Huế sẽ 
ñạt các tiêu chí ñánh giá phân loại ñô thị loại I. Trong ñó, tổng số ñiểm sẽ ñạt là 81,94 
(lớn hơn mức tối thiểu 75 ñiểm) và khắc phục ñược các ñiểm liệt.  

Bảng tiêu chí ñánh giá ñô thị loại I ñối với ñô thị Thừa Thiên Huế 

TT Các tiêu chí ñánh giá theo Nghị 
quyết số 1210/2016/UBTVQH13 

Mức ñiểm quy 
ñịnh 

(ðiểm hiện trạng) 

Áp dụng các yếu 
tố ñặc thù 

1 Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và 
trình ñộ phát triển kinh tế - xã hội 

15,0 – 20,0 
(ñạt 13,93 ñiểm) 

 Không áp dụng 
ñiểm liệt. 
(ñạt 13,93 ñiểm) 

2 Quy mô dân số 6,0 – 8,0 
(ñạt 6,05 ñiểm) 

Không ñề xuất 
(ñạt 6,05 ñiểm) 

3 Mật ñộ dân số 4,5 – 6,0 
(0 ñiểm) 

Không áp dụng 
ñiểm liệt ñối với 
ñô thị Thừa Thiên 
Huế và các ñô thị 
trực thuộc và cho 
phép  ñạt tối thiểu 
4,5 ñiểm 

4 Tỷ lệ lao ñộng phi nông nghiệp  4,5 - 6,0 
(ñạt 4,95 ñiểm) 

Không ñề xuất 
(ñạt 4,95 ñiểm) 

5 Trình ñộ phát triển cơ sở hạ tầng và 
kiến trúc, cảnh quan ñô thị  

45,0 – 60,0 
(ñạt 52,51 ñiểm) 

Không ñề xuất 
(ñạt 52,51 ñiểm) 

Tổng cộng ðạt 77,44 ñiểm ðạt 81,94 ñiểm 
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2. Tiêu chuẩn ñơn vị hành chính cho Thừa Thiên Huế 

a) Về mô hình ñô thị 
Nghị quyết số 54-NQ/TW xác ñịnh: “Hình thành ñô thị trung tâm với hai trục 

phát triển và các ñô thị ñộng lực, gồm: Thị xã Phong ðiền; thị xã Hương Trà; thị xã 
Hương Thủy,...”. 

Mô hình ñô thị Thừa Thiên Huế ñược xác ñịnh trong ñồ án Quy hoạch xây dựng 
vùng tỉnh ñã ñược UBND tỉnh phê duyệt như sau: “Xây dựng ñô thị Thừa Thiên Huế 
theo mô hình tập hợp ñô thị di sản văn hóa và cảnh quan. Mô hình này ñược cấu 
thành bởi ñô thị hạt nhân Huế (ñô thị di sản văn hóa) và các ñô thị văn hóa, sinh thái 
cảnh quan thân thiện với môi trường ñược phát triển bền vững trong mối quan hệ 
gắn kết ñô thị - nông thôn - thiên nhiên. Về bản chất, ñô thị Thừa Thiên Huế sẽ ñược 
hình thành bởi nhiều ñô thị quy mô vừa và nhỏ (bao gồm khu vực ñô thị trung tâm và 
các ñô thị vệ tinh như Chân Mây - Lăng Cô, Phong ðiền, A Lưới,…); phát triển ñan 
xen giữa các ñô thị là sự chuyển tiếp hài hòa giữa khu vực làng xóm và các vùng 
nông nghiệp, bảo tồn sinh thái, cảnh quan thiên nhiên,…; ñược liên kết với nhau 
bằng mạng lưới giao thông ñồng bộ, hoàn chỉnh và hiện ñại”.  

Trên cơ sở nét ñặc thù về lịch sử, văn hóa di sản, mô hình thành phố trực thuộc 
Trung ương của Thừa Thiên Huế có nét riêng biệt trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá 
trị di sản cố ñô và bản sắc văn hóa Huế theo ñịnh hướng phát triển phát huy tối ña thế 
mạnh của trung tâm di sản, cảnh quan, thiên nhiên hài hòa. Với ñịnh hướng phát triển 
ñô thị di sản văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường thì sự phát triển của 
ñô thị Thừa Thiên Huế phải là sự phát triển tiếp nối, ñảm bảo hài hòa và cân bằng 
giữa quá khứ và hiện tại, bảo tồn và phát triển, truyền thống và hiện ñại, nông thôn và 
thành thị,… Theo ñó, mức ñộ ñô thị hóa là một vấn ñề cần cân nhắc trong quá trình 
phát triển. 

Thông báo 55/TB-VPCP ngày 20/02/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo 
kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh ñạo 
tỉnh Thừa Thiên Huế (Thông báo 55/TB-VPCP) nêu rõ: “ðịnh hướng mô hình ñô thị 
Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương ñã ñược Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ 
Chính trị xác ñịnh bao gồm thành phố Huế mở rộng, thị xã Hương Thủy, thị xã 
Hương Trà, thị xã Phong ðiền và các huyện (theo mô hình thành phố trong thành 
phố; không hình thành các Quận nội thành)”. 

Trên cơ sở ñó, kiến nghị Chính phủ, Quốc hội thống nhất mô hình phát triển ñô 
thị Thừa Thiên Huế gồm có 09 ñơn vị hành chính gồm: thành phố Huế (mở rộng), thị 
xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thị xã Phong ðiền và 05 huyện. 

b) Về tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương 

ðiều 4, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 quy ñịnh 5 tiêu chuẩn cần phải 
ñạt của thành phố trực thuộc Trung ương. 



CÔNG BÁO/Số 34+35/Ngày 19-5-2020 71

 
 

Theo ñánh giá, hiện nay Thừa Thiên Huế có 02 nội dung chưa ñạt (Bao gồm: Tỷ lệ 
số quận trên tổng số ñơn vị hành chính cấp huyện và Cơ cấu, trình ñộ phát triển 
kinh tế - xã hội). ðể ñạt tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương, ñề xuất các 
tiêu chuẩn ñặc thù sau: 

- Tiêu chuẩn về tỷ lệ số quận trên tổng số ñơn vị hành chính cấp huyện: 
Theo quy ñịnh, tỷ lệ số quận trên tổng số ñơn vị hành chính cấp huyện ñạt trên 60%.  
Theo quy ñịnh tại Khoản 1, ðiều 110 của Hiến pháp năm 2013 “thành phố trực 

thuộc Trung ương chia thành quận, huyện, thị xã và ñơn vị hành chính tương 
ñương”. Thừa Thiên Huế là ñô thị có tính chất ñặc thù về di sản và ñã ñược khẳng 
ñịnh tại Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Thông báo 55/TB – VPCP của 
Thủ tướng Chính phủ, với mô hình gồm thành phố Huế mở rộng, thị xã Hương Trà, 
thị xã Hương Thủy, thị xã Phong ðiền và 05 huyện. ðây là mô hình ñặc thù, không 
thành lập các quận nội thành.  

Do vậy, ñề xuất không xem xét tiêu chuẩn này ñối với Thừa Thiên Huế. 
- Tiêu chuẩn về Cơ cấu và trình ñộ phát triển kinh tế - xã hội: 
Theo quy ñịnh, phải ñảm bảo cân ñối thu chi ngân sách; Thu nhập bình quân ñầu 

người năm ñạt 1,75 lần so với cả nước; Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ 
trong cơ cấu kinh tế ñạt tối thiểu 90%. Hiện nay, Thừa Thiên Huế chưa ñạt các nội 
dung này.  

+ Về chỉ tiêu cân ñối thu chi ngân sách: 
Nghị quyết 54-NQ/TW xác ñịnh tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ trở thành một trong 

những trung tâm lớn, ñặc sắc của khu vực ðông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế 
chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, 
giáo dục và ñào tạo ña ngành, ña lĩnh vực, chất lượng cao,…; Không xác ñịnh tỉnh 
Thừa Thiên Huế là một trung tâm kinh tế - công nghiệp lớn hoặc là một trung tâm 
tài chính - ngân hàng của cả nước nên không thể có nguồn thu NSNN tăng lớn. 
Những ngành ñịa phương lựa chọn phát triển không nhằm mục ñích tạo nguồn thu 
lớn. Vì vậy, trong ngắn hạn khó có thể tự cân ñối ñược dự toán thu và chi ngân sách 
ñịa phương. Dự kiến phấn ñấu ñến năm 2025 tự cân ñối ñược chi thường xuyên và 
một phần chi ñầu tư phát triển cho các công trình hạ tầng văn hóa - xã hội thiết yếu và 
ñến năm 2030 có thể tự cân ñối ñược NSNN. 

