
  

Số 39 Ngày 03 tháng 6 năm 2020 

 MỤC LỤC  
   

   

  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Trang 

25-5-2020 Quyết ñịnh số 30/2020/Qð-UBND ban hành quy chuẩn kỹ thuật 
ñịa phương ñối với sản phẩm tinh dầu tràm Huế. 

03 

25-5-2020 Quyết ñịnh số 31/2020/Qð-UBND ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
ñịa phương ñối với sản phẩm Tôm chua Huế. 

11 

25-5-2020 Quyết ñịnh số 32/2020/Qð-UBND bãi bỏ Quyết ñịnh số 
41/2010/Qð-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hành hành Quy chế quản lý chỉ dẫn 
ñịa lý "Huế" cho sản phẩm nón lá ở tỉnh Thừa Thiên Huế. 

20 

27-5-2020 Quyết ñịnh số 33/2020/Qð-UBND sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 
của Quyết ñịnh số 36/2019/Qð-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2019 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 68/2015/Qð-UBND 
ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa 
Thiên Huế ban hành ñơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các 
loại mồ mả làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi 
ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

21 

28-5-2020 Quyết ñịnh số 34/2020/Qð-UBND sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 
của Quyết ñịnh số 65/2017/Qð-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy ñịnh một số nội dung về 
cấp giấy phép xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

23 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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28-5-2020 Quyết ñịnh số 35/2020/Qð-UBND ban hành Quy ñịnh xây dựng, 
quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

27 

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

28-5-2020 Quyết ñịnh số 1270/Qð-UBND ban hành Quy ñịnh tạm thời 
vận hành và sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại 
Ủy ban nhân dân tỉnh. 

39 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 
 Số: 30/2020/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 5 năm 2020 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương  
ñối với sản phẩm tinh dầu tràm Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 127/2007/Nð-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 67/2009/Nð-CP ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ 
sửa ñổi một số ñiều của Nghị ñịnh số 127/2007/Nð-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn 
kỹ thuật và Nghị ñịnh số 132/2008/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;  

Căn cứ Nghị ñịnh 78/2018/Nð-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh 127/2007/Nð-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn 
kỹ thuật;  

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng, thẩm ñịnh và ban hành quy 
chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 30/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy ñịnh của 
Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
hướng dẫn xây dựng, thẩm ñịnh và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số   
454/TTr-SKHCN ngày 29 tháng 4 năm 2020.  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương  
ñối với sản phẩm tinh dầu tràm Huế 

Ký hiệu: QCðP 1:2020/TT-H. 
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ðiều 2. Hiệu lực thi hành  

Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 6 năm 2020 và thay thế Quyết ñịnh 
số 09/2017/Qð-UBND ngày 20/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương ñối với sản phẩm tinh dầu tràm Huế. Các 
sản phẩm tinh dầu tràm ñã công bố hợp quy ñược giữ nguyên giá trị hiệu lực Bản 
công bố hợp quy kể từ ngày Sở Y tế Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Y tế, Khoa học và 
Công nghệ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Phan Thiên ðịnh 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 

 

 

QCðP 1:2020/TT-H 

 

 

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT ðỊA PHƯƠNG  

TINH DẦU TRÀM HUẾ 

Local technical regulation Hue Cajeput oil  

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 30/2020/Qð-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2020 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THỪA THIÊN HUẾ - 2020 
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LỜI NÓI ðẦU 

QCðP 1:2020/TT-H do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương về 

dầu tràm Huế biên soạn, Sở Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 30 /2020/Qð-UBND ngày 25 

tháng  5 năm 2020. 

 

QCðP 1:2020/TT-H 
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT ðỊA PHƯƠNG 

SẢN PHẨM TINH DẦU TRÀM HUẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 30/2020/Qð-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2020 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy chuẩn này quy ñịnh chỉ tiêu cảm quan, mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng 

và các yêu cầu quản lý ñối với sản phẩm tinh dầu tràm ñược sản xuất bằng phương pháp 

chưng cất thủ công từ cây tràm gió (Melaleuca cajuputi Powell). 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Quy chuẩn này ñược áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các 

sản phẩm tinh dầu tràm trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Phạm vi sử dụng 

Sản phẩm tinh dầu tràm Huế ñược dùng trong xoa bóp, mỹ phẩm, hương liệu, 

khử côn trùng, bảo vệ sức khỏe. 

Chương II  

QUY ðỊNH VỀ KỸ THUẬT 

ðiều 4. Chỉ tiêu cảm quan 

Stt Tên chỉ tiêu Yêu cầu cảm quan Phương pháp thử 

1 
Màu sắc, ñộ 

trong 

Tinh dầu tràm có màu vàng 

nhạt và ñộ trong suốt. 
TCVN 8460:2010 

2 Mùi 
Mùi thơm ñặc trưng của tinh 

dầu tràm Huế  
TCVN 8460:2010 

3 Vị 
Vị cay và cay dịu ñặc trưng 

của tinh dầu tràm Huế 
TCVN 8460:2010 
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ðiều 5. Chỉ tiêu vật lý, hóa học 

Stt Chỉ tiêu ðơn vị Giới hạn tối ña 
cho phép 

Phương pháp thử 

1 Chỉ số khúc xạ ở 200C  1.446 – 1.485 TCVN 8445:2010 

2 Tỷ trọng ở 20oC  g/ml 0.900 - 0.925 TCVN 8444:2010 

3 
Góc quay cực riêng ở 

20oC 
ñộ -4 ñến – 1 TCVN 8446:2010 

4 

Giới hạn Aldehyd, tính 

theo ml dung dịch 

KOH 0,5N trong 

ethanol 60% 

ml ≤2 
Dược ñiển Việt Nam 

IV 

5 ðịnh lượng Cineol % 40 ñến 60 
Dược ñiển Việt Nam 

IV 

 ðiều 6. Hàm lượng kim loại nặng   

Stt Tên chỉ tiêu 
ðơn vị Giới hạn tối ña 

cho phép  
Phương pháp thử 

1 Asen (As)  mg/l 5 TCVN 6626:2000 

2 Thuỷ ngân (Hg)  mg/l 1 TCVN 7877:2008 

3 Chì (Pb)  mg/l 20 TCVN 6193:1996 

Chương III 

 QUY ðỊNH VỀ QUẢN LÝ 

ðiều 7. Công bố hợp quy 

1. Các sản phẩm tinh dầu tràm Huế ñược sản xuất phải ñược công bố hợp quy 
phù hợp với các quy ñịnh kỹ thuật tại Quy chuẩn này trước khi lưu thông trên thị trường. 
Việc công bố hợp quy dựa trên kết quả tự ñánh giá của tổ chức, cá nhân trên cơ sở 
kết quả thử nghiệm của các phòng thử nghiệm ñược công nhận hoặc ñã ñăng ký 
hoạt ñộng thử nghiệm theo quy ñịnh. 

QCðP 1:2020/TT-H 
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2. Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy ñược thực hiện theo Thông tư 

số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy ñịnh về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức ñánh giá sự 

phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 

tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa ñổi, bổ sung một số 

ñiều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy ñịnh về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và 

phương thức ñánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư 

05/VBHN-BKHCN ngày 28/8/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy ñịnh về 

công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức ñánh giá phù hợp với tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật. 

ðiều 8. Kiểm tra, giám sát, xử lý ñối với các sản phẩm tinh dầu tràm Huế 

1. Các sản phẩm tinh dầu tràm ñược sản xuất, lưu thông trên thị trường phải chịu 

sự kiểm tra về chất lượng theo quy ñịnh của pháp luật về chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa và ñảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát ñối với các sản phẩm tinh dầu tràm sản xuất, 

lưu thông trên thị trường. Trong trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm với các 

quy ñịnh trong Quy chuẩn thì tiến hành xử lý theo các quy ñịnh pháp luật hiện hành 

liên quan ñến chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ñảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. 

ðiều 9. Ghi nhãn 

Việc ghi nhãn sản phẩm tinh dầu tràm Huế phải theo ñúng quy ñịnh tại Nghị ñịnh 

số 43/2017/Nð-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.   

