Tỉnh Thừa Thiên Huế
Số 41

Ngày 25 tháng 6 năm 2020

MỤC LỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Trang

16-6-2020

Quyết ñịnh số 36/2020/Qð-UBND sửa ñổi, bổ sung ñiểm b
khoản 1 ðiều 1 Quyết ñịnh số 40/2017/Qð-UBND ngày 25
tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu,
chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh hồ sơ cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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16-6-2020

Quyết ñịnh số 37/2020/Qð-UBND sửa ñổi, bổ sung ñiểm b
khoản 1 ðiều 1 Quyết ñịnh số 41/2017/Qð-UBND ngày 25
tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu,
chế ñộ thu, nộp Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.
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17-6-2020

Quyết ñịnh số 38/2020/Qð-UBND ban hành Quy ñịnh quản lý
xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.

07

18-6-2020

Quyết ñịnh số 39/2020/Qð-UBND sửa ñổi, bổ sung một số ñiều
của Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí ñối với hoạt ñộng
khuyến công ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 74/2016/Qð-UBND
ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa
Thiên Huế.
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
16-6-2020

Quyết ñịnh số 1422/Qð-UBND về việc phê chuẩn kết quả
miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phú Vang, nhiệm kỳ
2016 - 2021 ñối với ông La Phúc Thành.

34

16-6-2020

Quyết ñịnh số 1423/Qð-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu
bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang,
nhiệm kỳ 2016 - 2021: Ông Trần Thanh Long.

35

CÔNG BÁO/Số 41/Ngày 25-6-2020

03

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Số: 36/2020/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ðỊNH
Sửa ñổi, bổ sung ñiểm b khoản 1 ðiều 1 Quyết ñịnh số 40/2017/Qð-UBND ngày 25
tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu,
nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh hồ sơ cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính
hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2020/NQ-HðND ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều tại Nghị quyết số 09/2017/NQ-HðND
ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu,
nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
217/TTr-STNMT ngày 29 tháng 5 năm 2020.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung ñiểm b khoản 1 ðiều 1 Quyết ñịnh số 40/2017/Qð-UBND
ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh mức thu,
chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh hồ sơ cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:
“b) ðối tượng miễn nộp phí:
- Hộ nghèo, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), người khuyết tật, người có công
với cách mạng, ñồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt
khó khăn.
- Trường hợp bồi thường bằng ñất, giao ñất tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất.”
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao trách nhiệm Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các
ñơn vị thu phí triển khai thực hiện Quyết ñịnh này.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường,
Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này.
ðiều 3. ðiều khoản thi hành
Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2020 và bãi bỏ ñiểm b
khoản 1 ðiều 1 Quyết ñịnh số 40/2017/Qð-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của
Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
thẩm ñịnh hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./.
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: 37/2020/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ðỊNH
Sửa ñổi, bổ sung ñiểm b khoản 1 ðiều 1 Quyết ñịnh số 41/2017/Qð-UBND
ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ
thu, nộp Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính
hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2020/NQ-HðND ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh bổ sung một số ñiều tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HðND ngày 31
tháng 3 năm 2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp Lệ phí
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với
ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
216/TTr-STNMT ngày 29 tháng 5 năm 2020.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung ñiểm b khoản 1 ðiều 1 Quyết ñịnh số 41/2017/Qð-UBND
ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ
thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:
“b) ðối tượng miễn nộp lệ phí:
- Miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản gắn liền với ñất ñối với hộ nghèo, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), người
khuyết tật, người có công với cách mạng, ñồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có
ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn.
- Miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với ñất ñối với trường hợp ñã ñược cấp giấy chứng nhận
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quyền sử dụng ñất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở, giấy
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
trước ngày Nghị ñịnh số 88/2009/Nð-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ
quy ñịnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với ñất có hiệu lực thi hành (ngày 10 tháng 12 năm 2009) mà có nhu cầu
cấp ñổi giấy chứng nhận.
- Miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với ñất ñối với hộ gia ñình, cá nhân ở nông thôn.
Trường hợp hộ gia ñình, cá nhân có hộ khẩu tại các phường thuộc thành phố,
phường và thị trấn thuộc thị xã ñược cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không
ñược miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận.
- Miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với ñất ñối với trường hợp bồi thường bằng ñất, giao ñất tái
ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất.
- Miễn nộp lệ phí chứng nhận ñăng ký biến ñộng về ñất ñai ñối với trường hợp
Nhà nước thực hiện thu hồi một phần thửa ñất.
- Miễn nộp lệ phí chứng nhận ñăng ký biến ñộng về ñất ñai ñối với trường hợp
người dân tự nguyện hiến ñất theo các cuộc vận ñộng của Nhà nước.
- Miễn nộp lệ phí chứng nhận ñăng ký biến ñộng về ñất ñai ñối với trường hợp
thay ñổi diện tích, hình thể thửa ñất do các tác ñộng sạt lở tự nhiên.”
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao trách nhiệm Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các
ñơn vị thu phí triển khai thực hiện Quyết ñịnh này.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài nguyên và
Môi trường, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này.
ðiều 3. ðiều khoản thi hành
Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2020 và bãi bỏ ñiểm b
khoản 1 ðiều 1 Quyết ñịnh số 41/2017/Qð-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp lệ phí cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./.
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên ðịnh

