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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 
  HỘI ðỒNG NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                 Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  
    Số: 06/2020/NQ-HðND                    Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2020 
                      

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm ñối với 

người hoạt ñộng không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt ñộng  
của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố;  

mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn,  
tổ dân phố trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 92/2009/Nð-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ 

về chức danh, số lượng, một số chế ñộ, chính sách ñối với cán bộ, công chức ở xã, 
phường, thị trấn và những người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2019/Nð-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt ñộng 
không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV, ngày 6 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn một số quy ñịnh về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt ñộng không 
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 49/2012/TT-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn hỗ trợ kinh phí hoạt ñộng của các Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội 
các xã ñặc biệt khó khăn; 

Xét Tờ trình số 5944/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh chức danh, số lượng, mức phụ cấp, 
mức phụ cấp kiêm nhiệm ñối với người hoạt ñộng không chuyên trách; mức khoán 
kinh phí hoạt ñộng của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; 
mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và ý kiến thảo luận của ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Quy ñịnh chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm 
ñối với người hoạt ñộng không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt ñộng của 
các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người 
trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
cụ thể như sau:  

1. Chức danh người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã, gồm 10 chức danh: 
a) Văn phòng ðảng ủy; 
b) Chủ tịch Hội Chữ thập ñỏ; 
c) Chủ tịch Hội Người cao tuổi; 
d) Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
ñ) Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; 
e) Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; 
g) Phó Chủ tịch Hội Nông dân; 
h) Phó Bí thư ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 
i) Phụ trách Nhà văn hóa - ðài truyền thanh; 
k) Thủ quỹ. 
2. Số lượng những người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã: 
a) ðơn vị hành chính cấp xã loại 1 ñược bố trí tối ña 12 người; 
b) ðơn vị hành chính cấp xã loại 2 ñược bố trí tối ña 11 người; 
c) ðơn vị hành chính cấp xã loại 3 ñược bố trí tối ña 09 người. 
3. Mức phụ cấp ñối với người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã:  

  

Stt Chức danh Mức phụ cấp 

1 Văn phòng ðảng ủy Hệ số 1,8 lần mức lương cơ sở/tháng 

2 Chủ tịch Hội Chữ thập ñỏ Hệ số 1,2 lần mức lương cơ sở/tháng 

3 Chủ tịch Hội Người cao tuổi Hệ số 1,2 lần mức lương cơ sở/tháng 

4 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam 

Hệ số 1,2 lần mức lương cơ sở/tháng 

5 Phụ trách Nhà văn hóa - ðài truyền thanh Hệ số 1,2 lần mức lương cơ sở/tháng 

6 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Hệ số 1,0 lần mức lương cơ sở/tháng 

7 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hệ số 1,0 lần mức lương cơ sở/tháng 

8 Phó Chủ tịch Hội Nông dân Hệ số 1,0 lần mức lương cơ sở/tháng 

9 
Phó Bí thư ðoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh 

Hệ số 1,0 lần mức lương cơ sở/tháng 

10 Thủ quỹ Hệ số 0,9 lần mức lương cơ sở/tháng 
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4. Mức phụ cấp của người hoạt ñộng không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố: 
a) Thôn có từ 350 hộ gia ñình trở lên, thôn thuộc xã trọng ñiểm, phức tạp về an ninh, 

trật tự, thôn thuộc xã biên giới: 
 

Stt Chức danh Mức phụ cấp 
1 Bí thư Chi bộ Hệ số 1,8 lần mức lương cơ sở/tháng 
2 Trưởng thôn Hệ số 1,8 lần mức lương cơ sở/tháng 
3 Trưởng Ban công tác Mặt trận Hệ số 1,4 lần mức lương cơ sở/tháng 

 

 b) Tổ dân phố và các thôn còn lại: 
 

Stt Chức danh Mức phụ cấp 
1 Bí thư Chi bộ Hệ số 1,1 lần mức lương cơ sở/tháng 
2 Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố Hệ số 1,1 lần mức lương cơ sở/tháng 

3 Trưởng Ban công tác Mặt trận Hệ số 0,8 lần mức lương cơ sở/tháng 
 

5. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã 
và ở thôn, tổ dân phố: 

a) Cán bộ, công chức cấp xã ñược kiêm nhiệm chức danh người hoạt ñộng không 
chuyên trách ở cấp xã. Người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã ñược kiêm nhiệm 
chức danh người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã hoặc ở thôn, tổ dân phố. 
Người hoạt ñộng không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố ñược kiêm nhiệm chức danh 
người hoạt ñộng không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. 

Khuyến khích việc bố trí người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, 
tổ dân phố kiêm nhiệm thêm chức danh không chuyên trách khác. ðối với chức danh 
Thủ quỹ phải bố trí Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm. 

b) Người có quyết ñịnh kiêm nhiệm chức danh ñược hưởng phụ cấp kiêm nhiệm 
hàng tháng bằng 70% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm 
nhiều chức danh cũng chỉ ñược hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm. 

6. Chế ñộ chính sách khác: 

Người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố có trình ñộ 
ðại học trở lên, hàng tháng ñược hưởng thêm hệ số 0,3 lần mức lương cơ sở. 

7. Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố:  

ðối với Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh; Chi hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ; 
Chi hội trưởng Hội Nông dân; Bí thư Chi ñoàn thanh niên ở thôn, tổ dân phố: Quy ñịnh 
mức bồi dưỡng 300.000 ñồng/người/tháng từ ñoàn phí, hội phí, kinh phí hoạt ñộng 
khoán cho các ñoàn thể, các nguồn quỹ khác (nếu có) và từ nguồn ngân sách hỗ trợ. 