+ Về chỉ tiêu thu nhập bình quân ñầu người so với cả nước: 
Theo quy ñịnh, ñối với thành phố trực thuộc Trung ương là thu nhập bình quân 

ñầu người so với cả nước tối thiểu bằng 1,75 lần. Hiện Thừa Thiên Huế chỉ ñạt 0,8 lần 
so với cả nước, tuy nhiên, ñề nghị cân nhắc thêm các yếu tố ñặc thù của Tỉnh vì 
những lý do sau: 

Nếu tính ñủ các hoạt ñộng kinh tế phi chính thức như hoạt ñộng kinh doanh nhỏ 
lẻ, không có hợp ñồng lao ñộng, hoạt ñộng tự sản xuất, tiêu dùng, tích lũy của hộ gia 
ñình… thì thu nhập bình quân ñầu người có thể tăng khoảng 20%/năm. 

Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay với thế mạnh về bảo tồn và phát triển di sản văn hóa, 
giáo dục, y tế, cảnh quan và môi trường,... ðây là những ngành chưa có lợi nhuận cao 
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và thu nhập của còn tương ñối thấp nên ñịa phương mới ñạt xấp xỉ mức thu nhập bình 
quân của cả nước. Tuy nhiên người dân ñịa phương ñã nhận phúc lợi lớn hơn nhiều 
về môi trường giáo dục, y tế, văn hóa, cảnh quan, an ninh an toàn,... so với bình quân 
chung cả nước. Thành phố Huế ñược phần lớn người dân cả nước ñánh giá là một 
trong 5 ñô thị ñáng sống của Việt Nam.   

ðịa phương xác ñịnh mục tiêu phát triển kinh tế bền vững theo hướng khuyến 
khích phát triển các dịch vụ du lịch, y tế, văn hóa, giáo dục và ñào tạo…; phát triển 
kinh tế gắn kết chặt chẽ và hài hòa với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. ðây 
là những ngành cần có thời gian khá dài mới tạo ñược những ñóng góp tích cực vào 
nguồn thu ngân sách và nâng cao thu nhập cho người dân. Trong thời gian trước mắt, 
trong cùng lúc khó có thể ñạt ñược mục tiêu kép là vừa ñảm bảo cân ñối ngân sách, 
tăng thu nhập cho người dân, vừa bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa.  

Do vậy, ñề xuất không xem xét hai chỉ tiêu nói trên khi xem xét Thừa Thiên Huế 
trở thành thành phố trực thuộc trung ương. 

+ Về chỉ tiêu tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế:  
Hiện nay, Thừa Thiên Huế ñã ñạt 88,6% (xấp xỉ ñạt mức theo quy ñịnh là ≥90%) 
Với những nội dung phân tích nêu trên, ñề xuất ñạt ñối với tiêu chuẩn về Cơ cấu 

và trình ñộ phát triển kinh tế - xã hội. 
Bảng ñánh giá tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương ñối với Thừa Thiên Huế 

TT Tiêu chuẩn 

Tiêu chuẩn ñối với 
thành phố trực thuộc 

Trung ương theo 
Nghị quyết số 1211 

Hiện trạng 
Thừa Thiên 

Huế 

Áp dụng 
các yếu tố 

ñặc thù 

1 Quy mô dân số (người) ≥ 1.500.000 1.314.500 
(kể cả dân số 

quy ñổi) 

ðạt 

2 Diện tích tự nhiên ≥ 1.500 km2 5.026 km2 ðạt 
3 ðơn vị hành chính trực 

thuộc 
   

3.1 Số ñơn vị hành chính cấp 
huyện trực thuộc 

≥ 11 ñơn vị 9 ñơn vị 
 

ðạt 

3.2 Tỷ lệ số quận trên tổng số 
ñơn vị hành chính cấp 
huyện 

≥ 60% 01 thành phố, 
03 thị xã và 

05 huyện 

Không xem 
xét tiêu 

chuẩn này 
4 Phân loại ñô thị ðã ñược công nhận là 

ñô thị loại ñặc biệt hoặc 
loại I; hoặc khu vực dự 
kiến thành lập TP trực 
thuộc Trung ương ñã 
ñược phân loại ñạt tiêu 
chí của ñô thị loại ñặc 
biệt hoặc loại I 

Dự kiến công 
nhận ñạt tiêu 
chí ñô thị loại 
I 

Dự kiến 
công nhận 
ñạt tiêu chí 
ñô thị loại I 
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5 Cơ cấu và trình ñộ phát 
triển kinh tế - xã hội 

  ðạt ñối với 
các tiêu 
chuẩn về 
Cơ cấu và 
trình ñộ 
phát triển 
kinh tế - xã 
hội 

5.1 Cân ñối thu chi ngân sách Dư Chưa ñạt 

5.2 Thu nhập bình quân ñầu 
người năm so với cả nước 

≥ 1,75 lần 0,8 lần, 

Chưa ñạt 

5.3 Mức tăng trưởng kinh tế 
trung bình 3 năm gần 
nhất (%) 

ðạt bình quân của cả 
nước 

7,30% 
(ñạt, cao hơn 

mức trung 
bình của cả 

nước là 
6,97%) 

5.4 Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 
3 năm gần nhất (%) 

ðạt bình quân của cả 
nước 

Năm 2019 ñạt 
3,95%; Thấp 
hơn so với 

bình quân cả 
nước là 
5,65% 

ðạt 

5.5 Tỷ trọng công nghiệp, xây 
dựng và dịch vụ trong cơ 
cấu kinh tế 

≥ 90% 88,6% 

Gần ñạt 

5.6 Tỷ lệ lao ñộng phi nông 
nghiệp nội thành, nội thị, 
thị trấn và phường 

≥ 90% 90% 

ðạt 

  

 3. Về ðề án ñiều chỉnh ñịa giới hành chính ñể mở rộng thành phố Huế và 
sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Không gian ñô thị Huế hiện hữu là ñô thị di sản, cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn 
di tích lịch sử, văn hóa. Tuy nhiên, hiện nay diện tích toàn thành phố Huế là 70,67 
km2, quy mô ñô thị Huế quá nhỏ so với tốc ñộ phát triển ñô thị, mật ñộ dân số toàn ñô 
thị cao (7.222 người/km2), hạ tầng xã hội khu vực trung tâm ñang quá tải, hạ tầng kỹ 
thuật chưa ñáp ứng nhu cầu phát triển ñô thị.  

Ngoài ra, việc mở rộng thành phố Huế là một bước cụ thể hóa ðồ án Quy hoạch 
xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế và ðồ án ñiều chỉnh Quy hoạch chung thành 
phố Huế ñến năm 2030, tầm nhìn 2050 mà Thủ tướng Chính phủ ñã phê duyệt tại 
Quyết ñịnh số 649/Qð-TTg ngày 06/5/2014. Theo ñó, phạm vi mở rộng ñịa giới hành 
chính thành phố Huế bao gồm thành phố Huế hiện hữu (70,67km2) và khu vực ñịnh 
hướng phát triển, mở rộng ñô thị thuộc một phần phạm vi các thị xã: Hương Thủy, 
Hương Trà và một phần huyện Phú Vang. 
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Quá trình thực hiện ñiều chỉnh ñịa giới hành chính ñể mở rộng thành phố Huế và 
sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế có sự chưa phù hợp về: 

- ðịnh hướng quy hoạch (hai xã Hương Phong và Hải Dương chưa thuộc phạm 
vi ñiều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế theo Quyết ñịnh số 649/Qð-TTg ngày 
06/5/2014). 

- Tiêu chuẩn của ñơn vị hành chính trực thuộc ñối với ñơn vị hành chính dự kiến 
hình thành sau khi sắp xếp (thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang). 