CÔNG BÁO/Số 41/Ngày 25-6-2020

07

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 38/2020/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 6 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh quản lý xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng
viễn thông 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 Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị ñịnh số 25/2011/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Viễn thông;
Căn cứ Nghị ñịnh số 72/2012/Nð-CP ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ
về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;
Căn cứ Nghị ñịnh số 46/2015/Nð-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ
về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
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 quản lý dự án ñầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Bộ
Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện
quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng tại ñịa phương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT ngày 27 tháng 12
năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng
Bộ Thông tin và Truyền thông quy ñịnh về dấu hiệu nhận biết các loại ñường dây,
cáp và ñường ống ñược lắp ñặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT ngày
30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng
Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và
phương pháp xác ñịnh giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22 tháng 6 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn
quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng;
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Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ
Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp ñặt mạng
cáp ngoại vi viễn thông”;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh quản lý xây dựng và phát triển
cơ sở hạ tầng viễn thông trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và thay thế
Quyết ñịnh số 1968/Qð-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thừa Thiên Huế ban hành quy ñịnh tạm thời về treo dây thuê bao trên cột tại
thành phố Huế, trung tâm thị xã, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết ñịnh
số 21/2013/Qð-UBND ngày 04 tháng 06 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy ñịnh trình tự thủ tục xây dựng ñối với các
công trình trạm thu, phát sóng thông tin di ñộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Quyết ñịnh số 26/2011/Qð-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy ñịnh quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng
viễn thông trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết ñịnh số 29/2017/Qð-UBND ngày
12/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy ñịnh
quản lý việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật ñể lắp ñặt các ñường dây, cáp
viễn thông, truyền hình trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Thông tin và
Truyền thông, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Kế hoạch và ðầu tư,
Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám ñốc Công an tỉnh; Trưởng ban: Ban
Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý khu vực phát triển ñô thị tỉnh;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các 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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QUY ðỊNH
Quản lý xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 38/2020/Qð-UBND ngày 17/6/2020
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Quy ñịnh này áp dụng ñối với công tác quản lý xây dựng và phát triển cơ sở
hạ tầng viễn thông bao gồm: nhà, trạm viễn thông; cột ăng ten; cột treo cáp viễn thông;
hạ tầng kỹ thuật ngầm và mạng cáp viễn thông trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
Quy ñịnh này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ñến
hoạt ñộng quản lý xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế (không áp dụng ñối với cáp viễn thông treo trong trường hợp khẩn cấp
ñể ñảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn,
các trường hợp khẩn cấp liên quan ñến an ninh quốc gia).
ðiều 3. Giải thích từ ngữ
1. Cáp viễn thông là tên gọi chung chỉ cáp quang, cáp ñồng, cáp ñồng trục (cáp
truyền hình) ñược dùng ñể truyền thông tin trong mạng viễn thông thuộc quản lý
chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Cáp thuê bao là ñoạn cáp viễn thông từ tủ cáp, hộp cáp bộ chia tín hiệu truyền hình
ñến thiết bị ñầu cuối ñặt trong nhà thuê bao. Cáp thuê bao còn gọi là cáp vào nhà thuê bao
hay dây thuê bao.
3. Cáp treo viễn thông là cáp viễn thông ñược lắp ñặt trên hệ thống ñường cột và
các cấu trúc ñỡ khác.
4. Cột treo cáp là cột bằng thép, bê tông cốt thép hoặc vật liệu khác dùng ñể treo
cáp viễn thông.
5. Chủ sở hữu cột treo cáp là ñơn vị sở hữu hoặc ñược giao quản lý, khai thác,
sử dụng cột treo cáp trên ñịa bàn tỉnh.
6. Cống, bể kỹ thuật là hệ thống ống, bể cáp ñể lắp ñặt ñường dây, cáp ngầm
thông tin viễn thông, cáp truyền hình.
7. Chủ sở hữu cáp treo viễn thông là ñơn vị sở hữu hoặc ñược giao quản lý, khai thác,
sử dụng cáp viễn thông treo trên hệ thống cột treo cáp.
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8. Cáp chính là ñoạn cáp viễn thông từ giá ñấu dây (MDF/DDF) tới tủ cáp, hộp
cáp, măng sông rẽ nhánh ñầu tiên. Cáp chính còn gọi là cáp gốc, cáp sơ cấp.
9. Cáp phối là cáp viễn thông nối giữa các tủ cáp hoặc cáp nối từ tủ cáp tới các
hộp cáp. Cáp phối còn gọi là cáp ngọn hay cáp thứ cấp.
10. Công trình viễn thông là công trình xây dựng, bao gồm hạ tầng kỹ thuật
viễn thông thụ ñộng (nhà, trạm, cột, cống, bể) và thiết bị mạng ñược lắp ñặt vào ñó.
11. Cơ sở hạ tầng viễn thông là tập hợp thiết bị viễn thông, ñường truyền dẫn,
mạng viễn thông và công trình viễn thông.
12. ðơn vị quản lý công trình cống, bể kỹ thuật là các ñơn vị, tổ chức có chức
năng ñầu tư, quản lý các công trình công trình cống, bể kỹ thuật ñô thị phục vụ việc
lắp ñặt ngầm các ñường dây, cáp.
13. ðơn vị sở hữu và quản lý, sử dụng ñường dây, cáp là các ñơn vị, tổ chức có
ñường dây, cáp ñi ngầm (hoặc nổi) tại các công trình cống, bể kỹ thuật ñô thị (hoặc
trên hệ thống cột).
14. Công trình hạ tầng kỹ thuật ñể lắp ñặt các ñường dây, cáp viễn thông là hoạt ñộng
xây dựng các tuyến, hướng xây dựng cột treo, cống, bể, ống, rãnh cáp.
15. Cột ăng ten ñược quy ñịnh tại Khoản 7, ðiều 3, Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày
21/6/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức
thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng tại ñịa phương.
16. Cột ăng ten không cồng kềnh ñược quy ñịnh tại Khoản 8, ðiều 3, Thông tư
số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn
việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng
tại ñịa phương.
17. Cột ăng ten cồng kềnh ñược quy ñịnh tại Khoản 9, ðiều 3, Thông tư
số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn
việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng
tại ñịa phương.
ðiều 4. Nguyên tắc quản lý xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông
1. Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý, giao nhiệm vụ cho các cơ quan
chuyên môn, phân cấp trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành
phố Huế quản lý xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên ñịa bàn quản lý.
2. Việc xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông phải tuân thủ ñúng các
quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy ñịnh, phù hợp quy hoạch về viễn thông, quy hoạch ñô thị,
quy hoạch chuyên ngành xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm và phù hợp với
quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ñảm bảo yêu cầu về an toàn mạng lưới,
cảnh quan môi trường, mỹ quan ñô thị, an ninh - quốc phòng; ñảm bảo quyền và lợi ích
hợp pháp của các bên tham gia; không làm ảnh hưởng ñến việc sử dụng, khai thác,
vận hành của các công trình lân cận cũng như các hệ thống, công trình ñã có hoặc ñã
xác ñịnh trong quy hoạch ñô thị.
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3. Ưu tiên và tạo ñiều kiện trong việc phối hợp xây dựng và sử dụng chung hạ
tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có ñủ năng lực
theo quy ñịnh của pháp luật tham gia xã hội hóa công tác ñầu tư xây dựng hệ thống
hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng cho các ñơn vị phát triển dịch vụ viễn thông và
truyền hình cáp có nhu cầu thuê ñể ngầm hóa cáp viễn thông và lắp ñặt trạm thu, phát
sóng vô tuyến ñiện dùng cho viễn thông.
4. Trước khi khởi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng,
chủ ñầu tư phải có giấy phép xây dựng theo quy ñịnh hiện hành của pháp luật về
cấp phép xây dựng ñối với công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng bắt buộc
cấp giấy phép xây dựng và phải thông báo khởi công xây dựng cho chính quyền
ñịa phương.
5. Việc quản lý xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình và bảo trì công
trình xây dựng phải tuân thủ theo pháp luật về xây dựng quy ñịnh tại Luật Xây dựng
năm 2014; Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý
dự án ñầu tư xây dựng; Nghị ñịnh số 42/2017/Nð-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18/6/2015 của
Chính phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng; Nghị ñịnh số 46/2015/Nð-CP ngày
12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các
văn bản quy ñịnh hiện hành khác.
6. Cơ sở hạ tầng viễn thông xây dựng hoàn thành chỉ ñược phép ñưa vào khai thác,
sử dụng sau khi ñược chủ ñầu tư tổ chức nghiệm thu bảo ñảm yêu cầu theo các
quy ñịnh pháp luật về xây dựng ñã nêu tại Khoản 5 ðiều này. ðối với các công trình
(không phân biệt nguồn vốn) cột ăng ten từ cấp III trở lên và ñường cáp truyền dẫn
tín hiệu viễn thông từ cấp II trở lên ñều phải ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền
theo phân cấp kiểm tra, chấp thuận công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi
hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy ñịnh tại ñiểm c, khoản 1 của ðiều 32
và khoản III.4 tại Phụ lục II thuộc Nghị ñịnh số 46/2015/Nð-CP ngày 12/5/2015 của
Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
7. Chủ sở hữu công trình hạ tầng ngầm viễn thông có trách nhiệm lưu trữ các hồ sơ,
tài liệu về công trình ngầm ñang sở hữu và cung cấp 01 bộ dữ liệu công trình ngầm
nói trên (gồm các bản vẽ ñã ñược số hóa trên nền GIS Huế) cho cơ quan quản lý về
cơ sở dữ liệu công trình ngầm theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 49/2019/Qð-UBND
ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Ban hành Quy ñịnh quản lý và
cung cấp cơ sở dữ liệu về công trình ngầm ñô thị trên ñịa bàn tỉnh.
8. Việc tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng viễn thông
tuân thủ ñúng Quyết ñịnh số 48/2016/Qð-UBND ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy ñịnh tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận
công trình hạ tầng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
9. Việc quản lý và phân công, phân cấp quản lý công trình hạ tầng viễn thông
sử dụng chung tuân thủ theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 03/2014/Qð-UBND ngày
25/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy ñịnh về quản lý
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và phân công, phân cấp quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế.
10. Cáp viễn thông phải có dấu hiệu nhận biết theo quy ñịnh tại Thông tư liên tịch
số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT ngày 27 tháng 12 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Xây dựng,
Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy ñịnh về
dấu hiệu nhận biết các loại ñường dây, cáp và ñường ống ñược lắp ñặt vào công trình
hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.
11. Các hành vi vi phạm gây ảnh hưởng ñến an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông,
tùy theo mức ñộ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
theo quy ñịnh của pháp luật.
12. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cơ sở hạ tầng viễn thông
trên ñịa bàn tỉnh.
Chương II
QUY ðỊNH PHÁT TRIỂN MẠNG CÁP VIỄN THÔNG
ðiều 5. Quy ñịnh phát triển mạng cáp viễn thông
1. Mạng cáp treo viễn thông ñược triển khai trong các trường hợp sau:
a) Những nơi ñịa chất không phù hợp với công trình chôn ngầm như ñường dốc
hơn 30 (ba mươi) ñộ, trên bờ vực, vùng ñất ñá, ñầm lầy, vùng ñất thường xuyên bị
xói lở;
b) Những nơi ñã có sẵn cột treo cáp nhưng chưa có công trình hạ tầng ngầm
hoặc có nhưng không ñáp ứng ñược yêu cầu kỹ thuật của tuyến cáp;
c) Những nơi chưa có quy hoạch ñô thị, khu dân cư, chưa có ñường giao thông
hoặc kế hoạch mở ñường giao thông;
d) ðể cung cấp dịch vụ tạm thời (Ví dụ trong dịp lễ hội, hoặc ñể ñảm bảo liên lạc
trong chờ sửa mạng cáp hư hỏng nhưng phải có ý kiến ñồng ý của cấp có thẩm quyền);
ñ) ðối với các mạng cáp cần thiết phải triển khai ở các khu vực bắt buộc ngầm hóa
cáp viễn thông nhưng chưa thể ngầm hóa ñược vì các lý do khách quan, khi triển khai
phải ñược sự ñồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Mạng cáp treo viễn thông không ñược triển khai trong các trường hợp sau:
a) Hệ thống cáp viễn thông vượt qua ñường cao tốc, ñường giao thông có ñộ rộng
lớn hơn 70 (bảy mươi) mét;
b) Treo vắt trên cây xanh, treo trên cột ñèn chiếu sáng ñô thị;
c) Chưa ñược sự ñồng ý về sự phù hợp quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ ñộng
của cơ quan có thẩm quyền;
d) Chưa ñược sự ñồng ý của ñơn vị chủ quản tuyến cột.
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3. Các khu vực bắt buộc ngầm hóa cáp viễn thông
a) Các tuyến ñường ở ñô thị, khu quy hoạch và các khu di tích;
b) Các tuyến ñường ñầu tư mới, nâng cấp, mở rộng lòng ñường, vỉa hè ở ñô thị,
khu quy hoạch và các khu di tích;
c) Các tuyến ñường ngoài ñô thị nhưng ñã có hạ tầng kỹ thuật ngầm ñảm bảo
cho việc triển khai mạng cáp ngầm viễn thông;
d) Các tuyến ñường bắt buộc ngầm hóa cáp viễn thông theo Quy hoạch hạ tầng
kỹ thuật viễn thông thụ ñộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñã ñược phê duyệt và
theo Kế hoạch ngầm hóa ñược Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hằng năm hoặc giai ñoạn.
4. Quy ñịnh kỹ thuật ñối với cáp treo
a) Cáp viễn thông khi treo phải tuân thủ quy ñịnh kỹ thuật tại ðiểm 2.1,
Khoản 2, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp ñặt mạng cáp ngoại vi viễn thông
QCVN 33:2019/BTTTT (sau ñây gọi tắt là Quy chuẩn QCVN 33:2019/BTTTT)
ban hành theo Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp ñặt
mạng cáp ngoại vi viễn thông”;
b) Ngoài những quy ñịnh bắt buộc tại ðiểm 2.1, Khoản 2, Quy chuẩn
QCVN 33:2019/BTTTT, cáp treo phải ñảm bảo ñúng các yêu cầu sau:
- Hệ thống cáp treo dọc tuyến và băng ñường phải ñúng ñộ cao quy ñịnh tại
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy ñịnh ngành ñiện như: Vượt qua ñường ôtô khi
không có xe cần trục ñi qua là 4,5 (bốn phẩy năm) mét và có xe cần trục ñi qua là 5,5
(năm phẩy năm) mét; vượt qua ñường sắt - tính ñến mặt ray là 6,5 (sáu phẩy năm) mét
(ngoài ga ñường sắt); vượt qua ngõ, hẻm không có xe ôtô ñi lại bên dưới, ñường vào
nhà thuê bao là 4m; dọc theo ñường ôtô dọc theo ngõ, hẻm, ñường vào nhà thuê bao
là 3,5 (ba phẩy năm) mét ñồng thời phải ñảm bảo an toàn lưới ñiện và phần tử mang ñiện;
- Khi treo thêm cáp viễn thông trên các tuyến ñường ñã ñược cải tạo, chỉnh trang
phải bảo ñảm ñúng yêu cầu kỹ thuật của tuyến cáp treo;
- Cáp viễn thông phát triển mới trên hệ thống cột phải phù hợp với quy hoạch hạ
tầng viễn thông của doanh nghiệp trên ñịa bàn ñã ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
hoặc Kế hoạch ñăng ký phát triển cáp hàng năm ñược phê duyệt.
5. Quy ñịnh kỹ thuật ñối với cáp trong cống bể phải tuân thủ quy ñịnh kỹ thuật
tại các ðiểm 2.2, Khoản 2, Quy chuẩn QCVN 33:2019/BTTTT.
6. Quy ñịnh kỹ thuật ñối với cáp chôn trực tiếp phải tuân thủ quy ñịnh kỹ thuật
tại các ðiểm 2.3, Khoản 2, Quy chuẩn QCVN 33:2019/BTTTT.
7. Quy ñịnh kỹ thuật ñối với cáp trong ñường hầm phải tuân thủ quy ñịnh kỹ thuật
tại các ðiểm 2.4, Khoản 2, Quy chuẩn QCVN 33:2019/BTTTT.
8. Quy ñịnh kỹ thuật ñối với cáp qua sông phải tuân thủ quy ñịnh kỹ thuật tại các
ðiểm 2.5, Khoản 2, Quy chuẩn QCVN 33:2019/BTTTT.
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9. Quy ñịnh kỹ thuật ñối với dây thuê bao
a) Dây thuê bao phải tuân thủ quy ñịnh kỹ thuật tại các ðiểm 2.6, Khoản 2, Quy chuẩn
QCVN 33:2019/BTTTT.
b) Ngoài những quy ñịnh bắt buộc tại ðiểm 2.6, Khoản 2, Quy chuẩn
QCVN 33:2019/BTTTT, dây thuê bao treo phải ñảm bảo ñúng các yêu cầu sau:
- Dây thuê bao không ñược treo vắt trên cây xanh, trên cột ñèn chiếu sáng ñô thị,
băng qua ñường, băng qua sông;
- Dây thuê bao phải kéo thẳng, bó gọn với ñộ cao như cáp chính và không ñể dự phòng
trên cột. Dây thuê bao kéo dọc tuyến không vượt quá 150 (một trăm năm mươi) mét
và kéo từ cột vào nhà thuê bao có ñộ rẻ quạt không quá 50% khoảng cách giữa 02
(hai) cột;
- Không cho phép dùng dây thuê bao ñể thay thế cáp kết nối giữa các hộp hộp cáp
hoặc từ hộp cáp về tủ cáp phân phối chính (hoặc trạm chính).
10. Quy ñịnh kỹ thuật ñối với lắp ñặt tủ cáp, hộp cáp, bộ chia tín hiệu truyền hình:
a) Lắp ñặt tủ cáp, hộp cáp, bộ chia tín hiệu truyền hình phải tuân thủ quy ñịnh kỹ
thuật tại các ðiểm 2.7.1, Khoản 2, Quy chuẩn QCVN 33:2019/BTTTT;
b) Ngoài những quy ñịnh bắt buộc tại ðiểm 2.7.1, Khoản 2, Quy chuẩn
QCVN 33:2019/BTTTT, việc lắp ñặt tủ cáp, hộp cáp, bộ chia tín hiệu truyền hình
phải ñảm bảo ñúng các yêu cầu sau:
- Vị trí lắp ñặt tủ cáp phù hợp, không cản trở giao thông ñi lại và ñược các ñơn vị
quản lý cấp phép ñầy ñủ (vì nếu gặp các vị trí tường nhà dân không ñồng ý cho lắp ñặt
thì bắt buộc phải ñưa ra ngoài vỉa hè);
- Tại các tủ/hộp cáp, cả cáp vào/ra ñều phải ñược luồn trong ống nhựa, ñi song song
thân cột, cố ñịnh chắc chắn bằng ñai chống rỉ vào thân cột;
- Tủ/hộp cáp phải ghi tên chủ sở hữu theo dạng ký hiệu thống nhất của mỗi ñơn vị;
- ðối với các tuyến ñường thực hiện cải tạo, chỉnh trang cáp và dây thuê bao:
Hộp cáp treo có kích thước không lớn hơn 0,47 (không phẩy bốn bảy) mét x 0,37
(không phẩy ba bảy) mét x 0,127 (không phẩy một trăm hai mươi bảy) mét (sai số mỗi
chiều là: ± 0,05 (không phẩy không năm) mét). ðộ cao treo hộp cáp ở vị trí thấp nhất
tính từ chân cột là 2,5 (hai phẩy năm) mét. Vị trí treo ñược ñánh dấu từ số 1 (một)
ñến số 5 (năm) cho mỗi doanh nghiệp lần lượt là VNPT, Vietttel, FPT, VTVcab,
SCTV. Các hộp cáp treo sát nhau theo thứ tự từ 1 (một) ñến 5 (năm) trên cột cùng
một hướng theo ñường thẳng. Các hộp cáp của mỗi nhà mạng treo cách nhau từ 2
(hai) ñến 3 (ba) khoảng cột.
- ðối với các tuyến ñường ngầm hóa dây thuê bao: Hộp cáp tổng (lắp ñặt sát nhà
dân tại ngã giao giữa ñường và ñường, giữa ñường và kiệt) rẽ ñến các hộp cáp nhánh
có kích thước không lớn hơn 0,47 (không phẩy bốn bảy) mét x 0,37 (không phẩy ba bảy)
mét x 0,127 (không phẩy một trăm hai mươi bảy) mét (sai số mỗi chiều là: ± 0,05
(không phẩy không năm) mét), ống kẽm ñể lắp ñặt hộp cáp có ñường kính 0,09 (không
phẩy không chín) mét, chiều cao 1,6 (một phẩy sáu) mét tính từ mặt ñất. Hộp cáp
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nhánh lắp ñặt giữa hai nhà thuê bao, kích thước không lớn hơn là 0,3 (không phẩy ba)
mét x 0,2 (không phẩy hai) mét x 0,12 (không phẩy mười hai) mét (sai số mỗi chiều là:
± 0,05 (không phẩy không năm) mét), ống kẽm ñể lắp ñặt hộp cáp có ñường kính 0,06
(không phẩy không sáu) mét, chiều cao 1,4 (một phẩy bốn) mét tính từ mặt ñất. Ống
kẽm chỉ cho phép một doanh nghiệp ñầu tư ñể dùng chung.
11. Quy ñịnh về thu hồi, cải tạo, chỉnh trang hệ thống cáp
a) Thu hồi, cải tạo, chỉnh trang hệ thống cáp phải tuân thủ quy ñịnh kỹ thuật tại
các ðiểm 2.8, Khoản 2, Quy chuẩn QCVN 33:2019/BTTTT;
b) Hàng năm Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, Ban quản lý
khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý khu vực phát triển ñô thị ñề xuất danh sách
các tuyến ñường/khu vực cần thu hồi, cải tạo, chỉnh trang hệ thống cáp trên ñịa bàn
quản lý gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;
c) Chủ sở hữu công trình cột treo cáp viễn thông, chủ sở hữu cáp treo viễn thông
phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, Ban Quản lý khu
kinh tế, công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý khu vực phát triển ñô thị tiến hành kiểm tra,
rà soát, cải tạo, chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp treo viễn thông tại các ñịa bàn.
d) Bất kỳ một bộ phận nào của hệ thống cáp bị hỏng hoặc không sử dụng và dây
thuê bao treo không ñúng quy ñịnh (vắt trên cây xanh, treo trên cột ñèn chiếu sáng
ñô thị, băng qua ñường) phải ñược chủ sở hữu tháo dỡ khỏi công trình và thu hồi;
ñồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát, duy tu, bảo dưỡng công trình cột treo cáp
ñể ñảm bảo an toàn kỹ thuật;
ñ) Các doanh nghiệp phối hợp thành lập ñội xử lý phản ánh hiện trường cắt bỏ
và làm gọn tạm thời tại các tuyến ñường ñang nằm trong kế hoạch ngầm hóa, cải tạo,
chỉnh trang và các tuyến ñường khác khi người dân phản ánh thông qua trang web
http://tuongtac.thuathienhue.gov.vn hoặc ứng dụng HUE-S;
e) Sau khi hoàn thành việc cải tạo, chỉnh trang hệ thống cáp, doanh nghiệp phải
thực hiện cập nhật CSDL về tuyến cáp, hộp cáp, dây thuê bao; kết nối CSDL khách hàng
về Sở Thông tin và Truyền thông phục vụ quản lý.
Chương III
QUY ðỊNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ðỘNG
ðiều 6. Quy ñịnh chung về xây dựng và phát triển công trình hạ tầng kỹ
thuật viễn thông thụ ñộng
1. Trước khi tiến hành các quy trình thủ tục về xây dựng, chủ ñầu tư các công trình
hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng phải gửi văn bản ñăng ký các vị trí, hướng tuyến
ñầu tư xây dựng cho Sở Thông tin và Truyền thông. Sở Thông tin và Truyền thông
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chủ trì phối hợp với các ñơn vị liên quan (Sở Xây dựng, Uỷ ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố Huế, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý khu vực
phát triển ñô thị tỉnh, UBND cấp xã) tổ chức kiểm tra thực tế sự phù hợp về quy hoạch
của các vị trí, hướng tuyến dự kiến xây dựng, lắp ñặt, có văn bản trả lời cho chủ ñầu tư
về chấp nhận hoặc không chấp nhận vị trí, hướng tuyến (căn cứ theo Quy hoạch
hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng ñã ñược Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
phê duyệt) và gửi cho các ñơn vị liên quan biết ñể theo dõi, quản lý. ðối với các công trình
phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, Sở Thông tin và Truyền thông phải tổ chức lấy
ý kiến của cơ quan có thẩm quyền theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Thủ tục, hồ sơ ñề nghị cấp phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông
thụ ñộng (ñối với công trình thuộc diện phải cấp giấy phép xây dựng): thực hiện theo
quy ñịnh tại ðiều 8 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng
và các văn bản có liên quan.
3. Sau khi ñược cấp giấy phép xây dựng, chủ ñầu tư có trách nhiệm sao gửi 01
(một) bản giấy phép xây dựng cho Sở Xây dựng (nếu giấy phép xây dựng không do
Sở Xây dựng cấp) và 01 (một) bản cho Sở Thông tin và Truyền thông trên ñịa bàn
xây dựng công trình. Thẩm quyền cấp phép xây dựng ñối với công trình hạ tầng
kỹ thuật viễn thông thụ ñộng thực hiện theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh về
cấp Giấy phép xây dựng.
4. ðối với các trường hợp ñược miễn giấy phép xây dựng quy ñịnh tại Khoản 5,
ðiều này phải gửi văn bản thông báo ngày khởi công xây dựng (theo mẫu Phụ lục 1
Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BXD-BTTTT ngày 22/6/2016 của Bộ Thông tin
và Truyền thông và Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng
kỹ thuật viễn thông thụ ñộng) cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp
huyện, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý khu vực phát triển ñô thị,
Sở Xây dựng và Sở Thông tin và Truyền thông trước khi khởi công.
5. Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng ñược miễn giấy phép xây
dựng gồm:
a) 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 22/6/2016
của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn quản lý việc xây dựng
công trình kỹ thuật hạ tầng viễn thông thụ ñộng;
b) Công trình hạ tầng kỹ thuật ñể lắp ñặt các ñường dây, cáp viễn thông, truyền hình
ñược miễn giấy phép xây dựng quy ñịnh tại Khoản 2, ðiều 89, Luật Xây dựng năm 2014
và Khoản 1 ðiều 41 Nghị ñịnh số 25/2011/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của
Chính phủ quy về ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Viễn thông;
c) Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng khác thuộc ñối tượng ñược
miễn giấy phép xây dựng theo quy ñịnh của pháp luật về xây dựng và các quy ñịnh có
liên quan.
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ðiều 7. Quy ñịnh xây dựng và phát triển nhà trạm, cột ăng ten
Ngoài các quy ñịnh tại ðiều 6, khi xây dựng nhà trạm, cột ăng ten phải ñảm bảo
các yêu cầu sau:
1. Hệ thống nhà trạm, cột ăng ten ñược thiết kế và lắp ñặt phải bảo ñảm tuân thủ
các tiêu chuẩn, quy chuẩn về tương thích ñiện từ, an toàn bức xạ vô tuyến ñiện và các
quy chuẩn quốc gia và các quy ñịnh khác có liên quan.
2. ðộ cao cột ăng ten ñược xây dựng phải ñáp ứng yêu cầu an toàn hàng không
theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành (Nghị ñịnh số 32/2016/Nð-CP ngày 06 tháng
5 năm 2016 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý ñộ cao chướng ngại vật hàng không
và các trận ñịa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam; Quyết ñịnh số 4167/Qð-BQP ngày
06 tháng 10 năm 2016 của Bộ Quốc phòng công bố thủ tục hành chính mới ban hành
về quản lý ñộ cao chướng ngại vật hàng không và các trận ñịa quản lý, bảo vệ vùng
trời tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.
3. Yêu cầu khi thiết kế cột ăng ten tự ñứng, cột ăng ten dây co trên các công
trình xây dựng phải tiến hành khảo sát, kiểm tra bộ phận chịu lực của công trình ñể
xác ñịnh vị trí lắp ñặt cột ăng ten và lắp ñặt thiết bị phụ trợ. Việc thiết kế kết cấu và
thiết kế thi công cột ăng ten phải căn cứ vào ñiều kiện cụ thể của công trình, ñiều kiện
tự nhiên, khí hậu của khu vực lắp ñặt ñể ñảm bảo khả năng chịu lực, an toàn và ổn ñịnh
công trình và cột ăng ten sau khi lắp ñặt nhằm phòng chống thiên tai.
ðiều 8. Quy ñịnh xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật ngầm
Ngoài các quy ñịnh tại ðiều 6, khi xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật ngầm
phải thực hiện một số yêu cầu sau:
1. Trên cơ sở quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng và lộ trình ngầm
hóa cáp viễn thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành hoặc ñề xuất
của các chủ sở hữu cột treo cáp và chủ sở hữu cáp viễn thông, Sở Thông tin và
Truyền thông chủ trì lựa chọn phương án ngầm hóa cáp viễn thông cho từng tuyến
ñường, lấy ý kiến thỏa thuận của các ñơn vị liên quan về xây dựng hạ tầng kỹ thuật
ngầm ñể ngầm hóa cáp viễn thông hiện có.
2. Trước khi xây dựng, ñưa vào sử dụng hạ tầng kỹ thuật ngầm các doanh nghiệp
phải thiết kế công trình ñảm bảo việc sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật ngầm cho các
doanh nghiệp khác.
3. Hạn chế việc ñầu tư, xây dựng hai (02) hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm viễn
thông trên cùng một tuyến (trừ trường hợp công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm ñã có
sẵn nhưng không ñáp ứng ñược cho việc sử dụng chung, nhưng tối ña không quá 02
hệ thống).
ðiều 9. Quy ñịnh xây dựng và phát triển hạ tầng cột treo cáp
Ngoài các quy ñịnh tại ðiều 6, khi xây dựng và phát triển hạ tầng cột treo cáp
chủ ñầu tư không ñược trồng mới cột treo cáp ñối với các tuyến ñường ñã có cột treo
cáp 2 bên tuyến ñường và các khu vực bắt buộc ngầm hóa cáp viễn thông. Trong
trường hợp phục vụ mục ñích an ninh, quốc phòng, phòng chống thiên tai phải
xây dựng mới cột treo cáp tại những tuyến ñường này thì phải có ý kiến của Ủy ban
nhân dân tỉnh.
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Chương IV
SỬ DỤNG CHUNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG
ðiều 10. Các quy ñịnh chung
1. Việc xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông phải tuân thủ
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và ñảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy ñịnh hiện hành
ñồng thời bảo ñảm thuận tiện trong quá trình quản lý vận hành và bảo dưỡng.
2. Việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông ñược thực hiện thông qua
hợp ñồng theo quy ñịnh trên cơ sở ñảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia;
ñồng thời ñảm bảo người sử dụng dịch vụ ñược tự do lựa chọn doanh nghiệp cung cấp
dịch vụ nhằm thúc ñẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp.
3. Khi di dời cơ sở hạ tầng kỹ thuật ñể giải phóng mặt bằng theo quyết ñịnh thu
hồi ñất của Nhà nước, các ñơn vị, doanh nghiệp sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật
viễn thông phải chấp hành theo phương án mà chủ dự án ñã thống nhất với ñơn vị,
doanh nghiệp cho thuê cơ sở hạ tầng theo quy ñịnh của pháp luật.
4. Không lợi dụng quy ñịnh việc xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật
viễn thông ñể gây sức ép, cạnh tranh không lành mạnh, phá hoại tài sản hoặc làm
gián ñoạn tín hiệu thông tin của các doanh nghiệp viễn thông cùng sử dụng chung cơ sở
hạ tầng kỹ thuật.
5. Trong trường hợp doanh nghiệp viễn thông không thỏa thuận ñược việc dùng
chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông hoặc cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông hiện
hữu không ñáp ứng và không thể cải tạo, nâng cấp, mở rộng thì doanh nghiệp viễn
thông muốn dùng chung báo cáo bằng văn bản ñến Sở Thông tin và Truyền thông và
trong vòng 7 (bảy) ngày nhận ñược báo cáo, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chủ trì,
