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  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Trang 

13-7-2020 Quyết ñịnh số 41/2020/Qð-UBND ban hành quy ñịnh quản lý, 
sử dụng ñất lâm nghiệp sau khi thu hồi của các Ban quản lý rừng 
phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm 
nghiệp và ñất lâm nghiệp do UBND cấp xã ñang quản lý trên ñịa 
bàn tỉnh. 
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 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ VANG  

02-7-2020 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HðND về một số giải pháp ñẩy 
mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 
cuối năm 2020. 
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02-7-2020 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HðND ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch 
ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020 thuộc nguồn vốn 
ngân sách huyện quản lý. 
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  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

06-7-2020 Quyết ñịnh số 1622/Qð-UBND phê duyệt ðề án Phát triển vùng 
nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với chương trình mỗi 
xã một sản phẩm ở tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2030. 

20 

11-7-2020 Quyết ñịnh số 1673/Qð-UBND về việc thành lập Khu bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản Hòn Núi Quện. 
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                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

 
Số: 41/2020/Qð-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 7 năm 2020 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành quy ñịnh quản lý, sử dụng ñất lâm nghiệp sau khi thu hồi của các  

Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp 
và ñất lâm nghiệp do UBND cấp xã ñang quản lý trên ñịa bàn tỉnh 

 

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 ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh về hồ sơ giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích 
sử dụng ñất, thu hồi ñất; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường Quy ñịnh chi tiết Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 
tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết 
thi hành Luật ðất ñai và sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các thông tư hướng dẫn 
thi hành Luật ðất ñai; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
196/TTr-STNMT-QLðð ngày 19 tháng 5 năm 2020. 

QUYẾT ðỊNH: 

Ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh quản lý, sử dụng ñất 
lâm nghiệp sau khi thu hồi của các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm 
hữu hạn (TNHH) một thành viên Lâm nghiệp và ñất lâm nghiệp do Ủy ban 
nhân dân cấp xã ñang quản lý trên ñịa bàn tỉnh. 
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Ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2020. 

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 và thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan 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 

 
Phan Thiên ðịnh 

 



04 CÔNG BÁO/Số 44/Ngày 16-7-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 
QUY ðỊNH 

 

Quản lý, sử dụng ñất lâm nghiệp sau khi thu hồi của các Ban quản lý 

rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên Lâm nghiệp 

và ñất lâm nghiệp do UBND cấp xã ñang quản lý trên ñịa bàn tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 41/2020/QÐ-UBND ngày 13/7/2020  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh  

Quy ñịnh này quy ñịnh về quản lý, sử dụng ñất lâm nghiệp sau khi thu hồi của 
các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên 
Lâm nghiệp và ñất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã ñang quản lý trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, 
các tổ chức và cá nhân có liên quan ñến hoạt ñộng quản lý và sử dụng quỹ ñất ñất 
lâm nghiệp sau khi thu hồi. 

2. Các hộ gia ñình, cá nhân thuê ñất rừng sản xuất. 

 ðiều 3. Quản lý và mục ñích sử dụng ñối với quỹ ñất lâm nghiệp sau khi 
thu hồi và ñất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã ñang quản lý 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào quỹ ñất ñược giao quản lý sau khi 
thu hồi từ các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp, 
chỉ ñạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có ñất phối hợp với các ñơn vị có liên quan 
quản lý quỹ ñất ñược giao, xây dựng phương án sử dụng ñất hiệu quả, hợp lý theo 
ñúng quy ñịnh này và pháp luật hiện hành. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm rà soát hết diện tích ñất lâm nghiệp 
hiện ñang quản lý, nhận bàn giao từ các Lâm trường ñể xây dựng phương án sử dụng 
ñất hiệu quả, hợp lý theo ñúng quy ñịnh này và pháp luật hiện hành. 

3. Về mục ñích sử dụng ñược thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: 

a) Quỹ ñất dự phòng phục vụ cho việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi ñất tại 
ñịa phương.  



CÔNG BÁO/Số 44/Ngày 16-7-2020 05

 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã ñược giao quản lý quỹ ñất tại Khoản 1, 2 ðiều này 
có trách nhiệm xác ñịnh diện tích ñể lại dự phòng với tỷ lệ không vượt quá 5%. 

b) Quỹ ñất còn lại giao cho các hộ gia ñình, cá nhân theo hình thức thuê ñất; 
trong ñó ưu tiên cho các hộ gia ñình, cá nhân là dân tộc thiểu số không có ñất hoặc 
thiếu ñất sản xuất ở ñịa phương.  

Chương II 

THU HỒI ðẤT CỦA CÁC BAN QUẢN LÝ RỪNG, CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG    

ðỐI VỚI QUỸ ðẤT LÂM NGHIỆP  

 ðiều 4. Thu hồi ñất của các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH 
một thành viên Lâm nghiệp 

 1. Các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp 
có trách nhiệm kiểm tra, rà soát quỹ ñất ñề nghị thu hồi và thực hiện việc thanh lý 
rừng (nếu có) theo ñúng quy ñịnh hiện hành, hoàn thiện hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh 
thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường ñể tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi 
giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, gồm: 

 a) Tờ trình của các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH một thành viên 
Lâm nghiệp. 

 b) Bản ñồ ñịa chính khu ñất. 

 c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với ñất (nếu có). 

 d) Văn bản liên quan ñến việc thực hiện xong việc thanh lý rừng (nếu có). 

 ñ) Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có). 

2. Trong thời gian không quá 15 (Mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, 
Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
và các cơ quan, ñơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 
thu hồi ñất giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý. 

ðiều 5. Phương án sử dụng ñất 

Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào quỹ ñất lâm nghiệp ñược giao tại ðiều 4 
và quỹ ñất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã hiện ñang quản lý tại ðiều 3 
quy ñịnh này; giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, phối hợp với 
các ñơn vị, phòng ban cấp huyện có liên quan xây dựng phương án sử dụng ñất gửi 
Ủy ban nhân dân cấp huyện, trong ñó tập trung vào các nội dung: 

1. Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất; quy hoạch có liên quan và ñịnh 
hướng phát triển nông nghiệp của ñịa phương ñánh giá sự phù hợp ñể xây dựng 
phương án sử dụng quỹ ñất lâm nghiệp ñang quản lý. 
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2. Căn cứ vào quỹ ñất dự kiến sẽ thực hiện ñể bồi thường trong năm xây dựng 
phương án quản lý ñối với quỹ ñất này. 

3. Căn cứ vào quỹ ñất còn lại thực hiện ñánh giá nhu cầu thiếu ñất sản xuất 
lâm nghiệp của người dân tại ñịa phương và quỹ ñất hiện ñang quản lý ñể xác ñịnh 
quy mô diện tích xin thuê và lập phương án cho các hộ gia ñình, cá nhân theo hình 
thức thuê ñất tại Chương III quy ñịnh này. 

4. Việc xây dựng phương án cần ñảm bảo quy hoạch, ñịnh hướng phát triển 
kinh tế, xã hội ñịa phương và ñảm bảo ñường ranh cản lửa theo quy ñịnh. 

 ðiều 6. Phê duyệt phương án sử dụng ñất 

1. Sau khi hoàn chỉnh các phương án sử dụng ñất theo ðiều 5 Quy ñịnh này, 
Ủy ban nhân dân cấp xã trình Ủy ban nhân dân cấp huyện thông qua phòng Tài nguyên 
và Môi trường ñể thẩm ñịnh, trình phê duyệt phương án. Hồ sơ trình gồm: 

a) Tờ trình ñề nghị phê duyệt phương án sử dụng ñất. 

b) Dự thảo Phương án sử dụng ñất (Theo Biểu mẫu ñính kèm). 

c) Bản ñồ chi tiết phân lô kèm theo phương án sử dụng ñất. 

2. Trong thời gian không quá 10 (Mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược 
phương án của Ủy ban nhân dân cấp xã trình, Phòng Tài nguyên và Môi trường có 
trách nhiệm phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoặc Phòng 
Kinh tế hạ tầng cấp huyện hoặc Phòng Quản lý ñô thị; Trung tâm Phát triển Quỹ ñất 
cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có ñất và ñơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, 
thẩm ñịnh. 

3. Căn cứ phương án ñã ñược thống nhất tại Khoản 2 ðiều này, trong thời gian 
không quá 05 (Năm) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 
phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có ñất thực hiện thông báo và niêm yết 
công khai tại trụ sở, thôn, tổ dân phố, ñiểm sinh hoạt cộng ñồng trong thời gian 15 
(Mười lăm) ngày ñể lấy ý kiến của người dân. 

4. Sau khi kết thúc thời gian niêm yết Phòng Tài nguyên và Môi trường có 
nhiệm vụ phối hợp với Phòng, ñơn vị có liên quan hoàn thiện phương án trình Ủy ban 
nhân dân cấp huyện ñể phê duyệt phương án. 

 ðiều 7. Quản lý, sử dụng ñất lâm nghiệp theo phương án ñã ñược phê duyệt 

 1. ðối với quỹ ñất dự phòng sau khi ñược phê duyệt theo quy ñịnh này thì 
Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ ñạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với các ñơn vị 
có liên quan thực hiện tạm thời quản lý. 
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2. ðối với quỹ ñất cho người dân thuê thì Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ ñạo 
các cơ quan, ñơn vị thực hiện theo ñúng nội dung tại Chương III quy ñịnh này. 
ðồng thời, chỉ ñạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có ñất thực hiện niêm yết tại trụ sở 
của Ủy ban nhân dân cấp xã và tại trụ sở, thôn, tổ dân phố, ñiểm sinh hoạt cộng ñồng 
về quỹ ñất tại phương án này ñể người dân biết thực hiện ñăng ký. 

Chương III 

QUY ðỊNH CỤ THỂ VỀ CHO THUÊ QUỸ ðẤT LÂM NGHIỆP SAU KHI 
THU HỒI 

ðiều 8. ðối tượng, hình thức, thời hạn và mục ñích cho thuê 

1. ðối tượng ñược thuê ñất: Hộ gia ñình, cá nhân cư trú và có hộ khẩu tại ñịa 
bàn cấp xã; trong ñó ưu tiên cho các hộ gia ñình, cá nhân là dân tộc thiểu số không có 
ñất hoặc thiếu ñất sản xuất. 

2. Hình thức: Nhà nước thực hiện cho thuê ñất. 

3. Thời hạn cho thuê ñất: Căn cứ vào tình hình thực tế của ñịa phương ñể cho 
thuê ñất theo thời gian thích hợp nhưng không quá 20 (Hai mươi) năm ñối với mỗi 
lần thuê. 

4. Mục ñích cho thuê: ðể trồng rừng sản xuất. 

5. Hạn mức cho thuê: Căn cứ vào tình hình thực tế, hiện trạng khu ñất, ñiều 
kiện quản lý Ủy ban nhân cấp huyện xác ñịnh hạn mức phù hợp. 