Việc mở rộng ñịa giới hành chính thành phố Huế là quá trình gắn liền với tiến trình 
ñưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 
54-NQ/TW. ðồng thời, ñây là ñịnh hướng hết sức cần thiết nhằm tạo ra những vận hội 
mới ñể tiếp tục phát triển ñô thị theo hướng bền vững trên cơ sở thế mạnh ñặc trưng 
theo mô hình ñô thị “văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”. 
Do vậy, ñề xuất như sau: 

- ðược áp dụng Khoản 2, ðiều 3 của Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp ñơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong 
giai ñoạn 2019-2021, cụ thể:  “Khi ñiều chỉnh một hoặc một số ñơn vị hành chính cấp 
xã của ñơn vị hành chính cấp huyện liền kề ñể nhập vào thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
thì không xem xét ñiều kiện về sự phù hợp với ñịnh hướng quy hoạch, chương trình 
phát triển ñô thị và tiêu chuẩn về ñơn vị hành chính trực thuộc ñối với ñơn vị hành chính 
dự kiến hình thành sau khi sắp xếp. Các tiêu chuẩn về cơ cấu và trình ñộ phát triển 
kinh tế - xã hội, trình ñộ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan ñô thị phải 
ñược Bộ Xây dựng ñánh giá ñạt từ 50% trở lên tiêu chuẩn của loại ñô thị hiện có quy 
ñịnh tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13”;  

- ðược áp dụng Khoản 3, ðiều 31 của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, cụ 
thể: “Khuyến khích việc nhập các ñơn vị hành chính. Việc nhập, ñiều chỉnh ñịa giới 
ñơn vị hành chính mà không làm tăng ñơn vị hành chính thì không áp dụng quy ñịnh 
tại Chương I của Nghị quyết này”. 

 4. Về xây dựng ñô thị Phong ðiền trở thành thị xã  

a) Về tiêu chí ñánh giá phân loại ñô thị loại IV 
ðánh giá theo phân loại ñô thị loại IV, hiện nay Phong ðiền ñạt tổng số ñiểm là 

72,48 (nhỏ hơn mức tối thiểu 75 ñiểm) và có 01 tiêu chí chưa ñạt mức tối thiểu (tiêu 
chí về Mật ñộ dân số). 

ðể ñạt phân loại ñô thị loại IV, ñề xuất yếu tố ñặc thù của Tiêu chí về Mật ñộ 
dân số: 

Theo quy ñịnh, mật ñộ dân số toàn ñô thị lớn hơn 1.200 người/km2, mật ñộ dân 
số khu vực nội thành lớn hơn 4.000 người/km2. Hiện nay, Phong ðiền có mật ñộ dân 
số toàn ñô thị là 1.180 người/km2 và mật ñộ dân số khu vực nội thành là 1.312 
người/km2. 
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Mật ñộ dân số càng cao thì hiện tượng ñô thị hóa càng cao, áp lực ñô thị hóa sẽ 
ảnh hưởng xấu ñến di sản vật thể và phi vật thể và cảnh quan ñô thị. Do ñó, ñề nghị 
không áp dụng ñiểm liệt ñối với ñô thị Phong ðiền và cho phép ñạt ñiểm tối thiểu là 
4,5 ñiểm.  

Sau khi áp dụng các yếu tố ñặc thù như ñã nêu trên, Phong ðiền sẽ ñạt các tiêu 
chí ñánh giá phân loại ñô thị loại IV. Trong ñó, tổng số ñiểm sẽ ñạt là 76,98 (lớn hơn 
mức tối thiểu 75 ñiểm) và khắc phục ñược ñiểm liệt về mật ñộ dân số.  

b) Về tiêu chuẩn thành lập thị xã 

Về Tiêu chuẩn về tỷ lệ số phường trên tổng số ñơn vị hành chính cấp xã: Theo 
quy ñịnh tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, số tỷ lệ số phường trên tổng số 
ñơn vị hành chính cấp xã ñạt trên 50%.  

Hiện nay, Phong ðiền có 16 ñơn vị hành chính cấp xã. Theo ñịnh hướng khi 
thành lập thị xã sẽ sát nhập còn lại 12 ñơn vị hành chính cấp xã (trong ñó có 7 
phường). Theo ñánh giá, có 05 ñơn vị hành chính cấp xã ñủ ñiều kiện thành lập 
phường và ñã có kế hoạch ñầu tư, nâng cấp ñể ñạt tỷ lệ theo quy ñịnh trong thời gian 
ñến. 

Kiến nghị ñạt tiêu chuẩn này. 

Trên ñây là một số nội dung chính của ðề án Bộ tiêu chí thành phố trực thuộc 
Trung ương ñối với Thừa Thiên Huế - ñô thị có tính chất ñặc thù trên nền tảng bảo 
tồn và phát huy giá trị di sản cố ñô và bản sắc văn hóa Huế./. 
   
 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH                        

THỪA THIÊN HUẾ 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                    

Số: 45/NQ-HðND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 5 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc thông qua Chương trình phát triển ñô thị  

tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025 và ñịnh hướng ñến năm 2030 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 8 

 
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 ñô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 
Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại ñô thị; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 11/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ 

về quản lý ñầu tư phát triển ñô thị; 
Căn cứ Nghị ñịnh 42/2009/Nð-CP ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Chính phủ 

về việc phân loại ñô thị; 
Căn cứ Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị 

về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 
2045; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 445/Qð-TTg ngày ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt ñiều chỉnh ðịnh hướng phát triển hệ thống ñô thị Việt Nam ñến 
năm 2025 và tầm nhìn ñến năm 2050; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1874/Qð-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng 
Kinh tế trọng ñiểm miền Trung ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030;   

Căn cứ Quyết ñịnh số 86/2009/Qð-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa 
Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1659/Qð-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển ñô thị quốc gia giai ñoạn 2012 - 2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 649/Qð-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt ñồ án ðiều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế ñến 
năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2050;  

Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Tỉnh ủy Thừa 
Thiên Huế tại Hội nghị lần thứ 17 (Khóa XV) thông qua ðề án Xây dựng, phát triển 
ñô thị Huế ñến năm 2030; 
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Căn cứ Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Tỉnh ủy Thừa 
Thiên Huế tại Hội nghị Tỉnh ủy (Khóa XV) phiên bất thường họp ngày 16 tháng 4 
năm 2020 thông qua Chương trình phát triển ñô thị tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025 
và ñịnh hướng ñến năm 2030; 

Xét Tờ trình số 3643/TTr-UBND ngày 05tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ñề nghị thông qua Chương trình phát triển ñô thị tỉnh 
Thừa Thiên Huế ñến năm 2025 và ñịnh hướng ñến năm 2030; Báo cáo thẩm tra của 
Ban pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
ðiều 1. Thông qua Chương trình phát triển ñô thị tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025 

và ñịnh hướng ñến năm 2030 với 04 nội dung chính như sau: 
1. Thống nhất quan ñiểm, mục tiêu phát triển ñô thị Thừa Thiên Huế ñến năm 2025 

và ñịnh hướng ñến năm 2030. 
2. Thống nhất các chỉ tiêu về phát triển ñô thị Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2020-2030. 
3. Thống nhất danh mục, lộ trình và kế hoạch nâng loại hệ thống ñô thị trên ñịa 

bàn tỉnh ñến năm 2030. 
4. Thống nhất danh mục ưu tiên ñầu tư phát triển hệ thống hạ tầng khung. 

(Kèm theo Chương trình phát triển ñô thị tỉnh Thừa Thiên Huế) 
ðiều 2. ðiều khoản thi hành 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, Tổ 

ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo 
nhiệm vụ, quyền hạn ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, kỳ họp 
bất thường lần thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 5 năm 2020./. 

   
 

CHỦ TỊCH 
 

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

 
 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ðÔ THỊ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ðẾN 
NĂM 2025 VÀ ðỊNH HƯỚNG ðẾN NĂM 2030 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HðND ngày 08 tháng 5 năm 2020 
 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

I. QUAN ðIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ðÔ THỊ 

1. Quan ñiểm 

- Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương 
trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố ñô và bản sắc văn hóa Huế với ñặc 
trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. 