Chương IV 

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  

ðiều 10. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất các sản phẩm 

tinh dầu tràm trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  

1. Phải công bố hợp quy phù hợp với các quy ñịnh kỹ thuật tại Quy chuẩn này, 

nộp hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Y tế và bảo ñảm chất lượng, an toàn theo ñúng 

nội dung ñã công bố. 

 

QCðP 1:2020/TT-H 
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2. Tổ chức, cá nhân sản xuất chỉ ñược ñưa ra lưu thông trên thị trường các 

sản phẩm tinh dầu tràm ñã ñược công bố hợp quy với cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền và bảo ñảm chất lượng, vệ sinh an toàn, ghi nhãn theo quy ñịnh của 

pháp luật. 

ðiều 11. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan 

hướng dẫn triển khai và tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn này.  

2. Căn cứ vào yêu cầu quản lý, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm 

phối hợp với cơ quan liên quan tiến hành rà soát kiến nghị Ủy ban nhân tỉnh sửa ñổi, 

bổ sung Quy chuẩn này. 

3. Trong trường hợp các tiêu chuẩn và quy ñịnh pháp luật ñược viện dẫn trong 

Quy chuẩn này có sự thay ñổi, bổ sung hoặc ñược thay thế thì áp dụng theo quy ñịnh 

tại văn bản mới./.         

  

  

 

 

 

 

 

QCðP 1:2020/TT-H 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 
Số: 31/2020/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 5năm 2020 

 
 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương  

ñối với sản phẩm Tôm chua Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 127/2007/Nð-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 67/2009/Nð-CP ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ 
sửa ñổi một số ñiều của Nghị ñịnh số 127/2007/Nð-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn 
kỹ thuật và Nghị ñịnh số 132/2008/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;  

Căn cứ Nghị ñịnh 78/2018/Nð-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh 127/2007/Nð-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn 
kỹ thuật;  

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng, thẩm ñịnh và ban hành quy 
chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 30/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy ñịnh của 
Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng 
dẫn xây dựng, thẩm ñịnh và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số   
453/TTr-SKHCN ngày 29 tháng 4 năm 2020. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương  
ñối với sản phẩm Tôm chua Huế 

Ký hiệu: QCðP 2:2020/TT-H. 
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ðiều 2. Hiệu lực thi hành 
Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 6 năm 2020 và thay thế Quyết ñịnh 

số 21/2018/Qð-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương ñối với sản phẩm 
Tôm chua Huế. Các sản phẩm Tôm chua ñã công bố phù hợp quy ñịnh an toàn thực phẩm 
ñược giữ nguyên giá trị hiệu lực công bố kể từ ngày Sở Y tế xác nhận công bố phù hợp 
quy ñịnh an toàn thực phẩm. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Y tế, Khoa học và 

Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Phan Thiên ðịnh 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 

 

 

QCðP 2:2020/TT-H 

 

 

 

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT ðỊA PHƯƠNG  

 TÔM CHUA HUẾ 

Local technical regulation of “Tom Chua Hue”  

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 31/2020/Qð-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2020 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỪA THIÊN HUẾ - 2020 
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LỜI NÓI ðẦU 

QCðP 2:2020/TT-H do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương ñối 
với sản phẩm Tôm chua Huế biên soạn, Sở Khoa học và Công nghệ trình duyệt, 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
31/2020/Qð-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2020. 

 

QCðP 2:2020/TT-H 
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT ðỊA PHƯƠNG 
  TÔM CHUA HUẾ  

Local technical regulation of “Tom chua Hue”  

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 31/2020/Qð-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2020 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Chương I 

 QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy chuẩn này quy ñịnh chỉ tiêu cảm quan, mức giới hạn an toàn thực phẩm và 
các yêu cầu quản lý ñối với sản phẩm Tôm chua ñược sản xuất trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Quy chuẩn này áp dụng ñối với: Các tổ chức, cá nhân sản xuất Tôm chua trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và kinh doanh sản phẩm Tôm chua ñược sản xuất trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Tôm chua là sản phẩm của quá trình lên men tôm với muối, cơm (hoặc xôi) ở 
nhiệt ñộ và thời gian nhất ñịnh tạo mùi, vị và màu sắc ñặc trưng. 

2. Chỉ tiêu loại A: bắt buộc phải thử nghiệm ñể ñánh giá hợp quy.  

3. Chỉ tiêu loại B: không bắt buộc phải thử nghiệm ñể ñánh giá hợp quy nhưng 
tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến sản phẩm Tôm chua chua phải ñáp ứng các yêu cầu 
ñối với chỉ tiêu loại B. 

4. KPH: không phát hiện. 

Chương II 

QUY ðỊNH VỀ KỸ THUẬT 

ðiều 4. Yêu cầu ñối với nguyên liệu 

1. Tôm: phải tươi và nguyên con, không lẫn tạp chất. 

2. Muối: phải ñạt yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN 9639:2013 Muối (Natri 
Clorua) tinh. 

3. Cơm (xôi): ñược nấu chín từ gạo (gạo nếp) không bị mốc, mối mọt. 
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4. Các nguyên liệu khác: là nguyên liệu dùng ñể chế biến Tôm chua như ớt, 
riềng, tỏi, cà rốt, măng, ñu ñủ phải có nguồn gốc rõ ràng và ñược lựa chọn, xử lý ñảm bảo 
an toàn vệ sinh thực phẩm. 

ðiều 5. Các chỉ tiêu cảm quan, mức giới hạn an toàn thực phẩm ñối với 
sản phẩm Tôm chua 

1. Chỉ tiêu cảm quan   

Stt Tên chỉ tiêu Yêu cầu cảm quan Phương pháp thử 

1 Màu sắc Màu nâu ñỏ ñến ñỏ gạch TCVN 5277:1990 

2 Mùi 
Mùi thơm của Tôm chua chín, 
không tanh và không có mùi lạ 

TCVN 5277:1990 

3 Vị 
Vị ñặc trưng của sản phẩm Tôm 
chua chín (chua, mặn, ngọt, cay: 
quyện vị vừa phải) 

TCVN 5277:1990 

4 Trạng thái 
Tôm nguyên con, mềm mại, dai, 
dịch của sản phẩm có ñộ sệt 

TCVN 5277:1990 

2. Chỉ tiêu lý hoá  

Stt Tên chỉ tiêu 
ðơn vị 

tính 
Mức quy 

ñịnh 
Phương pháp thử 

Chỉ 
tiêu 

1 
Tỷ lệ giữa hàm lượng nitơ 
axit amin và hàm lượng 
nitơ tổng số của sản phẩm 

% ≥20 TCVN 3708:1990 A 

2 
Hàm lượng nitơ amoniac 
trên sản phẩm 

g/kg ≤1,5 
TCVN 3706:1990 

A 

3 
Hàm lượng nitơ tổng số 
trên sản phẩm 

g/kg ≥12 TCVN 3705:1990 A 

4 
Hàm lượng tôm trong khối 
lượng sản phẩm 

% ≥50 TCVN 4411:1987 B 

5 
Hàm lượng natri clorua 
trong khối lượng sản phẩm 

% ≤10 TCVN 3701:2009 B 

6 Hàm lượng Histamine mg/kg ≤150 LC/MS/MS B 

QCðP 2:2020/TT-H 
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3. Giới hạn tối ña về hàm lượng kim loại nặng  

Stt Tên chỉ tiêu ðơn vị tính 
Giới hạn 

tối ña 
Phương pháp thử Chỉ tiêu 

1 Chì mg/kg 0,5 TCVN 7602:2007 A 

2 Cadmi mg/kg 0,5 TCVN 7603:2007 A 

3 Thủy ngân mg/kg 0,5 TCVN 7604:2007 A 

4. Chỉ tiêu vi sinh vật  

Stt Tên chỉ tiêu ðơn vị tính 
Giới hạn 

tối ña 
Phương pháp thử 

Chỉ 
tiêu 

1 E. Coli MPN/g sản phẩm 3 TCVN 6846:2007 A 

2 
Tổng số bào tử 
nấm mốc 

CFU/sản phẩm 10 TCVN 8275-2:2010 A 

3 Salmonella phát hiện/25g sản phẩm KPH TCVN 10780-2:2015 A 

4 S. aureus CFU/g sản phẩm 10 TCVN 4830-3:2005 A 

5 
Tổng số vi khuẩn 
hiếu khí 

CFU/g sản phẩm 105 TCVN 4884-1:2015 A 

6 Coliforms MPN/g sản phẩm 10  TCVN 6848:2007 B 

7 
Clostridium 
perfringens 

MPN/g sản phẩm 10 TCVN 4991:2005 B 

5. Danh mục phụ gia thực phẩm ñược phép sử dụng phù hợp với quy ñịnh tại 
Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y tế quy ñịnh về 
quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm. 