ðiều 9. Thành lập Hội ñồng thẩm ñịnh cho thuê ñất lâm nghiệp 

ðể ñảm bảo cho thuê ñất theo ñúng quy ñịnh, ñúng ñối tượng Ủy ban nhân dân 
cấp Huyện quyết ñịnh thành lập Hội ñồng thẩm ñịnh. Thành phần Hội ñồng gồm 
ñại diện Lãnh ñạo phòng Tài nguyên và Môi trường làm Chủ tịch Hội ñồng; ñại diện 
Lãnh ñạo các Phòng: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoặc Phòng Kinh tế, hạ tầng 
hoặc Phòng Quy hoạch ñô thị; Lao ñộng và Thương binh xã hội; Phòng tài chính 
Kế hoạch; Lãnh ñạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có ñất và các thành viên khác có liên 
quan là ủy viên Hội ñồng. 

ðiều 10. Lựa chọn và phê duyệt ñối tượng thuê ñất 

1. Căn cứ vào quy ñịnh này trên cơ sở ñề xuất của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc 
ñơn ñăng ký nhu cầu xin thuê ñất của các hộ gia ñình, cá nhân. Hội ñồng thẩm ñịnh có 
trách nhiệm họp, kiểm tra, rà soát ñể lựa chọn ñối tượng; cụ thể: 

a) Trong ñó ưu tiên cho các hộ gia ñình, cá nhân là dân tộc thiểu số không có ñất 
hoặc thiếu ñất sản xuất thuê ñất theo hình thức thuê ñất không thông qua ñấu giá. 

b) Các ñối tượng còn lại thực hiện thuê ñất theo ñúng quy ñịnh. Trong trường 
hợp như căn cứ quỹ ñất ñịa phương, có nhiều ñối tượng cùng có nhu cầu thuê ñất và 
một số ñiều kiện thực tế của ñịa phương, Hội ñồng xem xét thực hiện ñấu giá ñất theo 
ñúng quy ñịnh. 



08 CÔNG BÁO/Số 44/Ngày 16-7-2020

 

2. Căn cứ vào nội dung ñã ñược thống nhất (trừ trường hợp thông qua ñấu giá 
quyền sử dụng ñất), trong thời gian không quá 05 (Năm) ngày làm việc, Chủ tịch Hội 
ñồng có nhiệm vụ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ñể phê duyệt thống nhất ñối tượng 
ñược thuê ñất. Trong thời hạn không quá 05 (Năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận 
ñược Tờ trình ñề nghị của Chủ tịch Hội ñồng thẩm ñịnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện 
xem xét và có văn bản phê duyệt. 

3. Việc lựa chọn ñối tượng thuê ñất thông qua ñấu giá ñược thực hiện theo quy 
ñịnh pháp luật. 

ðiều 11. Thực hiện việc cho thuê ñất 

 1. Sau khi nhận ñược văn bản phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện, 
Chủ tịch Hội ñồng thẩm ñịnh có nhiệm vụ gửi văn bản Thông báo ñến Ủy ban nhân dân 
cấp xã ñể thông báo ñến các hộ gia ñình, cá nhân ñược thuê ñất biết ñể thực hiện các 
thủ tục theo ñúng pháp luật. Thông báo phải nêu rõ thời gian và các giấy tờ có liên quan 
ñể thực hiện việc thuê ñất theo quy ñịnh của pháp luật. 

 2. Trong thời gian không quá 30 (Ba mươi) ngày kể từ ngày nhận Thông báo, 
các hộ gia ñình, cá nhân ñược thống nhất hình thức thuê ñất không thông qua ñấu giá, 
liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Trung tâm Hành chính công cấp huyện ñể 
hướng dẫn trình tự thủ tục thuê ñất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất theo ñúng quy ñịnh. Sau thời gian này 
nếu hộ gia ñình, cá nhân ñược thuê ñất không thực hiện (trừ trường hợp có lý do 
chính ñáng) thì Chủ tịch Hội ñồng thẩm ñịnh trình Ủy ban nhân dân cấp huyện 
xem xét hủy bỏ kết quả và bổ sung trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt ñối với 
hộ gia ñình, cá nhân theo thứ tự ưu tiên tiếp theo. 

 3. Các trường hợp cho thuê ñất theo hình thức ñấu gia thì thực hiện theo ñúng 
quy ñịnh hiện hành. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 12. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ ñạo các nội dung sau: 

a) Xây dựng Kế hoạch cụ thể về việc kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng quỹ 
ñất lâm nghiệp sau khi thu hồi và giao cho các ñịa phương. 

b) Có nhiệm vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban 
nhân dân cấp huyện và các cơ quan có liên quan kiểm tra, rà soát tình hình quản lý 
sử dụng ñất của các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH một thành viên 
Lâm nghiệp ñể tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi ñối với phần diện tích sử 
dụng ñất sai mục ñích, ñể bị lấn chiếm, không có nhu cầu sử dụng và vi phạm pháp 
luật ñất ñai ñể giao ñất cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý và lập phương án sử 
dụng ñất. 
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c) Căn cứ vào kết quả báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện tại Khoản 6 
ðiều 13 quy ñịnh này, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình quản lý, 
sử dụng ñất lâm nghiệp sau khi thu hồi và giao cho các ñịa phương quản lý trước 
ngày 20 tháng 12 hàng năm. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 

a) Tăng cường chỉ ñạo các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH một 
thành viên Lâm nghiệp sử dụng ñất lâm nghiệp hiệu quả, ñúng mục ñích, hạn chế tình 
trạng cho thuê lại, ñể bị lấn chiếm và chỉ ñạo rà soát diện tích ñất lâm nghiệp không 
có nhu cầu ñể giao lại cho các ñịa phương quản lý theo ñúng quy ñịnh này. 

b) Phối hợp với chính quyền ñịa phương, các sở ngành tiếp tục thực hiện 
nghiêm Chỉ thị số 65/CT-UBND 04 tháng 12 năm 2015 và các quy ñịnh về quản lý, 
bảo vệ rừng. 

c) Phối hợp với Sở Tài chính và các ñơn vị có liên quan thực hiện thanh lý 
rừng (nếu có) ñối với quỹ ñất do các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH một 
thành viên Lâm nghiệp trả lại ñể Nhà nước thu hồi giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện 
quản lý.  

3. Các sở, ban, ngành liên quan: 

Các sở, ban, ngành có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ ñược giao 
có trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban 
nhân dân cấp xã thực hiện nghiêm túc quy ñịnh này. 

ðiều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Chịu trách nhiệm chỉ ñạo việc quản lý, sử dụng quỹ ñất lâm nghiệp sau khi 
thu hồi giao quản lý và ñất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã ñang quản lý theo 
ñúng quy ñịnh của pháp luật và quy ñịnh này. 

2. Thường xuyên chỉ ñạo việc thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời theo 
thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật ñất ñai trong quá trình quản lý, sử dụng 
ñất lâm nghiệp sau khi thu hồi giao quản lý. 

3. Chỉ ñạo việc hủy bỏ, chấm dứt hợp ñồng cho thuê ñất ñối với hợp ñồng thuê 
ñất không ñúng mục ñích theo quy ñịnh tại Quy ñịnh này. 

4. Tổ chức rà soát diện tích ñất lâm nghiệp ñã giao, ñang có người sử dụng 
nhưng sai ñối tượng, vượt hạn mức, chưa lập hồ sơ thuê ñất theo quy ñịnh ñể yêu cầu 
chuyển sang thuê ñất theo quy ñịnh của Luật ðất ñai; xử lý dứt ñiểm các diện tích bị 
lấn, bị chiếm ñể ñưa vào phướng án cho thuê; tăng cường phối hợp với các các 
Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp quản lý rừng 
và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu các các ñơn vị này sử dụng ñất sai 
quy ñịnh, ñể bị lấn, chiếm.  
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5. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về 
quản lý, sử dụng quỹ ñất lâm nghiệp sau khi thu hồi giao quản lý trên ñịa bàn.  

6. Căn cứ vào kết quả báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện tại Khoản 6 
ðiều 14 quy ñịnh này, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tài nguyên 
và Môi trường về tình hình, quản lý sử dụng ñất ñất lâm nghiệp sau khi thu hồi, giao 
quản lý trước ngày 10 tháng 12 hàng năm. 

ðiều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Thực hiện kiểm tra, rà soát quỹ ñất lâm nghiệp hiện ñang quản lý báo cáo Ủy ban 
nhân dân cấp huyện ñể thực hiện việc quản lý, cho thuê theo ñúng quy ñịnh. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị cấp huyện ñể quản lý quỹ ñất lâm 
nghiệp theo quy ñịnh này, kịp thời tham mưu, xử lý các trường hợp lấn, chiếm quỹ 
ñất giao quản lý. Thực hiện rà soát, ñăng ký ñất lâm nghiệp ñể quản lý, cập nhật cơ 
sở dữ liệu ñất ñai theo ñúng quy ñịnh. 

3. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước 
pháp luật nếu ñể xảy ra tình trạng lấn, chiếm ñất; sử dụng ñất quỹ ñất lâm nghiệp thu hồi 
không ñúng mục ñích. 

4. Thực hiện kiểm tra, rà soát tổng hợp danh sách các hộ gia ñình, cá nhân thuộc 
ñối tượng ñược cho thuê ñất theo quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 8 Quy ñịnh này, các hộ 
gia ñình, cá nhân có nhu cầu tại ñịa bàn quản lý ñể trình Hội ñồng thẩm ñịnh. 

5. Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các ñơn vị có liên quan ñể 
kiểm tra, rà soát xử lý các trường hợp chuyển tiếp theo quy ñịnh này. 

6. Kiểm tra, rà soát, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện thông qua 
Phòng Tài nguyên và Môi trường về tình hình quản lý, sử dụng ñất lâm nghiệp sau 
khi thu hồi, giao quản lý trước ngày 01 tháng 12 hàng năm. 

ðiều 15. Các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH một thành viên 
Lâm nghiệp 

 Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp có 
nhiệm vụ sử dụng ñất ñúng mục ñích ñược giao, thuê còn ñối với diện tích ñất không có 
nhu cầu sử dụng tiến hành kiểm tra, rà soát và lập thủ tục gửi Sở Tài nguyên và 
Môi trường ñể tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi, giao ñất cho Ủy ban nhân dân 
cấp huyện quản lý và phê duyệt phương án sử dụng ñất theo ñúng quy ñịnh này. 

 ðiều 16. Các hộ gia ñình, cá nhân thuê ñất rừng sản xuất 

 Các hộ gia ñình, cá nhân thuê ñất rừng sản xuất phải thực hiện ñầy ñủ các quyền, 
nghĩa vụ theo ñúng quy ñịnh pháp luật ñất ñai, lâm nghiệp và quy ñịnh hiện hành. 