- Phát triển ñô thị ñáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao ñộng, phân bố dân cư 
hợp lý giữa các khu vực ñô thị và nông thôn; ñảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ ñất 
xây dựng, ñầu tư xây dựng ñồng bộ cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, kiểm soát 
chất lượng môi trường, ñảm bảo hài hòa giữa bảo tồn, cải tạo và xây dựng mới; 
xây dựng ñô thị có ñiều kiện sống tốt, tăng cường sức cạnh tranh ñô thị trong khu vực 
và quốc tế. 

- Phát triển ñô thị bền vững, thích ứng và ứng phó với biến ñổi khí hậu. 

2. Mục tiêu 

- Cụ thể hóa ñịnh hướng phát triển ñô thị theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 
tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế 
ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2045; Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 17 tháng 4 
năm 2020 của Tỉnh ủy (Khóa XV) thông qua Chương trình phát triển ñô thị tỉnh 
Thừa Thiên Huế ñến năm 2025 và ñịnh hướng ñến năm 2030; trong ñó, mục tiêu 
xuyên suốt là ñưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Cụ thể hóa ñịnh hướng phát triển hệ thống ñô thị theo quy hoạch xây dựng 
vùng tỉnh và các quy hoạch ngành ñã ñược phê duyệt, phù hợp với chương trình phát 
triển ñô thị quốc gia, từng bước ñầu tư xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới ñô thị trên 
ñịa bàn tỉnh theo từng giai ñoạn phát triển. 

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình huy ñộng nguồn lực ñể ñầu tư xây dựng phát triển 
hệ thống ñô thị trên toàn tỉnh, nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc cảnh quan 
ñô thị theo hướng hiện ñại, văn minh phù hợp với bản sắc văn hóa của mỗi ñô thị. 
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- Hoàn thành mở rộng ñịa giới hành chính thành phố Huế trước năm 2021; thành 
lập thị xã Phong ðiền và thành lập Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc 
Trung ương trước năm 2022. 

- Làm cơ sở ñể lập ñề án và ñánh giá nâng loại ñô thị; thành lập các phường, thị trấn 
trong tương lai. 

II. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH VỀ PHÁT TRIỂN ðÔ THỊ TỈNH THỪA 
THIÊN HUẾ GIAI ðOẠN 2020-2030 

1. Tỷ lệ ñô thị hóa 

- ðến năm 2025: ñạt khoảng 62-65%; 

- ðến năm 2030: ñạt khoảng 65-70%. 

2. Về chất lượng ñô thị 

- Diện tích sàn nhà ở bình quân ñạt 29m2/người; tỷ lệ nhà kiên cố ñạt 75%. 

- Tỷ lệ ñất giao thông so với diện tích ñất xây dựng ñô thị tại ñô thị loại I ñạt từ 
20-25% trở lên; ñô thị loại III ñến loạiV ñạt từ 20% trở lên. Tỷ lệ vận tải hành khách 
công cộng ñáp ứng nhu cầu tại ñô thị loại I ñạt từ 20-30% trở lên; ñô thị loại III ñạt từ 
10-15%; ñô thị loại IV và loại V ñạt từ 2-5%. 

- Tỷ lệ dân cư ñô thị ñược cấp nước sạch và tiêu chuẩn cấp nước tại các ñô thị 
loại I ñến loại IV ñạt trên 90%, ñạt 120 lít/người/ngày ñêm; ñô thị loại V ñạt trên 70%, 
tiêu chuẩn cấp nước ñạt 90 lít/người/ngày ñêm. 

- Tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước ñạt 80-90% diện tích lưu vực thoát nước 
trong các ñô thị và 60% lượng nước thải sinh hoạt ñược thu gom và xử lý; 100% các 
cơ sở sản xuất mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm. 
Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ñược xử lý ñạt 95%. Tỷ lệ thất thoát, 
thất thu nước sạch dưới 15% ñối với các ñô thị từ loại I ñến loại IV; dưới 20% ñối với 
các ñô thị loại V. 

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt của ñô thị, khu công nghiệp ñược thu gom và xử lý 
ñạt trên 90%; 100% chất thải rắn y tế nguy hại ñược thu gom và xử lý ñảm bảo tiêu chuẩn 
môi trường. 

- Tỷ lệ chiếu sáng ñường phố chính và khu nhà ở, ngõ xóm tại các ñô thị loại IV, 
loại V ñạt 90% chiều dài các tuyến ñường chính và 85% chiều dài ñường khu nhà ở, 
ngõ xóm ñược chiếu sáng. 

- ðất cây xanh ñô thị, ñối với ñô thị loại I, loại IV ñạt 7m2/người; ñô thị loại V 
ñạt 3-4m2/người. ðất cây xanh công cộng khu vực nội thị ñạt từ 4–6m2/người. 
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III. DANH MỤC, LỘ TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH NÂNG LOẠI HỆ THỐNG ðÔ THỊ TRÊN ðỊA BÀN TỈNH 

STT Tên ñô thị Hiện trạng ðến năm2025 ðến năm2030 

1 ðô thị vùng lõi    

1.1 

Thành phố Huế mở rộng (266,0652 km2) 
gồm: Thành phố Huế hiện hữu và xã 
Thủy Vân, Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy); 
phường Hương Hồ, phường Hương An, 
các xã: Hương Thọ, Hương Phong, 
Hương Vinh, Hải Dương (thị xã 
Hương Trà); thị trấn Thuận An và các 
xã: Phú Thượng, Phú Dương, Phú Mậu, 
Phú Thanh (huyện Phú Vang) 

- Thành phố Huế (ñô thị loại I) 

 

- Thị xã Hương Trà, thị xã 
Hương Thủy, thị trấn Thuận An 
mở rộng (ñô thị loại IV)  

- Mở rộng ñịa giới hành chính 
thành phố Huế. ðề nghị Bộ Xây dựng 
thống nhất kết quả rà soát, ñánh 
giá ñô thị loại I ñối với thành phố 
Huế sau khi ñiều chỉnh ñịa giới 
hành chính và ñánh giá các tiêu 
chuẩn về trình ñộ phát triển cơ sở 
hạ tầng của các khu vực dự kiến 
thành lập phường. Thành lập các 
phường thuộc thành phố Huế, bao 
gồm: Thủy Vân, Phú Thượng, 
Hương Vinh, Thuận An. 

- ðề nghị Thủ tướng Chính phủ 
công nhận Thừa Thiên Huế ñạt 
tiêu chí ñô thị loại I. 

- Nâng cấp các xã thành phường, 
bao gồm: Thủy Phù, Thủy Thanh 
thuộc thị xã Hương Thủy và 
Hương Toàn, Bình Tiến thuộc thị 
xã Hương Trà. 

ðạt tiêu chí ñô thị loại 
I và là Trung tâm  của 
ñô thị Thừa Thiên Huế 
trực thuộc Trung ương 

1.2 Thị xã Hương Thủy 

1.3 Thị xã Hương Trà 

1.4 ðô thị Chân Mây - Lăng Cô 
Thị trấn Lăng Cô (ñô thị loại V) 
và các xã: Lộc Thủy, Lộc Vĩnh, 
Lộc Tiến 

- Nâng cấp các xã: Lộc Thủy, 
Lộc Vĩnh, Lộc Tiến ñạt tiêu chí 
ñô thị loại V (trước năm 2023). 

- ðạt tiêu chí ñô thị loại III 
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STT Tên ñô thị Hiện trạng ðến năm2025 ðến năm2030 

1.5 ðô thị Phong ðiền 
Thị trấn Phong ðiền và xã 
Phong An (ñô thị loại V) 

- ðô thị Phong ðiền ñạt tiêu chí ñô thị 
loại IV và thị trấn Phong ðiền, các 
xã: Phong An, Phong Hiền, Phong Mỹ, 
Phong Thu, Phong Hòa, ðiền Lộc, 
ðiền Hòa, Phong Hải, ðiền Hải 
ñạt các tiêu chuẩn về trình ñộ phát 
triển cơ sở hạ tầng ñô thị ñối với 
khu vực dự kiến thành lập phường. 

 - Thành lập thị xã Phong ðiền. 