6. Có thể sử dụng các phương pháp thử khác có ñộ chính xác cao hơn hoặc 
tương ñương hoặc phương pháp thử phiên bản cập nhật mới. 

7. Số hiệu và tên ñầy ñủ của phương pháp lấy mẫu và các phương pháp thử ñược 
quy ñịnh tại Phụ lục của Quy chuẩn này. 
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ðiều 6. Bao gói, ghi nhãn  

1. Bao gói: vật liệu bao gói trực tiếp ñối với sản phẩm Tôm chua Huế phải 
ñảm bảo an toàn thực phẩm theo quy ñịnh của Bộ Y tế. 

2. Ghi nhãn: việc ghi nhãn sản phẩm Tôm chua phải theo ñúng quy ñịnh tại 
Nghị ñịnh số 43/2017/Nð-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. 

Chương III 

QUY ðỊNH VỀ QUẢN LÝ 

ðiều 7. Công bố hợp quy 

Các sản phẩm Tôm chua ñược sản xuất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phải 
ñược tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm phù hợp với các quy ñịnh tại Quy chuẩn 
này trước khi lưu thông trên thị trường, việc tự công bố sản phẩm dựa trên kết quả 
kiểm nghiệm của phòng kiểm nghiệm ñược công nhận hoặc ñã ñăng ký hoạt ñộng 
thử nghiệm theo quy ñịnh hiện hành; thủ tục tự công bố sản phẩm thực hiện theo 
quy ñịnh tại ðiều 4, ðiều 5 Nghị ñịnh số 15/2018/Nð-CP ngày 02/02/2018 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật An toàn thực phẩm và quy ñịnh 
tại ñiểm a, khoản 1, ðiều 3 Nghị ñịnh số 155/2018/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 
của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh liên quan ñến ñiều kiện ñầu tư 
kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

ðiều 8. Thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật 

1. Các sản phẩm Tôm chua ñược sản xuất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và 
lưu thông trên thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế phải chịu sự thanh tra, kiểm tra về 
chất lượng theo quy ñịnh của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ñảm bảo 
an toàn thực phẩm. 

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc 
thanh tra, kiểm tra và giám sát ñối với các sản phẩm Tôm chua sản xuất, lưu thông 
trên thị trường. Trong trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm với các quy ñịnh 
trong Quy chuẩn thì tiến hành xử lý theo các quy ñịnh pháp luật hiện hành liên quan 
ñến chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ñảm bảo an toàn thực phẩm. 

Chương IV 

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  

ðiều 9. Tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm Tôm chua trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế phải tự công bố sản phẩm phù hợp với các quy ñịnh kỹ thuật của 
Quy chuẩn này và bảo ñảm chất lượng, vệ sinh an toàn theo ñúng nội dung ñã 
công bố. 

ðiều 10. Tổ chức, cá nhân sản xuất chỉ ñược ñưa ra lưu thông trên thị trường các 
sản phẩm Tôm chua Huế ñã ñược tự công bố sản phẩm phù hợp với các quy ñịnh kỹ 
thuật của Quy chuẩn này và bảo ñảm chất lượng, vệ sinh an toàn, ghi nhãn phù hợp 
với các quy ñịnh của pháp luật. 
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Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 11. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan 
hướng dẫn triển khai và tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn này.  

ðiều 12. Căn cứ vào yêu cầu quản lý, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm 
phối hợp với cơ quan liên quan tiến hành rà soát kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 
sửa ñổi, bổ sung Quy chuẩn này./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

   
     Số: 32/2020/Qð-UBND                          

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 5 năm 2020 

 

QUYẾT ðỊNH  
Bãi bỏ Quyết ñịnh số 41/2010/Qð-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2010  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hành hành Quy chế quản lý  
chỉ dẫn ñịa lý "Huế" cho sản phẩm nón lá ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật;  

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 534/TTr-SKHCN 
ngày 19 tháng 5 năm 2020. 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Bãi bỏ Quyết ñịnh số 41/2010/Qð-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2010 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế quản lý chỉ dẫn ñịa lý 
"Huế" cho sản phẩm nón lá ở tỉnh Thừa Thiên Huế.  

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2020.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Khoa học và 
Công nghệ, Tư pháp; Chủ tịch Hội Nón lá Huế; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các tổ chức 
và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.  

 

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

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

   Số: 33/2020/Qð-UBND      Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 5 năm 2020  
 

QUYẾT ðỊNH 
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 36/2019/Qð-UBND ngày 10 

tháng 7 năm 2019 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 68/2015/Qð-UBND 
ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế  

ban hành ñơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả làm căn cứ 
bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Nghị ñịnh số 140/2016/Nð-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ 
về lệ phí trước bạ;  

 Căn cứ Nghị ñịnh số 20/2019/Nð-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 140/2016/Nð-CP ngày 10 tháng 10 
năm 2016 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;  

 Căn cứ Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về lệ phí trước bạ;  

 Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 
năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; 

 Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng.  

QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2 ðiều 1 Quyết ñịnh số 36/2019/Qð-UBND 
ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Quyết ñịnh số 68/2015/Qð-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành ñơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc 
và các loại mồ mả làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau: 

 1. Khoản 1 ðiều 1 của Quyết ñịnh ñược sửa ñổi như sau: 

 “Ban hành ñơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế”. 
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 2. Khoản 2 ðiều 1 của Quyết ñịnh ñược bổ sung như sau: 

 “1. Phạm vi ñiều chỉnh: 

 Quy ñịnh này quy ñịnh ñơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc, các loại mồ mả và 
các loại tài sản khác gắn liền với ñất làm căn cứ ñể bồi thường hỗ trợ, tái ñịnh cư khi 
nhà nước thu hồi ñất; bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước và tính lệ phí trước bạ nhà, 
công trình thu thuế ñối với hoạt ñộng thầu xây dựng nhà, công trình kiến trúc và 
kinh doanh bất ñộng sản trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 2. ðối tượng áp dụng: 

 a) Tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan khi Nhà nước 
thu hồi ñất; 

 b) Tổ chức, cá nhân có liên quan ñến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 
hồi ñất; 

 c) Tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân trong nước, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, 
tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan ñến sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng và 
giao dịch về nhà ở tại Việt Nam; 

 d) Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan ñến nhà ở; 

 ñ) Tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân trong nước, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, 
tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan ñến xây dựng nhà, công trình kiến trúc, 
kinh doanh bất ñộng sản.” 

 ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2020. Bãi bỏ 
ðiều 2 Quyết ñịnh số 2630/Qð-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc tính lệ phí trước bạ nhà, công trình kiến trúc; thuế thầu 
xây dựng nhà, công trình kiến trúc và kinh doanh bất ñộng sản trên ñịa bàn tỉnh. 

 ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở, Ban, Ngành; 
Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
  
 

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

Phan Thiên ðịnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 34/2020/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 5 năm 2020 
 

QUYẾT ðỊNH 
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 65/2017/Qð-UBND ngày 15 

tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy ñịnh một số  
nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 

về quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 42/2017/Nð-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 

về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 
năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 162/2017/Nð-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 
về Quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật  Tín ngưỡng, tôn giáo; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 113/2013/Nð-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 
về hoạt ñộng nghệ thuật; 

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng 
về hướng dẫn cấp phép xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2018 của Bộ Xây dựng 
về Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp ñặt phương tiện quảng cáo 
ngoài trời; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22 tháng 6 năm 2016 
của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin - Truyền thông về hướng dẫn quản lý việc xây dựng 
công trình kỹ thuật hạ tầng viễn thông thụ ñộng; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 65/2017/Qð-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về Ban hành Quy ñịnh một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế: 

1. ðiều 4 ñược sửa ñổi như sau: 

“ðiều 4. Các công trình ñược miễn giấy phép xây dựng 

1. Các công trình ñược quy ñịnh tại ñiểm a, b, c, d, ñ, e, g, h, i, k của khoản 2 
ðiều 89 Luật Xây dựng năm 2014. 
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2. Các loại công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng ñược quy ñịnh tại 
khoản 2 ðiều 5 Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22 tháng 6 
năm 2016 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin - Truyền thông về hướng dẫn quản lý 
việc xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng viễn thông thụ ñộng. 