ðiều 17. Kinh phí tổ chức thực hiện ño ñạc phân lô, chia khoảnh ñất rừng 
ñể cho các hộ gia ñình, cá nhân thuê ñất 

Căn cứ vào quy ñịnh hiện hành về ñịnh mức ño ñạc, Ủy ban nhân dân cấp 
huyện ứng nguồn kinh phí của ñịa phương ñể thực hiện ño ñạc phân lô, chia khoảnh 
và sau ñó sẽ thu từ hộ gia ñình, cá nhân ñược cho thuê ñất rừng sản xuất. 
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ðiều 18. Xử lý chuyển tiếp 

Trường hợp ñã cho thuê theo ñúng quy ñịnh này nhưng chưa ký Hợp ñồng thuê 
ñất thì thực hiện ký Hợp ñồng thuê ñất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất theo ñúng quy ñịnh này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc thì các sở, ban, ngành, 
Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường 
ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./.                                                    

 

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

 
Phan Thiên ðịnh 

. 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ VANG 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN PHÚ VANG 

 

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

 

Số: 01/2020/NQ-HðND Phú Vang, ngày 02 tháng 7 năm 2020 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về một số giải pháp ñẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ VANG 

KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 10 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Theo Tờ trình và Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo thẩm tra của các Ban kinh tế - xã hội, 
Ban Pháp chế Hội ñồng nhân dân huyện và ý kiến phát biểu của các ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân huyện. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng ñầu năm và 
phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Trong 6 tháng ñầu 
năm 2020 tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên ñịa bàn huyện chững lại do 
ảnh hưởng của ñại dịch bệnh Covid-19; các cấp, các ngành từ Trung ương ñến 
ñịa phương ñã triển khai nhiều giải pháp ñể khôi phục nền kinh tế do ñó Hội 
ñồng nhân dân huyện thống nhất giữ nguyên và tiếp tục thực hiện những mục 
tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 ñã ñược Nghị 
quyết Hội ñồng nhân dân huyện ñề ra. ðồng thời nhấn mạnh một số nhiệm 
vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện quyết liệt hơn trong 6 tháng 
cuối năm 2020, như sau: 

1. ðánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 
ñầu năm 2020:  

Trong 6 tháng ñầu năm 2020, mặc dù ñược sự quan tâm chỉ ñạo của lãnh ñạo tỉnh, 
sự giúp ñỡ của các ban, ngành cấp tỉnh, sự chỉ ñạo thường xuyên của Ban Thường vụ 
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Huyện ủy, công tác kiểm tra, giám sát của Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện, 
cùng với sự nỗ lực, phấn ñấu của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, các 
doanh nghiệp, tuy nhiên do ảnh hưởng của ñại dịch Covid-19; Thực hiện nghiêm túc 
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 
dịch Covid-19 nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện có bước chững lại. ðối chiếu 
với các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của 
Huyện ủy và Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân huyện ñề ra từ ñầu năm 2020, giá trị 
tăng trưởng ñạt thấp so với kế hoạch, giá trị dịch vụ tăng trưởng âm, công nghiệp - TTCN 
và xây dựng ít bị ảnh hưởng nên tăng trưởng ổn ñịnh; ñã chủ ñộng và kịp thời trong 
công tác phối hợp tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19; ñã triển khai 
công tác chi hỗ trợ kịp thời cho các nhóm ñối tượng bị ảnh hưởng do ñại dịch Covid-19 
theo Quyết ñịnh số 15/2020/Qð-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 
quy ñịnh việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ñại dịch Covid-19 
ñảm bảo ñúng chế ñộ, ñúng ñối tượng, ñảm bảo an sinh xã hội; Quốc phòng - an ninh 
và trật tự an toàn xã hội ñược giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả ñạt ñược, 
việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng ñầu năm 2020 
vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, ñó là:  

a) Tình hình giải quyết các loại ñơn thư khiếu nại ở một số xã chưa kịp thời. 

b) Phát triển du lịch, dịch vụ du lịch sinh thái chưa xứng tầm với tiềm năng của 
ñịa phương.  

c) Việc sử dụng gieo sạ giống lúa Khang Dân vẫn còn chiếm tỷ lệ lớn, công tác 
chuyển ñổi sang các giống lúa mới có năng suất và chất lượng cao vẫn còn chậm. 
Liên kết sản xuất theo cánh ñồng lớn gắn với bao tiêu nông sản còn nhiều khó khăn. 

d) Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng vẫn còn 
nhiều hạn chế. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020: 

ðể thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội ñã 
ñược Nghị quyết của Huyện ủy, Hội ñồng nhân dân huyện ñề ra từ ñầu năm 2020, 
trong ñó tập trung ưu tiên các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 
ñảm bảo 3 mục tiêu ñó là: Phòng chống dịch, ñảm bảo an sinh xã hội và thúc ñẩy 
phát triển kinh tế, phấn ñấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 
Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, cần tập trung chỉ ñạo thực hiện ñối với các chỉ tiêu 
ñạt thấp và khắc phục các tồn tại hạn chế trong 6 tháng ñầu năm 2020 như sau:  

a) Tập trung triển khai thực hiện ñồng bộ, kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả Chỉ thị 
11/CT-TTg, ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách 
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ñảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch 
Covid-19; Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp 
hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ñại dịch Covid-19; các văn bản chỉ ñạo, hướng dẫn 
thực hiện của các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh ñể hỗ trợ cho các ñối tượng bị 
ảnh hưởng dịch Covid-19 ñảm bảo kịp thời, ñúng ñối tượng, công khai, minh bạch, 
không ñể sót ñối tượng, không ñể xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách trên ñịa bàn. 
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b) ðẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao ñời sống cho nhân dân 

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ñể ñẩy mạnh phát triển sản xuất, dịch vụ, 
du lịch và thu hút ñầu tư. Huy ñộng các nguồn lực của các thành phần kinh tế ñể phát 
triển và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ.  

ðôn ñốc tiến ñộ thực hiện các dự án ñang triển khai trên ñịa bàn; Phối hợp 
và hỗ trợ ñể sớm triển khai các dự án du lịch tại các ñịa phương ven biển. 

Tạo mọi ñiều kiện thuận lợi ñể kêu gọi ñầu tư nhà máy sản xuất vào Khu công 
nghiệp Phú ða. Hoàn thành ðề án thành lập Cụm Công nghiệp Phú Diên. Sử dụng có 
hiệu quả các nguồn vốn khuyến công của tỉnh và huyện ñể hỗ trợ phát triển sản phẩm 
các ngành nghề nông thôn và làng nghề truyền thống. 

Chỉ ñạo thắng lợi sản xuất lúa vụ Hè Thu. Theo dõi các ñối tượng sâu bệnh hại trên 
hoa, rau các loại và các cây trồng khác ñể có biện pháp quản lý, phòng trừ kịp thời. 

Thực hiện tốt công tác phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Hướng dẫn 
người dân phát triển chăn nuôi tập trung quy mô trang trại gia trại ñồng thời vừa phát 
triển chăn nuôi nông hộ theo hình thức công nghiệp, an toàn sinh học và chuẩn bị tốt 
các ñiều kiện về giống, chuồng trại, thức ăn,... ñể khôi phục chăn nuôi lợn do ảnh hưởng 
của dịch tả lợn Châu Phi. 

Tiếp tục vận ñộng ngư dân ñóng mới, cải hoán tàu công suất cao, mua sắm trang 
thiết bị và cải tiến ngư lưới cụ ñể vươn khơi bám biển dài ngày. 

Tập trung lãnh ñạo, chỉ ñạo ñể hoàn thành các tiêu chí còn thiếu của các xã Vinh Xuân, 
Phú Lương ñể phấn ñấu ñạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.  

Triển khai có hiệu quả công tác vớt bèo trên sông, hói và diệt trừ cây Mai Dương. 
Tiếp tục triển khai có hiệu quả ðề án “Ngày Chủ nhật xanh”.  

c) Tiếp tục phát triển văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, ñảm bảo an sinh xã hội 

Chủ ñộng công tác giám sát và phát hiện kịp thời các trường hợp nghi mắc 
Covid-19 và các chỉ số nghi ngờ ñể khống chế và dập tắt nhanh chóng không ñể dịch 
lây lan trên diện rộng.  

Làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; ñảm bảo chất lượng, 
vệ sinh an toàn thực phẩm.  

Chuẩn bị tốt các ñiều kiện ñể triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Nâng cao 
chất lượng ñội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục xây dựng trường ñạt 
chuẩn Quốc gia năm 2020 theo lộ trình.  

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về công tác gia ñình, hoạt ñộng du lịch, 
công nghệ thông tin viễn thông. Quản lý tốt các loại hình dịch vụ văn hóa.  

Nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền trên ðài truyền thanh huyện và ñài, trạm 
truyền thanh cơ sở phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

Thực hiện tốt các chính sách, biện pháp trợ giúp phát triển kinh tế và tiếp cận 
các dịch vụ xã hội cho người nghèo. Phát triển mạng lưới dạy nghề cho người lao ñộng, 
nâng cao tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo và ñào tạo nghề.  
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d) Tăng cường công tác thu ngân sách, kết hợp quản lý chặt chẽ nguồn chi  
Triển khai các giải pháp ñể tăng nguồn thu ngân sách; Tăng cường công tác 

chống thất thu; chú trọng bồi dưỡng nguồn thu; Chỉ ñạo thực hiện có hiệu quả việc 
bán ñấu giá ñất tại các khu vực ñã có quy hoạch phân lô và giá khởi ñiểm. Phấn ñấu 
hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách trước ngày 30/11/2020. 

Thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, thường xuyên kiểm tra các ñơn vị 
sử dụng ngân sách trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

e) Tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước:  
Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy ñảm bảo tinh gọn, hợp lý và vận hành 

hiệu quả; thực hiện kịp thời công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức theo 
ñúng quy ñịnh;  

Sắp xếp, bố trí ñội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ñảm bảo ñủ số lượng theo 
quy ñịnh của pháp luật, có chất lượng tốt. Tập trung ñào tạo, bồi dưỡng nâng cao 
trình ñộ mọi mặt cho ñội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.  

Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị ñịnh 
113/2018/Nð-CP, ngày 31/8/2018 về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
108/2014/Nð-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;  

Kịp thời xử lý những vấn ñề tôn giáo nhạy cảm, giữ vững an ninh tôn giáo trên 
ñịa bàn huyện.  

Duy trì có hiệu quả ðề án Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện ñại 
của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên ñịa bàn huyện. Thực hiện các giải pháp 
nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện. 

Tiếp tục kiểm tra công tác cải cách hành chính ở các phòng, ban chuyên môn và 
UBND các xã, thị trấn, kết hợp chặt chẽ với việc kiểm tra tình hình thực hiện kỷ luật, 
kỷ cương hành chính của ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

f) Bảo ñảm quốc phòng - an ninh 
Duy trì nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến ñấu từ huyện ñến cơ sở, phối hợp 

với các lực lượng nắm chắc tình hình ñịa bàn, kịp thời làm tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền giải quyết tốt các vấn ñề nổi cộm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội trên ñịa bàn trong mọi thời ñiểm.  

Chủ ñộng nắm chắc tình hình ñịa bàn, giám sát chặt chẽ ñối tượng trọng ñiểm, 
bảo ñảm tốt an ninh nông thôn; tăng cường nắm tình hình an ninh biên giới biển. 
Thực hiện có hiệu quả công tác ñảm bảo an ninh tôn giáo. 