8. Mức khoán kinh phí hoạt ñộng của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã:  

a) ðối với các xã miền núi, bãi ngang: 17,5 triệu ñồng/tổ chức/năm. 

b) ðối với các xã ñồng bằng, thành phố: 15 triệu ñồng/tổ chức/năm. 
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9. Mức khoán kinh phí hoạt ñộng của các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ 
dân phố: 

a) Thôn thuộc xã ñặc biệt khó khăn và thôn ñặc biệt khó khăn: 03 triệu ñồng/tổ 
chức/năm. 

b) Thôn, tổ dân phố còn lại: 02 triệu ñồng/tổ chức/năm. 

10. Ngoài những chức danh người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã ñược 
quy ñịnh tại khoản 1, ðiều 1 nghị quyết này, các chức danh khác ở cấp xã, mức phụ cấp 
và các chế ñộ, chính sách thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật chuyên ngành. 

ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Các chế ñộ, chính sách quy ñịnh tại Nghị quyết này ñược thực hiện kể từ 
ngày 01 tháng 8 năm 2020. 

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 15/2014/NQ-HðND ngày 12 tháng 12 
năm 2014 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh số lượng, chức danh, mức phụ cấp 
của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm ñối với những người hoạt ñộng không 
chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt ñộng của các tổ chức chính trị - xã hội ở 
cấp xã; ở thôn, tổ dân phố trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. ðiều khoản chuyển tiếp  

ðối với chức danh khác ñã ñược quy ñịnh tại Nghị quyết số 15/2014/NQ-HðND 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh, nếu chưa có văn bản hướng dẫn chuyên ngành thay thế 
thì vẫn áp dụng các mức phụ cấp quy ñịnh tại Nghị quyết số 15/2014/NQ-HðND 
ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

ðiều 4. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 25 
tháng 7 năm 2020./. 

                                                                                     
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

 Số: 07/2020/NQ-HðND 

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

 

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2020 
                 

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông 

 công lập ñối với chương trình ñại trà trên ñịa bàn 
 tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2020 - 2021 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHOÁ VII, KỲ HỌP LẦN THỨ 10 

 

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

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

 Căn cứ Nghị ñịnh số 86/2015/Nð-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 

quy ñịnh về cơ chế thu, quản lý học phí ñối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ 

năm học 2015 - 2016 ñến năm học 2020 - 2021;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 145/2018/Nð-CP ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 86/2015/Nð-CP ngày 02 tháng 10 

năm 2015 của Chính phủ quy ñịnh về cơ chế thu, quản lý học phí ñối với cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 

từ năm học 2015 - 2016 ñến năm học 2020 - 2021; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDðT-BTC-BLðTBXH ngày 30 

tháng 3 năm 2016 của liên Bộ Giáo dục và ðào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao ñộng - Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 86/2015/Nð-CP 

ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy ñịnh về cơ chế thu, quản lý học phí 

ñối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm 

học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 ñến năm học 2020 - 2021; 

 Xét Tờ trình số 5257/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết:“Quy ñịnh mức thu học phí của cơ sở 

giáo dục mầm non và phổ thông công lập ñối với chương trình ñại trà trên ñịa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2020 - 2021”; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội 

và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 
ðiều 1. Quy ñịnh mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ 

thông công lập ñối với chương trình ñại trà trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
năm học 2020 - 2021 như sau: 

1. Mức thu học phí: 
                                                          ðơn vị tính: 1.000 ñồng/học sinh/tháng 

 
 

STT 
                           Cấp học 
Khu vực  

Mầm non Trung 
học cơ 

sở 

Trung 
học cơ 
sở có 

học nghề  

Trung 
học phổ 
thông Bán 

trú 
Không 
bán trú 

I Thành thị           

1 
Các phường thuộc thành phố 
Huế 

166 110 86 105 90 

2 
Các phường thuộc thị xã 
Hương Thủy và thị xã 
Hương Trà 

106 79 66 80 72 

II Nông thôn      

1 Các thị trấn ñồng bằng 79 59 50 65 57 

2 Các xã ñồng bằng 51 39 32 45 42 

III Miền núi      

1 Các thị trấn miền núi 26 19 16 30 21 

2 Các xã  miền núi 13 11 9 15 14 

 ðối với học phí của cơ sở giáo dục mầm non có bán trú ñã bao gồm chi phí 
ñiện nước tổ chức học bán trú. 

 ðối với học phí nghề phổ thông trung học cơ sở ñã bao gồm chi phí hỗ trợ 
công tác tổ chức thi lấy chứng chỉ nghề: 26.000 ñ/học sinh.  

2. Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có học viên 
học chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông ñược áp dụng mức thu học phí 
tương ứng từng cấp học, từng khu vực của các trường phổ thông công lập trên ñịa bàn. 

3. Chế ñộ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng, 
quản lý tiền học phí thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 145/2018/Nð-CP ngày 16 
tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
86/2015/Nð-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy ñịnh về cơ chế thu, 
quản lý học phí ñối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính 
sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 ñến năm học 
2020 - 2021; Nghị ñịnh số 86/2015/Nð-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 
quy ñịnh về cơ chế thu, quản lý học phí ñối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 
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ñến năm học 2020 - 2021; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDðT-BTC-BLðTBXH 
ngày 30 tháng 3 năm 2016 của liên Bộ Giáo dục và ðào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 
86/2015/Nð-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ tiêu chí, ñiều kiện, phân loại trường ñể 

xây dựng mức thu học phí tại một số trường học ở các ñịa bàn thuận lợi, phù hợp với 
các quy ñịnh của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn của các cơ sở giáo dục trên 
ñịa bàn tỉnh. 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 25 tháng 7 năm 2020./. 
    

 CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 08/2020/NQ-HðND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2020 

 
 

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh miễn thu lệ phí cấp giấy phép lao ñộng cho người nước ngoài  

làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP LẦN THỨ 10 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 15 tháng 12 năm 2002; 
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 Nghị ñịnh số 11/2016/Nð-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Bộ Luật Lao ñộng về lao ñộng nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam; 

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 Thông tư số 40/2016/TT-BLðTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
Lao ñộng - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số ñiều của Nghị ñịnh 
số 11/2016/Nð-CP ngày 03 tháng 2 năm 2016 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
thi hành một số ñiều của Bộ Luật Lao ñộng về lao ñộng nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/2017/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về quy ñịnh mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao ñộng 
cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 5943/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh miễn thu lệ phí cấp giấy phép 
lao ñộng cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra 
của Ban văn hóa - xã hội Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Quy ñịnh miễn thu lệ phí cấp giấy phép lao ñộng cho người nước ngoài 
làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau: 
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1. ðối tượng ñược miễn thu lệ phí:  

Người sử dụng lao ñộng thực hiện thủ tục cấp, cấp lại giấy phép lao ñộng cho 
người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế ñược quy ñịnh tại Nghị quyết số 
26/2017/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh 
mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao ñộng cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

2. Thời gian áp dụng: Từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực ñến hết ngày 30 tháng 6 
năm 2021. 

Tùy thuộc vào tình hình phát sinh trong thực tế, Hội ñồng nhân dân tỉnh giao 
Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh quyết ñịnh 
gia hạn thêm thời gian thực hiện Nghị quyết này và báo cáo với Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp gần nhất. 

Khi kết thúc thời hạn miễn thu lệ phí cấp phép lao ñộng cho người nước ngoài 
làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế theo Nghị quyết này, mức thu, nộp lệ phí cấp giấy 
phép lao ñộng cho người nước ngoài trên ñịa bàn tỉnh tiếp tục ñược thực hiện theo 
quy ñịnh của Nghị quyết số 26/2017/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.  
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 25 
tháng 7 năm 2020./. 

 
-  CHỦ TỊCH 

 
                 Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 
Số: 09/2020/NQ-HðND 

 
Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 7 năm 2020 

  
NGHỊ QUYẾT 

Về các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm  
ñể thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội,  

an ninh quốc phòng năm 2020 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Xét Tờ trình và các Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 

6 tháng ñầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo 
thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Tán thành nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình 
kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; 
ñồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp sau:  

1. Tập trung rà soát những nhiệm vụ, chương trình, ñề án, dự án cụ thể ñã ñược 
HðND tỉnh ñề ra ñến nay chưa thực hiện hoặc thực hiện chậm do tác ñộng của 
dịch bệnh Covid-19 ñể kịp thời bổ sung các giải pháp quyết liệt và ñôn ñốc triển khai 
thực hiện hiệu quả. Chủ ñộng xây dựng kịch bản phục hồi và thúc ñẩy phát triển 
kinh tế - xã hội thời kỳ “Hậu Covid-19”. Tập trung quyết liệt các giải pháp nhằm 
khôi phục, thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế, phấn ñấu tốc ñộ tăng trưởng (GRDP) 6 tháng 
cuối năm ñạt 5% - 6,75%; tốc ñộ tăng trưởng cả năm ñạt từ 2,85% - 3,77%. 

2. Tập trung chỉ ñạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 
10/12/2019 của Bộ Chính trị 

Tập trung hoàn chỉnh các ðề án1 trình các cơ quan Trung ương. Tổ chức triển khai, 
cụ thể hóa Chương trình hành ñộng của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ 
Chính trị tại Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020; ñồng thời, triển khai xây dựng 
Quy hoạch tỉnh, thời kỳ 2021 - 2030, ñịnh hướng 2050 và hoàn thành xây dựng 
Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích cố ñô Huế ñến năm 2030, tầm 
nhìn ñến năm 2050.  
                                           
1 ðề án Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản 
cố ñô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách ñặc thù ñối với Thừa Thiên Huế; ðề án ñiều chỉnh ñịa giới hành chính ñể 
mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường; ðề án Bộ tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương ñối với 
Thừa Thiên Huế - ñô thị có tính chất ñặc thù trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố ñô và bản sắc văn hóa 
Huế; ðề án xây dựng cơ chế, chính sách ñặc thù ñối với Thừa Thiên Huế,… 
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3. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết ðại hội ñại biểu ðảng bộ 
tỉnh và Chương trình hành ñộng của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết ðại hội ñại biểu 
ðảng bộ tỉnh lần thứ XVI. 

4. Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống, kiểm soát tốt dịch bệnh 
Covid-19 vừa thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội 

4.1 Thực hiện nghiêm túc, ñồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các chỉ ñạo của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch Covid-19. Chủ ñộng rà 
soát và chuẩn bị các kịch bản trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát và lây lan 
trong cộng ñồng.  

4.2 Tập trung triển khai thực hiện ñồng bộ, quyết liệt các giải pháp hỗ trợ, 
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp người dân ñể phục hồi hoạt ñộng sản xuất, 
kinh doanh; hỗ trợ, tạo ñiều kiện thuận lợi ñể các doanh nghiệp, hộ kinh doanh,… 
tiếp cận vốn, tín dụng, thuế, thanh toán ñiện tử,…; tăng cường tuyên truyền các 
chính sách thuế, phí, lệ phí hỗ trợ sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 
Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về bảo vệ tài nguyên, môi trường. 
Khẩn trương triển khai các giải pháp ñối phó với tình hình hạn hán, thiếu nước; ñồng 
thời, chủ ñộng phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão sắp ñến. 