3. Các loại công trình quảng cáo phù hợp với Quy hoạch quảng cáo ngoài trời 
trên ñịa bàn tỉnh ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030 ñược Ủy ban nhân dân tỉnh 
phê duyệt tại Quyết ñịnh số 129/Qð-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2015 và sửa ñổi, 
bổ sung tại Quyết ñịnh số 1388/Qð-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2018, có quy mô 
cụ thể như sau: 

a) Biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt ≤20 m2 kết cấu khung kim loại 
hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn; 

b) Bảng quảng cáo ñứng ñộc lập có diện tích một mặt <40 m2; 

c) Màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt <20 m2. 

4. Chủ ñầu tư xây dựng công trình ñược miễn giấy phép xây dựng theo quy ñịnh 
tại các ñiểm b, d, ñ, i của khoản 2 ðiều 89 Luật Xây dựng năm 2014 và tại khoản 2, 3 
ðiều này có trách nhiệm thông báo thời ñiểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ 
thiết kế xây dựng ñến cơ quan quản lý xây dựng tại ñịa phương trước 03 ngày ñể 
theo dõi, lưu hồ sơ.” 

2. ðiều 5 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau: 

“ðiều 5. ðiều kiện ñể ñược cấp giấy phép xây dựng 

1. ðảm bảo các ñiều kiện ñược quy ñịnh tại ðiều 40 Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP 
ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng. 

2. ðối với trường hợp xây dựng công trình tượng ñài, tranh hoành tráng chưa có 
quy hoạch: Thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 7, ðiều 20 Nghị ñịnh số 113/2013/Nð-CP 
ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt ñộng mỹ thuật: 

a) Trường hợp cần xây dựng tượng ñài, tranh hoành tráng cấp quốc gia khi 
chưa có quy hoạch thì chủ ñầu tư làm hồ sơ ñề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
xem xét chấp thuận làm cơ sở thực hiện ñầu tư xây dựng. 

b) Trường hợp cần xây dựng tượng ñài, tranh hoành tráng cấp tỉnh khi chưa có 
quy hoạch thì chủ ñầu tư làm hồ sơ ñề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận 
làm cơ sở thực hiện ñầu tư xây dựng. 

3. ðối với công trình Quảng cáo nằm trong phạm vi hành lang an toàn ñường bộ 
của Quốc lộ: Phải có văn bản chấp thuận của Tổng cục ñường bộ Việt Nam theo 
quy ñịnh tại Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 về quản lý 
và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT 
ngày 09 tháng 10 năm 2017 sửa ñổi một số ñiều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT 
ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.” 
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3. ðiều 6 ñược sửa ñổi như sau: 

“ðiều 6. ðiều kiện ñể ñược cấp giấy phép xây dựng có thời hạn 

ðiều kiện ñể ñược cấp giấy phép xây dựng có thời hạn: ðảm bảo các ñiều kiện 
ñược quy ñịnh tại ðiều 94 Luật Xây dựng năm 2014.” 

4. ðiều 8 ñược sửa ñổi như sau: 

“ðiều 8. Diện tích tối thiểu của khu ñất xây dựng  

1. ðối với nhà ở trong các khu quy hoạch ñã ñược phê duyệt: Ngoài việc 
tuân thủ nội dung quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 1 Quy ñịnh này, việc cấp phép xây dựng 
chỉ ñược thực hiện khi diện tích khu ñất xây dựng phải ñảm bảo tuân thủ theo các 
quy ñịnh tại ñồ án quy hoạch, quy ñịnh quản lý xây dựng theo ñồ án quy hoạch, 
thiết kế ñô thị, thiết kế mẫu nhà ở, dự án ñầu tư ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

2. ðối với khu dân cư hiện hữu chưa quy ñịnh diện tích lô ñất xây dựng cụ thể 
tại ñồ án quy hoạch, quy ñịnh quản lý xây dựng theo ñồ án quy hoạch, thiết kế ñô thị, 
thiết kế mẫu nhà ở, dự án ñầu tư ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ngoài việc 
tuân thủ nội dung quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 1 Quy ñịnh này, việc cấp phép xây dựng 
công trình nhà ở chỉ ñược thực hiện khi diện tích khu ñất (sau khi ñã trừ phần diện tích 
ñất từ chỉ giới ñường ñỏ ñến chỉ giới xây dựng, diện tích các hành lang an toàn các 
công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật,…) ñảm bảo diện tích xây dựng tối thiểu như sau: 

a) ðối với nhà ở trong khu dân cư hiện hữu thuộc phạm vi các huyện, thị xã, 
diện tích xây dựng tối thiểu là 40m² với chiều rộng và chiều sâu xây dựng không nhỏ 
hơn 4m.  

b) ðối với nhà ở trong khu dân cư hiện hữu thuộc phạm vi thành phố Huế, diện tích 
xây dựng tối thiểu là 25m² với chiều rộng và chiều sâu xây dựng không nhỏ hơn 3m.” 

5. ðiều 9 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau: 

“ðiều 9. Quy mô, kết cấu công trình cấp giấy phép xây dựng có thời hạn 

a) ðối với công trình kết cấu dạng nhà: Công trình ñược cấp giấy phép xây dựng có 
thời hạn có chiều cao tối ña là 2 tầng (không có tầng hầm) và mái của tầng 2 không ñược 
ñổ mái bằng hoặc trần nhà bằng bê tông cốt thép; tổng chiều cao công trình ≤10m. 
Trường hợp công trình hiện trạng ñã là 2 tầng hoặc lớn hơn 2 tầng thì khi sửa chữa, 
cải tạo không ñược nâng thêm tầng. 

b) ðối với các công trình kết cấu dạng cột, trụ, tháp: Công trình ñược cấp giấy 
phép xây dựng có thời hạn có chiều cao phù hợp với quy hoạch ngành, lĩnh vực có 
liên quan, ñồng thời phù hợp với tính chất và yêu cầu kỹ thuật ñối với từng công trình 
cụ thể.” 

ðiều 2. Quy ñịnh bãi bỏ 

Bãi bỏ Khoản 3 ðiều 7, Khoản 4 ðiều 10 của Quy ñịnh ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 65/2017/Qð-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về Ban hành Quy ñịnh một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 
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ðiều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các xã, phường và thị trấn; các chủ ñầu tư, tổ chức và cá nhân; Thủ trưởng 
các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

ðiều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2020./.  

  
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Phan Thiên ðịnh 
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    ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

  Số: 35/2020/Qð-UBND     Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 5 năm 2020 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh xây dựng, quản lý, sử dụng  nghĩa trang 

và cơ sở hỏa táng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 23/2016/Nð-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ 

về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; 
Căn cứ Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng 

quy ñịnh về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt ñộng 
xây dựng và Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng sửa ñổi, bổ sung, thay thế một số quy ñịnh tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD 
ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng 
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình Hạ tầng kỹ thuật;  

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2018 về hướng dẫn 
phương pháp ñịnh giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 04/2008/Qð-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng 
về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh xây dựng, quản lý, sử dụng 

nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2020. Bãi bỏ 

Quyết ñịnh số 725/Qð-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc ban hành Quy ñịnh quản lý và thực hiện quy hoạch nghĩa trang Nhân dân trên 

ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2015, ñịnh hướng ñến năm 2020. 
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 ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Xây dựng, 

Giao thông vận tải, Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân: thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các huyện; 

Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết ñịnh này./. 

