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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 48/NQ-HðND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 6 năm 2020 
   

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

ñoạn Phú Hải - Phú Diên, huyện Phú Vang 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 9 

 

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 4641/TTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ñiều chỉnh tên 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 chủ trương ñầu tư dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ biển 
ñoạn Phú Hải - Phú Diên, huyện Phú Vang với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên công trình: Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ biển ñoạn Phú Hải - Phú Diên, 
huyện Phú Vang. 

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

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

4. Nội dung phạm vi, quy mô ñầu tư: Tuyến công trình cơ bản ñi theo tuyến 
bờ lở hiện tại, có ñiều chỉnh một số vị trí cho tổng thể tuyến trơn thuận; xây dựng 
mới kè bờ biển thuộc ñịa phận xã Phú Hải và xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh 
Thừa Thiên Huế với chiều dài khoảng 1,9 km; ñiểm ñầu ñấu nối với Kè An Dương 
xã Phú Thuận ñang triển khai thi công. 

5. Tổng mức ñầu tư của dự kiến: 190.000 triệu ñồng. 

6. Nguồn vốn ñầu tư: Nguồn vốn 10.000 tỷ ñồng ñiều chỉnh giảm nguồn vốn 
dự kiến bố trí cho dự án quan trọng quốc gia giai ñoạn 2016-2020 là 45.000 triệu ñồng; 
ngân sách Trung ương; ngân sách ñịa phương và các nguồn vốn huy ñộng hợp pháp khác. 

7. ðịa ñiểm xây dựng: Huyện Phú Vang. 

8. Thời gian thực hiện và tiến ñộ dự án: 04 năm, kể từ ngày khởi công. 

9. Tiến ñộ và phân kỳ ñầu tư thực hiện:  

- Giai ñoạn 1: ðầu tư xây dựng doạn kè với chiều dài khoảng 500m từ vị trí sạt lở 
cách khu dân cư khoảng 30m ở thôn Cự Lại ðông, xã Phú Hải. 

- Giai ñoạn 2: ðầu tư xây dựng ñoạn kè với chiều dài khoảng 1.400m. 

10. Nội dung cơ chế và giải pháp kỹ thuật:  

- Chân kè: Giữ chân kè bằng hàng cọc ván bê tông cốt thép dự ứng lực ñúc sẵn, 
ñóng ngàm kẹp vào nhau liên tục, ñỉnh cọc ñược liên kết bởi dầm mũ cọc bằng bê tông 
cốt thép. 

- Mái kè: Gia cố bằng cấu kiện tấm bê tông. 

- ðỉnh kè: Dầm khóa ñỉnh mái kết hợp ñường quản lý. 

  - Công trình trên tuyến: Xây dựng các dốc trượt thuyền và xây dựng một số rãnh 
thu nước kết hợp bậc lên xuống ñể quản lý. 

  ðiều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 10/NQ-HðND ngày 07 tháng 4 
năm 2020 và Nghị quyết số 38/NQ-HðND ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh. 

ðiều 3. 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. 
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Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp bất thường lần thứ 9 thông qua ngày 05 tháng 6 năm 2020./. 
  
 

 
CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 49/NQ-HðND 

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

 Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 6 năm 2020 
   

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

xói lở bờ biển Hải Dương 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 9 

 
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 4641/TTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ñiều chỉnh tên 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 chủ trương ñầu tư dự án Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ 
biển Hải Dương với các nội dung chủ yếu sau: 

 1. Tên công trình: Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương. 
 2. Chủ ñầu tư: Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh. 
 3. Mục tiêu ñầu tư xây dựng:  

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống công trình nhằm tăng khả năng chống xâm thực 
và sạt lở vùng biển Hải Dương - Thuận An, ổn ñịnh bờ biển và bảo vệ các công trình 
hạ tầng công cộng, các khu du lịch ở khu vực; ñảm bảo an toàn và ổn ñịnh cuộc sống 
cho các hộ dân cư ở Hải Dương, Thuận An.  

- Ổn ñịnh cửa biển Thuận An ñảm bảo giao thông ñường thủy, phục vụ cho tàu 
ñến 2000DWT ra vào cảng Thuận An. 

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

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

thi công) theo hướng xiên góc với bờ dài khoảng 400m. 
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- Gia cố kè bảo vệ bờ (ñoạn tiếp giáp với ñê chắn sóng phía Bắc) với chiều dài 
khoảng 300m ở thôn Thái Dương Hạ, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà. 

5. Tổng mức ñầu tư của dự kiến: 150.000 triệu ñồng. 
6. Nguồn vốn ñầu tư: Từ nguồn vốn 10.000 tỷ ñồng ñiều chỉnh giảm nguồn vốn 

dự kiến bố trí cho dự án quan trọng quốc gia giai ñoạn 2016-2020 là 25.000 triệu ñồng; 
ngân sách trung ương; ngân sách ñịa phương và các nguồn vốn huy ñộng hợp pháp khác. 