phối hợp với các cơ quan, ñơn vị có liên quan giải quyết hoặc tham mưu cho Ủy ban
nhân dân tỉnh phương án giải quyết phù hợp.
6. Giá thuê cơ sở hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
a) Giá thuê cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông theo quy ñịnh tại Thông tư liên
tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền
thông về hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác ñịnh giá
thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung;
b) ðối với công trình ñầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, các cơ quan và
ñơn vị ñược giao quản lý công trình có trách nhiệm lập phương án giá ñể trình
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh sau khi lấy ý kiến thẩm ñịnh bằng văn bản
của Sở Tài chính.
7. Công bố thông tin
a) Các chủ sở hữu cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên ñịa bàn tỉnh phải thực
hiện niêm yết, công bố, công khai trên trang thông tin ñiện tử của mình hoặc bằng
hình thức thích hợp khác về cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông cho thuê hoặc dùng
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chung gồm: khả năng ñáp ứng, các ñiều kiện kỹ thuật trong quá trình vận hành, khai
thác, mức giá cho thuê và báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính vào
quý I hàng năm ñể quản lý, giám sát và hướng dẫn;
b) Nếu có những thay ñổi về mức giá và các thông tin khác liên quan thì các chủ
sở hữu cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông phải cập nhật, công bố lại cho phù hợp.
8. Quy tắc ứng xử
a) Khi có nhu cầu thuê cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông dùng chung, các ñơn vị,
tổ chức phải có văn bản ñề nghị cho thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông gửi ñến chủ sở hữu
công trình ñể ñược xem xét, chấp thuận. Trong thời gian không quá 10 (mười) ngày
làm việc kể từ ngày nhận ñược văn bản ñề nghị cho thuê cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn
thông dùng chung, ñơn vị sở hữu cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông phải có văn bản
trả lời cho doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng chung cơ sở hạ tầng. Nếu quá thời hạn
nêu trên mà ñơn vị sở hữu cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông không có văn bản trả lời,
doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông ñề nghị các cơ quan
chức năng có liên quan xem xét, giải quyết;
b) Các bên tham gia dùng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông khi tiến hành
sửa chữa, nâng cấp, lắp ñặt thiết bị liên quan phải có thông báo bằng văn bản cho các
ñơn vị dùng chung hạ tầng trước 07 (bảy) ngày. Trường hợp ứng cứu thông tin
ñột xuất thì thực hiện thông báo bằng ñiện thoại hoặc fax, nhưng sau ñó phải có
thông báo bằng văn bản cho ñơn vị liên quan ñang sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật
viễn thông;
c) Các ñơn vị sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông phải thiết lập số
ñiện thoại ñường dây nóng, phân công cán bộ phụ trách ñể liên hệ phối hợp xử lý khi
có sự cố, cũng như các tình huống khẩn cấp xảy ra.
ðiều 11. Sử dụng chung cột treo cáp
1. Tại các khu vực ñược phép treo cáp viễn thông, nếu hệ thống cột treo cáp (cột
treo cáp viễn thông riêng biệt, cột treo cáp của các ngành khác) còn khả năng treo
thêm ñường dây, cáp viễn thông thì chủ sở hữu cột phải tạo ñiều kiện cho các doanh
nghiệp viễn thông sử dụng chung ñể treo cáp viễn thông trên cơ sở bảo ñảm mỹ quan,
tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật liên quan.
2. Việc sử dụng chung cột treo cáp phải tuân thủ các quy ñịnh, tiêu chuẩn, quy
phạm kỹ thuật hiện hành của nhà nước ñối với cột, cáp viễn thông ñi nổi, trong ñó có
Quy chuẩn QCVN 33:2019/BTTTT.
3. Phối hợp tháo dỡ, di dời cột treo cáp
a) Khi cột treo cáp buộc phải tháo dỡ hoặc di dời thì ñơn vị sở hữu cột phải
thông báo bằng văn bản cho Sở Thông tin và Truyền thông, phòng Văn hóa và Thông tin
trên ñịa bàn và các ñơn vị sử dụng chung cột trước 07 (bảy) ngày làm việc ñể phối hợp
thực hiện;
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b) ðối với trường hợp cáp ñang treo trên cột nhưng không xác ñịnh ñược chủ sở hữu
thì ñơn vị chủ sở hữu cột thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa
và Thông tin trên ñịa bàn cùng phối hợp giám sát việc tháo dỡ xem như tài sản vô chủ;
c) ðối với trường hợp cáp viễn thông treo trên cột ñiện có nguy cơ gây mất an
toàn cho cộng ñồng hoặc hệ thống ñiện, ñơn vị chủ sở hữu cột báo cáo Sở Thông tin
và Truyền thông và thông báo cho chủ sở hữu biết ñể có biện pháp khắc phục kịp
thời. Sau thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo mà chủ sở hữu
cáp không có biện pháp khắc phục, chủ sở hữu cột mời Sở Thông tin và Truyền thông
tham gia kiểm tra, lập biên bản tháo dỡ ñể ñảm bảo an toàn.
ðiều 12. Sử dụng chung nhà trạm, cột ăng ten
1. ðối với các khu vực có cột ăng ten hiện hữu phù hợp với quy hoạch hạ tầng
kỹ thuật viễn thông thụ ñộng của tỉnh, ñáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và ñủ năng lực
cho việc sử dụng chung, thì chủ sở hữu cột ăng ten phải tạo ñiều kiện cho các
doanh nghiệp viễn thông sử dụng chung ñể bảo ñảm cảnh quan môi trường và mỹ quan
ñô thị.
2. ðối với những khu vực cho phép ñầu tư xây dựng mới nhà trạm, cột ăng ten
cồng kềnh, chủ ñầu tư phải tính toán thiết kế công trình có kết cấu, ñộ rộng nhà trạm,
chiều cao cột ăng ten ñảm bảo việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng ñể sử dụng chung
với ít nhất 01 (một) doanh nghiệp khác.
3. Hạn chế việc xây dựng lắp ñặt quá nhiều cột ăng ten cồng kềnh gần nhau
trong cùng khu vực và khu vực gần khu dân cư sinh sống.
ðiều 13. Sử dụng chung hệ thống hạ tầng ngầm
1. ðối với các khu vực có hệ thống hạ tầng ngầm hiện hữu ñáp ứng năng lực
sử dụng chung, chủ sở hữu công trình có trách nhiệm cho phép các doanh nghiệp
viễn thông sử dụng chung ñể ñảm bảo mỹ quan và hiệu quả sử dụng quỹ ñất ñô thị.
2. ðối với các khu vực có hệ thống hạ tầng ngầm hiện hữu nhưng không ñáp ứng
ñược cho việc sử dụng chung, khi nhận ñược ñề nghị sử dụng chung hoặc yêu cầu
của cơ quan nhà nước, thì các bên phối hợp cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng ngầm
ñảm bảo nhu cầu sử dụng chung; hoặc chủ sở hữu phải có trách nhiệm ñầu tư nâng cấp
hệ thống hạ tầng ngầm tạo ñiều kiện cho việc sử dụng chung.
3. Chủ sở hữu hệ thống hạ tầng ngầm sử dụng chung có trách nhiệm xây dựng
quy trình vận hành, bảo dưỡng kỹ thuật, tuân thủ tiêu chuẩn ngành, yêu cầu kỹ thuật
và an toàn mạng lưới.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 14. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp
1. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Quy ñịnh này; thực hiện chức năng quản lý
nhà nước ñối với cơ sở hạ tầng viễn thông trên ñịa bàn tỉnh;
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b) ðược Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền ban hành văn bản chấp nhận vị trí,
hướng tuyến ñầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông trên ñịa bàn. Ngoại trừ những trường hợp
phải có ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh;
c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch ngầm hóa và cải tạo,
chỉnh trang cáp viễn thông theo hàng năm và giai ñoạn trên cơ sở bảo ñảm tối ña việc
sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, an toàn cho người dân, mỹ quan ñô thị và
cảnh quan môi trường; Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các cấp huyện thực hiện công tác
quản lý việc ngầm hóa, cải tạo và chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông treo trên phạm vi
ñịa bàn quản lý;
d) Chủ trì và phối hợp với các ñơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện
xây dựng cột ăng ten; ngầm hóa, cải tạo, chỉnh trang cáp viễn thông trên ñịa bàn tỉnh;
theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra việc thực hiện Quy ñịnh này;
ñ) Chỉ ñạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông tăng cường sử dụng chung
hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng; tạo ñiều kiện giúp ñỡ và hỗ trợ lực lượng vũ trang
sử dụng hạ tầng viễn thông của các doanh nghiệp bảo ñảm thông tin liên lạc phục vụ
nhiệm vụ an ninh quốc phòng; Cung cấp thông tin về dự án, kế hoạch ñầu tư xây dựng,
nâng cấp, cải tạo các tuyến ñường/khu vực trên ñịa bàn kế hoạch triển khai thi công
chi tiết ñến các doanh nghiệp viễn thông ñể doanh nghiệp chủ ñộng ñầu tư cống bể và
phối hợp triển khai thi công cống bể ñồng bộ;
e) Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành
các quy ñịnh về xây dựng, lắp ñặt, sử dụng các công trình viễn thông; xử lý các hành vi
vi phạm theo quy ñịnh pháp luật;
g) Công khai CSDL các tuyến ñường ngầm hóa, cải tạo, chỉnh trang trên Hệ thống
thông tin ñịa lý: https://gis.thuathienhue.gov.vn và Kế hoạch chi tiết Danh mục các
tuyến ñường hoàn thành, ñang triển khai ngầm hóa, cải tạo, chỉnh trang ñể người dân
tham gia giám sát việc triển khai xây dựng của các doanh nghiệp;
h) Chủ trì, phối hợp với các ñơn vị có liên quan giải quyết các thông tin phản ánh
của người dân liên quan ñến việc xây dựng và sử dụng cơ sở hạ tầng viễn thông trên
ñịa bàn qua thông qua trang web http://tuongtac.thuathienhue.gov.vn hoặc ứng dụng
HUE-S;
i) Chỉ ñạo các doanh nghiệp cập nhật CSDL cơ sở hạ tầng viễn thông và kết nối
chia sẻ CSDL khách hàng về Sở Thông tin và Truyền thông;
k) Chỉ ñạo các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền phổ biến ñầy ñủ nội dung
Quy ñịnh này trên các phương tiện thông tin ñại chúng ñể các tổ chức, cá nhân có
liên quan biết thực hiện.
2. Sở Xây dựng
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát trình Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành, sửa ñổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các quy ñịnh không còn phù hợp
của tỉnh về quy trình, thủ tục cấp phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông
thụ ñộng;