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

Phan Thiên ðịnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 

 

QUY ðỊNH 
Xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng 

 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 35/2020 /Qð-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

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

1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh này quy ñịnh về hoạt ñộng xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang (trừ 
nghĩa trang liệt sỹ) và cơ sở hỏa táng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. ðối tượng áp dụng 

Quy ñịnh này áp dụng ñối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ñến 
các hoạt ñộng xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Phân cấp nghĩa trang và cơ sở hỏa táng 

Nghĩa trang các cấp là nơi táng người chết tập trung thuộc ñịa bàn hành chính 
các cấp, ñược phân loại theo Bảng 1.3, Phụ lục 1 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 
10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy ñịnh về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn 
áp dụng trong quản lý hoạt ñộng ñầu tư xây dựng và mục 1.7, Phụ lục 1 ban hành 
kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng sửa ñổi, bổ sung, thay thế một số quy ñịnh tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD 
ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.  

ðiều 3. Nguyên tắc xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng 

1. Khi lựa chọn ñịa ñiểm nghĩa trang và cơ sở hỏa táng phải nghiên cứu khả năng 
phục vụ cho liên vùng, liên ñô thị. 

2. Nghĩa trang xây dựng mới phải phù hợp với quy hoạch phát triển ñô thị hoặc 
khu dân cư nông thôn và các quy hoạch khác có liên quan, không ảnh hưởng ñến 
môi trường dân cư xung quanh, không ảnh hưởng ñến nguồn nước cấp cho sinh hoạt; 
nghĩa trang và cơ sở hỏa táng phải ñặt ở cuối hướng gió so với khu dân cư. 
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3. Trường hợp ñặc biệt ñược xem xét chấp thuận chôn cất trong khuôn viên 
nhà thờ, chùa, thánh thất tôn giáo phải ñáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Không nằm trong khu vực nội thị thành phố, thị xã, thị trấn, khu ñông dân cư. 

b) Trường hợp nhà thờ, chùa, thánh thất tôn giáo,... không nằm trong khu vực 
nội thị thành phố, thị xã, thị trấn, khu ñông dân cư thì có thể xem xét chấp thuận khi 
ñáp ứng các yêu cầu về xử lý môi trường theo quy ñịnh của Luật Bảo vệ môi trường; 
Nghị ñịnh số 23/2016/Nð-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, 
sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng (sau ñây gọi là Nghị ñịnh số 23/2016/Nð-CP) 
và các quy ñịnh pháp luật hiện hành khác. 

4. Hoạt ñộng quản lý, xây dựng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng phải tuân thủ 
các quy ñịnh của pháp luật về xây dựng, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan. 

5. Các nguyên tắc khác thực hiện theo ðiều 3 Nghị ñịnh số 23/2016/Nð-CP. 

Chương II 
QUY HOẠCH, XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, CẢI TẠO, ðÓNG CỬA,  

DI CHUYỂN NGHĨA TRANG VÀ CƠ SỞ HỎA TÁNG 

ðiều 4. Quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh 

Lập, thẩm ñịnh và phê duyệt nhiệm vụ, ñồ án quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh 
ñược thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 7 Nghị ñịnh số 23/2016/Nð-CP và tuân thủ 
theo quy ñịnh của pháp luật về quy hoạch xây dựng. 

ðiều 5. Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng 

Lập, thẩm ñịnh và phê duyệt nhiệm vụ, ñồ án quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh 
ñược thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 8 Nghị ñịnh số 23/2016/Nð-CP và tuân thủ 
theo quy ñịnh của pháp luật về quy hoạch xây dựng. 

ðiều 6. Yêu cầu về ñịa ñiểm xây dựng nghĩa trang 

Việc lựa chọn ñịa ñiểm xây dựng nghĩa trang ñược thực hiện ñảm bảo quy ñịnh 
tại Mục 6.1.3 Chương VI Quy chuẩn QCXDVN 01:2008/BXD quy hoạch xây dựng 
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2008/Qð-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của 
Bộ Xây dựng về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”. 

ðiều 7. Yêu cầu ñối với xây dựng nghĩa trang 

Các khu chức năng chủ yếu; Diện tích sử dụng ñất; Kiến trúc, cảnh quan 
nghĩa trang; Thu gom và xử lý chất thải ñược thực hiện theo quy ñịnh tại Mục 2.2 
Quy chuẩn QCVN 07-10:2016/BXD Công trình nghĩa trang ban hành Kèm theo 
Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật. 
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ðiều 8. Yêu cầu ñối với xây dựng cơ sở hỏa táng 

Các khu chức năng chủ yếu; Diện tích sử dụng ñất; Thu gom và xử lý chất thải 
ñược thực hiện theo quy ñịnh tại Mục 2.3 Quy chuẩn QCVN 07-10:2016/BXD Công trình 
nghĩa trang ban hành Kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 02 
năm 2016 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật. 

ðiều 9. Xây dựng mới hoặc mở rộng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng 

1. Xây dựng mới hoặc mở rộng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phải tuân thủ theo 
quy hoạch xây dựng; ñảm bảo ñồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. 

2. Xây dựng phần mộ, bia mộ, nhà lưu tro cốt và các công trình trong nghĩa trang, 
cơ sở hỏa táng phải tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật về xây dựng. 

3. Kích thước, kiểu dáng các phần mộ, bia mộ và khoảng cách giữa các lô mộ, 
hàng mộ, các mộ; kích thước ô ñể bình tro cốt thực hiện theo ðiều 7 của Quy ñịnh này. 

ðiều 10.  Cải tạo nghĩa trang 

Việc cải tạo nghĩa trang ñược thực hiện theo Quy ñịnh tại ðiều 10 Nghị ñịnh số 
23/2016/Nð-CP. 

ðiều 11.  ðóng cửa nghĩa trang 

Việc ñóng cửa nghĩa trang ñược thực hiện theo Quy ñịnh tại ðiều 11 Nghị ñịnh 
số 23/2016/Nð-CP. 

ðiều 12.  Di chuyển nghĩa trang và các phần mộ riêng lẻ 

Việc di chuyển nghĩa trang và các phần mộ riêng lẻ ñược thực hiện theo Quy ñịnh 
tại ðiều 12 Nghị ñịnh số 23/2016/Nð-CP. 

ðiều 13.  Quản lý, sử dụng nghĩa trang 

1. Nghĩa trang ñược ñầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước phải dành 
tối thiểu 10% diện tích ñất mai táng ñã ñầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch 
chi tiết xây dựng nghĩa trang ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt ñể phục vụ cho các 
ñối tượng chính sách xã hội khi chết trên ñịa bàn. Trường hợp ñịa phương không cần 
sử dụng quỹ ñất này thì chủ ñầu tư nghĩa trang ñề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện 
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh. 

2. Quỹ ñất quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này ñược chủ ñầu tư nghĩa trang bàn 
giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện (nơi có quỹ ñất nêu trên) ñể thống nhất quản lý, 
khai thác. 

3. ðơn vị ñược giao quản lý nghĩa trang tiếp nhận việc ñăng ký trước khi sử dụng 
phần mộ cá nhân trong nghĩa trang ñược ñầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách 
nhà nước theo quy ñịnh tại Khoản 5 ðiều 14 Nghị ñịnh số 23/2016/Nð-CP. 
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4. Các quy ñịnh chung khác về quản lý, sử dụng nghĩa trang thực hiện theo 
quy ñịnh tại Khoản 1, 2, 3, 4 ðiều 14 Nghị ñịnh số 23/2016/Nð-CP. 

ðiều 14. Các ñối tượng ñược hỗ trợ táng, chi phí táng 

1. Người không có nhà cửa nơi ở nhất ñịnh, sống lang thang không có thân nhân 
hoặc có thân nhân nhưng hoàn cảnh quá khó khăn không có ñiều kiện lo việc táng, 
khi chết ở ñịa phương nào thì Ủy ban nhân dân cấp xã ñịa phương ñó có trách nhiệm 
tổ chức táng. 

2. Người không có thân nhân sống ở ñịa phương nào thì khi chết chính quyền 
ñịa phương ñó có trách nhiệm tổ chức táng với chi phí thực hiện ñược lấy từ tài sản 
(nếu có) của người chết hoặc từ ngân sách ñịa phương. 

3. Người nước ngoài sinh sống trên ñịa bàn tỉnh, người có quê quán ở Thừa 
Thiên Huế ñịnh cư ở nước ngoài có nguyện vọng ñược táng tại quê hương sau khi chết 
ñược Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, cho phép táng tại các nghĩa trang trên ñịa bàn. 