 7. ðịa ñiểm xây dựng: Thị xã Hương Trà và huyện Phú Vang. 
8. Thời gian thực hiện và tiến ñộ dự án: 04 năm, kể từ ngày khởi công. 
9. Tiến ñộ và phân kỳ ñầu tư thực hiện dự án: 
- Giai ñoạn 1: Kéo dài kè phía Nam dự kiến khoảng 100m. 
- Giai ñoạn 2: Kéo dài ñê chắn cát phía Nam khoảng 300m và gia cố kè bảo vệ 

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

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

mái nghiêng. 
ðiều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 11/NQ-HðND ngày 07 tháng 4 

năm 2020 và Nghị quyết số 39/NQ-HðND ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh. 

ðiều 3. 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 9 thông qua ngày 05 tháng 6 năm 2020./. 
  
 

 
CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 50/NQ-HðND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 6 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ biển  
ñoạn qua thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang (ñoạn còn lại  

ñã triển khai thi công ñóng cọc, chưa gia cố phần mái) 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 9 

 

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 4641/TTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ñiều chỉnh tên 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 
ñoạn qua thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang (ñoạn còn lại ñã triển khai 
thi công ñóng cọc, chưa gia cố phần mái) với các nội dung chủ yếu sau: 

 1. Tên công trình: Kè chống sạt lở bờ biển ñoạn qua thôn An Dương, xã 
Phú Thuận, huyện Phú Vang (ñoạn còn lại ñã triển khai thi công ñóng cọc, chưa gia cố 
phần mái). 

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

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

 - ðoạn 2 dài khoảng 270m tiếp với ñoạn 1, có kết cấu: Chân kè gia cố bằng 
hàng cọc ván bê tông cốt thép dự ứng lực ñúc sẵn, ñóng ngàm kẹp vào nhau liên tục, 
ñỉnh cọc ñược liên kết bởi dầm mũ cọc bằng bê tông cốt thép M300; mái kè giữ theo 
tự nhiên kết hợp gia cố bằng túi cát. 
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 3. Tổng mức ñầu tư dự kiến: 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. 

4. 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 giai ñoạn 2016-2020 là 15.000 triệu ñồng; 
ngân sách trung ương; ngân sách ñịa phương và các nguồn vốn huy ñộng hợp pháp khác. 

 5. Thời gian thực hiện dự án: ðến hết năm 2021. 
 ðiều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 13/NQ-HðND ngày 07 tháng 4 

năm 2020 và Nghị quyết số 40/NQ-HðND ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh. 

ðiều 3. 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 9 thông qua ngày 05 tháng 6 năm 2020./. 
  
 

 
CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 51/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 6 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư xây dựng Công trình Trường THCS Nguyễn Hữu Dật, 

 huyện Quảng ðiền thuộc dự án Giáo dục THCS  
khu vực khó khăn nhất giai ñoạn 2 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 9 

 
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 4192/TTr-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư xây dựng Công trình Trường THCS Nguyễn Hữu Dật, 
huyện Quảng ðiền thuộc dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai ñoạn 2; 
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 xây dựng Công trình Trường THCS 
Nguyễn Hữu Dật, huyện Quảng ðiền thuộc dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất 
giai ñoạn 2 với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên công trình: Trường THCS Nguyễn Hữu Dật, huyện Quảng ðiền. 
2. Mục tiêu ñầu tư xây dựng: Tăng cường cơ sở vật chất, ñảm bảo ñiều kiện 

dạy và học của giáo viên, học sinh ñáp ứng ñiều kiện xây dựng trường ñạt chuẩn quốc gia. 
3. Nội dung và quy mô ñầu tư: 
a) Xây mới khối nhà cao 2 tầng bố trí 4 phòng học, 01 phòng học bộ môn Sinh, 

01 phòng thư viện, 01 khu vệ sinh chung liền kề cho học sinh, sảnh ñón, hành lang, 
cầu thang ñảm bảo theo tiêu chuẩn thiết kế, diện tích sàn xây dựng khoảng 793m2. 

b) Xây dựng nhà cầu nối 01 tầng kết nối khối nhà học xây mới và khối nhà học 
8 phòng hiện có, diện tích xây dựng 30m2. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 
5. Tổng mức ñầu tư dự kiến: Khoảng 5.926 triệu ñồng. 
6. Cơ cấu nguồn vốn:  
- Nguồn vốn vay ODA của ADB năm 2020: 4.401 triệu ñồng; 

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh ñối ứng: phần còn lại.  
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7. ðịa ñiểm thực hiện: Xã Quảng An, huyện Quảng ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

8. Thời gian thực hiện dự án: 2020  
9. Tiến ñộ thực hiện: 01 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 9 thông qua ngày 05 tháng 6 năm 2020./. 

 
 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 52/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 6 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, xây mới hàng rào  
bao quanh khu vực cai nghiện ma túy - Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 9 

 
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 4333/TTr-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, xây mới hàng rào 
bao quanh khu vực cai nghiện ma túy - Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh; 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 xây dựng công trình Sửa chữa, xây mới 
hàng rào bao quanh khu vực cai nghiện ma túy - Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh với các 
nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên công trình: Sửa chữa, xây mới hàng rào bao quanh khu vực cai nghiện 
ma túy - Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. 

2. Mục tiêu ñầu tư xây dựng: Tăng cường cơ sở vật chất, ñảm bảo ñiều kiện 
quản lý, ñiều trị chăm sóc các ñối tượng cai nghiện ma túy của Trung tâm. 