22

CÔNG BÁO/Số 41/Ngày 25-6-2020

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc quản lý hệ thống cống
bể ngầm, hệ thống cáp viễn thông, cột ăng ten nhằm ñảm bảo mỹ quan ñô thị;
c) Chỉ ñạo thanh tra xây dựng các cấp thanh tra, kiểm tra, phát hiện và phối hợp
xử lý vi phạm các quy ñịnh về xây dựng ñối với công trình viễn thông;
d) Cung cấp thông tin liên quan về quy hoạch, dự án, kế hoạch ñầu tư xây dựng,
nâng cấp, cải tạo các công trình xây dựng trên ñịa bàn tỉnh ñể Sở Thông tin và
Truyền thông, các cơ quan chuyên môn có liên quan và doanh nghiệp viễn thông biết,
chủ ñộng phối hợp quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông phù hợp, ñảm bảo
tuân thủ ñịnh hướng của các ñồ án quy hoạch xây dựng ñã ñược phê duyệt;
ñ) Hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông thiết kế, xây dựng công trình hạ tầng
kỹ thuật viễn thông thụ ñộng kết hợp với các công trình xây dựng công cộng, khu ñô thị,
tòa nhà nhiều chủ sử dụng (chung cư, tòa nhà văn phòng, khách sạn) và các công trình
hạ tầng kỹ thuật khác;
e) Cấp phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng theo
thẩm quyền ñược phân cấp.
3. Sở Công Thương
a) Chỉ ñạo các ñơn vị hoạt ñộng ñiện lực trên ñịa bàn tỉnh tăng cường quản lý các
tuyến cột ñiện thuộc chủ sở hữu của ñơn vị, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông
và các doanh nghiệp viễn thông cải tạo, chỉnh trang các tuyến cáp treo viễn thông trên
hệ thống cột ñiện bảo ñảm ñúng quy ñịnh này và các văn bản pháp luật có liên quan;
ñánh giá, quy hoạch lại hệ thống cột ñiện tại các tuyến ñường trên ñịa bàn tỉnh;
hướng dẫn việc sử dụng chung hệ thống cột ñiện trong phạm vi quyền hạn quản lý
với giá thuê trên cơ sở giá thành, hợp tác cùng phát triển và vì lợi ích cộng ñồng ñể
treo ñường dây, cáp ñiện lực và viễn thông ñối với những khu vực chưa thể ngầm hóa
và không thể bố trí thêm cột tại cùng vị trí;
b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các doanh nghiệp
viễn thông thiết kế, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng kết hợp
với các công trình ñiện lực và hạ tầng cụm công nghiệp;
c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra và xử lý các
hành vi mạng cáp viễn thông vi phạm an toàn lưới ñiện.
4. Sở Giao thông Vận tải
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc xây dựng
quy hoạch phát triển giao thông vận tải; giải quyết ñề nghị của các ñơn vị có nhu cầu
sử dụng một phần hành lang an toàn ñường bộ phải chấp hành Nghị ñịnh số
11/2010/Nð-CP ngày 24/02/2010 và Nghị ñịnh số 100/2013/Nð-CP ngày 03/9/2013
của Chính phủ;
b) Cung cấp thông tin về dự án, kế hoạch ñầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo các
tuyến ñường giao thông trên ñịa bàn quản lý cho Sở Thông tin và Truyền thông và
doanh nghiệp viễn thông biết, ñể Sở Thông tin và Truyền thông chỉ ñạo các doanh nghiệp
chủ ñộng ñầu tư cống bể và phối hợp triển khai thi công cống bể ñồng bộ;
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c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, xử lý
các doanh nghiệp viễn thông trong quá trình thi công công trình trong phạm vi quỹ
ñất dành cho xây dựng công trình giao thông ñảm bảo an toàn công trình và an toàn
giao thông;
d) Hướng dẫn doanh nghiệp viễn thông thiết kế, xây dựng công trình hạ tầng
kỹ thuật viễn thông thụ ñộng kết hợp với các công trình giao thông;
ñ) Cấp phép thi công các công trình cống, bể ngầm; tuyến cột treo cáp; tuyến
cáp ngầm, cáp treo viễn thông trong phạm vi bảo vệ hành lang an toàn ñường bộ.
5. Sở Tài chính
a) Chủ trì, phối hợp với các ñơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện các quy ñịnh
của pháp luật về cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác ñịnh giá thuê
công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên ñịa bàn tỉnh; thẩm ñịnh giá thuê trên
cơ sở phương án giá thuê do chủ sở hữu hoặc ñơn vị ñược giao quản lý công trình lập;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hiệp thương giá theo
thẩm quyền; kiểm tra tình hình thực hiện các quy ñịnh về quản lý giá theo quy ñịnh
hiện hành;
c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí hằng năm ñể thực hiện xử lý
ngầm hóa, cải tạo, chỉnh trang cáp và dây thuê bao trên ñịa bàn tỉnh.
6. Sở Kế hoạch và ðầu tư
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách
hỗ trợ, khuyến khích ưu ñãi ñầu tư ñối với các tổ chức, cá nhân ñầu tư xây dựng
công trình viễn thông sử dụng chung và phối hợp tham gia chỉnh trang, ngầm hóa
mạng ngoại vi trên ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư.
b) Cung cấp thông tin về dự án, kế hoạch ñầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo các
công trình xây dựng, khu ñô thị, tuyến ñường giao thông và các công trình hạ tầng
kỹ thuật khác trên ñịa bàn quản lý cho Sở Thông tin và Truyền thông và doanh nghiệp
viễn thông biết, ñể Sở Thông tin và Truyền thông chỉ ñạo các doanh nghiệp chủ ñộng
ñầu tư cống bể và phối hợp triển khai thi công cống bể ñồng bộ;
7. Sở Tài nguyên và Môi trường
Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố Huế tạo ñiều kiện thuận lợi trong việc tổ chức giao ñất theo quyết ñịnh của
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho các tổ chức, cá nhân ñầu tư xây dựng công trình
viễn thông trên ñịa bàn tỉnh.
8. Công an tỉnh
a) Chỉ ñạo các ñơn vị trực thuộc ñẩy mạnh công tác ñảm bảo an toàn, an ninh
trên ñịa bàn, ngăn chặn kịp thời các hành vi phá hoại, cố tình cản trở việc xây dựng,
phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông;
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b) Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan tiến hành thanh tra,
kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về quản lý và phát triển cơ sở
hạ tầng viễn thông trên ñịa bàn tỉnh.
9. Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý khu vực phát triển
ñô thị tỉnh
a) Tạo ñiều kiện thuận lợi ñể các doanh nghiệp tham gia ñầu tư, phát triển cơ sở
hạ tầng viễn thông trên ñịa bàn quản lý;
b) Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông
thụ ñộng kết hợp với hạ tầng kỹ thuật trong khu kinh tế công nghiệp;
c) Cung cấp thông tin về quy hoạch, dự án, kế hoạch ñầu tư xây dựng, nâng cấp,
cải tạo các công trình xây dựng, khu ñô thị, tuyến ñường giao thông và các công trình
hạ tầng kỹ thuật khác trên ñịa bàn quản lý cho Sở Thông tin và Truyền thông và
doanh nghiệp viễn thông biết, ñể Sở Thông tin và Truyền thông chỉ ñạo các doanh nghiệp
chủ ñộng ñầu tư cống bể và phối hợp triển khai thi công cống bể ñồng bộ; hướng dẫn
các ñơn vị có cáp viễn thông treo xây dựng kế hoạch hạ ngầm phù hợp, ñồng bộ với
tiến ñộ thi công;
d) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác thanh tra, kiểm tra,
xử lý vi phạm trong việc chấp hành các quy ñịnh chuyên ngành viễn thông ñối với
việc ñầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên ñịa bàn quản lý;
ñ) Cấp phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng theo