 

2 ðô thị trực thuộc các huyện ngoại thành  

2.1 Thị trấn Phú ða, huyện Phú Vang ðô thị loại V ðô thị loại V 

 
2.2 Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới ðô thị loại V ðô thị loại V 

2.3 Thị trấn Sịa, huyện Quảng ðiền ðô thị loại V ðô thị loại V 

2.4 Thị trấn Khe Tre, huyện Nam ðông ðô thị loại V ðô thị loại V 

2.5 Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc ðô thị loại V ðô thị loại V 

2.6 ðô thị La Sơn, huyện Phú Lộc ðô thị loại V ðô thị loại V; thành lập thị trấn  

2.7 ðô thị Vinh Thanh, huyện Phú Vang ðô thị loại V ðô thị loại V; thành lập thị trấn  

3 Các ñô thị dự kiến hình thành mới    

3.1 ðô thị Vinh Hiền, huyện Phú Lộc ðô thị mới ðô thị loại V; thành lập thị trấn  
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STT Tên ñô thị Hiện trạng ðến năm2025 ðến năm2030 

3.2 ðô thị Thanh Hà, huyện Quảng ðiền ðô thị mới ðô thị loại V; thành lập thị trấn  

3.3 ðô thị Vinh Hưng, huyện Phú Lộc Xã nông thôn mới ðô thị loại V; thành lập thị trấn  

3.4 ðô thị Phú Mỹ, huyện Phú Vang Xã nông thôn mới ðô thị loại V; thành lập thị trấn  

3.5 ðô thị Hồng Vân, huyện A Lưới Xã nông thôn mới 
 

ðô thị loại V; thành lập 
thị trấn  

3.6 ðô thị Lâm ðớt, huyện A Lưới Xã nông thôn mới 
 

ðô thị loại V; thành lập 
thị trấn 
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IV. DANH MỤC ƯU TIÊN ðẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HẠ 
TẦNG KHUNG 

1. Danh mục các dự án: 

Trên cơ sở thực trạng các ñô thị và lộ trình nâng cấp các ñô thị từ nay ñến năm 2030, 
ñịnh hướng cần tập trung ñầu tư vào các dự án trọng ñiểm như sau: 

1.1. Hạ tầng kỹ thuật: 

- Hệ thống giao thông ñối ngoại: Nâng cấp Sân bay Quốc tế Phú Bài lên 9 triệu 
khách/năm; ñê chắn sóng Cảng Chân Mây, Giai ñoạn 2; ñầu tư Cảng ðiền Lộc; 
Mở rộng hầm Phước Tượng, Phú Gia; nâng cấp Quốc lộ 49A ñoạn Huế - Bình ðiền; 
ñường ven biển từ Phong ðiền về Phú Lộc; nâng cấp Quốc lộ 49B ñoạn từ cầu 
Tư Hiền ñi Quốc lộ 1, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc. 

- Hệ thống giao thông kết nối các trung tâm ñô thị vùng: ðường và cầu Hà Trung 
(ñường La Sơn - Hà Trung); ñường Tố Hữu nối dài về sân bay Phú Bài; ñường 
Tân Mỹ - Thuận An; Cầu và ñường Nguyễn Hoàng; ñường vành ñai 3; ñường Tây 
phá Tam Giang - Cầu Hai (ñoạn Phú Mỹ - Phú ða); cầu Vĩnh Tu; nâng cấp mở rộng 
ñường Tỉnh lộ 16 (Tứ Hạ - Bình ðiền); ñường cứu hộ cứu nạn Hương Xuân - Hương Phong; 
ñường trục chính Khu ñô thị Chân Mây; Phong ðiền - ðiền Lộc; nâng cấp ñường 74 
(Nam ðông - A Lưới); nhựa hóa, bê tông hóa 100% ñường huyện xã; Nâng cấp tuyến 
vận tải thủy chính sông Hương từ Thuận An ñến ngã ba Tuần ñạt tiêu chuẩn cấp III; 
nâng cấp tuyến vận tải thủy chính tuyến phá Tam Giang ñến ñầm Cầu Hai ñạt tiêu chuẩn 
cấp III; nâng cấp mở rộng Cầu Phú Thứ; xây dựng mới cầu nối ñường Tỉnh lộ 3 với 
xã Phú Hải. 

- Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật nội thị: Nâng cấp và mở rộng ñô thị Huế; ñô thị 
Hương Thủy; ñô thị Hương Trà + Bình ðiền; ñô thị Phú Vang + Thuận An; ñô thị 
Phong ðiền; Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô - Phú Lộc. 

1.2. Hạ tầng thủy lợi, ứng phó biến ñổi khí hậu: Nâng cấp, xây dựng các cảng 
cá kết hợp khu neo ñậu tránh trú bão; dự án hồ chứa nước Thủy Cam; chống sạt lở bờ 
biển, bờ sông (sông Hương, sông Bồ); dự án sửa chữa, nâng cấp ñập Thảo Long 
(nâng cấp thay mới 10 cửa van và thiết bị ñóng mở dự phòng); dự án Xử lý khẩn cấp 
khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận An; nâng cấp mở 
rộng ñập Cửa Lác; nâng cấp, sửa chữa tuyến Hói Hà, Hói Nậy, huyện Phong ðiền; hệ 
thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, huyện Phú Vang; dự án ðầu tư xây 
dựng hạ tầng nông thôn phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế; sửa chữa nâng cấp ñê ñiều, công trình, hồ chứa,… 

1.3. Hạ tầng công nghiệp: Từng bước hoàn thiện hạ tầng các Khu công nghiệp: 
Phú Bài, Phong ðiền, Quảng Vinh, La Sơn, Phú ða và hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 
trên ñịa bàn tỉnh. 
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1.4. Hạ tầng công cộng: ðầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy nước Vạn Niên 
công suất 120.000m3/ng.ñ; xây dựng Nhà máy nước Hương Vân công suất 
30.000m3/ng.ñ; nhà máy nước Lộc Bổn công suất 30.000m3/ng.ñ. ðầu tư xây dựng 
nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung phía Nam tại Phú Sơn, thị xã Hương Thủy và 
phía Bắc tại xã Hương Bình, thị xã Hương Trà. ðầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước 
thải khu vực Bắc Sông Hương công suất 130.000m3/ng.ñ. Xây dựng mới nghĩa trang 
nhân dân phía Nam (tại thị xã Hương Thủy) và phía Bắc (tại thị xã Hương Trà); ñầu tư 
hệ thống ñiện chiếu sáng dọc Quốc lộ 1A và tuyến ñường tránh phía Tây thành phố Huế.  

1.5. Hạ tầng văn hóa: Triển khai dự án di dời dân cư Khu vực 1 Kinh thành 
Huế; Di dời Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; di dời hộ dân sinh sống tại khu vực Mang Cá 
nhỏ; di dời Bệnh viện 268; trùng tu quần thể di tích Cố ðô Huế; phục hồi các phố cổ 
Bao Vinh, Chi Lăng, Gia Hội; trùng tu các di tích lịch sử, cách mạng khác; bảo tàng 
Thừa Thiên Huế; hạ tầng phát triển du lịch; trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện 
quốc tế; ñầu tư phát triển du lịch Vườn quốc gia Bạch Mã; khu văn hóa ña năng 
Cồn Dã Viên. 

1.6. Hạ tầng y tế: Dự án ñầu tư xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền (di dời); 
dự án ñầu tư nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm tỉnh 
Thừa Thiên Huế; nâng cấp, mở rộng các bệnh viện tuyến huyện, tuyến cơ sở; xây 
dựng Khu y tế công nghệ cao phục vụ khám, chữa bệnh kết hợp với du lịch nghỉ 
dưỡng, cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế; trung tâm khám 
chữa bệnh, ñiều dưỡng chăm sóc sức khỏe cho người già và nghiên cứu khoa học; dự 
án ñầu tư xây dựng Bệnh viện quốc tế cơ sở 2; dự án ñầu tư xây dựng Trung tâm 
ðiều phối ghép tạng và Bảo trì ghép mô; dự án ñầu tư xây dựng Trung tâm các 
Trường - Viện tại khu ñô thị An Vân Dương; xây dựng trung tâm cứu hộ, cứu nạn 
miền Trung. 