3. Nội dung và quy mô ñầu tư: 
a) Cải tạo, xây dựng mới cổng, hàng rào bao quanh khu ñất mở rộng cơ sở 

cai nghiện ma túy của Trung tâm với chiều dài khoảng 557m.   
b) San gạt, ñắp ñất san nền khu ñất tạo mặt bằng phục vụ lao ñộng trị liệu 

khoảng 3.500m3. 
4. Nhóm dự án: Nhóm C, công trình công cộng, cấp IV. 
5. Tổng mức ñầu tư dự kiến: Khoảng 2.600 triệu ñồng. 
6. Nguồn vốn ñầu tư: Nguồn vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình 

mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2020.  
7. ðịa ñiểm thực hiện: Số 55 ñường Chầm, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 



CÔNG BÁO/Số 40/Ngày 17-6-2020 13

 
 

 
 

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 
9. Tiến ñộ thực hiện: 01 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 9 thông qua ngày 05 tháng 6 năm 2020./. 
  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 53/NQ-HðND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 6 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án San nền khu ñất có ký hiệu: CL10, BV, TH4, 

 TM-DV7, CX7 thuộc khu A - khu ñô thị mới An Vân Dương ñể thực hiện 
 dự án trọng ñiểm của tỉnh 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 9 

 
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 4664/TTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án San nền khu ñất có ký hiệu: CL10, BV, 
TH4, TM-DV7, CX7 thuộc khu A - khu ñô thị mới An Vân Dương ñể thực hiện dự án 
trọng ñiểm của tỉnh; 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 San nền khu ñất có ký hiệu: CL10, 
BV, TH4, TM-DV7, CX7 thuộc khu A - khu ñô thị mới An Vân Dương ñể thực hiện 
dự án trọng ñiểm của tỉnh với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên dự án: San nền khu ñất có ký hiệu: CL10, BV, TH4, TM-DV7, CX7 
thuộc khu A - khu ñô thị mới An Vân Dương ñể thực hiện dự án trọng ñiểm của tỉnh. 

2. Mục tiêu ñầu tư: Phát triển hạ tầng nhằm góp phần chỉnh trang ñô thị, hoàn 
thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu ñô thị mới An Vân Dương ñể thực hiện các dự án 
trọng ñiểm của tỉnh; phục vụ bố trí di dời các cơ quan quân sự tại khu vực di tích 
Mang Cá. 

3. Nội dung và quy mô ñầu tư: 

- Giải phóng mặt bằng khu ñất diện tích 24,273 ha ñể thực hiện dự án. 

- San nền toàn bộ khu ñất ñã ñược giải phóng mặt bằng. ðất san nền ñược ñầm 
chặt với hệ số k=0,85. Cao ñộ, ñộ dốc san nền theo quy hoạch ñược duyệt. 

- Phân kỳ giai ñoạn 1: Giải phóng mặt bằng toàn bộ khu ñất; san nền phần diện tích 
các khu ñất có ký hiệu CL10, BV, CX7 có diện tích khoảng 12 ha. 

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 
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5. Tổng mức ñầu tư dự kiến: 174.136 triệu ñồng. 
- Phân kỳ giai ñoạn 1: 131.489 triệu ñồng. 
6. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách tỉnh. 
7. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Phường An ðông, thành phố Huế và một phần 

phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy. 
8. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm. 
- Phân kỳ giai ñoạn 1: 02 năm. 
9. Tiến ñộ thực hiện: 04 năm. 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết; tiến hành thực hiện 
việc ñiều chỉnh cục bộ quy hoạch ñảm bảo phù hợp với mục ñích sử dụng ñất của dự 
án theo ñúng quy ñịnh của pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết 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 9 thông qua ngày 05 tháng 6 năm 2020./. 
  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 54/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 6 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án San nền khu ñất phường Thuỷ Dương,  

thị xã Hương Thủy ñể thực hiện dự án trọng ñiểm của tỉnh 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 9 

 
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 4662/TTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án San nền khu ñất phường Thuỷ Dương, 
thị xã Hương Thuỷ ñể thực hiện dự án trọng ñiểm của tỉnh; 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 San nền khu ñất phường Thuỷ Dương, 
thị xã Hương Thuỷ ñể thực hiện dự án trọng ñiểm của tỉnh với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên dự án: San nền khu ñất phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ ñể 
thực hiện dự án trọng ñiểm của tỉnh. 

2. Mục tiêu ñầu tư: Phát triển hạ tầng nhằm góp phần chỉnh trang ñô thị, hoàn 
thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật ñể thực hiện các dự án trọng ñiểm của tỉnh; phục vụ 
bố trí di dời cơ quan quân sự tại khu vực di tích Mang Cá. 

3. Nội dung và quy mô ñầu tư: 
- Giải phóng mặt bằng khu ñất diện tích 8,5 ha ñể thực hiện dự án. 
- San nền toàn bộ khu ñất ñã ñược giải phóng mặt bằng. ðất san nền ñược ñầm 

chặt với hệ số k=0,85. Cao ñộ, ñộ dốc san nền theo quy hoạch ñược duyệt. 
- Xây dựng cầu bê tông cốt thép qua mương hở trên tuyến ñường vào khu ñất. 
4. Nhóm dự án: Nhóm B. 
5. Tổng mức ñầu tư dự kiến: 48.177 triệu ñồng. 
6. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách tỉnh. 
7. ðịa ñiểm thực hiện: Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy. 
8. Thời gian thực hiện dự án: 02 năm. 
9. Tiến ñộ thực hiện: 02 năm. 
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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 9 thông qua ngày 05 tháng 6 năm 2020./. 
  