Tăng cường công tác phòng chống ñối với các loại tội phạm nguy hiểm, tội phạm 
hoạt ñộng băng ổ nhóm; Kiên quyết không ñể hình thành các tụ ñiểm ma túy, mại dâm, 
cờ bạc trên ñịa bàn. ðẩy mạnh công tác phát ñộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc, nhất là tại các ñịa bàn trọng ñiểm, phức tạp. 

g) Công tác phòng, chống tham nhũng 
Triển khai và hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2020. Duy trì 

công tác tiếp công dân theo quy ñịnh; giải quyết dứt ñiểm, kịp thời các ñơn thư khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị và phản ánh mới phát sinh. Triển khai kiểm tra công tác phòng, 
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chống tham nhũng theo kế hoạch và kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2020 
theo ñúng quy ñịnh.  

h) Công tác phòng chống thiên tai, bão lụt 

Triển khai tốt các phương án, biện pháp phòng, chống bão lụt năm 2020. Chú trọng 
công tác xây dựng kế hoạch, phương án di dời dân, phương tiện, lực lượng phòng, chống 
bão lụt - Tìm kiếm cứu nạn ở từng cơ sở, thôn xóm, khu dân cư ñể chủ ñộng phòng, 
chống có hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.  

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân huyện giao trách nhiệm: 

1. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện. 

2. Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân huyện, phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tăng cường giám sát 
và ñộng viên toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 
năm 2020 ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện Quyết nghị. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng Nhân dân huyện Phú Vang khóa VI, kỳ họp 
thứ 10 thông qua ngày 02 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 
tháng 7 năm 2020./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
Hồ Văn Cường 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN PHÚ VANG 

Số: 02/2020/NQ-HðND 

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

     Phú Vang, ngày 02 tháng 7 năm 2020 
   

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

thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ VANG  
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 10 

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;  
Theo Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện Phú Vang về việc ñề nghị ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn 
giai ñoạn 2016 - 2020, nguồn vốn ngân sách huyện quản lý;Tờ trình số 74/TTr-UBND 
ngày 26 tháng 6 năm 2020 của UBND huyện Phú Vang về việc xin chủ trương ñầu tư 
công trình Nâng cấp ñường Võ Phi Trắng (giai ñoạn 2) thuộc kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội và ý kiến thảo luận 
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
ðiều 1. ðiều chỉnh, bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020 

thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý với nội dung chủ yếu sau: 
1. ðiều chỉnh tổng mức ñầu tư 02 công trình (phục lục 01). 
2. Bổ sung 9 công trình (phụ lục 02). 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện cho các cơ quan, ñơn vị, 

ñịa phương theo ñúng quy ñịnh của Luật ðầu tư công và các văn bản về quản lý 
ñầu tư xây dựng của Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn ñề phát sinh, giao Ủy ban 
nhân dân huyện báo cáo Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện ñể xem xét, ñiều 
chỉnh theo quy ñịnh của Chính phủ và phù hợp với ñiều kiện thực tế của ñịa phương, 
báo cáo Hội ñồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất. 

2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân và các 
ðại biểu HðND huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, 
kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện Phú Vang khóa VI, kỳ họp 
thứ 10 thông qua ngày 02 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 
tháng 7 năm 2020./. 

CHỦ TỊCH 

Hồ Văn Cường 
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Phụ lục 01 
Danh mục dự án ñiều chỉnh tổng mức ñầu tư giai ñoạn 2016-2020 

Nguồn vốn: Ngân sách huyện, xã 
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HðND ngày 02 tháng 7 năm 2020 của HðND huyện Phú Vang) 

 
ðVT: Triệu ñồng 

STT 

Theo KH ñầu tư công trung hạn 2016-2020 ðề xuất ñiều chỉnh 

Ghi 
chú 

Tên công trình 
Quy mô 
ñầu tư 

Tổng 
mức 
ñầu 

tư dự 
kiến 

Nguồn vốn 

Tên công 
trình 

Quy 
mô ñầu 

tư 

Tổng 
mức 

ñầu tư 
dự 

kiến 

Nguồn vốn 

Tổng 
cộng 

NSNN 
Nguồn 

vốn 
khác 

Tổng 
cộng 

NSNN 
Nguồn 

vốn 
khác 

I 
ðiều chỉnh tổng mức 

ñầu tư 
  12,600 12,600 12,600       13,795 13,795 13,795     

1 Cầu Sư Lỗ, xã Phú Hồ 

Cầu hộp 
khẩu ñộ 
4x3m, 

móng gia 
cố cọc 

tre 

3,600 3,600 3,600   
Cầu Sư Lỗ, xã 
Phú Hồ 

Cầu 
dầm 
nhịp  

18 mét, 
móng 
gia cố 

cọc 
BTCT 

5,800 5,800 5,800   

Tăng 
2.200 
triệu 
ñồng 

2 
 Nâng cấp ñường  
Võ Phi Trắng 

  9,000 9,000 9,000   

Nâng cấp ñường 
Võ Phi Trắng 
(giai ñoạn 1) 

  4,995 4,995 4,995   
ðã thực 

hiện 

Nâng cấp ñường 
Võ Phi Trắng 
(giai ñoạn 2) 

  3,000 3,000 3,000   
Chuẩn 
bị ñầu 

tư 
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Phụ lục 02 
Danh mục dự án bổ sung vào kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016-2020 

Nguồn vốn: Ngân sách huyện, xã 
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HðND ngày 02 tháng 7 năm 2020 của HðND huyện Phú Vang) 

ðVT: Triệu ñồng 

STT Tên dự án 
ðịa ñiểm  

xây dựng 
Quy mô 
ñầu tư  

Tổng mức 
ñầu tư  
dự kiến 

Nguồn vốn  

Ghi chú Tổng 
cộng 

 NS 
huyện, 

xã  

A DANH MỤC DỰ ÁN  BỔ SUNG      22,310 22,310 22,310   

1 
Nâng cấp, cải tạo nghĩa trang liệt sĩ huyện và Vỏ mộ  

(giai ñoạn 2) 
Thị trấn Phú ða   4,860 4,860 4,860   

2 
Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch dân cư  - thôn Ngọc Anh, 
xã Phú Thượng  (Giai ñoạn 3) 

Xã Phú Thượng   1,150 1,150 1,150   

3 Nâng cấp, cải tạo nghĩa trang liệt sĩ huyện (giai ñoạn 3) Thị trấn Phú ða   5,500 5,500 5,500   

4 Trường Mầm non xã Phú Gia, cơ sở Trừng Hà  Xã Phú Gia    5,000 5,000 5,000   

5 Cải tạo cổng, hàng rào, sân vườn Huyện ủy Thị trấn Phú ða   1,200 1,200 1,200   

6 Sửa chữa kênh cấp 1 trạm bơm Phú ða 2  Thị trấn Phú ða   800m  1,150 1,150 1,150 
Nguồn 

vốn  
lúa nước 

7 Kênh cấp 2 trạm bơm Cồn ðâu  Xã Phú Lương   1km  1,150 1,150 1,150 "nt" 

8 Sửa chữa, nâng cấp ñê hói Bàu Diêm Tụ  Xã Phú Gia  
 350m hai 

bờ  
1,150 1,150 1,150 "nt" 

9 
Cống kết hợp GTNð trên ñê Sông vùng Hà Mướp và 
cống tiêu Hà Làng 

 xã Vinh Hà    1,150 1,150 1,150 "nt" 
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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 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1622/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 7 năm 2020 
 

 
QUYẾT ðỊNH 

Phê duyệt ðề án Phát triển vùng nguyên liệu 
 và các sản phẩm dược liệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm  

ở tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2030 
 

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 65/2017/Nð-CP ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ 
về Chính sách ñặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai 
thác dược liệu; 

Căn cứ Nghị ñịnh 57/2018/Nð-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 
về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 3657/Qð-BYT ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y tế 
về việc ban hành Danh mục 100 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao tập trung 
phát triển giai ñoạn 2020-2030; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 899/Qð-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 Phê duyệt ðề án 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển 
bền vững; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1976/Qð-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu ñến năm 2020 
và ñịnh hướng ñến năm 2030; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 68/Qð-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam 
giai ñoạn ñến năm 2020 và tầm nhìn ñến năm 2030; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 179/Qð-BYT ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Bộ Y tế 
về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Qð số 1976/Qð-TTg ngày 30 tháng 10 
năm 2013 của Thủ Tướng chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển 
dược liệu ñến năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030; 
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Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số    
627/TTr-SKHCN ngày 10 năm 6 năm 2020. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê duyệt ðề án Phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu 
gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm ở tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2030, với 
các nội dung chủ yếu sau: 

I. QUAN ðIỂM  

1. Khai thác tài nguyên bản ñịa, ñầu tư phát triển vùng nguyên liệu và chế biến 
dược liệu là một trong những nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
Thừa Thiên Huế trên cơ sở sử dụng có hiệu quả những lợi thế về ñiều kiện tự nhiên 
và xã hội. Phát triển dược liệu phải gắn với bảo tồn, du lịch và khai thác hợp lý nguồn 
dược liệu tự nhiên ñặc hữu, quý hiếm của tỉnh; bảo vệ ña dạng sinh học và môi 
trường sinh thái. Khuyến khích khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền và kết hợp với 
y dược hiện ñại. 

2. ða dạng hóa các hình thức ñầu tư phát triển hợp tác gây trồng, bao tiêu 
sản phẩm, khuyến khích xã hội hóa ñầu tư, kể cả việc thu hút ñầu tư nước ngoài 
và tăng cường sự liên kết với các doanh nghiệp trong nước. Xác ñịnh cây dược liệu là 
sản phẩm tiềm năng nhằm bảo tồn và phát triển vùng nguyên liệu, giá trị dược liệu 
gắn với tri thức bản ñịa.  

3. Phát triển dược liệu ñịa phương theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với nhu cầu 
thị trường, trước hết là ñáp ứng nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu; tổ chức 
quản lý sản xuất theo chuỗi, chế biến sâu, bảo ñảm chất lượng theo tiêu chuẩn hữu cơ, 
nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc của Tổ chức Y tế 
Thế giới (GACP-WHO) trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao.  

4. ðầu tư nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sản xuất các giống 
dược liệu có năng suất và chất lượng cao thuộc nhóm cây dược liệu ưu tiên ñầu tư 
phát triển thành sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao; tạo ñiều kiện thuận lợi, 
tháo gỡ khó khăn thông qua cơ chế chính sách ñể phát triển các doanh nghiệp trong 
lĩnh vực dược liệu từ các khâu sản xuất, chế biến và sử dụng nguồn dược liệu; ñồng thời 
ñẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm dược liệu có lợi thế gằn với mỗi ñịa phương 
mỗi sản phẩm. ðảm bảo ưu tiên chính sách hỗ trợ vùng gây trồng cây dược liệu, 
nhóm quản lý bảo vệ rừng cộng ñồng, hộ gia ñình là những chủ rừng. 