1.7. Hạ tầng giáo dục ñào tạo: Hạ tầng Khu quy hoạch ðại học Huế tại Trường 
Bia; xây dựng Viện Công nghệ sinh học - ðại học Huế tại thị xã Hương Trà; xây 
dựng mô hình Trường - Viện cấp quốc gia của Trường ðại học Y Dược và bệnh viện 
Y Dược Huế; xây dựng ðô thị giáo dục quốc tế Huế. 

1.8. Hạ tầng thông tin và truyền thông: Dự án Phát triển dịch vụ ñô thị 
thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 - 2030; dự án hoàn thiện chính quyền 
ñiện tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021- 2030. 

1.9. Hạ tầng khoa học công nghệ: ðầu tư hạ tầng Khu công nghệ cao Quốc gia 
tại tỉnh Thừa Thiên Huế;  hạ tầng Khu công nghệ thông tin tập trung (Chuỗi công viên 
phần mềm Quang Trung); trung tâm khởi nghiệp ñổi mới khoa học công nghệ 
quốc gia. 
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2. Nhu cầu vốn ñầu tư, cơ cấu nguồn vốn và các giải pháp về vốn 

2.1. Nhu cầu vốn ñầu tư: 
- Nhu cầu vốn ñầu tư tổng thể cả chương trình: Khoảng 66.466 tỷ ñồng. 

- Phân theo giai ñoạn thực hiện: 

+ Giai ñoạn 2016 - 2020 (dự án chuyển tiếp): Khoảng 3.851 tỷ ñồng. 

+ Giai ñoạn 2021- 2025: Khoảng 31.506 tỷ ñồng. 

+ Giai ñoạn 2026 - 2030: Khoảng 31.109 tỷ ñồng. 

2.2. Dự kiến cơ cấu nguồn vốn giai ñoạn 2021-2030: Khoảng 62.615 tỷ ñồng. 
Trong ñó: 

- Ngân sách tỉnh: Khoảng 5.380 tỷ ñồng. 

- Ngân sách Trung ương: Khoảng 38.835 tỷ ñồng. 

- Nguồn vốn khác: Khoảng 18.400 tỷ ñồng. 

3.3. Giải pháp chính sách, huy ñộng nguồn vốn 

3.3.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách huy ñộng vốn ñầu tư: 
a) Về huy ñộng vốn ngân sách Nhà nước: 

- Ưu tiên nguồn vốn ngân sách tỉnh, ñồng thời làm việc với các Bộ, ngành 
Trung ương ñể tranh thủ tối ña các nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, 
trái phiếu Chính phủ, chương trình mục tiêu quốc gia, vốn tín dụng ưu ñãi ñầu tư, 
vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước. 

- Có biện pháp phù hợp ñể huy ñộng tối ña nguồn vốn từ khai thác quỹ ñất cho 
phát triển ñô thị, ñặc biệt là xây dựng kết cấu hạ tầng ñô thị. 

b) Về huy ñộng vốn ngoài ngân sách Nhà nước: 

- Xác ñịnh việc sử dụng ngân sách ñầu tư phát triển ñô thị ñúng chỗ, hiệu quả, có 
tác dụng làm hạt nhân kích thích thu hút ñầu tư từ nguồn ngoài ngân sách. 

- Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế ñầu tư 
kết cấu hạ tầng ñô thị theo hình thức BOT, PPP. 

- Cải cách gọn nhẹ thủ tục hành chính trong ñầu tư phát triển ñô thị, ñặc biệt ñối với 
các dự án từ nguồn vốn ngoài ngân sách. 

- Tiếp tục ñẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục và ñào tạo, y tế, văn hóa, 
thông tin, thể dục thể thao, nhà ở,... nhằm huy ñộng mọi nguồn lực xã hội cho ñầu tư 
phát triển các lĩnh vực này. 

3.3.2. Giải pháp phân bổ nguồn lực phát triển ñô thị 
- ðối với nguồn vốn ñầu tư từ ngân sách nhà nước (kể cả nguồn vốn ODA), 

nguồn tín dụng ñầu tư ưu ñãi của Trung ương, nguồn vượt thu, tăng thu từ kinh tế 
ñịa phương: Ưu tiên cho ñầu tư phát triển trong ñầu tư công, phát triển kết cấu hạ 
tầng giao thông liên vùng, các hạ tầng khung trong các ñô thị, các công trình ñầu mối 
trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường ñô thị. 
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- ðối với nguồn vốn ngoài ngân sách, ưu tiên cho phát triển các dịch vụ công 
trong ñô thị như thoát nước, xử lý nước thải, cải thiện môi trường, chiếu sáng; phát 
triển các khu vực mở rộng, tái thiết ñô thị, các khu ñô thị có chức năng chuyên biệt. 

- Xây dựng cơ chế ñặc thù, ưu tiên tập trung nguồn lực cho các dự án ưu tiên 
ñầu tư và phát triển các ñô thị trung tâm vùng kinh tế ñộng lực làm khâu ñột phá, có 
sức lan tỏa lớn tạo ñà phát triển kinh tế - xã hội, kích thích phát triển ñô thị từng vùng. 

- Kết hợp, lồng ghép Chương trình phát triển ñô thị với các mục tiêu, chương trình, 
ñề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các ñịa phương. 

- ðầu tư vào các hạ tầng thiết yếu có tác dụng thu hút các nguồn lực xã hội vào 
phát triển ñô thị. 

- Phân vùng, phân kỳ phát triển ñô thị hợp lý ñể có chính sách phù hợp, hiệu quả 
nhất ñối với phát triển ñô thị từng vùng, từng giai ñoạn. 

- Phát triển ñô thị bền vững, phát huy nguồn nội lực ñể vừa tăng trưởng nhanh 
về kinh tế, vừa ñảm bảo sinh thái bền vững, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn tài 
nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến ñổi khí hậu toàn cầu. 

 
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 

 
Số: 46/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 5 năm 2020 

   

 
NGHỊ QUYẾT 

Về chủ trương ñiều chỉnh ñịa giới hành chính ñể mở rộng thành phố Huế  
và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế 

    

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 8  

 

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

Căn cứ Luật Quy hoạch ñô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị 
về việc xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2030, tầm nhìn ñến 
năm 2045; 

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về phân loại ñô thị;  

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của ñơn vị hành chính và phân loại ñơn vị hành chính;  

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
ngày 12 tháng 3 năm 2019 về việc sắp xếp các ñơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 
trong giai ñoạn 2019 - 2021; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 209/2005/Qð-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2005 của 
Thủ tướng Chính phủ về công nhận thành phố Huế là ñô thị loại I trực thuộc tỉnh 
Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 649/Qð-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt ðiều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế ñến năm 
2030 và tầm nhìn ñến năm 2050; 

Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Tỉnh ủy 
thông qua ðề án xây dựng, phát triển ñô thị Huế ñến năm 2030;  

Căn cứ Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Tỉnh ủy thống 
nhất chủ trương ñiều chỉnh ñịa giới hành chính ñể mở rộng thành phố và sắp xếp, 
thành lập phường thuộc thành phố Huế; 
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Xét Tờ trình số 3714/TTr-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ñiều chỉnh ñịa giới hành chính ñể mở rộng thành phố 
Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban 
pháp chế và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất chủ trương ñiều chỉnh ñịa giới hành chính ñể mở rộng 
thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, với các nội dung sau: 

1. ðiều chỉnh ñịa giới hành chính ñể mở rộng thành phố Huế 

a) ðiều chỉnh 27,69 km2 diện tích tự nhiên và dân số 17.111 người của thị xã 
Hương Thủy về thành phố Huế quản lý, bao gồm: 

- Toàn bộ 22,77 km2 diện tích tự nhiên và dân số 9.179 người của xã Thủy Bằng. 

- Toàn bộ 4,92 km2 diện tích tự nhiên và dân số 7.932 người của xã Thủy Vân. 

b) ðiều chỉnh 124,78 km2 diện tích tự nhiên và dân số 57.807 người của thị xã 
Hương Trà về thành phố Huế quản lý, bao gồm: 

- Toàn bộ 47,16 km2 diện tích tự nhiên và dân số 5.530 người của xã Hương Thọ. 