4. ðối với các trường hợp chết do thiên tai, dịch bệnh, Ủy ban nhân dân cấp xã 
có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp cùng gia ñình tổ chức táng cho người chết, bảo ñảm 
yêu cầu về an toàn, vệ sinh phòng dịch, không gây ô nhiễm môi trường theo quy ñịnh 
của Bộ Y tế; chi phí táng theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 4 của Quyết ñịnh số 
46/2018/Qð-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
về việc Quy ñịnh một số chính sách trợ giúp xã hội ñột xuất ñối với các hộ gia ñình, 
cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng gây ra trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

5. ðối với các phần mộ vô chủ hoặc không còn thân nhân chăm sóc, trường hợp 
hết thời hạn táng theo quy ñịnh, ñơn vị quản lý nghĩa trang ñược phép di chuyển mộ tới 
vị trí khác trong nghĩa trang hoặc tới các nghĩa trang khác theo quy hoạch. 

ðiều 15.  Trách nhiệm lập, thẩm ñịnh và phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang, 
dịch vụ hỏa táng và giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân 

1. ðối với các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng ñược ñầu tư từ nguồn vốn ngân sách 
nhà nước:  

a) Trách nhiệm tổ chức lập: 

Sở Xây dựng tổ chức lập giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng và giá 
chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân ñối với nghĩa trang cấp I, nghĩa trang 
cấp II, nghĩa trang vùng tỉnh, vùng liên huyện ñược ñầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo 
mở rộng. 

UBND cấp huyện tổ chức lập giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng và giá 
chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân ñối với nghĩa trang cấp III, nghĩa trang 
cấp IV ñược ñầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo mở rộng thuộc ñịa giới hành chính 
của huyện. 

b) Sở Tài chính thẩm ñịnh, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 
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2. ðối với nghĩa trang, cơ sở hỏa táng ñược ñầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách 

nhà nước:  

Chủ ñầu tư lập giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân và giá 

dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng trình Sở Xây dựng lấy ý kiến thống nhất các 

ñơn vị liên quan ñể báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận trước khi phê duyệt. 

ðiều 16.  Quy chế quản lý nghĩa trang 

1. Các ñơn vị quản lý, khai thác và sử dụng nghĩa trang có trách nhiệm lập 

quy chế quản lý nghĩa trang ñối với các nghĩa trang do mình quản lý. Nội dung quy chế 

quản lý nghĩa trang thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 17 của Nghị ñịnh số 

23/2016/Nð-CP. 

2. Thẩm quyền phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang: 

a) ðối với nghĩa trang ñược ñầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước: 

Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thẩm ñịnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang cấp I, nghĩa trang cấp II, nghĩa trang vùng tỉnh. 

Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm ñịnh và phê duyệt quy chế quản lý 

nghĩa trang cấp III, cấp IV trên ñịa bàn do mình quản lý. 

b) ðối với nghĩa trang ñược ñầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngoài ngân sách 

nhà nước thì chủ ñầu tư lập và phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang do mình ñầu tư 

xây dựng. Quy chế quản lý nghĩa trang sau khi ñược phê duyệt phải gửi báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có nghĩa trang ñược 

ñầu tư xây dựng ñể thống nhất quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện. 

3. Các nghĩa trang ñược xây dựng mới, quy chế quản lý nghĩa trang phải ñược 

lập và phê duyệt trước khi ñưa nghĩa trang vào khai thác, sử dụng. ðối với các nghĩa trang 

hiện hữu nếu chưa có quy chế quản lý nghĩa trang thì ñơn vị quản lý nghĩa trang phải 

tiến hành lập và trình phê duyệt theo ñúng quy ñịnh. 

ðiều 17.  Quản lý, sử dụng cơ sở hỏa táng 

1. ðơn vị quản lý vận hành cơ sở hỏa táng báo cáo về tình hình hoạt ñộng hàng 
năm về Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm báo 
cáo tình hình hoạt ñộng các cơ sở hỏa táng trên ñịa bàn về Sở Xây dựng ñể tổng 
hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy ñịnh tại Khoản 7, ðiều 23 Nghị ñịnh số 
23/2016/Nð-CP. 

2. Các quy ñịnh chung về quản lý, sử dụng cơ sở hỏa táng thực hiện theo quy ñịnh 
tại ðiều 20 Nghị ñịnh số 23/2016/Nð-CP. 
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ðiều 18.  Xác ñịnh ñơn vị quản lý nghĩa trang 

1. Nghĩa trang cấp I, nghĩa trang cấp II, nghĩa trang vùng tỉnh, vùng liên huyện 
ñược ñầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo mở rộng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 
thì Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giao ñơn vị có chức năng 
quản lý nghĩa trang theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành về cung ứng sản phẩm 
dịch vụ công ích. 

2. Nghĩa trang cấp III, nghĩa trang cấp IV ñược ñầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo 
mở rộng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc ñịa giới hành chính của huyện thì 
Ủy ban nhân dân cấp huyện giao, hướng dẫn quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp xã 
hoặc các tổ chức, cá nhân thực hiện quản lý theo quy ñịnh ñối với các nghĩa trang, 
cơ sở hỏa táng ñược ñầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

3. ðối với nghĩa trang ñược ñầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách 
nhà nước thì tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý hoặc thuê quản lý nghĩa trang do mình 
ñầu tư xây dựng. 

ðiều 19.  Lựa chọn ñơn vị quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng 

1. ðối với các cơ sở hỏa táng ñược ñầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 
thì Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban 
nhân dân tỉnh lựa chọn ñơn vị quản lý, vận hành theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành 
về cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích. 

2. ðối với các cơ sở hỏa táng ñược ñầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài 
ngân sách nhà nước thì tổ chức, cá nhân thực hiện ñầu tư trực tiếp quản lý hoặc thuê 
quản lý cơ sở hỏa táng do mình ñầu tư xây dựng. 

ðiều 20.  Quản lý chi phí  dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng; giá dịch vụ 
nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng và giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ 
cá nhân 

1. Việc quản lý chi phí dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng ñược thực hiện 
theo quy ñịnh tại ðiều 26 của Nghị ñịnh số 23/2016/Nð-CP. 

2. Nguyên tắc và phương pháp ñịnh giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng, 
giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân ñược thực hiện theo quy ñịnh tại 
Khoản 1 ðiều 27 của Nghị ñịnh số 23/2016/Nð-CP. 

3. Phương pháp ñịnh giá dịch vụ nghĩa trang ñược xác ñịnh theo hướng dẫn tại 
Thông tư 14/2018/TT-BXD ngày 28/12/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp 
ñịnh giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng; làm cơ sở ñể lập, thẩm ñịnh, phê duyệt 
giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng ñối với các nghĩa trang và cơ sở hỏa táng 
ñược ñầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Khuyến khích việc lập, thẩm ñịnh, 
phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng của các nghĩa trang và cơ sở hỏa táng 
ñược ñầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước áp dụng các quy ñịnh này. 
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Chương III 

TRÁCH NHIỆM CÁC SỞ NGÀNH, ðƠN VỊ LIÊN QUAN 

ðiều 21.  Trách nhiệm của các Sở, ngành có liên quan 

1. Sở Xây dựng: 

a) Tổ chức lập, thẩm ñịnh và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch 
nghĩa trang vùng tỉnh; quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang cấp I, nghĩa trang cấp II, 
nghĩa trang vùng tỉnh và cơ sở hỏa táng. 

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy chế quản lý nghĩa trang 
cấp I, nghĩa trang cấp II, nghĩa trang vùng tỉnh. 

c) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, chỉ ñạo ñơn vị quản lý nghĩa trang 
xây dựng phương án giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng phù hợp quy ñịnh. 

d) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, trình Ủy ban nhân 
dân tỉnh quyết ñịnh ñóng cửa hoặc di chuyển nghĩa trang cấp I, nghĩa trang cấp II, nghĩa 
trang vùng tỉnh. 