5. Tạo ñiều kiện cho việc phát triển vùng nguyên liệu dược liệu, khai thác và 
phát triển nguồn tài nguyên bản ñịa, các ñơn vị, doanh nghiệp và tổ chức khoa học 
ñóng vai trò chủ ñạo và quyết ñịnh trong việc phát triển nguồn nguyên liệu và các 
sản phẩm từ dược liệu.  
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II. MỤC TIÊU   

1. Mục tiêu chung  

a) Tập trung xây dựng vùng nguyên liệu và phát triển các sản phẩm dược liệu 
thành ngành sản xuất hàng hóa, từng bước ñảm bảo cung cấp ñủ số lượng, chủng loại 
dược liệu cho công nghiệp sản xuất, bào chế thuốc, công nghiệp dược hóa và dùng 
trong y học cổ truyền; gắn với công tác bảo tồn, khai thác và sử dụng hợp lý tài 
nguyên thiên nhiên trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 

b) Thu hút các nhà ñầu tư phát triển các cơ sở sản xuất, chế biến dược liệu, 
thuốc và thực phẩm chức năng. Xây dựng các mô hình khép kín từ nuôi, trồng dược 
liệu ñến sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm dược liệu. Từng bước phát triển ngành 
dược liệu theo hướng hiện ñại, sử dụng công nghệ tiên tiến, tạo ra nhiều sản phẩm có 
sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. 

c) Quản lý, khai thác và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên dược liệu trên 
ñịa bàn tỉnh phục vụ cho mục tiêu phát triển y tế và kinh tế; xây dựng các cơ chế, 
chính sách ñặc thù phù hợp ñể ñầu tư phát triển, bảo tồn và thương mại hóa 
sản phẩm dược liệu gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi liên kết 5 nhà 
(nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý và ngân hàng thương mại); 
chú trọng bảo hộ, bảo tồn và phát triển nguồn gen dược liệu quý, có giá trị; giữ gìn, 
phát huy và tăng cường bảo hộ vốn tri thức bản ñịa về sử dụng cây thuốc của cộng ñồng 
các dân tộc. 

2. Mục tiêu cụ thể  

a) Bảo tồn và khai thác dược liệu tự nhiên  

- Bảo tồn và phát triển nguồn gen dược liệu bản ñịa, ñặc hữu, quý hiếm có giá trị 
và có nguy cơ tuyệt chủng. Tăng cường bảo tồn nguyên vị các loài cây dược liệu quý 
tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Phong ðiền và Khu Bảo tồn 
Sao La. Xây dựng các khu vực bảo tồn chuyển vị một số cây thuốc tự nhiên ñặc hữu, 
quý hiếm tại vùng ñệm của Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn và các Ban Quản lý rừng 
phòng hộ trên ñịa bàn tỉnh. 

- Bảo tồn ít nhất 27 loài dược liệu quý hiếm phù hợp với ñiều kiện tự nhiên tại 
Vườn Quốc gia Bạch Mã, Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong ðiền và Khu bảo tổn Sao La. 
ðịnh hướng ñến năm 2030 bảo tồn ñược 50% tổng số loài dược liệu của tỉnh với hai 
vườn bảo tồn và phát triển nguồn giống cây thuốc quý hiếm phù hợp với ñiều kiện 
khí hậu, thổ nhưỡng tại hai huyện trọng ñiểm Phong ðiền và A Lưới. Phát triển 
bền vững các loài dược liệu có trữ lượng lớn từ tự nhiên trên ñịa bàn các huyện 
Phong ðiền, A Lưới, Nam ðông, Phú Lộc. 

b) ðầu tư phát triển diện tích trồng dược liệu 

- Bố trí diện tích phù hợp ñể xây dựng vùng nguyên liệu tập trung và trồng các 
loài dược liệu dưới tán rừng, nhất là các loài dược liệu thế mạnh của tỉnh ñảm bảo 
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phù hợp với từng vùng sinh thái, có quy mô ñáp ứng nhu cầu thị trường và tuân thủ 
nguyên tắc, tiêu chuẩn GACP-WHO, gắn liền với chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 
ñể bảo vệ quyền lợi của người trồng dược liệu. 

+ Giai ñoạn 2020-2025: Tập trung ñầu tư phát triển 200 ha ñối với 12 loài dược 
liệu ưu tiên ñầu tư phát triển trên ñịa bàn tỉnh, trong ñó có 2-3 sản phẩm dược liệu 
ñược tạo ra gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Phát triển nguồn giống 
dược liệu ñảm bảo tiêu chuẩn, nguồn gốc cung cấp ñủ giống dược liệu cho nhu cầu trồng 
và phát triển dược liệu ở quy mô vừa và lớn; cung ứng ñược 100% nhu cầu giống thực 
hiện ñề án, 80% nhu cầu giống trên ñịa bàn tỉnh. 

+ Giai ñoạn 2026-2030: Phát triển diện tích trồng 1.000 ha ñể phát triển vùng 
nguyên liệu, sản phẩm có chất lượng cao, có sức cạnh tranh ñáp ứng ñược nhu cầu sử 
dụng dược liệu trong tỉnh, trên thị trường trong nước, khu vực và thế giới. 

- Phát triển vùng trồng cây dược liệu tại 6 tiểu vùng sinh thái gồm vùng núi, 
vùng gò ñồi, vùng ñồng bằng, ñất phù sa ven sông, ñô thị, vùng cát nội ñồng, vùng 
ñất ven biển và ñất ngập nước nhằm khai thác bền vững và phát triển tiềm năng 
nguồn dược liệu. 

- Tập trung ñầu tư các chương trình, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ 
ñể nghiên cứu chọn, tạo giống dược liệu mới có năng suất và chất lượng cao, 
ñặc tính tốt, phù hợp với từng vùng sinh thái của tỉnh phục vụ sản xuất rộng rãi 
nguồn giống dược liệu phổ biến trong khám chữa bệnh, có chất lượng, giá trị 
kinh tế cao. 

c) Huy ñộng doanh nghiệp phát triển các sản phẩm từ cây dược liệu theo tiêu chí 
của Chương trình OCOP 

- Kêu gọi ñầu tư và tạo ñiều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 
ñầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất, chế biến dược liệu trên ñịa bàn tỉnh nhằm ñáp 
ứng nhu cầu khám, chữa bệnh trong, ngoài tỉnh và nhu cầu khác. 

- Huy ñộng doanh nghiệp, tổ chức, ñơn vị nghiên cứu sản xuất giống cây dược liệu 
trên ñịa bàn tỉnh, ñảm bảo ñến năm 2025 cung ứng ñược 80% và ñến năm 2030 là 100% 
nguồn giống dược liệu sạch bệnh, có năng suất, chất lượng cao. Huy ñộng doanh nghiệp 
ñầu tư xây dựng các nhà máy sơ chế, chế biến, ñóng gói và bảo quản sản phẩm, chiết 
xuất dược liệu các cây dược liệu ñược ñưa vào trồng. Ngoài ra cần tạo lập thị trường 
thuận lợi cho việc cung ứng và tiêu thụ các sản phẩm từ dược liệu ñạt theo tiêu chí 
của Chương trình OCOP. 

- Các doanh nghiệp và các bệnh viện có trách nhiệm mua các sản phẩm của 
nông dân nuôi trồng cây thuốc có chất lượng tốt, ñúng theo tiêu chuẩn quy ñịnh, 
không mua các dược liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc và chất lượng. ðồng thời, 
có hướng dẫn, theo dõi ñánh giá quá trình thực hiện quy trình kỹ thuật trồng, 
chăm sóc, khai khác và bảo quản cho các chủ rừng, nhằm hạn chế rủi ro.  
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III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU VÀ 
CÁC SẢN PHẨM DƯỢC LIỆU GẮN VỚI CHƯƠNG TRÌNH OCOP 

1. Quy hoạch phát triển vùng dược liệu và lựa chọn loài dược liệu ưu tiên   

a) Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu 

- Bảo tồn và phát triển tài nguyên dược liệu là một trong những ñịnh hướng quan 
trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước 
nói chung. Nguồn tài nguyên cây thuốc ñã và ñang ngày càng khan hiếm do quá trình 
khai thác quá mức, dẫn ñến cạn kiệt (Sói rừng, Ba kích, Bảy lá một hoa…). Mặt khác, 
nhu cầu thị trường về nguồn dược liệu ngày càng cao, thể hiện qua các chương trình 
và mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), kinh tế xanh và quan tâm nhiều ñến tài nguyên 
thiên nhiên. Nhiều hoạt ñộng trồng và kinh doanh cây thuốc ñang ñược tổ chức trên 
ñịa bàn tỉnh do các doanh nghiệp ñầu tư, hoặc do các sáng kiến cộng ñồng ñược hỗ trợ 
bởi các tổ chức dân sự (Thiên niên kiện, Ba kích, Cà gai leo, ðẳng sâm). Tuy nhiên, 
hầu hết các chương trình phục hồi tài nguyên cây thuốc tự nhiên hoặc trồng mới 
kinh doanh ñều dựa trên kinh nghiệm nhỏ lẻ ở vài ñịa phương và do vậy chưa tạo 
ñược các vùng nguyên liệu ñủ lớn, hỗ trợ ñầu vào cho các doanh nghiệp sản xuất và 
kinh doanh dược liệu. Việc lựa chọn các loài dược liệu gây trồng dựa trên các nghiên cứu 
và cơ sở thực tiễn ñầu tư phát triển các loài dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa, 
áp dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao trên ñịa bàn tỉnh.  

- Nhằm góp phần giải quyết ổn ñịnh nguồn nguyên liệu ñầu vào cho các doanh 
nghiệp chế biến,… và vấn ñề quy hoạch và phát triển tài nguyên dược liệu theo các 
tiểu vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Thừa Thiên Huế cần phải ñược nghiên cứu một 
cách khoa học, cần có phương án quy hoạch vùng phân bố thích nghi các nhóm loài 
cây thuốc; phương án quy hoạch bảo tồn, sử dụng và phát triển các nhóm cây thuốc 
có giá trị trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm bản ñồ sử dụng ñất trồng cây 
dược liệu ñến năm 2030).  

b) Lựa chọn các loài dược liệu tiềm năng cho Thừa Thiên Huế  

Việc lựa chọn các loài dược liệu gây trồng dựa trên các nghiên cứu và cơ sở 
thực tiễn ñầu tư phát triển các loài dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng 
sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao trên ñịa bàn tỉnh dựa vào 
4 tiêu chí sau: 

-  Phù hợp với chủ trương của Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu 
ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030 (Quyết ñịnh số 1976/Qð-TTg ngày 
30/10/2013) và Danh mục 100 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao ñể tập trung 
phát triển giai ñoạn 2020-2030 của Bộ Y tế (Quyết ñịnh số 3657/Qð-BYT ngày 
20/8/2019). 

- Các loài dược liệu phải phù hợp với vùng sinh thái của tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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- Các loài dược liệu phát triển ñược theo chuổi giá trị và xây dựng các mô hình 
liên kết bền vững.  

- Phù hợp với cơ sở khoa học và thực tiễn về việc khai thác, gây trồng tại các 
ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh và trong cả nước. 

Trên cơ sở phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế và 
các huyện của Thừa Thiên Huế ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030; Quyết 
ñịnh số 490/Qð-TTg ngày 07/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai ñoạn 2018 - 2020 và kết quả khảo sát, nghiên cứu 
về ñiều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, ñất ñai, khí hậu và ña dạng hệ thực vật, có thể 
chọn làm vùng phát triển nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với khai thác 
tài nguyên bản ñịa, mỗi xã một sản phẩm ở một số ñịa phương tại ñịa bàn huyện 
Phú Lộc, huyện Nam ðông, huyện A Lưới và huyện Phong ðiền, 12 loài cây dược liệu 
phù hợp ñược lựa chọn: 

(1) Ba kích (Morinda officinalis), có tên gọi khác là Dây ruột gà, ba kích thiên, 
liên châu ba kích.  

(2) Thiên niên kiện (Homalomena amoraticae), có tên gọi khác là củ ráy rừng, 
Sơn Thục, củ quành.  