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 55/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 6 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñiều chỉnh dự án Cầu bắc qua sông Lợi Nông (nối từ ñường 26m 
khu nhà ở An ðông sang ñường 100m khu A, Khu ñô thị mới An Vân Dương), 

tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 9 

 
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 4686/TTr-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc cho ý kiến về chủ trương ñiều chỉnh dự án Cầu bắc qua sông Lợi Nông (nối từ 
ñường 26m khu nhà ở An ðông sang ñường 100m khu A, Khu ñô thị mới An Vân Dương); 
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 ñiều chỉnh dự án Cầu bắc qua sông Lợi Nông 
(nối từ ñường 26m khu nhà ở An ðông sang ñường 100m khu A, Khu ñô thị mới 
An Vân Dương) với các nội dung chủ yếu sau: 
 1. ðiều chỉnh quy mô ñầu tư:  

1.1. ðiều chỉnh phần hạng mục cầu từ ñầu tư phân kỳ sang ñầu tư hoàn chỉnh, 
cụ thể: 

- ðiều chỉnh từ mặt cắt ngang cầu 10m thành mặt cắt ngang cầu 24m (3,5m 
+17m+3,5m).  

1.2. ðiều chỉnh phần hạng mục ñường dẫn mặt cắt 24 m phía Khu A - ðô thị  mới 
An Vân Dương từ ñầu tư phân kỳ sang ñầu tư hoàn chỉnh, cụ thể: 

- ðiều chỉnh từ B=5,5m (lề ñất)+5,5m (mặt ñường)+2,0m (dải phân cách) 
+5,5m (mặt ñường) +5,5m (lề ñất) = 24m thành mặt cắt B=3,5 (vỉa hè) +7,5+2,0 (dải 
phân cách)+7,5+3,5(vỉa hè)=24,0m. Vỉa hè lát gạch Terazzo, trồng cây xanh. 

1.3. Chỉnh trang nút giao ñường ñầu cầu phía khu nhà ở An ðông (mở rộng 
phạm vi ñền bù giải phóng mặt bằng, bao gồm một phần phạm vi trụ sở Phòng cảnh sát 
giao thông), cụ thể như sau: 

- Phạm vi khu ñất nhà dân hiện trạng (phía Trụ sở Phòng cảnh sát giao thông 
Công an tỉnh và phía ñi cầu An Cựu) trong phạm vi mái taluy ñắp của ñường ñầu cầu 
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và ñường Hải Triều ñược giải tỏa toàn bộ các hộ dân ñể chỉnh trang (phần chỉnh trang 
phía Trụ sở Phòng cảnh sát giao thông do Công an tỉnh thực hiện). Các hộ dân giải tỏa 
ñược bố trí tái ñịnh cư tại khu ñất sự nghiệp thuộc dự án kênh thoát nước hói Vạn Vạn ra 
sông Lợi Nông. 

1.4. Một số nội dung ñiều chỉnh cục bộ nhằm phù hợp với quy hoạch ñiều chỉnh 
(các tuyến ñường Hải Triều, Tôn Quang Phiệt) và phù hợp với các nội dung ñiều chỉnh 
nêu trên, cụ thể như sau: 

+ ðường ñầu cầu phía khu nhà ở An ðông: ðiều chỉnh phần mái taluy ñắp vỉa hè 
phía nhà dân hiện trạng (trong phạm vi khoảng 36m từ mép mố ra) từ kiểu mái taluy 
ñắp với ñộ dốc 1:1,5 thành kiểu mái taluy bố trí bậc cấp, bề mặt trồng cỏ và cây xanh 
tạo mỹ quan, chân taluy ñược giữ bằng tường chắn ñất bằng bê tông. 

+ ðường Hải Triều: ðiều chỉnh từ vuốt nối theo ñường hiện trạng thành ñầu tư 
hoàn thiện theo lộ giới quy hoạch với mặt cắt ngang B=3,0 (vỉa hè bờ sông)+7,0 (mặt 
ñường)+3,0 (vỉa hè nhà dân)=13,0m và vỉa hè ñược lát gạch Terazzo, trồng cây xanh, 
bố trí lan can phía bờ sông. ðiều chỉnh phần mái taluy ñắp vỉa hè phía nhà dân hiện trạng 
(trong phạm vi khoảng 40m từ tim tuyến ñường 26m ra mỗi bên) từ kiểu mái taluy 
ñắp với ñộ dốc 1:1,5 thành kiểu mái taluy bố trí bậc cấp, bề mặt trồng cỏ và cây xanh 
tạo mỹ quan, chân taluy ñược giữ bằng tường chắn ñất bằng bê tông.  

+ ðường ñầu cầu phía khu A - ðô thị mới An Vân Dương: Bỏ giải pháp 
mương thoát nước hai bên tuyến bằng tường chắn ñất bằng bê tông, bổ sung ñường 
ống thoát nước D=1,20m chạy giữa dải phân cách ñể thu nước từ cuối tuyến ñổ ra 
sông Lợi Nông.  