thẩm quyền ñược phân cấp.
10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế
a) Phối hợp với Sở, ban, ngành và các ñơn vị có liên quan hỗ trợ và tạo ñiều kiện
về thủ tục ñất ñai, bồi thường, giải phóng mặt bằng cho tổ chức, cá nhân ñầu tư
xây dựng công trình viễn thông; thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong
việc chỉnh trang, hạ ngầm, xây dựng, lắp ñặt các công trình viễn thông trên ñịa bàn;
b) Chỉ ñạo hệ thống ñài truyền thanh cơ sở tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các
quy ñịnh về quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông;
c) Cấp phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng theo
thẩm quyền ñược phân cấp;
d) Cung cấp thông tin về quy hoạch, dự án, kế hoạch ñầu tư xây dựng, nâng cấp,
cải tạo các công trình xây dựng, khu ñô thị, tuyến ñường giao thông và các công trình
hạ tầng kỹ thuật khác trên ñịa bàn quản lý cho Sở Thông tin và Truyền thông và
doanh nghiệp viễn thông biết, ñể Sở Thông tin và Truyền thông chỉ ñạo các doanh nghiệp
chủ ñộng ñầu tư cống bể và phối hợp triển khai thi công cống bể ñồng bộ; hướng dẫn
các ñơn vị có cáp viễn thông treo xây dựng kế hoạch hạ ngầm phù hợp, ñồng bộ với
tiến ñộ thi công;
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ñ) Hàng năm, chủ trì ñề xuất danh sách các tuyến ñường ngầm hóa, cải tạo,
chỉnh trang mạng cáp treo viễn thông trên phạm vi ñịa bàn quản lý gửi Sở Thông tin
và Truyền thông tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch;
e) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về thi công mới công trình hạ tầng
kỹ thuật viễn thông thụ ñộng trên ñịa bàn tỉnh theo ñúng quy ñịnh.
11. Các doanh nghiệp viễn thông và truyền hình cáp
a) Phối hợp với các cơ quan chức năng tại ñịa phương tiếp nhận thông tin về
quy hoạch, dự án, kế hoạch xây dựng các khu ñô thị, khu công nghiệp, tuyến ñường
giao thông, tòa nhà có nhiều chủ sử dụng và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác ñể
tiến hành ñồng thời kế hoạch xây dựng, lắp ñặt các công trình viễn thông của
doanh nghiệp mình tại ñịa phương. Phối hợp với chính quyền ñịa phương các cấp trong
việc giải quyết các vấn ñề liên quan ñến việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng
viễn thông, ñặc biệt là công trình mạng ngoại vi;
b) Thực hiện ngầm hóa, phát triển mới, cải tạo, chỉnh trang cáp viễn thông, dây
thuê bao phải tuân thủ theo Quy ñịnh này và các văn bản khác có liên quan;
c) Phải thông báo Sở Thông tin và Truyền thông hướng tuyến cáp phát triển mới
trước khi triển khai; có trách nhiệm ñóng góp kinh phí ñể cải tạo, chỉnh trang cáp
viễn thông, dây thuê bao theo quy ñịnh;
d) Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án phòng ngừa và khắc phục sự cố
ñối với cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông. Có trách nhiệm thu hồi, xử lý các cáp ngoại vi
viễn thông và thiết bị phụ trợ ñã hỏng, không sử dụng;
ñ) Báo cáo kịp thời, ñầy ñủ và chính xác các thông tin về cơ sở hạ tầng viễn thông
theo quy ñịnh của pháp luật khi có yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế nơi trực tiếp quản lý ñịa bàn. Chấp hành
nghiêm chỉnh việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của cơ quan Nhà nước
có thẩm quyền;
e) Tham gia xây dựng và dùng chung hạ tầng kỹ thuật ñi ngầm cáp viễn thông;
Ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông ñến các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa
nhằm tiếp tục phổ cập dịch vụ viễn thông, nâng cao mật ñộ thuê bao ñiện thoại và Internet;
g) Tăng cường công tác quản lý các dự án ñầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông
trên cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn,
kiểm ñịnh công trình, quy hoạch, ñầu tư và xây dựng cơ bản;
h) Giải quyết các thông tin phản ánh của người dân liên quan ñến hạ tầng viễn
thông trên ñịa bàn qua thông qua trang web http://tuongtac.thuathienhue.gov.vn hoặc
ứng dụng HUE-S;
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i) Cập nhật CSDL cơ sở hạ tầng viễn thông và kết nối chia sẻ CSDL khách hàng
về Sở Thông tin và Truyền thông.
12. ðơn vị chủ sở hữu cột treo cáp
a) Giám sát, quản lý chặt chẽ hệ thống cáp viễn thông treo trên cột; Có trách
nhiệm lập hồ sơ quản lý các tuyến cột treo cáp viễn thông bao gồm: ðơn vị thuê cột;
chủng loại và số lượng cáp treo trên cột; ñiểm ñầu - ñiểm cuối của cáp viễn thông;
cập nhật các thông tin báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông; hợp ñồng cho các
ñơn vị treo cáp viễn thông (trừ dây thuê bao) khi có phê duyệt hướng tuyến của Sở
Thông tin và Truyền thông;
b) Chủ trì, phối hợp với ñơn vị sở hữu cáp viễn thông xây dựng, triển khai kế hoạch
cải tạo, chỉnh trang cáp viễn thông treo trên cột ñiện báo cáo Sở Thông và Truyền thông,
các Sở ban ngành có liên quan, chính quyền ñịa phương theo dõi, hỗ trợ;
c) Thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng công trình cột treo cáp viễn thông
và các cấu trúc giá ñỡ khác; tính toán khả năng chịu lực và tải trọng an toàn của cột
treo cáp trước khi tiến hành các thủ tục cho thuê treo cáp viễn thông;
d) Chủ trì, xử lý tháo dỡ cáp viễn thông treo trên cột không ñúng theo quy ñịnh;
ñề xuất xử lý những vấn ñề phát sinh trong công tác quản lý cáp viễn thông, dây thuê
bao treo trên cột báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông;
13. Các ñơn vị hạ tầng kỹ thuật khác (chiếu sáng công cộng, tín hiệu giao thông,
cấp thoát nước, nước sạch)
Tạo mọi ñiều kiện, hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục, quy trình cần thiết ñể chủ ñầu tư
hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý của dự án hạ ngầm cáp viễn thông, phối hợp thi công ñồng bộ,
tránh gây lãng phí.
Chương VI
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH
ðiều 15. Xử lý vi phạm
1. Thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Giao thông,
Công thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp xử phạt ñối với các hành vi vi phạm
trong ñầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng viễn thông trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế theo chức năng quản lý Nhà nước và thẩm quyền theo quy ñịnh của
pháp luật.
2. Các tổ chức và cá nhân là chủ ñầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác quản lý cơ sở
hạ tầng viễn thông trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vi phạm sẽ bị xử lý theo quy ñịnh
tại Nghị ñịnh số 15/2020/Nð-CP của Chính phủ quy ñịnh xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến ñiện, công nghệ thông tin và
giao dịch ñiện tử và các quy ñịnh pháp luật có liên quan khác.
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ðiều 16. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, các tổ chức,
cá nhân cần kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông ñể tổng hợp, báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, ñiều chỉnh Quy ñịnh cho phù hợp./.
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