(3) Sa nhân tím (Amomum longiligulare) có tên gọi khác Súc sa mật 

(4). ðinh lăng (Polyscias fruticosa) có tên gọi khác Cây Gỏi cá, Nam dương lâm.  

(5) Sâm cau (Curculigo orchioides), có tên gọi khác: Ngải cau, Cồ nốc lan, Tiên mao.  

(6) Thổ phục linh (Smilax glabra), có tên gọi khác là Dây chắt, Dây khum, Cậm cù, 
Rau tập tàng, Khúc khắc nhẵn   

(7) Hoàng ñằng (Fibraurea tinctoria) 

(8) Cà gai leo (Solanum Procumbens) có tên gọi khác Cà gai dây, Cà vạnh, Quánh, 
Cà quạnh, Cà quýnh, Cà bò, Cà vạnh, Cà gai dây, Cà hải nam, Cà cưỡng. 

(9) Diệp hạ châu (Phyllanthus urinaria) có tên gọi khác Chó ñẻ răng cưa, 
Cam kiềm, Rút ñất.  

(10) ðảng sâm (Codonopsis Javanica) có tên gọi khác Sâm leo, dùi gà. 

(11) Tràm gió (Melaleuca leucadendra L.) có tên gọi khác Chè cay, Chè ñồng. 

(12) Bạc hà (Mentha arvensis L.) có tên gọi khác Bạc hà nam. 

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thực hiện một số chính sách hỗ trợ 
phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu trên ñịa bàn tỉnh 

a) Xác ñịnh ngành dược liệu là một ngành ưu tiên trong tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp gắn với phát triển nền y học, một trung tâm y tế của tỉnh. 
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b) Xây dựng và ban hành các cơ chế ñặc thù cho từng ñịa phương nhằm khuyến 
khích phát triển dược liệu; tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập góp phần phát triển 
kinh tế xã hội tỉnh. 

c) Khuyến khích sử dụng dược liệu trong nước, dược liệu có chất lượng phục vụ 
nhu cầu thị trường và cả nước. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban ngành 
nhằm quản lý việc khai thác, sử dụng và chất lượng dược liệu. 

d) Hoàn thành kế hoạch tổng thể về bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên 
dược liệu phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo tồn ña dạng sinh học. 

ñ) Thúc ñẩy tiến trình xây dựng thương hiệu ñối với sản phẩm dược liệu ñặc trưng 
của ñịa phương. 

e) Lồng ghép các chính sách hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp (tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp, hỗ trợ cho doanh nghiệp ñầu tư vào nôn nghiệp...), hỗ trợ ñổi mới 
công nghệ và các chính sách liên quan về ngành dược liệu ñể hỗ trợ cho người dân, 
doanh nghiệp phát triển dược liệu và các sản phẩm dược liệu. 

g) Xây dựng một số cơ chế chính sách ưu ñãi, hỗ trợ ñầu tư phát triển dược liệu 
phù hợp tại ñịa phương. Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa dược ñến 
năm 2015, tầm nhìn ñến năm 2025; Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu ñến 
năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030; Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược 
Việt Nam giai ñoạn ñến năm 2020 và tầm nhìn ñến năm 2030, tỉnh Thừa Thiên Huế 
cần quan tâm ñến một số chính sách cụ thể cho ngành dược liệu như sau: 

- Xây dựng quy hoạch vùng phát triển dược liệu trên ñịa bàn tỉnh, phê duyệt 
ñề án phát triển công nghiệp hóa dược với các ñịnh hướng ñột phá ñể kêu gọi các 
doanh nghiệp ñầu tư chế biến dược liệu nhằm thúc ñẩy phát triển các vùng nguyên liệu. 

- Có chính sách ưu tiên ñặc cách trong công nhận các loài dược liệu theo quy ñịnh, 
có chính sách hỗ trợ các dự án sản xuất giống dược liệu thông qua các chính sách 
hỗ trợ ñỗi mới công nghệ, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong 
nghiên cứu sản xuất thử nghiệm các loại giống dược liệu. 

- Hỗ trợ cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong phát triển vùng 
nguyên liệu và chế biến các sản phẩm dược liệu,…  

Cụ thể một số chính sách như: 

- Hỗ trợ 01 lần 50% tổng mức ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (cải tạo ñồng ruộng, 
thủy lợi, giao thông nội ñồng, nhà lưới, nhà kính, chuồng trại, kho bảo quản, xử lý 
môi trường) cho các cơ sở nhân giống tập trung có quy mô từ 02 ha trở lên ñối với 
cây dược liệu, tối ña không quá 02 tỷ ñồng/01 cơ sở. ðối với cơ sở sản xuất giống 
dược liệu ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chí do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn ban hành, mức hỗ trợ tối ña không quá 03 tỷ ñồng/01 cơ sở. 
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- Hỗ trợ 01 lần 60% chi phí sản xuất giống gốc, 30% chi phí sản xuất giống 
thương phẩm theo ñịnh mức kinh tế kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn ban hành. Trường hợp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, mức hỗ trợ 
tương ứng là 80% và 50%. 

- Hỗ trợ 100% chi phí tập huấn kỹ thuật cho người trực tiếp sản xuất giống theo 
nội dung và ñịnh mức chi quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 02/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 01 
năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông và các văn bản hướng dẫn. 

+ Hỗ trợ áp dụng công nghệ nuôi trồng và khai thác dược liệu tuân thủ thực hành 
nuôi trồng, khai thác dược liệu tốt. 

+ Xây dựng mô hình áp dụng công nghệ nuôi trồng và khai thác dược liệu tuân thủ 
thực hành nuôi trồng, khai thác dược liệu tốt: Hỗ trợ 100% chi phí giống, phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật ñối với mô hình trồng trọt theo ñịnh mức kinh tế kỹ thuật do 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. 

+ Hỗ trợ 01 lần 100% chi phí cấp chứng nhận nuôi trồng và khai thác dược liệu 
tuân thủ thực hành nuôi trồng, khai thác dược liệu tốt. 

+ Hỗ trợ 100% chi phí tập huấn kỹ thuật cho người trực tiếp nuôi trồng và khai thác 
theo nội dung và ñịnh mức chi quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 02/2010/Nð-CP ngày 08 
tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông và các văn bản hướng dẫn. 

- Hỗ trợ nuôi trồng dược liệu tập trung 

Hỗ trợ 01 lần 15 triệu ñồng/01 ha ñể xây dựng cơ sở hạ tầng và mua giống dược liệu 
cho dự án trồng cây dược liệu tập trung có quy mô từ 05 ha trở lên. 

- Chính sách ưu ñãi về ñất ñai 

Tổ chức, cá nhân có dự án ñầu tư nghiên cứu, nhân giống, nuôi trồng dược liệu 
ñược hưởng các chính sách ưu ñãi về ñất ñai như:  

Trường hợp ñược Nhà nước cho thuê ñất, thuê mặt nước ñể nuôi trồng, xây dựng 
nhà xưởng, kho chứa dược liệu thì ñược miễn, giảm tiền thuê ñất, thuê mặt nước theo 
quy ñịnh của pháp luật ñất ñai. 

- Hỗ trợ tích tụ, tập trung ñất ñai:  

+ Trường hợp thuê lại ñất, thuê mặt nước của hộ gia ñình, cá nhân thì ñược 
Nhà nước hỗ trợ tối ña 40% tiền thuê ñất, thuê mặt nước cho 5 năm ñầu kể từ khi 
dự án ñi vào hoạt ñộng; mức hỗ trợ ñược tính theo ñơn giá thuê ñất quy ñịnh tại 
khoản 1 ðiều 8 của Nghị ñịnh số 65/2017/Nð-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ về 
Chính sách ñặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác 
dược liệu. 

+ Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng ñất nông nghiệp của hộ gia ñình, 
cá nhân ñược miễn, giảm lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh 
của pháp luật. 
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3. Xây dựng "Trục văn hóa - Thảo dược" phát triển các sản phẩm dược liệu 
gắn với Chương trình OCOP tại Thừa Thiên Huế. 

-  Phát triển các sản phẩm OCOP từ dược liệu ở Thừa Thiên Huế dựa trên các 
lợi thế so sánh cơ bản là: (1) ðiều kiện tự nhiên phong phú, Thừa Thiên Huế là tỉnh 
ña dạng sinh học cây thuốc cao. (2) Thừa Thiên Huế là tỉnh ña dạng sắc tộc. Ngoài 
người Kinh, còn có các dân tộc Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu, Bru Vân Kiều, Pa Hy, Hoa, 
Mường, Thái và Thổ,... Mỗi dân tộc có tri thức sử dụng dược liệu, nền văn hóa riêng. 
ðây cũng là kho tàng rất lớn ñể tạo ra các sản phẩm phục vực chăm sóc sức khỏe, 
chữa trị bệnh tật và các dịch vụ du lịch văn hóa. (3) Thừa Thiên Huế có cảnh quan 
ñẹp, có tài nguyên du lịch ña dạng, trong ñó di sản cố ñô Huế, ðầm phá Tam Giang, 
Núi Bạch Mã,... (4) ðặc biệt Cố ñô Huế chứa ñựng kho tàng di sản khổng lồ, cả vật 
thể và phi vật thể, như các cây thuốc, bài thuốc cung ñình, các món ăn tiến Vua,... Từ 
ñó có thể tạo ra các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ OCOP.   

- Với các lợi thế như vậy, cần gắn phát triển các sản phẩm hàng hóa từ dược liệu 
với các sản phẩm dịch vụ về văn hóa và du lịch, có thể tạo một ngành kinh tế "lai" 
dựa trên nền tảng văn hóa - cảnh quan - thảo dược, có dung lượng lớn, có thể 
xuất khẩu tại chỗ và ñặc biệt là phù hợp với các tiêu chí của Chương trình OCOP. 
Xây dựng trục “Văn hóa - Thảo dược" phát triển các sản phẩm dược liệu gắn với 
Chương trình OCOP theo quan ñiểm phát triển kinh tế dựa trên tài nguyên ña dạng 
sinh học, tri thức và văn hóa bản ñịa trong dược liệu cùng cảnh quan và gắn với du lịch. 
Khung chiến lược phát triển dược liệu trên nền tảng văn hóa - thảo dược như sau: 

Một số nhiệm vụ chính trong xây dựng trục “Văn hóa - Thảo dược" phát triển 
các sản phẩm dược liệu gắn với Chương trình OCOP tại Thừa Thiên Huế như sau: 

- Phạm vi không gian: Phát triển sản phẩm OCOP từ nông sản và thảo dược gắn với 
phát triển du lịch tại các ñịa phương: Thành phố Huế và các huyện Phong ðiền, 
Hương Trà, A Lưới, Nam ðông, Phú Lộc, theo trục không gian: Cố ñô Huế - Phong 
ðiền - Hương Trà - A Lưới - Nam ðông - Phú Lộc - Hương Thủy - Cố ñô Huế. 

- Các sản phẩm và dịch vụ OCOP có thể phát triển: 

+ Cố ñô Huế, thảo dược và ẩm thực Cung ñình: Các loại ñồ ăn (các loại bánh), 
ñồ uống (các loại trà), sản phẩm từ thảo dược (thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc 
Y học cổ truyền), dịch vụ (vườn thảo dược Thái y viện, chăm sóc sức khỏe bằng Y học 
cổ truyền),...  