4.3 Triển khai hiệu quả chương trình kích cầu du lịch; ñẩy mạnh chiến dịch 
quảng bá, truyền thông ñiểm ñến “Thừa Thiên Huế - an toàn và thân thiện”. Tăng cường 
hợp tác với các doanh nghiệp lớn trong các hoạt ñộng xúc tiến quảng bá những sản 
phẩm, dịch vụ chiến lược của tỉnh kết hợp với giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới. 

4.4 Tiếp tục quan tâm hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên ñịa bàn. Hỗ trợ 
doanh nghiệp trong việc xuất nhập khẩu nguyên liệu, hàng hóa, máy móc thiết bị 
phục vụ sản xuất, nhất là ñảm bảo nguồn cung ứng nguyên liệu phục vụ sản xuất của 
ngành dệt may. Tạo ñiều kiện cho nhà ñầu tư, cán bộ quản lý, chuyên gia nước ngoài,… 
nhập cảnh ñể sớm triển khai công việc sản xuất, kinh doanh; ñồng thời, phải thực hiện 
nghiêm việc cách ly tập trung dưới sự giám sát của chính quyền, cơ quan y tế, ñảm bảo 
an toàn cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

4.5 Tập trung chỉ ñạo thắng lợi sản xuất vụ Hè Thu; ñẩy nhanh tái ñàn lợn theo 
hướng an toàn sinh học. ðẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới. Quan tâm công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; cháy nổ tại các chợ, 
trung tâm thương mại, khu dân cư tập trung,… Tiếp tục triển khai công tác trồng rừng, 
quản lý bảo vệ rừng, khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, ứng phó 
với biến ñổi khí hậu. 

4.6 Thực hiện ñiều hành thu, chi ngân sách linh hoạt, hiệu quả; ñiều chỉnh cơ cấu 
lại nguồn thu, chi ngân sách theo phương châm “thu giảm - chi giảm”. Xây dựng các 
kịch bản khi nguồn thu ngân sách nhà nước không ñảm bảo do tác ñộng của dịch 
Covid-19 theo thứ tự ưu tiên.  

Tập trung ñẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách. Thực hiện nghiêm túc, 
hiệu quả các giải pháp ñiều hành chi, phù hợp với khả năng thu ngân sách ñịa phương; 
không bổ sung chi thường xuyên, trừ trường hợp ñặc biệt, cấp bách. Thực hiện việc 
giảm, hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp vay vốn tại Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh. 
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4.7 Tập trung hỗ trợ, ñẩy nhanh tiến ñộ các dự án trọng ñiểm. Rà soát lại cơ cấu 
ñầu tư, ưu tiên ñầu tư các dự án chuyển tiếp phát triển hạ tầng ñể phát triển sản xuất, 
các dự án cấp thiết trong ñiều kiện nguồn lực có hạn.  

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, 
hỗ trợ tái ñịnh cư ñể triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng ñiểm. Ưu tiên 
nguồn lực tiếp tục triển khai ñề án di dời các hộ dân khu vực I di tích Kinh thành Huế, 
di dời ñất quốc phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và hộ dân sinh sống tại khu vực 
Mang Cá) và dự án cải thiện môi trường nước. ðẩy nhanh giải ngân vốn ñầu tư công, 
phấn ñấu giải ngân toàn bộ theo kế hoạch năm 2020 trước ngày 30/11/2020.  

ðôn ñốc triển khai lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên ñịa bàn tỉnh. 
Tạo ñiều kiện, hỗ trợ ñể khởi công các dự án ngoài ngân sách.  

4.8 Chỉ ñạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hoá, giáo dục - ñào tạo, 
khoa học - công nghệ, y tế và bảo ñảm an sinh xã hội. Chuẩn bị tốt các ñiều kiện ñể 
tổ chức thành công Festival Huế 2020 và các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. 
Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh các lớp ñầu cấp năm 2020 
bảo ñảm chu ñáo, an toàn, hiệu quả, ñúng quy ñịnh. Quan tâm công tác khám chữa 
bệnh và chăm sóc sức khỏe ban ñầu cho nhân dân; làm tốt công tác y tế dự phòng, 
tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh 
an toàn thực phẩm,...  

Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin theo lộ trình. Tăng cường hạ tầng 
phục vụ xây dựng chính quyền ñiện tử, dịch vụ ñô thị thông minh, tiến tới hình thành 
ñô thị thông minh. Tập trung triển khai hạ tầng và các dịch vụ ñô thị thông minh tại 
Trung tâm Giám sát ñiều hành ñô thị thông minh của tỉnh.  

Tăng cường thông tin, kết nối cung - cầu lao ñộng nhằm ổn ñịnh sản xuất. Tiếp tục 
thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ người lao ñộng bị thôi việc, mất việc làm do 
ảnh hưởng dịch Covid-19. Quan tâm công tác ñào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm 
và ñưa người lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài. Thực hiện tốt chính sách an sinh, 
phúc lợi xã hội. 

4.9 Tiếp tục ñẩy mạnh công tác cải cách hành chính. ðẩy mạnh dịch vụ công 
trực tuyến toàn tỉnh nhằm hướng ñến nền hành chính thân thiện, phục vụ, hiện ñại, 
hiệu quả. Xử lý nghiêm các cơ quan, ñơn vị chậm giải quyết các thủ tục hành chính 
ñể tồn ñọng kéo dài. Thực hiện ñồng bộ các giải pháp cải thiện các chỉ số PAR-Index, 
chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), phấn ñấu vị trí trong top 10 của cả nước; duy trì 
ICT ở hạng mức cao, ñặc biệt nâng cao chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) ñối 
với sự phục vụ của cơ quan nhà nước. Tăng cường quản lý tổ chức bộ máy, kỷ luật, 
kỷ cương hành chính tại các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương.  