+ ðường Tôn Quang Phiệt: ðiều chỉnh từ vuốt nối theo ñường hiện trạng thành 
ñầu tư hoàn thiện theo lộ giới quy hoạch với ñầu tư hoàn thiện theo lộ giới quy hoạch 
với mặt cắt ngang B=1,5 (vỉa hè bờ sông) +7,5 (mặt ñường) +4,5 (tường chắn + 
ñường gom)=13,5m và vỉa hè ñược lát gạch Terazzo. Bổ sung lan can trên ñỉnh tường 
chắn ñể ñảm bảo an toàn. ðiều chỉnh mặt cắt ngang ñường gom từ 2,5m thành B=0,5 
(tường chắn) +3,0 (mặt ñường) +1,0 (vỉa hè)=4,5m.  

 2. Phương án giải phóng mặt bằng:  
- ðiều chỉnh ranh giới giải phóng mặt bằng của dự án theo quy mô ñiều chỉnh 

nêu trên. 

- Bổ sung phần khu ñất thuộc dự án Trụ sở cảnh sát giao thông công an tỉnh 
(trong phạm vi vuốt nối ñường ñầu cầu và ñường Hải Triều) vào phạm vi giải phóng 
mặt bằng của dự án Cầu bắc qua sông Lợi Nông. Các hộ dân giải tỏa ñược bố trí 
tái ñịnh cư tại khu ñất sự nghiệp thuộc dự án kênh thoát nước hói Vạn Vạn ra sông 
Lợi Nông. 

 3. ðiều chỉnh tổng mức ñầu tư: 100.185 triệu ñồng. 
 4. Thời gian thực hiện dự án: ñến hết năm 2023.  

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 9 thông qua ngày 05 tháng 6 năm 2020./. 
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 56/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 6 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñiều chỉnh dự án Xử lý triệt ñể ô nhiễm môi trường do rác thải  

sinh hoạt trên ñịa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 9 

 
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 4660/TTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ñề nghị thống nhất chủ trương ñiều chỉnh dự án Xử lý triệt ñể 
ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt trên ñịa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận; 
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 ñiều chỉnh dự án Xử lý triệt ñể ô nhiễm môi trường 
do rác thải sinh hoạt trên ñịa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận với các nội dung 
chủ yếu sau: 

1. Nội dung bổ sung quy mô ñầu tư:   

a) ðiều chỉnh dung tích ô chứa rác: Nâng cấp, mở rộng các ô chôn lấp với dung 
tích bãi rác sau nâng cấp là 229.438 m³, trong ñó phần dung tích hiện có là 148.000 m³, 
dung tích phần nâng cấp mở rộng là 81.438 m³ cụ thể như sau: 

- Nâng cấp ô chôn lấp số 1: Nâng cấp ô chôn lấp này về  phía Nam ô chôn lấp, 
khu tập kết ñất dự trữ với dung tích chứa rác phần mở rộng, nâng cấp ô chôn lấp 
khoảng 25.898m³.    

- Xây dựng tường chắn bằng ñá hộc cao khoảng 2m tại ô chôn lấp số 1 và số 2 
với dung tích chứa rác phần mở rộng, nâng cấp ô chôn lấp khoảng 55.540 m³. 

b) ðiều chỉnh hệ thống xử lý nước rỉ rác: Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý 
nước thải theo công nghệ hóa lý RO với công suất 320 m³/ngày ñêm ñảm bảo xử lý 
nước rỉ rác theo cột A quy ñịnh giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp 
theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT. 
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c) Bổ sung các hạng mục phụ trợ thiết yếu ñể phục vụ vận hành bãi rác: Nhà 
ñiều hành, trạm cân, cầu rửa xe, hệ thống chiếu sáng và hệ thống cấp nước. 

d) ðiều chỉnh, bổ sung các hạng mục khác:  

- Tuyến mương số 1: Bổ sung ñoạn mương ñấu nối thuộc về giai ñoạn 2 của dự án, 
ñấu nối với ñiểm thoát nước ngoài ñường nhựa lớn ra vào bãi rác. 

- Bổ sung dầm, giằng ngang gia cố cho các tuyến mương 2, 3, 4, 5 bảo ñảm 
ổn ñịnh công trình. 

- ðoạn cuối tuyến mương thu nước mưa tại vị trí hạ lưu cống D1200 băng 
ñường, bổ sung mương giảm cấp hoặc ñường ống dẫn nước ñể bảo ñảm bề mặt ñê 
không bị xói mòn. 

- Tuyến mương số 4, 5 ñoạn giáp ñường số 3 từ cọc DT6 ñến cọc CT3 và tuyến 
mương 5 giáp tuyến kè số 1 của khu xử lý từ cọc K16 ñến cọc K28 thay ñổi biện pháp 
thi công từ ñào ñất sang phá ñá bằng phương pháp khoan nổ mìn. 

ñ) ðiều chỉnh cắt giảm hạng mục thiết bị và phụ trợ lò ñốt rác thuộc dự án. 
2. ðiều chỉnh tổng mức ñầu tư: 73.477 triệu ñồng. 
3. Nguồn vốn ñầu tư: Vốn hỗ trợ xử lý môi trường từ ngân sách Trung ương; 

ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy ñộng hợp pháp khác. 
4. Thời gian thực hiện dự án: ðến năm 2022 (Trong năm 2020: ðưa ô 

chôn lấp số 1 và số 2 vào hoạt ñộng). 
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 9 thông qua ngày 05 tháng 6 năm 2020./. 
  