+ A Lưới, Nam ðông: Các sản phẩm từ thảo dược (gội ñầu, xông răng, tắm lá 
thuốc,...) và ẩm thực (nếp A coát, rượu ñoác, rượu cần, cá suối,…) dân tộc thiểu số, 
các làng du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, các ñiểm dừng chân - ñường Hồ Chí Minh. 

+ Phú Lộc (Lộc Thủy, Lộc Tiến,...): Tinh dầu Tràm, Chổi Xuể và các sản phẩm 
từ tinh dầu Tràm, dịch vụ trải nghiệm cất tinh dầu Tràm. 
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+ Hương Thủy: Dịch vụ tham quan,trải nghiệm Làng thuốc Nam Dạ Lê và các 
dược liệu ñóng gói từ thuốc Nam. 

+ Phong ðiền: Dược liệu và tinh dầu Hương nhu trắng, Hương nhu tía, Hoắc hương, 
Ba kích... 

- Các hoạt ñộng chủ yếu ñể biến các tiềm năng thành sản phẩm và dịch vụ 
OCOP một cách có hệ thống, cần thực hiện các hoạt ñộng sau: 

+ Cần tiến hành khảo sát tổng thể tài nguyên dược liệu - văn hóa - cảnh quan 
của tỉnh, từ ñó xác ñịnh các tiềm năng, hiện trạng phát triển, các vấn ñề tồn tại và 
nguyên nhân, xác ñịnh các giải pháp triển khai phù hợp. 

+ Vận ñộng các cộng ñồng, doanh nghiệp, Hợp tác xã tại các ñịa phương này 
tham gia Chương trình OCOP theo ñúng các bước trong Chương trình OCOP. 

+ Thúc ñẩy khởi nghiệp gắn với OCOP, như Thanh niên khởi nghiệp OCOP, 
Phụ nữ khởi nghiệp OCOP, từ ñó tăng tính chủ ñộng, sáng tạo của cộng ñồng. 

- Hỗ trợ phát triển chuổi giá trị các sản phẩm dược liệu trong trục văn hóa dược liệu 
tại Thừa Thiên Huế. 

+ Xác ñịnh nhu cầu thị trường, gồm yêu cầu phần cốt lõi của sản phẩm/dịch vụ, 
các phân khúc thị trường, ñộ lớn thị trường, giá cả. 

+ Sáng tạo ra các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, chú ý kinh doanh dựa trên nền 
tảng văn hóa, tạo không gian văn hóa, dưỡng bệnh phù hợp với các quy ñịnh pháp luật. 

+ Xây dựng hệ thống chuẩn hóa, như tiêu chuẩn nguyên liệu (như trồng Tràm, 
Hoắc hương theo tiêu chuẩn hữu cơ ñể làm mỹ phẩm), tiêu chuẩn sản phẩm, ñiều kiện 
nhà sản xuất (như sấy dược liệu ở làng thuốc Nam Dạ Lê, cất tinh dầu Tràm),... ñể 
sản xuất các sản phẩm từ dược liệu, dịch vụ du lịch. 

+ Phát triển nguồn nhân lực, là các giám ñốc Hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia 
Chương trình OCOP nhằm tạo ra ñội ngũ nhân lực tâm huyết, có thể tiếp cận các 
công nghệ mới, ñặc biệt là công nghệ 4.0, tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu, 
có kỹ năng quản trị, nghiên cứu phát triển. 

+ Kết nối thị trường: Gắn kết các chủ thể sản xuất - kinh doanh tại cộng ñồng 
với các chủ thể khác trong chuỗi giá trị (như các doanh nghiệp du lịch, các doanh nghiệp 
sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, các nhà hàng,...) nhằm kéo dài 
chuỗi giá trị, phát triển thị trường, thúc ñẩy tiêu thụ sản phẩm,... 

+ Xây dựng các mô hình ñiểm tại mỗi ñịa phương, như phát triển vùng dược liệu 
an toàn, sạch, vùng ñất orgianic, làng văn hóa - du lịch thảo dược, ñiểm dừng chân,... 
từ ñó tạo mô hình ñể cộng ñồng học tập. 
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4. Ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) trong phát triển vùng nguyên 

dược liệu và các sản phẩm dược liệu trên ñịa bàn 

Việc ứng dụng tiến bộ KHCN vào phát triển sản xuất nguyên liệu và các sản phẩm 

dược liệu cần tập trung vào các ưu tiên sau ñây: 

a) Ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện ñại trong nghiên cứu chọn tạo giống và 
kỹ thuật trồng cho năng suất, chất lượng cao, trong sản xuất, chế biến dược liệu nhằm 
tạo ra các sản phẩm ñạt chất lượng, hạ giá thành, có sức cạnh tranh trên thị trường, 
phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh và các nhu cầu khác trong và ngoài tỉnh. 

b) Cần có nghiên cứu, ñánh giá nguồn tài nguyên dược liệu trên ñịa bàn tỉnh ở 
các vùng sinh thái khác nhau; sưu tầm, kế thừa các nguồn tri thức bản ñịa trong việc 
sử dụng cây thuốc của các dân tộc ñể ñiều trị bệnh. 

c) Tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức nghiên cứu khoa học, 
nghiên cứu nguồn gen và giống dược liệu ñể bảo tồn khai thác nguồn gen, phát triển 
giống, kỹ thuật nuôi trồng dược liệu. 

d) Tập trung nghiên cứu sản xuất giống sạch bệnh, cho năng suất, chất lượng 
cao trên quy mô lớn. Tiếp thu nhanh những thành tựu khoa học công nghệ mới của 
thế giới. Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, chủ ñộng chuyển giao các công nghệ, 
tiến bộ kỹ thuật và dây chuyền thiết bị mới, tiên tiến ñể chiết xuất, tinh dầu, cao dược liệu, 
tinh chế các sản phẩm từ dược liệu thành nguyên liệu dùng trong công nghiệp dược 
và trong các ngành khác. 

ñ) Tuyển chọn và ñưa các giống cây dược liệu quý có năng suất, chất lượng cao 
phù hợp với nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.   

e) ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao trong nông nghiệp ñể 
phát triển vùng nguyên liệu dược liệu; 

g) Ứng ựng công nghệ cao trong bảo quản chế biến, ứng dụng các quy trình 
cải tiến trong quản lý sản xuất, nâng cao năng xuất chất lượng sản phẩm dược liệu…  

5. Phát triển chuổi giá trị các sản phẩm dược liệu 

Có thể thấy rằng, thực tế nhiều loại dược liệu ñang nhập khẩu nhưng ở Việt Nam 
hoàn toàn có thể ñáp ứng nhu cầu. Thực tế, số dược liệu nhập khẩu không chỉ ñược 
dùng cho mục ñích sản xuất thuốc của chính doanh nghiệp nhập khẩu mà còn 
cung cấp cho các doanh nghiệp khác ñể sản xuất thuốc, ngoài ra còn cung cấp cho 
các bệnh viện có chức năng khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, các cơ sở kinh doanh 
dược liệu và hệ thống các phòng khám chẩn trị y học cổ truyền trong cả nước, 
sản xuất thực phẩm chức năng và các nhu cầu khác.  
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Việc khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia ñầu tư phát triển cây dược 

liệu: các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp... liên doanh, liên kết ñầu tư phát triển 

sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm dược liệu trên ñịa bàn. Khuyến khích các hộ 

nông dân chuyển ñổi cơ cấu cây trồng, từ những cây trồng sản xuất không hiệu quả 

sang mô hình trồng dược liệu hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thị trường.   

Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế ñã lựa chọn các sản phẩm dầu tràm và các loại 

dược liệu là 1/16 loại sản phẩm chủ lực của tỉnh, ñồng thời trên cơ sở ñó tỉnh ñã ban 

hành khung giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực theo hướng chuổi giá trị. 

Việc phát triển các sản phẩm dược liệu theo chuổi giá trị, cần có chính sách hỗ trợ 

phát triển từ vùng nguyên liệu ñến bảo quản, chế biến, xây dựng thương hiệu, 

nâng cao khả năng thương mại hóa sản phẩm và ñến tiếp cận thị trường.  

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

Trên cơ sở những yêu cầu của ðề án, chính sách của ðảng và Nhà nước, các 

nhóm giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới:  

1. Tuyên truyền, vận ñộng thực hiện chủ trương của tỉnh về ñầu tư phát triển 

cây dược liệu  

a) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền ñể giúp người dân và cộng ñồng 

nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn, phát triển bền vững, ưu tiên sử dụng dược liệu 

trong nước, dùng các cây thuốc nam ñể chăm sóc sức khoẻ. 

b) Tuyên truyền về giá trị kinh tế của việc trồng dược liệu, giá trị sử dụng dược liệu 

và các sản phẩm từ dược liệu, y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe, phòng 

bệnh, chữa bệnh ñể tất cả cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên ñịa bàn hiểu rõ và 

quyết tâm tổ chức thực hiện có kết quả. 

c) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin ñể quản lý nguồn tài nguyên dược liệu, 

kiểm tra chất lượng và truy xuất nguồn gốc dược liệu. 

d) ðẩy mạnh và biên soạn các tài liệu hướng dẫn về quy trình kỹ thuật nhân giống, 

trồng trọt và sơ chế các loài cây dược liệu có triển vọng phát triển. 

ñ) Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, vận ñộng 

người dân, cộng ñồng khai thác hợp lý ñi ñôi với bảo tồn nguồn tài nguyên dược liệu 

nhằm hướng ñến sử dụng nguồn dược liệu bền vững và bảo vệ môi trường. 

e) Chú trọng ñào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công tác nghiên cứu về 

dược liệu, có chính sách thu hút và phát huy nguồn nhân lực có kinh nghiệm, tri thức 

trong nuôi trồng, khai thác, chế biến và sử dụng dược liệu. 
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2. Giải pháp huy ñộng nguồn lực thực hiện ðề án 

2.1. Kinh phí thực hiện ñề án (khái toán cho một số nhiệm vụ trọng tâm) 

TT Hạng mục ðVT 
Quy 
mô 

Nhu cầu 
vốn 

(triệu ñồng) 

Trong ñó 

Ngân 
sách 

Nguồn 
khác 

1 Quy hoạch phát triển 
nguồn dược liệu 

CT  2.000 2.000 0 

2 Cơ chế chính sách ưu ñãi, 
hỗ trợ ñầu tư 

  76.000 18.000 58.000 

 Nguồn giống   4.000 2.000 2.000 

 Xây dựng vườn bảo tồn 
cây dược liệu 

Vườn 01 2.000 1.000 1.000 

 Các dự án ñầu tư phát triển 
cây dược liệu 

Ha 1.000 500.000 10.000 40.000 

 Xây dựng cơ sở chế biến, 
sản xuất dược liệu 

CT 2 20.000 5.000 15.000 

3 Ứng dụng KHCN trong 
phát triển, bảo tồn dược 
liệu 

CT  8.000 4.000 4.000 

4 Xây dựng thương hiệu và 
phát triển chuổi giá trị 

  2.000 1.000 1.000 

5 Tuyên truyền, ñào tạo 
nguồn nhân lực 

  6.000 4.000 2.000 

 Tuyên truyền 

 

  2.000 2.000 0 

 Hợp tác nghiên cứu, ñào 
tạo nguồn nhân lực 

  4.000 2.000 2.000 

7 Chi phí chung (10%)   9.400 2.900 7.150 

 Tổng cộng   103.400 31.900 71.500 
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2.2. Nguồn kinh phí: Huy ñộng các nguồn lực hỗ trợ từ trung ương ñến ñịa phương, 
nguồn vốn vay ưu ñãi, các nguồn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và các nguồn xã hội hóa 
khác, bao gồm: 

- Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách ñịa phương theo Nghị ñịnh 
của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp ñầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn; Nghị ñịnh 65/2017/Nð-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ về chính sách 
ñặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu 
ñối với dự án thực hiện ở ñịa bàn kinh tế, xã hội khó khăn; hỗ trợ có mục tiêu cho 
ngân sách ñịa phương ñối với những ñịa phương chưa cân ñối ñược ngân sách; 
Nghị ñịnh số 57/2018/Nð-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế chính sách khuyến khích 
doanh nghiệp ñầu tư vào nông nghiệp nông thôn. 