- Toàn bộ 33,46 km2 diện tích tự nhiên và dân số 10.657 người của phường 
Hương Hồ. 

- Toàn bộ 11,01 km2 diện tích tự nhiên và dân số 6.417 người của phường 
Hương An. 

- Toàn bộ 7,14 km2 diện tích tự nhiên và dân số 15.671 người của xã Hương Vinh. 

- Toàn bộ 15,84 km2 diện tích tự nhiên và dân số 12.569 người của xã Hương Phong. 

- Toàn bộ 10,17 km2 diện tích tự nhiên và dân số 6.963 người của xã Hải Dương. 

c) ðiều chỉnh 42,85 km2 diện tích tự nhiên và dân số 67.370 người của huyện 
Phú Vang về thành phố Huế quản lý, bao gồm: 

- Toàn bộ 5,89 km2 diện tích tự nhiên và dân số 20.850 người của xã Phú Thượng. 

- Toàn bộ 5,85 km2 diện tích tự nhiên và dân số 10.981 người của xã Phú Dương. 

- Toàn bộ 7,17 km2 diện tích tự nhiên và dân số 10.551 người của xã Phú Mậu. 

- Toàn bộ 7,66 km2 diện tích tự nhiên và dân số 4.016 người của xã Phú Thanh. 

- Toàn bộ 16,28 km2 diện tích tự nhiên và dân số 20.972 người của thị trấn 
Thuận An. 
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2. Sắp xếp các phường thuộc thành phố Huế 

a) Sáp nhập toàn bộ 0,52 km2 diện tích tự nhiên, dân số 12.717 người của 
phường Phú Cát và toàn bộ 0,94 km2 diện tích tự nhiên, dân số 15.120 người của 
phường Phú Hiệp ñể thành lập phường mới có tên phường Gia Hội, có diện tích tự 
nhiên 1,46 km2, dân số 27.837 người. 

b) Sáp nhập toàn bộ 0,62 km2 diện tích tự nhiên, dân số 10.016 người của 
phường Phú Bình và toàn bộ 1,34 km2 diện tích tự nhiên, dân số 20.083 người của 
phường Thuận Lộc ñể thành lập phường mới có tên phường Thuận Lộc, có diện tích 
tự nhiên 1,96 km2, dân số 30.099 người. 

c) Sáp nhập toàn bộ 0,66 km2 diện tích tự nhiên, dân số 12.841 người của 
phường Phú Hòa và toàn bộ 1,41 km2 diện tích tự nhiên, dân số 17.604 người của 
phường Thuận Thành ñể thành lập phường mới có tên là phường ðông Ba, có diện tích 
tự nhiên 2,07 km2, dân số 30.445 người. 

d) ðiều chỉnh 0,46 km2 diện tích tự nhiên, dân số 7.548 người của phường Phú 
Thuận (gồm một phần Tổ dân phố 2, toàn bộ Tổ dân phố 3, Tổ dân phố 4 và Tổ dân phố 
5, ranh giới tự nhiên từ cống Thủy Quan trở về giáp phường Phú Bình) vào phường Tây 
Lộc ñể thành lập 01 phường mới lấy tên là phường Tây Lộc, có diện tích tự nhiên 1,8 km2, 
dân số 30.781 người. 

e) ðiều chỉnh 0,80 km2 diện tích tự nhiên, dân số 4.926 người của phường Phú Thuận 
(gồm Tổ dân phố 1 và một phần Tổ dân phố 2, ranh giới tự nhiên từ cống Thủy Quan trở 
về giáp phường Phú Hòa) vào phường Thuận Hòa ñể thành lập một 01 phường mới 
lấy tên là phường Thuận Hòa, có diện tích tự nhiên 1,85 km2, dân số 24.358 người. 

3. Thành lập các phường thuộc thành phố Huế 

a) Thành lập phường Hương Vinh trên cơ sở toàn bộ ñịa giới hành chính của 
xã Hương Vinh, gồm 7,14 km2 diện tích tự nhiên và dân số 15.671 người. 

b) Thành lập phường Thủy Vân trên cơ sở toàn bộ ñịa giới hành chính của xã 
Thủy Vân, gồm 4,92 km2 diện tích tự nhiên và dân số 7.932 người. 

c) Thành lập phường Phú Thượng trên cơ sở toàn bộ ñịa giới hành chính của xã 
Phú Thượng, gồm 5,89 km2 diện tích tự nhiên và dân số 20.850 người. 

d) Thành lập phường Thuận An trên cơ sở toàn bộ ñịa giới hành chính của thị 
trấn Thuận An, gồm 16,28 km2 diện tích tự nhiên và dân số 20.972 người. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 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 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 8 thông qua ngày 08 tháng 5 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 

 
       Số: 47/NQ-HðND                             Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 5 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới 

và ñổi tên gọi các tổ dân phố của thành phố Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHOÁ VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 8 

 

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

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt ñộng của thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 
tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt ñộng 
của thôn, tổ dân phố; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 3696/TTr-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới và ñổi tên gọi các tổ dân phố 
của thành phố Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh và 
ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua phương án sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới và ñổi tên gọi 
các tổ dân phố của thành phố Huế; 

Tên gọi, quy mô, dân số (số hộ gia ñình, số nhân khẩu) của các tổ dân phố sau 
khi sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới và ñổi tên gọi các tổ dân phố của thành phố Huế 
ñược thể hiện ở phụ lục kèm theo. 

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 của 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 và 
quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 
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Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá VII, 
kỳ họp bất thường lần thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 05 năm 2020./.    
                                                                                                                  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 
Tên gọi, quy mô, dân số (số hộ gia ñình, số nhân khẩu) của các tổ dân phố 

 sau khi sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới và ñổi tên gọi các tổ dân phố  
của thành phố Huế 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HðND ngày 08 tháng 5 năm 2020 
 của HðND tỉnh) 

 
1. Phường Trường An  

- Sắp xếp, sáp nhập một phần Tổ dân phố 5 gồm 150 hộ vào Tổ dân phố 4. Sau khi 
sáp nhập, Tổ dân phố 4 có 474 hộ, 1.635 nhân khẩu. 

- Sắp xếp, sáp nhập một phần Tổ dân phố 5 gồm 110 hộ vào Tổ dân phố 6. Sau khi 
sáp nhập, Tổ dân phố 6 có 347 hộ, 1.385 nhân khẩu. 

- Sắp xếp, sáp nhập một phần Tổ dân phố 6 gồm 98 hộ vào Tổ dân phố 7. Sau khi 
sáp nhập, Tổ dân phố 7 có 413 hộ, 1.303 nhân khẩu. 

- ðổi tên gọi Tổ dân phố 12 thành Tổ dân phố 5 (mới) có 308 hộ, 1.356 nhân khẩu. 

2. Phường Thuỷ Xuân 

- Sắp xếp, sáp nhập một phần Tổ dân phố 2 gồm 131 hộ vào Tổ dân phố 1. Sau khi 
sáp nhập, Tổ dân phố 1 có 384 hộ, 1.477 nhân khẩu. 

- Sắp xếp, sáp nhập một phần Tổ dân phố 2 gồm 127 hộ vào Tổ dân phố 3. Sau khi 
sáp nhập, Tổ dân phố 3 có 349 hộ, 1.320 nhân khẩu. 

- Sắp xếp, sáp nhập 349 hộ của Tổ dân phố 4 và một phần Tổ dân phố 2 (cũ) 
gồm 29 hộ, ñể thành lập tổ dân phố mới có tên gọi là Tổ dân phố 2 (mới) có 378 hộ, 
1.525 nhân khẩu.  

- Sắp xếp, sáp nhập 237 hộ của Tổ dân phố 5 và một phần Tổ dân phố 6 gồm 
196 hộ, ñể thành lập tổ dân phố mới có tên gọi là Tổ dân phố 4 (mới) có 433 hộ, 
1.742 nhân khẩu. 

- Sắp xếp, sáp nhập một phần Tổ dân phố 7 gồm 199 hộ và một phần Tổ dân phố 6 
gồm 126 hộ, ñể thành lập tổ dân phố mới có tên gọi là Tổ dân phố 5 (mới) có 357 hộ, 
1.262 nhân khẩu. 