Số: 39/2020/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 6 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí ñối với
hoạt ñộng khuyến công ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 74/2016/Qð-UBND
ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 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 45/2012/Nð-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ
về khuyến công;
Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ
Công Thương quy ñịnh chi tiết một số nội dung của Nghị ñịnh số 45/2012/Nð-CP ngày 21
tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;
Căn cứ Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ
Công Thương quy ñịnh về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý
kinh phí khuyến công quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12
năm 2012 quy ñịnh chi tiết một số nội dung của Nghị ñịnh số 45/2012/Nð-CP ngày 21
tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;
Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công Thương
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12
năm 2013 quy ñịnh về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí
khuyến công quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BTC, ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính
hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 970/TTr-SCT
ngày 19 tháng 5 năm 2020.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế quản lý và sử dụng
kinh phí ñối với hoạt ñộng khuyến công ban hành kèm theo Quyết ñịnh số
74/2016/Qð-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thừa Thiên Huế
1. Khoản 1 và khoản 3 ðiều 3 ñược sửa ñổi như sau:
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“1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Doanh nghiệp thành lập và hoạt ñộng theo Luật
Doanh nghiệp có số lao ñộng tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm và tổng doanh
thu của năm hoặc tổng nguồn vốn ñược quy ñịnh tại ðiều 6 Nghị ñịnh số 39/2018/Nð-CP
ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Hỗ trợ
doanh nghiệp nhỏ và vừa.
3. Tổ hợp tác: Các Tổ hợp tác thành lập và hoạt ñộng theo Nghị ñịnh số
77/2019/Nð-CP ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về tổ hợp tác.”
2. Khoản 4 ðiều 4 ñược sửa ñổi như sau:
“4. Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy ñịnh của pháp luật.
Kinh phí khuyến công hàng năm ñược phân thành 03 nội dung:
a) Chi phí cho hoạt ñộng thường xuyên của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn
phát triển công nghiệp theo ñịnh biên ñược giao và ñịnh mức quy ñịnh hiện hành cho
các ñơn vị sự nghiệp của tỉnh.
b) Chi cho hoạt ñộng khuyến công ñược quy ñịnh cụ thể tại Chương II của
Quy ñịnh này.
c) Kinh phí xây dựng các chương trình, ñề án, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu,
thuê chuyên gia, lao ñộng và các khoản chi khác”.
3. Khoản 2 ðiều 5 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
"2. Hàng năm, căn cứ chương trình khuyến công ñịa phương từng giai ñoạn ñã
ñược phê duyệt và kế hoạch khuyến công ñịa phương, Sở Công Thương tổng hợp
kinh phí khuyến công ñịa phương vào dự toán ngân sách Nhà nước của Sở Công Thương
gửi Sở Tài chính tổng hợp chung vào phương án phân bổ ngân sách ñịa phương
hàng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Căn cứ vào dự toán ñược giao, Sở Công Thương thực hiện phân bổ kinh phí hỗ trợ
cho các hoạt ñộng khuyến công ñịa phương theo quy ñịnh. Kinh phí khuyến công
ñến hết ngày 31 tháng 01 năm sau chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết bị hủy bỏ,
trừ trường hợp chi mua sắm trang thiết bị ñã ñầy ñủ hồ sơ, hợp ñồng mua sắm trang
thiết bị ký trước ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán hoặc các khoản dự toán ñược
cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán.”
4. ðiểm a, ñiểm c và ñiểm ñ khoản 3 ðiều 7 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“a) Chi hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật ñể phổ biến công nghệ mới,
sản xuất sản phẩm mới, xử lý môi trường: Mức hỗ trợ tối ña không quá 30% nhưng
không quá 700 triệu ñồng/mô hình.
Các nội dung chi phục vụ cho việc trình diễn kỹ thuật ñược hỗ trợ bao gồm:
Xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị, hoàn chỉnh tài liệu về quy trình công nghệ,
quy trình sản xuất.
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c) Chi hỗ trợ các cơ sở ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống, xử lý môi trường. Mức
hỗ trợ tối ña 50% giá trị máy móc thiết bị nhưng không quá 300 triệu ñồng/cơ sở.
Trường hợp chi hỗ trợ dây chuyền công nghệ thì mức hỗ trợ tối ña không quá 1,5 lần
mức hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ
khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.
ñ) Chi hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp ñiển hình xây dựng mô hình trình diễn
về áp dụng sản xuất sạch hơn, sản xuất bền vững: Mức hỗ trợ tối ña không quá 50%
chi phí nhưng không quá 500 triệu ñồng/cơ sở.
Các nội dung chi ñược hỗ trợ bao gồm: Tư vấn, ñánh giá sản xuất sạch hơn,
sản xuất bền vững, xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị; hoàn chỉnh tài liệu về
quy trình công nghệ, quy trình sản xuất, phục vụ cho việc trình diễn.".
5. ðiểm a, ñiểm c và ñiểm d khoản 4 ðiều 7 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“a) Chi tổ chức bình chọn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp
nông thôn tiêu biểu cấp huyện/thị xã, tỉnh.
Chi tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện,
thị xã, cấp tỉnh. Mức chi tối ña 50 triệu ñồng ñối với cấp huyện, thị xã; 120 triệu ñồng
ñối với cấp tỉnh.
Chi thưởng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ñược bình chọn:
ðạt bình chọn cấp huyện, thị xã ñược thưởng không quá 1.000.000 ñồng/sản phẩm;
ñạt bình chọn cấp tỉnh ñược thưởng không quá 2.000.000 ñồng/sản phẩm. Các giải
thưởng khác do Hội ñồng bình chọn các cấp quyết ñịnh.
c) Chi hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn và ngành nghề thủ công mỹ
nghệ truyền thống tham gia hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm trong nước. Mức
hỗ trợ 80% giá thuê gian hàng (tối ña 2 gian tiêu chuẩn/cơ sở, không quá 2 lần/năm).
Các nghệ nhân cấp tỉnh, nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân ñược hỗ trợ 100% chi phí
thuê 01 gian hàng tiêu chuẩn ñể trưng bày các sản phẩm do chính các nghệ nhân này
làm ra tại các hội chợ triển lãm trong nước (không quá 01 lần/năm/nghệ nhân).
d) Chi hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức gian hàng giới thiệu tiềm năng, thế mạnh;
sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thủ công truyền thống của tỉnh tại
các hội chợ, triễn lãm trong nước do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển
công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về công thương ñược quy ñịnh tại ñiểm c
và d khoản 2 ðiều 2 Quy ñịnh này thực hiện. Với các nội dung: Khảo sát tổ chức
Hội chợ; thuê diện tích, thiết kế và trang trí gian hàng; vận chuyển hàng hoá; bảo vệ,
hướng dẫn và giới thiệu tại gian hàng; tổ chức hội thảo quảng cáo sản phẩm công
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề của ñịa phương; chi phí ñi lại, thuê chỗ ở,
phụ cấp công tác phí của cán bộ tham gia hội chợ; tìm kiếm thị trường, ñối tác
kinh doanh; và các chi phí liên quan khác.”
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6. Khoản 7 ðiều 7 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“7. Chi tổ chức các hội thi sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, hàng
thủ công truyền thống, hội thi tay nghề, trình diễn nghề, Hội thi hàng thủ công mỹ
nghệ, Hội thi hàng lưu niệm và quà tặng,…Mức giải thưởng tối ña: Giải nhất:
20.000.000 ñồng; Giải nhì: 15.000.000 ñồng; Giải ba: 10.000.000 ñồng; Giải khuyến
khích: 5.000.000 ñồng. Hỗ trợ các ñối tượng tham gia dự thi chi phí thiết kế, sản xuất
sản phẩm tối ña 500.000 ñồng/sản phẩm, mẫu thiết kế; mức chi khác trên cơ sở
dự toán ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.”
7. ðiều 8 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“ðiều 8. Phân cấp phê duyệt
1. Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt các ñề án khuyến công có kinh phí khuyến công
hỗ trợ trên 200 triệu ñồng sau khi có ý kiến thẩm ñịnh của Sở Công Thương và
Sở Tài chính.
2. Giám ñốc Sở Công Thương xem xét thẩm ñịnh và phê duyệt ñối với các
ñề án, dự án có mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công ñến 200 triệu ñồng và
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.”
8. ðiều 9 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“ðiều 9. Phê duyệt kế hoạch và quản lý kinh phí khuyến công
1. Trên cơ sở tổng hợp ñề xuất của các ñịa phương, ñơn vị và dự toán ngân sách
ñược giao hàng năm; Sở Công Thương xem xét, phê duyệt kế hoạch khuyến công
hàng năm và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Việc tạm ứng, thanh lý và quyết toán kinh phí khuyến công thực hiện theo
các quy ñịnh tại Chương III Thông tư 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013
của Bộ Công Thương quy ñịnh về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và
quản lý kinh phí khuyến công quốc gia và Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10
tháng 7 năm 2018 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT
ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công thương quy ñịnh về việc xây dựng kế hoạch,
tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.”
9. Bổ sung nội dung vào khoản 1 ðiều 10 như sau:
“Sở Công Thương xây dựng phê duyệt kế hoạch khuyến công hàng năm và
hướng dẫn tổ chức thực hiện, tổ chức quản lý kinh phí hoạt ñộng khuyến công theo
quy ñịnh này và các chế ñộ tài chính hiện hành.”
10. Khoản 2 và khoản 5 ðiều 10 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“2. Sở Tài chính:
a) Thẩm tra kế hoạch vốn khuyến công hàng năm do Sở Công Thương lập ñể
tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;
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b) Bố trí nguồn vốn khuyến công trong dự toán ngân sách hàng năm, chuyển
nguồn vốn cho Sở Công Thương ñể quản lý và sử dụng theo quy ñịnh; thực hiện
quyết toán và thanh tra, kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn khuyến công theo quy ñịnh.
5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế: Hướng dẫn, chỉ ñạo các
ñơn vị trong phạm vi quản lý của mình khảo sát, lập kế hoạch khuyến công hàng năm
của ñịa phương, gửi Sở Công Thương trước ngày 30 tháng 10 của năm trước;
phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương ñể tổ chức triển khai tốt chương trình
khuyến công trên ñịa bàn;
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ các quy ñịnh này ñể
triển khai các kế hoạch khuyến công cấp huyện tại ñịa phương.”
11. Khoản 7 ðiều 10 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“6. Các ñối tượng tại ðiều 2 Quy chế này khi có nhu cầu hỗ trợ từ nguồn
kinh phí khuyến công phải lập ñề án kèm theo các hồ sơ và nộp ñúng thời gian quy
ñịnh; có trách nhiệm sử dụng ñúng mục ñích, có hiệu quả nguồn vốn ñược hỗ trợ và
chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực của ñề án và các nội dung liên quan.
Những tổ chức, cá nhân vi phạm, có hành vi gian lận ñể ñược hưởng các khoản
hỗ trợ từ kinh phí khuyến công thì phải hoàn trả và tùy theo mức ñộ vi phạm sẽ bị
xử lý theo quy ñịnh hiện hành của pháp luật. Các ñối tượng ñã ñược hỗ trợ kinh phí
khuyến công năm trước sẽ chưa ñược xem xét hỗ trợ trong năm tiếp theo nếu chưa
phát huy hết hiệu quả của ñề án ñã thực hiện.”
ðiều 2. Bãi bỏ một số quy ñịnh của Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí
ñối với hoạt ñộng khuyến công ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 74/2016/Qð-UBND
ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
1. Bãi bỏ quy ñịnh “Giám ñốc Trung tâm Khuyến công tỉnh xem xét và phê duyệt
ñối với các ñề án, dự án có mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công ñến 20 triệu ñồng
và báo cáo Sở Công Thương” tại khoản 3 ðiều 8.
2. Bãi bỏ quy ñịnh “Trung tâm Khuyến công - Sở Công Thương: Tham mưu
Sở Công Thương xây dựng kế hoạch khuyến công hàng năm và hướng dẫn tổ chức
thực hiện khi ñược phê duyệt, tổ chức quản lý kinh phí hoạt ñộng khuyến công theo
Quy ñịnh này và các chế ñộ tài chính hiện hành.” tại khoản 6 ðiều 10.
ðiều 3. 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, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này.
Giao trách nhiệm Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có
liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức triển khai và
kiểm tra việc thực hiện Quyết ñịnh này.
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ðiều 4. Hiệu lực thi hành
1. Quyết ñịnh này có hiệu kể lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
2. Các ñề án khuyến công ñã ñược phê duyệt trước thời ñiểm Quyết ñịnh này
có hiệu lực thì áp dụng theo nội dung chi và mức chi quy ñịnh tại thời ñiểm ñề án
ñược phê duyệt./.
T
M. 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1422/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 6 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ
Chủ tịch UBND huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2016 - 2021
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức,
miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;
Xét Tờ trình số 03/TTr-TT.HðND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Thường trực
Hội ñồng nhân dân huyện Phú Vang về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Phú Vang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông La Phúc Thành, do chuyển công tác và
ñảm nhiệm chức vụ mới.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch
Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang và ông La Phúc Thành
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1423/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 6 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2016 - 2021
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu,
từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Thông báo số 587-TB/TU ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về nhân sự Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện Phú Vang nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Xét Tờ trình số 04/TTr-TT.HðND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Thường trực
Hội ñồng nhân dân huyện Phú Vang về việc ñề nghị phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Trần Thanh Long, Ủy viên Ban
Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, giữ chức vụ
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch
Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang và ông Trần Thanh Long
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

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.