- Nguồn vốn tín dụng: Hỗ trợ thực hiện chính sách ñảm bảo tiền vay theo Nghị ñịnh 
số 55/2015/Nð-CP của Chính phủ; hỗ trợ lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện 
nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CPcủa Chính phủ. 

- Nguồn vốn xã hội hoá từ nguồn tự có, nguồn ñối ứng của các tổ chức, 
doanh nghiệp, cá nhân và nguồn hợp pháp khác theo quy ñịnh của Pháp luật.  

3. Giải pháp tổ chức thực hiện 

3.1. Thành lập Ban Chỉ ñạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ ñạo tổ chức 
thực hiện ðề án 

- Thành lập Ban Chỉ ñạo thực hiện ðề án, gồm: Trưởng Ban là Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh; 02 Phó Trưởng ban gồm: Phó Trưởng ban thường trực là Giám ñốc hoặc 
Phó Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ và 1 Phó trưởng Ban là Giám ñốc hoặc 
Phó Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các thành viên là ñại diện Ban 
lãnh ñạo của các sở, ngành và các ñịa phương, hiệp hội. 

- Thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ ñạo, gồm trưởng hoặc phó ñơn vị 
chuyên môn của các sở, ngành và ñịa phương liên quan. Tổ trưởng Tổ chuyên viên là 
Trưởng phòng hoặc Trưởng ñơn vị chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ, các 
Tổ phó Tổ chuyên viên là Trưởng phòng hoặc Trưởng ñơn vị chuyên môn của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3.2. Phân công thực hiện ðề án 

a) Sở Khoa học và Công nghệ 

- Là cơ quan thường trực theo dõi tổng hợp quá trình thực hiện ðề án. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai các nội dung của ðề án. 

- Hàng năm, phối hợp với các ngành, ñịa phương xây dựng kế hoạch và dự toán 
kinh phí thực hiện ðề án gửi Sở Tài chính thẩm ñịnh, trình UBND tỉnh phê duyệt.  

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý kinh phí của ðề án theo các quy ñịnh về quản lý 
tài chính hiện hành của nhà nước.  



34 CÔNG BÁO/Số 44/Ngày 16-7-2020

 

- ðôn ñốc, kiểm tra, ñánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện, những kiến nghị, 
ñề xuất hằng năm trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc ðề án, 
báo cáo UBND tỉnh. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan trong hoạt ñộng thực hiện ñề án theo chức 
năng nhiệm vụ ñược phân công; tạo ñiều kiện cho các doanh nghiệp ñược hỗ trợ từ 
Quỹ ñổi mới công nghệ Quốc gia ñể ñổi mới công nghệ chế biến, bảo quản dược liệu 
sau thu hoạch. 

Tham mưu việc thực hiện các ñề tài nghiên cứu khoa học về chế biến dược liệu, 
công tác bảo tồn nguồn gen ñặc hữu, quý hiếm, nhân rộng các mô hình phát triển 
nguồn dược liệu. 

- Tham mưu Ban Chỉ ñạo thực hiện việc sơ kết, tổng kết và ñề xuất Chương trình 
giai ñoạn tiếp theo. 

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành, ñịa phương 
có liên quan tổ chức ñiều tra, quy hoạch phân vùng, ñịa bàn khai thác dược liệu tự nhiên, 
bảo tồn và phát triển dược liệu, chọn, tạo giống, nuôi trồng dược liệu, ñặc biệt là 
vùng nuôi trồng dược liệu quý hiếm thực hiện công tác bảo tồn nguyên vị và bảo tồn 
chuyển vị. 

- Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật các loài dược liệu và phổ biến 
cho các tổ chức, cá nhân tham gia bảo tồn, phát triển vùng, vườn cây dược liệu 
trên ñịa bàn tỉnh. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng thể và chủ trì thực hiện các 
nội dung chính sách ưu ñãi của Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm. 

c) Sở Y tế 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát triển y dược cổ truyền 
kết hợp với hiện ñại theo Chương trình phát triển y dược cổ truyền kết hợp với 
hiện ñại của Thủ tướng Chính phủ. 

- Rà soát tham mưu UBND tỉnh ban hành bổ sung danh mục loài dược liệu có 
giá trị y tế và kinh tế ñể bổ sung vào danh mục các loài dược liệu có thể phát triển và 
tập trung ñầu tư. 

- Quản lý chất lượng dược liệu theo quy chuẩn kỹ thuật. 

d) Sở Tài chính 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và ðầu tư 
tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch hàng năm của ðề án. 

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, 
thanh quyết toán kinh phí thực hiện ñề án. 
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ñ) Sở Kế hoạch và ðầu tư 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, 
ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách nhằm huy ñộng 
các nguồn lực ñể phát triển vùng nguyên liệu, các sản phẩm từ dược liệu gắn với khai thác 
tài nguyên bản ñịa và chương trình phát triển mỗi xã mỗi sản phẩm. 

- Tích cực vận ñộng thu hút ñầu tư và tạo ñiều kiện thuận lợi khuyến khích 
các tổ chức, cá nhân ñăng ký ñầu tư phát triển dược liệu, chế biển, bảo quản các sản phẩm 
dược liệu tại ñịa phương. 

e) Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn và các ñịa phương rà soát quy hoạch sử dụng ñất, giao, cho thuê ñất nhằm 
tạo ñiều kện thuận lơi ñể các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia vào ñầu từ các 
vùng phát triển dược liệu. 

g) Sở Công Thương: Chủ trì tổ chức các hoạt ñộng xúc tiến thương mại, phát triển 
thị trường thương hiệu các sản phẩm dược liệu trên ñịa bàn tỉnh.  

h) ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế: Phối hợp với 
Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành, ñịa phương xây dựng các chuyên mục 
thông tin, tuyên truyền theo nội dung của Chương trình. 

i) UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế: 

- Tuyên truyền phổ biến Chương trình và các quy ñịnh pháp luật về phát triển 
nguồn dược liệu ñến các tổ chức, cá nhân trên ñịa bàn; chủ ñộng ñề xuất, xây dựng các 
nhiệm vụ thuộc Chương trình; bố trí kinh phí hàng năm ñể thực hiện Chương trình trên 
ñịa bàn. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ ñể phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan 
trong việc quy hoạch rừng dược liệu tự nhiên, vùng trồng phát triển nguồn nguyên liệu; 
ưu tiên quỹ ñất cho xây dựng nhà máy chế biến dược liệu; ưu tiên bố trí giao ñất, 
giao rừng cho các dự án, ñề án phát triển dược liệu thế mạnh của ñịa phương, ñặc biệt 
vùng nuôi trồng bảo tồn, phát triển các loại dược liệu quý hiếm. 

k) Các tổ chức, cá nhân liên quan: 

Có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ thuộc ðề án ñã ñược cấp có thẩm quyền 
phê duyệt theo ñúng quy ñịnh hiện hành; sử dụng kinh phí ñược hỗ trợ ñúng mục ñích, 
ñịnh kỳ báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ ñể tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, 
ñơn vị, ñịa phương kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ ñể tổng hợp, 
báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư; Chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, tổ chức 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

  
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Phan Ngọc Thọ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 1673/Qð-UBND 

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

      
Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 7 năm 2020 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hòn Núi Quện 
 

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 1008/Qð-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Khu bảo vệ thủy sản Hòn Núi Quện, 
xã Lộc Bình;  

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 1317/TTr-SNNPTNT ngày 03 tháng 7 năm 2020.  

QUYẾT ðỊNH: 
ðiều 1. Thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hòn Núi Quện với những 

nội dung chính như sau: 
1. Tên gọi: Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hòn Núi Quện. 
2. ðịa ñiểm: Xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
3. Quy mô và diện tích: Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hòn Núi Quện có 

diện tích 987 ha mặt nước tự nhiên ñầm phá thuộc ñịa giới hành chính xã Lộc Bình, 
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 Lộc Bình 1, xã Lộc Bình theo 
Quyết ñịnh số 371/Qð-UBND ngày 08/3/2010), gồm 2 vùng: 

- Vùng lõi bảo vệ có diện tích 40 ha (trước ñây là Khu bảo vệ thủy sản Hòn 
Núi Quện ñã ñược thành lập theo Quyết ñịnh số 1008/Qð-UBND ngày 19/5/2011 của 
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế). Ranh giới ñược xác ñịnh bởi ñường bờ và các ñoạn 
thẳng nối các ñiểm có tọa ñộ như sau: 

 TT Ký hiệu ñiểm Kinh ñộ Vĩ ñộ 

1 A 107º54´58" 16º18´00" 

2 B 107º54´51" 16º18´02" 

3 C 107º54´31" 16º18´24" 

4 D 107º54´36" 16º18´20" 
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- Vùng khai thác, sử dụng chung có diện tích 947 ha là khu vực còn lại của 
Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, sau khi trừ ñi 40 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 Lộc Bình 1, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc trực tiếp 
quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hòn Núi Quện; chịu trách nhiệm bảo vệ, ngăn 
chặn các hành vi trái pháp luật gây hại vùng lõi bảo vệ và phối hợp với các cơ quan 
chức năng liên quan ñể xử lý; xây dựng quy chế quản lý, kế hoạch quản lý vùng 
khai thác - sử dụng chung, trình Ủy ban nhân dân xã Lộc Bình 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 Lộc Bình 1 có trách 
nhiệm báo cáo về công tác quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoặc ñột xuất khi 
có yêu cầu của Chi cục Thủy sản. 
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2. Giao Chi cục Thủy sản ñiều phối quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hòn 
Núi Quện; kiểm tra, giám sát hoạt ñộng của Chi hội Nghề cá Lộc Bình 1 dựa trên 
nguồn lực chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và các nguồn lực hợp 
pháp khác.  

3. Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, Ủy ban nhân dân xã Lộc Bình 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 1008/Qð-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
về việc thành lập Khu bảo vệ thủy sản Hòn Núi Quện, xã Lộc Bình. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các sở: Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; 
Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc; Trưởng 
phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lộc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
xã Lộc Bình; Chủ tịch Chi hội Nghề cá Lộc Bình 1 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 

 
 
 

 
    



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 