- Sắp xếp, sáp nhập một phần Tổ dân phố 8 gồm 225 hộ, một phần Tổ dân phố 7 
gồm 87 hộ và một phần Tổ dân phố 5 gồm 8 hộ, ñể thành lập tổ dân phố mới có tên gọi 
là Tổ dân phố 6 (mới) có 320 hộ, 1.285 nhân khẩu. 

- Sắp xếp, sáp nhập 290 hộ của Tổ dân phố 9 và một phần Tổ dân phố 8 gồm 38 hộ, 
ñể thành lập có tên gọi là Tổ dân phố 7 (mới) có 328 hộ, 1.192 nhân khẩu. 

- Sắp xếp, sáp nhập 282 hộ của Tổ dân phố 11 và một phần Tổ dân phố 12 gồm 36 hộ, 
ñể thành lập tổ dân phố mới có tên gọi là Tổ dân phố 9 (mới), có 318 hộ, 1.208 nhân khẩu. 

- Sắp xếp, sáp nhập 408 hộ của Tổ dân phố 12 và một phần Tổ dân phố 14 gồm 
14 hộ, ñể thành lập tổ dân phố mới có tên gọi là Tổ dân phố 10 (mới), có 422 hộ, 
1.774 nhân khẩu. 
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- Sắp xếp, sáp nhập 260 hộ của Tổ dân phố 13, một phần Tổ dân phố 14 gồm 30 hộ 
và một phần Tổ dân phố 15 gồm 32 hộ, ñể thành lập tổ dân phố mới có tên gọi là Tổ 
dân phố 11 (mới), có 322 hộ, 1.084 nhân khẩu.  

- Sắp xếp, sáp nhập một phần Tổ dân phố 14 gồm 110 hộ và một phần Tổ dân 
phố 15 gồm 220 hộ, ñể thành lập tổ dân phố mới có tên gọi là Tổ dân phố 12 (mới), 
có 330 hộ, 1.864 nhân khẩu. 

- Sắp xếp, sáp nhập 289 hộ của Tổ dân phố 16 và một phần Tổ dân phố 17 gồm 
32 hộ, ñể thành lập tổ dân phố mới có tên gọi là Tổ dân phố 13 (mới), có 321 hộ, 
1.059 nhân khẩu. 

- Sắp xếp, sáp nhập một phần Tổ dân phố 17 gồm 285 hộ và một phần Tổ dân 
phố 6 gồm 28 hộ, ñể thành lập tổ dân phố mới có tên gọi là Tổ dân phố 14 (mới), có 
313 hộ, 1.080 nhân khẩu. 

- ðổi tên gọi Tổ dân phố 10 thành Tổ dân phố 8 (mới) có 387 hộ, 1.450 nhân khẩu. 

3. Phường Phước Vĩnh 

- Sắp xếp, sáp nhập 248 hộ của Tổ dân phố 13 và một phần Tổ dân phố 12 gồm 
90 hộ, ñể thành lập tổ dân phố mới có tên gọi là Tổ dân phố 1 (mới), có 338 hộ, 1.249 
nhân khẩu. 

- Sắp xếp, sáp nhập một phần Tổ dân phố 11 gồm 204 hộ và một phần Tổ dân 
phố 12 gồm 167 hộ, ñể thành lập tổ dân phố mới có tên gọi là Tổ dân phố 2 (mới), có 
371 hộ, 1.357 nhân khẩu. 

- Sắp xếp, sáp nhập 281 hộ của Tổ dân phố 10 và một phần Tổ dân phố 11 gồm 
38 hộ, ñể thành lập tổ dân phố mới có tên gọi là Tổ dân phố 3 (mới), có 319 hộ, 1.251 
nhân khẩu. 

- Sắp xếp, sáp nhập 252 hộ của Tổ dân phố 9 và một phần Tổ dân phố 8 gồm 55 hộ, 
ñể thành lập tổ dân phố mới có tên gọi là Tổ dân phố 4 (mới), có 307 hộ, 1.060 nhân khẩu. 

- Sắp xếp, sáp nhập 263 hộ của Tổ dân phố 7 và một phần Tổ dân phố 8 gồm 
152 hộ, ñể thành lập tổ dân phố mới có tên gọi là Tổ dân phố 5 (mới), có 415 hộ, 
1.527 nhân khẩu. 

- Sắp xếp, sáp nhập 277 hộ của Tổ dân phố 1 (cũ) và một phần Tổ dân phố 2 
gồm 78 hộ, ñể thành lập tổ dân phố mới có tên gọi là Tổ dân phố 7 (mới), có 355 hộ, 
1.447 nhân khẩu. 

- Sắp xếp, sáp nhập một phần Tổ dân phố 5 gồm 17 hộ, một phần Tổ dân phố 2 
gồm 131 hộ và một phần Tổ dân phố 3 gồm 262 hộ, ñể thành lập tổ dân phố mới có 
tên gọi là Tổ dân phố 8 (mới), có 410 hộ, 2.078 nhân khẩu. 

- Sắp xếp, sáp nhập một phần Tổ dân phố 3 (cũ) gồm 21 hộ, một phần Tổ dân 
phố 5 gồm 183 hộ và một phần Tổ dân phố 6 (cũ) gồm 125 hộ, ñể thành lập tổ dân 
phố mới có tên gọi là Tổ dân phố 9 (mới), có 329 hộ, 1.241 nhân khẩu. 

- Sắp xếp, sáp nhập một phần Tổ dân phố 8 gồm 55 hộ, một phần Tổ dân phố 5 
gồm 120 hộ và một phần Tổ dân phố 6 (cũ) gồm 172 hộ, ñể thành lập tổ dân phố mới 
có tên gọi là Tổ dân phố 10 (mới), có 347 hộ, 1.216 nhân khẩu. 
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- Sắp xếp, sáp nhập 263 hộ của Tổ dân phố 14 và 260 hộ của Tổ dân phố 15, ñể 
thành lập tổ dân phố mới có tên gọi là Tổ dân phố 11 (mới), có 523 hộ, 1.888 nhân khẩu. 

- Sắp xếp, sáp nhập 256 hộ của Tổ dân phố 16 và 254 hộ của Tổ dân phố 17, ñể 
thành lập tổ dân phố mới có tên gọi là Tổ dân phố 12 (mới), có 510 hộ, 1.790 nhân khẩu. 

- ðổi tên gọi Tổ dân phố 4 thành Tổ dân phố 6 (mới) có 357 hộ, 1.357 nhân khẩu. 
4. Phường Vĩnh Ninh 
- Sắp xếp, sáp nhập một phần Tổ dân phố 2 gồm 110 hộ vào Tổ dân phố 1. Sau khi 

sáp nhập, Tổ dân phố 1 có 414 hộ, 1.977 nhân khẩu. 
- Sắp xếp, sáp nhập một phần Tổ dân phố 2 gồm118 hộ và 297 hộ của Tổ dân 

phố 3, ñể thành lập tổ dân phố mới có tên gọi là Tổ dân phố 2 (mới), có 415 hộ, 1.691 
nhân khẩu. 

- Sắp xếp, sáp nhập 202 hộ của Tổ dân phố 4 và 238 hộ của Tổ dân phố 5, ñể 
thành lập tổ dân phố mới có tên gọi là Tổ dân phố 3 (mới), có 440 hộ, 1.754 nhân khẩu. 

- Sắp xếp, sáp nhập 259 hộ của Tổ dân phố 6 và 177 hộ của Tổ dân phố 7, ñể 
thành lập tổ dân phố mới có tên gọi là Tổ dân phố 4 (mới), có 436 hộ, 1.652 nhân khẩu. 

- Sắp xếp, sáp nhập 169 hộ của Tổ dân phố 8 và 221 hộ của Tổ dân phố 9, ñể 
thành lập tổ dân phố mới có tên gọi là Tổ dân phố 5 (mới), có 390 hộ, 1.694 nhân khẩu. 

 

 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN 

ðịa chỉ: 16 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
ðiện thoại liên hệ: 0234.3834537; Fax: 0234.3834537 

Email: congbao@thuathienhue.gov.vn; 
Website: http://congbao.thuathienhue.gov.vn; 

In tại: Công ty CP In và Dịch vụ giáo dục Huế. 
 