ñ) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện Khoản 2 ðiều 28 
Nghị ñịnh số 23/2016/Nð-CP. 

e) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện ðiều 12 và Khoản 
1 ðiều 13 Quy ñịnh này. 

g) ðịnh kỳ 06 tháng, 01 năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ 
Xây dựng về tình hình quy hoạch xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa 
táng trên ñịa bàn tỉnh. 

h) Thanh tra, kiểm tra, xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm trong việc 
thực hiện các hoạt ñộng xây dựng nghĩa trang trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Sở Tài chính: 

a) Hướng dẫn việc sử dụng vốn ngân sách trong ñầu tư xây dựng, cải tạo, 
mở rộng, di chuyển nghĩa trang, chi phí quản lý nghĩa trang, nguồn thu từ phí, lệ phí 
dịch vụ trong nghĩa trang. 

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, ñề xuất Ủy ban 
nhân dân tỉnh thực hiện khoản 2 ðiều 21 Nghị ñịnh số 23/2016/Nð-CP. 

c) Thực hiện chức năng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính, 
giá tại ñịa phương theo quy ñịnh của pháp luật; chủ trì thẩm ñịnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng, giá chuyển nhượng quyền sử 
dụng phần mộ cá nhân phù hợp quy ñịnh ñối với các dự án ñược ñầu tư từ nguồn vốn 
nhà nước. 
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3. Sở Kế hoạch và ðầu tư: 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện hỗ trợ ñầu tư, ưu ñãi 
ñầu tư ñối với các tổ chức, cá nhân tham gia ñầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở 
hỏa táng, các quy ñịnh về xã hội hóa ñầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng cho 
phù hợp với tình hình, ñặc ñiểm của ñịa phương và quy ñịnh của pháp luật. 

b) Trên cơ sở ñề xuất của các ngành, ñịa phương, tiến hành rà soát, tổng hợp 
báo cáo UBND tỉnh phê duyệt danh mục các dự án ñầu tư xây dựng nghĩa trang và 
cơ sở hỏa táng; tổ chức công bố trên các trang thông tin ñiện tử của tỉnh và ñịa phương 
ñể kêu gọi ñầu tư. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ñất ñai và môi trường ñối với các 
hoạt ñộng của nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên ñịa bàn tỉnh. 

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lập ñiều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
ñất nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo quy hoạch nghĩa trang ñược cấp thẩm quyền 
phê duyệt. 

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh vùng hạn chế, vùng cấm khai thác 
nước ngầm, khai thác khoáng sản tại những khu vực nghĩa trang, cơ sở hỏa táng ñã 
ñược ñầu tư xây dựng theo quy hoạch ñược phê duyệt. 

5. Sở Y tế: 

Hướng dẫn, giám sát việc bảo ñảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh phòng dịch, 
không gây ô nhiễm môi trường của các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo quy ñịnh của 
pháp luật và của Bộ Y tế. 

6. Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội: 

Phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và 
các ñơn vị liên quan trong việc hướng dẫn thực hiện chế ñộ mai táng phí cho ñối tượng 
quy ñịnh tại ðiều 14 Quy ñịnh này. 

7. Sở Khoa học và Công nghệ: 

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng công nghệ hỏa táng hiện ñại, ñảm bảo 
các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. 

8. Sở Văn hóa và Thể thao 

Hướng dẫn các ñịa phương thực hiện ñúng quy ñịnh nếp sống văn minh trong 
việc tổ chức tang lễ, tiết kiệm, hiện ñại, ñảm bảo vệ sinh môi trường. 

9. Sở Thông tin và Truyền thông: 

Chỉ ñạo, ñịnh hướng các cơ quan báo chí tuyên truyền rộng rãi các nội dung tại 
Quy ñịnh quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên ñịa bàn tỉnh; Vận ñộng nhân dân về 
các hình thức chôn cất ñảm bảo văn minh tiết kiệm quỹ ñất và bảo vệ môi trường. 
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ðiều 22.  Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Thực hiện công tác quản lý, xây dựng và sử dụng nghĩa trang quy mô cấp III, 
cấp IV trên ñịa bàn. 

2. Tổ chức lập, thẩm ñịnh và phê duyệt quy hoạch chi tiết quy hoạch nghĩa trang 
thuộc thẩm quyền quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng. 

3. Tổ chức lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, cải tạo, ñóng cửa, di chuyển 
nghĩa trang thuộc thẩm quyền quản lý. 

4. Xem xét, chấp thuận ñối với các trường hợp táng trong các khuôn viên nhà thờ, 
chùa, thánh thất tôn giáo trong phạm vi ñịa giới hành chính quản lý theo quy ñịnh tại 
khoản 3, ðiều 3 Quy ñịnh này. 

5. Kiểm tra ñịnh kỳ và kiểm tra ñột xuất việc tuân thủ các quy ñịnh về xây dựng, 
quản lý và sử dụng nghĩa trang ñối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng xây dựng, 
quản lý nghĩa trang trên ñịa bàn. 

6. Làm chủ ñầu tư hoặc giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc ñơn vị có ñủ 
ñiều kiện năng lực làm chủ ñầu tư xây dựng công trình nghĩa trang ñược ñầu tư từ 
nguồn vốn ngân sách nhà nước trên ñịa bàn theo phân cấp quản lý. 

7. Phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang ñược ñầu tư bằng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước do ñơn vị quản lý nghĩa trang xây dựng theo khoản 2 ðiều 16 Quy ñịnh này. 

8. Thực hiện các chế ñộ, chính sách xã hội ñối với các ñối tượng ñặc biệt, 
ñối tượng chính sách trong việc táng khi chết theo quy ñịnh. 

9. Hằng năm, tiến hành rà soát, ñề xuất danh mục các dự án ñầu tư xây dựng 
nghĩa trang và cơ sở hỏa táng gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục các dự án ñầu tư kêu gọi ñầu tư. 

10. ðịnh kỳ 06 tháng (trước ngày 15 tháng 6), 01 năm (trước ngày 15 tháng 12) 
báo cáo Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh về các nội dung công tác xây dựng, 
quản lý và sử dụng nghĩa trang trên ñịa bàn thuộc ñịa giới hành chính. 

ðiều 23.  Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Quản lý nghĩa trang ñối với nghĩa trang của xã, cụm xã, các nghĩa trang khác 
theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

2. Thực hiện các chế ñộ, chính sách xã hội ñối với các ñối tượng ñặc biệt, 
ñối tượng chính sách trong việc táng theo quy ñịnh. 

3. Tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về quản lý 
sử dụng nghĩa trang trên ñịa bàn theo ñịa giới hành chính. 

4. Tổ chức thông báo cho nhân dân về việc ñóng cửa, di chuyển nghĩa trang và 
các phần mộ riêng lẻ trên ñịa bàn do mình quản lý. 

5. ðịnh kỳ kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về công 
tác xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên ñịa bàn thuộc ñịa giới hành chính. 
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ðiều 24.  Trách nhiệm của ñơn vị quản lý trực tiếp nghĩa trang 

1. ðơn vị quản lý nghĩa trang ñược ñầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước: 

a) Thực hiện việc cải tạo, ñóng cửa, di chuyển nghĩa trang theo quy hoạch 

ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Thực hiện quy chế quản lý nghĩa trang sau khi ñược Ủy ban nhân dân cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; 

c) Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo Báo cáo ñánh giá môi trường 

chiến lược, Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường ñã ñược phê duyệt. 

d) Thực hiện giá dịch vụ nghĩa trang do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

phê duyệt. 