 

CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 57/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 6 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016-2020 

thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 9 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  
Xét các Tờ trình số 4610/TTr-UBND và Tờ trình số 4666/TTr-UBND ngày 03 

tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về ñề nghị ñiều chỉnh, 
bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016-2020, nguồn vốn ngân sách 
tỉnh quản lý; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của 
các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016-2020 thuộc 
nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý ñể thực hiện 08 dự án. 

(Chi tiết có Phụ lục ñính kèm). 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.  
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết 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 9 thông qua ngày 05 tháng 6 năm 2020./. 

  
 CHỦ TỊCH 

Lê Trường Lưu 
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BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ðẦU TƯ TRUNG HẠN GIAI ðOẠN 2016-2020 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh quản lý 

(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HðND ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
                                                                                                                                                                                   ðơn vị tính: Triệu ñồng 

Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Năng lực 
thiết kế 

Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư 

Kế hoạch 
trung hạn  
giai ñoạn 
2016-2020  

ñã giao 

Bổ sung kế hoạch 
trung hạn giai ñoạn 

2016-2020 

Ghi 
chú 

Số Qð chủ trương; 
ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng 
số 

Tr.ñó: 
Ngân 
sách 
tỉnh 

TỔNG 
SỐ 

Tr.ñó: 
Ngân 
sách 
tỉnh 

Tổng 
số 

Ngân 
sách 
TW 

Ngân 
sách 
tỉnh 

  TỔNG CỘNG         601.608 
 

294.818 0 0 526.484 526.484   

1 

Tuyến ñường dọc sông Hương 
(phía Nam) ñoạn từ cầu Dã 
Viên ñến ñường Huyền Trân 
Công Chúa 

TP Huế 2020-2022 1.940m 34 ngày 08/5/2020 120.542 
 

120.542 0 0 120.542 120.542 

  

2 
Nâng cấp, mở rộng ñường Hà Nội, 
thành phố Huế     

TP Huế 2020-2022 880m 31 ngày 08/5/2020 134.934 
 

134.934 0 0 134.934 134.934 

  

3 
Cầu chui ñường sắt Bắc Nam 
tại ñường Bùi Thị Xuân, 
thành phố Huế 

TP Huế 2020-2022 11m 33 ngày 08/5/2020 20.588 
 

20.588 0 0 20.588 20.588 

  

4 
Cải tạo, chỉnh trang khu vực 
ñồi Vọng Cảnh 

TP Huế 2020-2022 
chỉnh 
trang 

32 ngày 08/5/2020 13.000 
 

13.000 0 0 13.000 13.000 

  

5 
Trường THPT Hà Trung (giai 
ñoạn 2) 

P.Vang 2018-2020 26.852m2 
2802 ngày 
30/11/2018 

16.754 
 

5.754 0 0 5.754 5.754 
vốn 
ñối 
ứng 
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Năng lực 
thiết kế 

Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư 

Kế hoạch 
trung hạn  
giai ñoạn 
2016-2020  

ñã giao 

Bổ sung kế hoạch 
trung hạn giai ñoạn 

2016-2020 

Ghi 
chú 

Số Qð chủ trương; 
ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng 
số 

Tr.ñó: 
Ngân 
sách 
tỉnh 

TỔNG 
SỐ 

Tr.ñó: 
Ngân 
sách 
tỉnh 

Tổng 
số 

Ngân 
sách 
TW 

Ngân 
sách 
tỉnh 

6 

San nền khu ñất có ký hiệu: 
CL10, BV, TH4, TM-DV7, 
CX7 thuộc khu A - khu ñô thị 
mới An Vân Dương ñể thực 
hiện dự án trọng ñiểm của tỉnh 

TP Huế, 
Hương 
Thủy 

2020-2023 24,273ha 
 

174.136 
  

0 0 131.489 131.489 

  

7 

San nền khu ñất phường Thuỷ 
Dương, thị xã Hương Thuỷ ñể 
thực hiện dự án trọng ñiểm 
của tỉnh 

Hương 
Thủy 

2020-2021  8,5ha 

  

48.177 
  

0 0 48.177 48.177 

  

8 

Xử lý triệt ñể ô nhiễm môi 
trường do rác thải sinh hoạt 
trên ñịa bàn thành phố Huế và 
vùng phụ cận 

TP Huế 2020-2022 

    

73.477 21.201 
 

0 0 52.000 52.000 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 58/NQ-HðND 

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

     
  Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 6 năm 2020 

 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về ñiều chỉnh kế hoạch vốn ñầu tư công năm 2020, 
nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 9 

 
 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 56/2020/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về 
quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu ñãi của 
nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1706/Qð-TTg ngày 29  tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc giao kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020;  

Xét Tờ trình số 4682/TTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thừa Thiên Huế về ñiều chỉnh kế hoạch ñầu tư công năm 2020 vốn nước ngoài cấp 

phát từ ngân sách Trung ương; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến 

thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. ðiều chỉnh kế hoạch vốn ñầu tư công năm 2020, nguồn vốn nước ngoài 
cấp phát từ ngân sách Trung ương cho 03 dự án. 