4.10 ðảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình 
huống. Trong ñó, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ñịa phương 
năm 2020. Tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, không ñể bị ñộng, bất ngờ. 
Thực hiện quyết liệt, ñồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm; kịp thời ñấu tranh, 
ngăn chặn các hoạt ñộng gây rối an ninh, trật tự công cộng và các loại băng nhóm 
tội phạm, tệ nạn xã hội. ðẩy mạnh thực hiện công tác bảo ñảm trật tự an toàn giao thông. 
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Tăng cường công tác bảo ñảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm tổ chức 
thành công các ngày lễ, sự kiện lớn trong năm: Festival Huế 2020 và ðại hội ñại biểu 
ðảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết.  
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Hội ñồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân trong tỉnh nêu cao 
tinh thần làm chủ, ñoàn kết, nhất trí, phát huy những kết quả ñạt ñược, huy ñộng mọi 
nguồn lực phấn ñấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2020.  

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2020./. 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN A LƯỚI 

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

Số: 01/2020/NQ-HðND   A Lưới, ngày 10 tháng 7 năm 2020 
                 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc ñẩy mạnh các giải pháp thực hiện hoàn thành  

các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI 
KHÓA XI, 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; 
 Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình và kết quả 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm và các giải pháp ñẩy 
mạnh thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; báo cáo 
thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân huyện và ý kiến của các ñại biểu. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Hội ñồng nhân dân huyện tán thành ñánh giá tình hình và kết quả thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm và các giải pháp ñẩy mạnh thực 
hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 ñã nêu trong báo cáo 
của Uỷ ban nhân dân huyện, Hội ñồng nhân dân huyện lưu ý thêm những vấn ñề sau: 

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm 2020 
Năm 2020 là năm cuối thực hiện nghị quyết ðại hội ðảng các cấp; kết thúc 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020; năm có rất nhiều sự kiện lớn, các 
ngày lễ trọng ñại diễn ra trên ñịa bàn; tập trung chuẩn bị và tổ chức ðại hội ðảng các 
cấp tiến tới ðại hội ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ðảng, ñòi hỏi quyết tâm nỗ lực 
rất lớn của toàn ðảng, toàn quân và toàn dân vượt qua khó khăn, tập trung nguồn lực 
thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; hoàn thành 
nhiệm vụ kỳ kế hoạch 2015 - 2020. Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020, bên 
cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta cũng gặp không ít khó khăn: tình hình thế giới, 
khu vực và trong nước diễn biến phức tạp, ñặc biệt là ảnh hưởng của ñại dịch Covid - 19 
ñã làm cho sản xuất, kinh doanh bị ñình trệ, các hoạt ñộng xã hội, nhất là y tế, 
giáo dục - ñào tạo, du lịch, văn hóa và ñời sống của Nhân dân bị ảnh hưởng; sản xuất 
nông nghiệp cũng gặp không ít khó khăn: dịch tả lợn Châu Phi, bệnh lở mồm long móng 
trên ñàn gia súc, bệnh khảm lá sắn; tác ñộng bất lợi của biến ñổi khí hậu như: hạn hán, 
giông lốc… ảnh hưởng rất lớn ñến sản xuất và ñời sống của Nhân dân. Tuy nhiên, với 
sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự ñồng thuận của Nhân dân nên chúng ta 
vẫn thu ñược nhiều kết quả, bước ñầu ñã cơ bản kiểm soát ñược bệnh dịch Covid - 19, 
ngăn chặn sự lây lan trong cộng ñồng, bảo ñảm an toàn về tính mạng và sức khỏe của 
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người dân; hoàn thành việc chi trả cho ñối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, ñối tượng 
có công với cách mạng, bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng do ñại dịch Covid - 19. Thu ngân sách 
ñạt 50,5% kế hoạch, sản xuất nông nghiệp ñạt ñược một số kết quả quan trọng, ñời sống 
của Nhân dân cơ bản ổn ñịnh. Bước vào giai ñoạn phòng, chống dịch trong trạng thái 
bình thường mới, tiếp tục thực hiện cuộc vận ñộng “toàn dân ñoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, ñô thị văn minh”, phong trào “ngày Chủ nhật xanh” ñược duy trì; 
hoạt ñộng du lịch có nhiều khởi sắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
ổn ñịnh; chủ quyền an ninh biên giới quốc gia ñược giữ vững... 

Bên cạnh những kết quả ñạt ñược, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 
huyện vẫn còn bộc lộ những hạn chế ñó là: kinh tế phát triển chưa bền vững, ñời sống 
Nhân dân vẫn còn gặp khó khăn, công tác quản lý nhà nước về ñất ñai, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng ñất còn bất cập, bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế; 
tình trạng khai thác rừng trái pháp luật, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép có 
chiều hướng tăng. Một số kế hoạch, ñề án chưa ñược thực hiện theo ñúng kế hoạch; 
kết quả thực hiện một số ñề án hiệu quả thấp, giải ngân nguồn vốn ñầu tư công còn chậm. 
Tình hình huy ñộng nguồn lực cho giảm nghèo bền vững còn gặp khó khăn. Công tác 
khám, chữa bệnh chưa tốt; nạn tảo hôn vẫn còn xảy ra; tình trạng sinh con thứ 3 trở lên 
còn cao. Ý chí tự lực, tự cường trong Nhân dân chuyển biến chậm. Kỷ luật, kỷ cương 
hành chính chưa nghiêm; tổ chức thực hiện và thi hành pháp luật còn nhiều hạn chế; 
thanh tra, kiểm tra, giám sát hiệu quả chưa cao. Hoạt ñộng của các loại tội phạm 
ngày càng diễn biến phức tạp; trật tự an toàn xã hội trên một số lĩnh vực, ñịa bàn còn 
tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn ñịnh. 

2. Nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản 6 tháng cuối năm 2020 
ðể hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần quyết ñịnh 

thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020; ngoài các 
nhiệm vụ và giải pháp ñã nêu trong báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện, Hội ñồng 
nhân dân huyện ñề nghị quan tâm thêm các nhiệm vụ và giải pháp sau: 

a) Tiếp tục nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép": vừa phòng, chống dịch bệnh 
Covid - 19 có hiệu quả, không ñược chủ quan, lơ là, kiểm soát tốt dịch bệnh, không 
ñể lây lan trong cộng ñồng; vừa thực hiện quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp 
ñẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn ñấu ñạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch 
năm 2020. 

Tăng cường chỉ ñạo sản xuất vụ Hè Thu 2020, chủ ñộng các phương án ứng phó 
với nguy cơ hạn hán kéo dài tác ñộng ñến sản xuất nông nghiệp, ñẩy mạnh ứng dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật, thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ 
thiết thực cho phát triển sản xuất nông lâm nghiệp; ñẩy nhanh tái ñàn lợn gắn với 
khống chế dịch tả lợn Châu Phi cùng các biện pháp khác, bảo ñảm quyền lợi của 
người tiêu dùng. Chuẩn bị tốt các ñiều kiện phục vụ sản xuất vụ ðông Xuân 2020 - 2021; 
chủ ñộng các phương án phòng cháy chữa cháy rừng, thường xuyên cập nhật thông tin 
dự báo thời tiết ñể chủ ñộng phòng tránh lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thấp 
nhất thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn gây ra. Triển khai nghị quyết ðại hội ðại biểu 
ðảng bộ huyện lần thứ XII ñể phục vụ việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và dự toán ngân sách huyện năm 2021, phục vụ cho kỳ họp thứ 11 vào cuối năm 2020 
ñể quyết ñịnh những vấn ñề quan trọng của ñịa phương theo thẩm quyền. 
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b) ðẩy mạnh thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn ñể hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 
ñược giao; có giải pháp bồi dưỡng nguồn thu, quan tâm thu hút ñầu tư, tạo ñiều kiện 
thuận lợi ñể thúc ñẩy phát triển kinh tế; thành lập các Hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt ñộng 
có hiệu quả. Tăng cường quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận 
thương mại, trốn thuế. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách, triệt ñể tiết kiệm chi 
theo chỉ ñạo của Thủ tướng Chính phủ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao 
chất lượng và hiệu quả các dự án ñầu tư, ñẩy nhanh tiến ñộ giải ngân các nguồn vốn, 
thanh quyết toán kịp thời các công trình xây dựng cơ bản, không ñể nợ ñọng; tập 
trung vốn cho các dự án phát triển hạ tầng trọng ñiểm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. 

Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, khoáng sản. 
ðẩy mạnh công tác bảo vệ và phát triển rừng, nhất là rừng phòng hộ, củng cố các 
Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững, phát triển trồng rừng gỗ lớn; thực hiện nghiêm 
chủ trương ñóng cửa rừng tự nhiên; quan tâm bảo vệ môi trường, chủ ñộng ứng phó 
với biến ñổi khí hậu.  

c) Tiếp tục chỉ ñạo kiện toàn bộ máy sau ðại hội ðảng các cấp; tổ chức thực hiện 
tốt Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát 
triển tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2045 và Nghị quyết số 
83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ về chương trình hành ñộng của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị. Chấn chỉnh lề 
lối làm việc, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; ñẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính từ huyện ñến các xã, thị trấn ñáp ứng nhu cầu phục vụ ngày càng tốt hơn 
cho Nhân dân. Thực hiện ñầy ñủ chế ñộ thông tin, báo cáo, làm tốt công tác thi ñua 
khen thưởng, tìm ra những nhân tố mới, những ñiển hình tiên tiến ñể nhân rộng. 
 Tập trung giải quyết kịp thời, có trách nhiệm các ý kiến, kiến nghị của cử tri, 
các khiếu nại, tố cáo của công dân, xử lý tốt những vấn ñề còn tồn ñọng. Tổ chức tốt 
việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong cán bộ và Nhân dân, phổ biến 
các Luật mới có hiệu lực thi hành ñể pháp luật thực sự ñi vào cuộc sống phục vụ cho 
mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục học tập và làm 
theo tư tưởng, ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên ñề năm 2020. 

Nâng cao chất lượng công tác của các cơ quan bảo vệ pháp luật, khắc phục các 
bất cập trong hoạt ñộng ñiều tra, khởi tố, truy tố; ñổi mới hoạt ñộng tố tụng, xét xử 
các vụ án; ñẩy mạnh công tác thi hành án; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh 
ñáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