ñ) Lập và lưu trữ hồ sơ nghĩa trang. 

e) Cung cấp các dịch vụ nghĩa trang cho người sử dụng, bảo ñảm chất lượng 

dịch vụ theo quy ñịnh. 

g) ðơn vị quản lý trực tiếp nghĩa trang có trách nhiệm xây dựng nội quy của 

nghĩa trang. 

h) Thực hiện báo cáo ñịnh kỳ (06 tháng, 01 năm) cho ñơn vị cấp trên trực tiếp 

và Sở Xây dựng về tình hình xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang; báo cáo ñịnh kỳ 

công tác quản lý, xử lý chất thải phát sinh về Sở Tài nguyên và Môi trường theo 

quy ñịnh về bảo vệ môi trường; 

i) Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Tổ chức, cá nhân quản lý nghĩa trang ñược ñầu tư xây dựng từ nguồn vốn 

ngoài ngân sách Nhà nước. 

a) Thực hiện việc xây dựng, cải tạo, ñóng cửa, di chuyển nghĩa trang theo quy 

hoạch ñược cấp có thấm quyền phê duyệt. 

b) Phê duyệt và ban hành nội quy, quy chế quản lý nghĩa trang sau khi ñược Ủy 

ban nhân dân cấp thẩm quyền chấp thuận. Sau khi ban hành phải gửi cho Ủy ban 

nhân dân theo phân cấp quản lý nghĩa trang ñể quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện. 

c) Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo Báo cáo ñánh giá tác ñộng 

môi trường ñã ñược phê duyệt. 

d) Xây dựng, phê duyệt và ban hành giá dịch vụ nghĩa trang do mình quản lý 

trên cơ sở phương án khai thác kinh doanh ñược Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận 

ñối với các nghĩa trang ñược ñầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. 
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ñ) Thực hiện nội dung quản lý nghĩa trang, lập và lưu trữ hồ sơ nghĩa trang. 

e) Cung cấp các dịch vụ nghĩa trang cho người sử dụng, bảo ñảm chất lượng 

dịch vụ theo quy ñịnh. 

g) Thực hiện báo cáo ñịnh kỳ (06 tháng, 01 năm) cho ñơn vị cấp trên trực tiếp 
và Sở Xây dựng về tình hình xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang. 

h) Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 25.  Tổ chức thực hiện  

Giao Sở Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện Quy ñịnh này; trong quá trình 
thực hiện nếu có vấn ñề phát sinh vướng mắc ñề nghị các cơ quan, ñơn vị, các tổ chức, 
cá nhân liên quan có ý kiến phản ánh về Sở Xây dựng ñể tổng hợp báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Phan Thiên ðịnh 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 1270/Qð-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 5 năm 2020 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh tạm thời vận hành và sử dụng hệ thống  
hội nghị truyền hình trực tuyến tại UBND tỉnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

 Căn cứ Luật Công nghệ Thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Viễn thông thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;  

Căn cứ Nghị ñịnh 64/2007/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ 
về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của cơ quan Nhà nước;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 45/2018/Qð-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về quy ñịnh chế ñộ hội họp trong quản lý, ñiều hành của cơ quan nhà nước; 

Theo ñề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 
152/VPUB-CTTðT ngày 11 tháng 5 năm 2020 và Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông 
tại Công văn số 994/STTTT-IOC ngày 25 tháng 5 năm 2020.  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh tạm thời vận hành và 
sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại UBND tỉnh.   

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các ban 
ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các 
cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

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

 
Phan Thiên ðịnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

       

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

 

QUY ðỊNH  
Tạm thời vận hành và sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 

 tại UBND tỉnh Thừa Thiên Huế  
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1270/Qð-UBND ngày 28 tháng 5 

 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

ðể tổ chức tốt các cuộc họp trực tuyến, UBND tỉnh quy ñịnh tạm thời công tác 
quản lý và vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến phục vụ tại Văn phòng 
UBND tỉnh (gọi tắt là Hội nghị trực tuyến) cụ thể như sau: 

I. NGUYÊN TẮC 

1. ðúng mục ñích, hệ thống Hội nghị trực tuyến chỉ ñể phục vụ công tác chỉ ñạo, 
ñiều hành của lãnh ñạo UBND tỉnh ñến cấp cơ sở. 

2. ðảm bảo hiệu quả, tiết kiệm thời gian ñi lại, hội nghị trực tuyến ñược diễn ra 
ở nhiều ñiểm cầu. 

3. Hệ thống ñảm bảo an ninh an toàn thông tin. 

4. Tư liệu, tài liệu hội nghị trực tuyến ñược thống nhất ñưa vào quản lý, cung cấp 
cho các cơ quan khác có nhu cầu. 

II. YÊU CẦU 

1. Các ñơn vị nghiên cứu và triển khai áp dụng theo tài liệu hướng dẫn chi tiết 
kỹ thuật cài ñặt trên các loại thiết bị tham gia hội nghị trực tuyến và hướng dẫn cách 
kết nối vào các phòng họp trực tuyến (kèm theo quy ñịnh này) .  

2. ðơn vị tham gia hệ thống ñảm bảo các ñiều kiện: Sử dụng ñường truyền 
truyền internet ổn ñịnh, chất lượng âm thanh tốt, hình ảnh rõ ràng (ðối với máy tính bảng, 
ñiện thoại thì sử dụng Sim 4G ñã ñược Văn phòng UBND tỉnh trang cấp). 

3. Ngắt kết nối micro trong quá trình diễn ra hội nghị trực tuyến, chỉ sử dụng 
micro của thiết bị khi phát biểu tham gia hội nghị trực tuyến. 

4. ðể ñiện thoại ở chế ñộ rung trong thời gian diễn ra hội nghị trực tuyến. 

III. TRÁCH NHIỆM CÁC CƠ QUAN, ðƠN VỊ LIÊN QUAN 

1. Văn phòng UBND tỉnh 

a) Phối hợp với VNPT vận hành hệ thống hội nghị trực tuyến, chịu trách nhiệm 
vận hành ñiều khiển các cuộc họp có lãnh ñạo UBND tỉnh chủ trì. 
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b) Trước thời gian hội nghị trực tuyến chính thức ít nhất 24 giờ, Văn phòng 
UBND tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản hoặc thông báo cho ñơn vị cung cấp dịch vụ 
hội nghị trực tuyến ñể ñảm bảo công tác chuẩn bị hội nghị trực tuyến. 

Phân phối, sắp xếp lịch họp ñối với các hội nghị do các cơ quan, ñơn vị tự chủ trì 
họp với nhau.  

2. ðơn vị chủ trì (ñơn vị ñược giao trách nhiệm chủ trì tham mưu tổ chức cuộc họp 
hoặc tự chủ tri họp với các ñơn vị khác).  

a) Có trách nhiệm gửi ñăng ký sử dụng hệ thống hội nghị trực tuyến cho ñơn vị 
vận hành trước ngày hội nghị chính thức ít nhất 01 ngày làm việc. 

b) Gửi giấy mời và các tài liệu liên quan (theo quy ñịnh các quy ñịnh hiện hành 
về văn bản ñiện tử) cho ñơn vị vận hành và các ñơn vị tham gia hội nghị trước ngày 
hội nghị chính thức ít nhất 01 ngày làm việc. 

c) Chủ ñộng sử dụng các thiết bị có khả năng trình chiếu các tài liệu liên quan ñể 
phục vụ hội nghị (lưu ý không trình chiếu các tài liệu mật hoăc có tính chất mật 

trong hội nghị). 

3. ðơn vị sử dụng (cơ quan, ñơn vị, ñịa phương liên quan tham gia sử dụng hệ thống 
hội nghị trực tuyến) 

a) Phân công cán bộ phụ trách kỹ thuật ñảm bảo các ñiều kiện cần thiết ñể kết nối 
sử dụng hệ thống. 

b) Cử ñại diện theo giấy mời ñể tham gia ñầy ñủ phiên họp. 

c) Tuân thủ các yêu cầu của phiên họp 

4. VNPT Thừa Thiên Huế  

a) Kiểm tra các ñiều kiện kỹ thuật ñể ñảm bảo chất lượng dịch vụ của hệ thống 
hội nghị trực tuyến. 

 b) Sẵn sàng cán bộ kỹ thuật trực tại ñiểm cầu tuyến huyện kịp thời hỗ trợ các 
ñiểm cầu khắc phục các sự cố trước, trong và sau hội nghị trực tuyến. 

c) Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, các ñơn vị phải kịp thời 
báo cáo Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, ñiều chỉnh quy ñịnh cho phù hợp với 
tình hình thực tế. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao trách nhiệm cho Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức, thực hiện 
theo ñúng quy ñịnh; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai áp dụng 
rộng rãi các hệ thống thông tin trong công tác chỉ ñạo ñiều hành của các cơ quan 
nhà nước trên ñịa bàn tỉnh. 
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2. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc các 
ñơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) ñể hướng dẫn, 
ñiều chỉnh cho phù hợp./. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 