(Chi tiết tại Phụ lục ñính kèm) 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

 



CÔNG BÁO/Số 40/Ngày 17-6-2020 27
 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp bất thường lần thứ  9 thông qua ngày 05 tháng 6 năm 2020./. 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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ðIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ðẦU TƯ CÔNG  NĂM 2020, NGUỒN VỐN NƯỚC NGOÀI CẤP PHÁT TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 
(Kèm theo Nghị quyêt số 58/NQ-HðND ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Hội ñồng nhân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

                                                                                                                                                                                                                     ðVT: Triệu ñồng 

TT Danh mục dự án  

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Thời 
gian 

KC-HT 

Nhà 
tài 
trợ 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Kế hoạch  

năm 
2020 vốn 

nước 
ngoài cấp 
phát từ 
NSTW 
ñã giao 

tại Quyết 
ñịnh số  

3362/Qð-
UBND 

ðiều 
chỉnh 
tăng  

ðiều 
chỉnh 
giảm  

Kế 
hoạch 
năm 
2020 
vốn 

nước 
ngoài 
cấp 
phát 

từ 
NSTW 
sau khi 

ñiều 
chỉnh 

Ghi 
chú 

Số quyết ñịnh 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng 
số  

(Tất cả 
các 

nguồn 
vốn) 

Trong ñó 

Vốn ñối ứng  Vốn nước ngoài 

Tổng 
số  

Trong 
ñó: 

NSTW 

Quy ñổi ra tiền 
VNð 

Tổng 
số  

Trong 
ñó: 
Cấp 

phát từ 
TW 

  Tổng số         497.633 55.812 0 441.821 412.218 58.619 32.286 32.286 58.619   

  1  

 Tiểu dự án Sửa 
chữa và nâng cao 
an toàn hồ ñập 
(WB8)  

 Tỉnh  2016-2021  WB  
4638/Qð-BNN-

HTQT ngày 
9/11/2015 

124.931 6.528 
 

118.403 88.800 31.300 
 

12.000 19.300 
 

  2  

 Phục hồi và quản 
lý bền vững rừng 
phòng hộ tỉnh 
Thừa Thiên Huế  

 Tỉnh  2012-2021 JICA 

1325 ngày 
25/7/2012; 

2813/Qð-UBND 
ngày 02/12/2017 

106.951 19.969 
 

86.982 86.982 27.105 
 

20.286 6.819 
 

  3  

 Phát triển nông 
thôn tổng hợp 
tỉnh Thừa Thiên 
Huế  

 Tỉnh  2015-2019 ADB 

1996/Qð-
UBND ngày 
19/8/2019;  

335/Qð-UBND 
ngày 

05/02/2018; 
2973/Qð-UBND 
ngày 21/12/2018 

265.751 29.315 
 

236.436 236.436 214 32.286 
 

32.500 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 1323/Qð-UBND 

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

      
Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 6 năm 2020 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hà Nã 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi 
thủy sản; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 598/Qð-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Khu bảo vệ thủy sản Hà Nã, xã Vinh Hiền, 
huyện Phú Lộc;  

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 1039/TTr-SNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2020.  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hà Nã với những nội dung 

chính như sau: 

1. Tên gọi: Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hà Nã. 

2. ðịa ñiểm: Xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

3. Quy mô và diện tích: Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hà Nã có diện tích 

1.154,5 ha mặt nước tự nhiên ñầm phá thuộc ñịa giới hành chính xã Vinh Hiền, 

huyện Phú Lộc (trước ñây là vùng ñã ñược UBND huyện Phú Lộc giao quyền khai thác 

thủy sản vùng ñầm phá cho Chi hội Nghề cá ñầm phá Vinh Hiền, xã Vinh Hiền theo 

các Quyết ñịnh số 3061/Qð-UBND ngày 13/6/2011 và và Quyết ñịnh số 3063/Qð-UBND 

ngày 13/6/2011), gồm 2 vùng: 

- Vùng lõi bảo vệ có diện tích 25 ha (trước ñây là Khu bảo vệ thủy sản Hà Nã, xã 

Vinh Hiền ñã ñược thành lập theo Quyết ñịnh số 598/Qð-UBND ngày 28/3/2013 của 
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UBND tỉnh Thừa Thiên Huế). Ranh giới ñược xác ñịnh bởi ñường bờ và các ñoạn 

thẳng nối các ñiểm có tọa ñộ như sau: 

 TT Ký hiệu ñiểm Kinh ñộ Vĩ ñộ 

1 A 107º52´39" 16º20´39" 

2 B 107º52´37" 16º20´34" 

3 C 107º53´15" 16º20´28" 

4 D 107º53´10" 16º20´37" 

- Vùng khai thác, sử dụng chung có diện tích 1.129,5 ha là khu vực còn lại của 
Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, sau khi trừ ñi 25 ha vùng lõi bảo vệ. 

4. Mục tiêu: Xây dựng Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ñể tăng cường công tác 
bảo vệ nơi cư trú, tập trung sinh sản, bãi giống, bãi ñẻ thủy sản và tổ chức khai thác, 
sử dụng chung bền vững nguồn lợi thủy sản. 

5. Nội dung trong vùng lõi bảo vệ: 

a) Nghiêm cấm hoàn toàn các hoạt ñộng kinh tế làm ảnh hưởng ñến nguồn lợi 
thủy sản tự nhiên và môi trường thủy sinh, bao gồm: 

- Khai thác thủy sản (ñộng vật và thực vật thủy sinh). 

- Nuôi trồng thủy sản (ñộng vật và thực vật thủy sinh).  

- Xây dựng các công trình sản xuất (bao gồm cả công trình nhà ở). 

- Chăn thả gia súc, gia cầm vào vùng lõi bảo vệ. 

b) Các hoạt ñộng có ñiều kiện: 

- Hoạt ñộng khai thác thủy sản ñể nghiên cứu khoa học và hoạt ñộng tiêu diệt 
thủy sản ñịch họa trong vùng lõi bảo vệ phải ñược sự chấp thuận của Chi cục Thủy sản 
theo quy ñịnh của pháp luật.  

- Hoạt ñộng giao thông thủy ñược phép qua lại vô hại nhưng không ñược dừng 
tàu thuyền trong vùng lõi bảo vệ. 

- Hoạt ñộng du lịch sinh thái ñược phép khi có sự giám sát của cộng ñồng ngư dân 
ñịa phương. 

6. Hoạt ñộng trong vùng khai thác, sử dụng chung:  

- ðiều tra, nghiên cứu khoa học về loài thủy sản và môi trường sống của loài 
thủy sản. 

- Khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, du lịch giải trí gắn với hoạt ñộng 
thủy sản theo quy ñịnh của pháp luật. 

- Tuần tra, kiểm soát việc thực thi pháp luật. 

ðiều 2. Trách nhiệm và nhiệm vụ của các cơ quan, ñơn vị, tổ chức: 

1. Giao Chi hội Nghề cá ñầm phá Vinh Hiền, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc 
trực tiếp quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hà Nã; chịu trách nhiệm bảo vệ, 
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ngăn chặn các hành vi trái pháp luật gây hại vùng lõi bảo vệ và phối hợp với các 
cơ quan chức năng liên quan ñể xử lý; xây dựng quy chế quản lý, kế hoạch quản lý 
vùng khai thác - sử dụng chung, trình Ủy ban nhân dân xã Vinh Hiền phê chuẩn trước 
khi ban hành. Việc khai thác, nuôi trồng trong vùng khai thác, sử dụng chung không trái 
với các quy phạm pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của ñịa phương. 

ðịnh kỳ trước ngày 10/11 hàng năm, Chi hội Nghề cá ñầm phá Vinh Hiền có 
trách nhiệm báo cáo về công tác quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoặc ñột xuất 
khi có yêu cầu của Chi cục Thủy sản. 

2. Giao Chi cục Thủy sản ñiều phối quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hà Nã 
kiểm tra, giám sát hoạt ñộng của Chi hội Nghề cá ñầm phá Vinh Hiền dựa trên nguồn lực 
chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và các nguồn lực hợp pháp khác.  

3. Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, Ủy ban nhân dân xã Vinh Hiền có trách nhiệm 
quản lý theo thẩm quyền chung về vùng lãnh thổ. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lộc phối hợp với 
Chi cục Thủy sản quản lý theo thẩm quyền chuyên môn. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết ñịnh 
số 598/Qð-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
về việc thành lập Khu bảo vệ thủy sản Hà Nã, xã Vinh Hiền. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các sở: Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; 
Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc; 
Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lộc; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã Vinh Hiền; Chủ tịch Chi hội Nghề cá ñầm phá Vinh Hiền và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.             

 

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

 
Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

 
Số: 1343/Qð-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 6 năm 2020 

 

QUYẾT ðỊNH 
Phê duyệt bổ sung 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 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

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 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Khoáng sản; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1918/Qð-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HðND ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh 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 và 

ñịnh hướng ñến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 214/TTr-STNMT-TN 

ngày 27 tháng 5 năm 2020. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê duyệt bổ sung khu vực mỏ 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 ñược phê duyệt tại Quyết ñịnh số 1918/Qð-UBND ngày 24 tháng 8 

năm 2017 của UBND tỉnh. 

(Chi tiết tại phụ lục ñính kèm) 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác 

tại Quyết ñịnh số 1918/Qð-UBND ngày 24/8/2017, Quyết ñịnh số 3144/Qð-UBND 

ngày 05/12/2019, Quyết ñịnh số 536/Qð-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế không thay ñổi. 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, 

Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và ðầu tư, 

Tài chính, Lao ñộng Thương binh và Xã hội; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan căn cứ 

Quyết ñịnh thi hành./. 
 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Phan Thiên ðịnh 

 

 



3
4

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 4

0
/N

g
ày

 1
7
-6

-2
0
2
0

 

Phụ lục 

ðIỂM KHOÁNG SẢN BỔ SUNG QUY HOẠCH 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 1343/Qð-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

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 
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 

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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3
5

BẢN ðỒ KHU VỰC QUY HOẠCH BỔ SUNG KHOÁNG SẢN 
ðất làm vật liệu san lấp tại khu vực thôn 4, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Diện tích: 15ha 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 1343/Qð-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 