d) Quan tâm chuẩn bị tổ chức các ngày lễ lớn của quê hương, ñất nước trong 6 
tháng cuối năm: 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7), tổ chức thăm hỏi, ñộng viên 
các gia ñình chính sách, người có công với cách mạng; thực hiện ñạo lý “uống nước 
nhớ nguồn”, ñền ơn ñáp nghĩa; ñặc biệt là ðại hội ðại biểu ðảng bộ huyện lần thứ XII, 
ðại hội ðại biểu ðảng bộ tỉnh lần thứ XVI; kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám 
và Quốc khánh 02/9; 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 
(18/11); 76 năm ngày thành lập Quân ñội nhân dân Việt Nam (22/12); làm tốt công 
tác tuyên truyền, phát ñộng các phong trào thi ñua yêu nước trong toàn thể cán bộ và 
Nhân dân ñể thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, lập 
thành tích chào mừng ðại hội ðại biểu ðảng bộ huyện lần thứ XII, ðại hội ðại biểu 
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ðảng bộ tỉnh lần thứ XVI và ðại hội ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ðảng. Tiếp tục 
thực hiện cuộc vận ñộng “Toàn dân ñoàn kết xây dựng Nông thôn mới, ñô thị văn minh”, 
phong trào “ngày Chủ nhật xanh”. Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững; quyết tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo theo kế hoạch; quan tâm các 
chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; công khai việc hỗ trợ người dân gặp khó 
khăn do ñại dịch Covid - 19 ñể người dân giám sát, ñồng thời tăng cường kiểm tra, 
kiểm soát ñể hỗ trợ ñúng ñối tượng, không ñể trục lợi chính sách. Gắn ñào tạo nghề, 
giải quyết việc làm cho thanh niên, lao ñộng nông thôn với nhu cầu thị trường, với 
doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc ñóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo ñảm an toàn cho người lao ñộng. 

ñ) Nâng cao chất lượng phong trào “toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa”, 
chỉ ñạo xây dựng cơ quan văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, gia ñình văn hóa theo 
kế hoạch. ðẩy mạnh thông tin, tuyên truyền xúc tiến du lịch nội ñịa với thông ñiệp du lịch 
Việt Nam an toàn, người Việt Nam ñi du lịch Việt Nam. Phát triển thể dục thể thao 
quần chúng, bồi dưỡng tài năng trẻ; chăm sóc và bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên, 
công tác gia ñình, bình ñẳng giới; phát huy vai trò người cao tuổi. Khai thác hiệu quả 
hoạt ñộng của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện; tăng cường thông tin 
truyền thông về những thành công trong phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện tốt 
chính sách dân tộc, tôn giáo.   

e) Tiếp tục thực hiện ñổi mới căn bản toàn diện giáo dục và ñào tạo, ñặc biệt là 
việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tổ chức nghiêm túc, an toàn kỳ 
thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Chỉ ñạo các trường làm tốt công tác tuyển sinh ñầu cấp, 
huy ñộng học sinh ra lớp ñạt chỉ tiêu kế hoạch; chuẩn bị tốt các ñiều kiện khai giảng 
năm học mới 2020 - 2021 trên toàn huyện; xây dựng và hoàn thành hồ sơ công nhận 
trường ñạt chuẩn quốc gia năm 2020; nâng tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày ñối với các 
cấp học, triển khai thực hiện chương trình ñổi mới bộ sách giáo khoa lớp 1. Giữ vững 
kết quả ñạt chuẩn và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, 
phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập Trung học cơ sở, xóa mù chữ; tổ chức sắp xếp lại 
các cơ sở giáo dục trên ñịa bàn theo kế hoạch. 
 g) Cải thiện ñiều kiện chăm sóc sức khỏe ban ñầu cho Nhân dân, nâng cao 
chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; cải thiện thái ñộ ứng xử với người bệnh 
và y ñức của người thầy thuốc; quan tâm y tế dự phòng, không ñể dịch bệnh lây lan, 
chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn 
thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng. 
Thực hiện có hiệu quả Luật Bảo hiểm y tế, cải cách thủ tục hành chính trong khám 
chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân. Tiếp tục 
thực hiện chính sách Dân số và phát triển, quyết tâm ngăn chặn, ñẩy lùi nạn tảo hôn; 
giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; thực hiện các giải pháp phát triển dân số bền vững.   

h) Củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận 
biên phòng toàn dân vững chắc. Xây dựng lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, dự bị 
ñộng viên vững mạnh toàn diện. Tăng cường giáo dục quốc phòng toàn dân, xây dựng 
khu vực phòng thủ vững chắc. Chủ ñộng các phương án phòng chống ñịch xâm nhập, 
tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra, không ñể bị ñộng, bất ngờ. 
Kiểm soát chặt chẽ việc xuất nhập cảnh; quản lý người qua lại ñường mòn, lối mở 



CÔNG BÁO/Số 46/Ngày 30-7-2020 21

 

 

 

trên các tuyến biên giới ñường bộ. Tập trung cao ñiểm bảo vệ ðại hội ðại biểu ðảng bộ 
huyện lần thứ XII, ðại hội ðại biểu ðảng bộ tỉnh lần thứ XVI tiến tới ðại hội ðại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của ðảng. Phát huy vai trò của công an chính quy tại các xã; 
ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, bảo ñảm giữ vững 
an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Triển khai có hiệu quả các chương trình 
quốc gia về phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy; kiên quyết ñấu tranh, triệt phá các 
loại tội phạm, kiểm soát ñịa bàn không ñể xảy ra các hoạt ñộng truyền ñạo trái phép; 
lôi kéo, tụ tập ñông người gây mất trật tự xã hội. Kết hợp tốt nhiệm vụ quốc phòng, 
an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; bảo ñảm trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn 
giao thông. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
Giao Uỷ ban nhân dân huyện triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ ñạo các ngành, 

các cấp cụ thể hoá các chỉ tiêu kế hoạch còn lại của năm 2020 và các giải pháp ñể 
hoàn thành cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020. 

 Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, các Tổ 
ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các thành viên phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, 
vận ñộng và cùng với Nhân dân tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết, tăng cường 
giám sát việc thực hiện nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ. 

Hội ñồng nhân dân huyện kêu gọi các cấp, các ngành, các ñoàn thể, các cơ quan 
hữu quan và toàn thể Nhân dân huyện nhà làm tốt hơn nữa trách nhiệm của mình, 
hưởng ứng tích cực các phong trào thi ñua yêu nước, hăng hái trong lao ñộng sản xuất, 
công tác, chung sức chung lòng, phấn ñấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2020, lập thành tích xuất sắc chào mừng ðại hội ðại biểu 
ðảng bộ huyện lần thứ XII, ðại hội ðại biểu ðảng bộ tỉnh lần thứ XVI tiến tới ðại hội 
ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ðảng. 

 Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khoá XI, kỳ họp 
thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 
tháng 7 năm 2020./. 
    
 

 
CHỦ TỊCH 

 
Hồ ðàm Giang                               
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN A LƯỚI 

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

Số: 02/2020/NQ-HðND  A Lưới, ngày 10 tháng 7 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về kế hoạch ñầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 

của huyện A Lưới thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI 
KHÓA XI, 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 Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện 

về việc ñề nghị Hội ñồng nhân dân huyện thông qua Nghị quyết về kế hoạch ñầu tư 
công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của huyện A Lưới thuộc nguồn vốn ngân sách 
huyện quản lý; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội Hội ñồng nhân dân huyện 
và ý kiến thảo luận của các ñại biểu.  

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Hội ñồng nhân dân huyện tán thành và thông qua Kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của huyện A Lưới thuộc nguồn vốn ngân sách huyện 
quản lý như sau: 

Tổng mức ñầu tư công giai ñoạn 2021 - 2025: 176.000.000.000 ñồng. 
(Một trăm bảy mươi sáu tỷ ñồng) 

Trong ñó: 
a) Công trình chuyển tiếp: 12.500.000.000 ñồng. 
b) Công trình khởi công mới: 163.500.000.000 ñồng, cụ thể: 
- Nguồn kiến thiết thị chính: 77.000.000.000 ñồng; 
- Nguồn cân ñối ngân sách huyện, xã: 63.000.000.000 ñồng; 
- Nguồn bị ảnh hưởng do thủy ñiện A Lưới: 23.500.000.000 ñồng. 

(Có phụ lục kèm theo) 

ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Kế hoạch ñầu tư 
công trung hạn 5 năm giai ñoạn 2021 - 2025 của huyện A Lưới thuộc nguồn vốn ngân sách 
huyện quản lý ñược ñiều chỉnh theo ñúng quy ñịnh của Luật ðầu tư công, văn bản 
hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan. 
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Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn ñề phát sinh, Ủy ban nhân dân huyện 
phối hợp với Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện xem xét, giải quyết và báo cáo 
Hội ñồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất. 

ðiều 3. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, 
các Tổ ñại biểu và các ðại biểu Hội ñồng nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ 
phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và 
các thành viên tuyên truyền, vận ñộng Nhân dân hưởng ứng tổ chức thực hiện Nghị quyết 
ñạt hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khoá XI, kỳ họp thứ 10 
thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17  tháng 7 
năm 2020./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
Hồ ðàm Giang                               
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 67/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 
Về tình hình kết quả thực hiện các năm doanh nghiệp, cải thiện 

môi trường ñầu tư kinh doanh trên ñịa bàn tỉnh 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10 

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

Căn cứ Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân ngày 20 
tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về việc thành lập ðoàn giám sát về tình hình kết quả thực hiện các 
năm doanh nghiệp, cải thiện môi trường ñầu tư kinh doanh trên ñịa bàn tỉnh; 

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 74/BC-ðGS ngày 13 tháng 7 năm 2020 của 
ðoàn giám sát Hội ñồng nhân dân tỉnh kết quả giám sát về tình hình kết quả thực hiện 
các năm doanh nghiệp, cải thiện môi trường ñầu tư kinh doanh trên ñịa bàn tỉnh và 
ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Hội ñồng nhân dân tỉnh tán thành nội dung Báo cáo kết quả giám sát 
của ðoàn giám sát về tình hình kết quả thực hiện các năm doanh nghiệp, cải thiện 
môi trường ñầu tư kinh doanh trên ñịa bàn tỉnh; ñồng thời nhấn mạnh: 

Trong những năm qua, kết quả thực hiện các năm doanh nghiệp, cải thiện 
môi trường ñầu tư kinh doanh trên ñịa bàn tỉnh ñạt ñược nhiều kết quả tích cực, số thu 
ngân sách của khu vực doanh nghiệp chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu nguồn thu ngân sách; 
số lượng lao ñộng làm việc không ngừng tăng cao; công tác cải cách hành chính ñược 
chú trọng, thủ tục hành chính ngày càng ñược rút ngắn; công tác xúc tiến, thu hút ñầu tư 
hoạt ñộng hiệu quả; chất lượng phục vụ công dân và doanh nghiệp ngày càng ñược 
nâng cao; môi trường ñầu tư kinh doanh không ngừng ñược cải thiện. 
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Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả ñạt ñược, vẫn còn những tồn tại, hạn chế sau: 

Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, ñịa phương trong giải quyết các vấn ñề 
liên quan ñến công tác chuẩn bị ñầu tư, thủ tục về ñất ñai, quy hoạch chưa chặt chẽ, 
thống nhất. Thời gian thực hiện các thủ tục của một dự án ngoài ngân sách vẫn còn 
chậm, kéo dài. Tình trạng chồng chéo quy hoạch tại các vị trí kêu gọi ñầu tư vẫn còn 
xảy ra phổ biến. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện nhiều công trình, 
dự án trên ñịa bàn vẫn còn kéo dài. Việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ, ưu ñãi còn 
nhiều khó khăn. Hạ tầng kỹ thuật tại các Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 
còn thiếu ñồng bộ. Số lượng doanh nghiệp trên ñịa bàn chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ 
và vừa nên năng lực sản xuất, hiệu quả hoạt ñộng và khả năng cạnh tranh sản phẩm 
của doanh nghiệp chưa cao, sự am hiểu về pháp luật và năng lực quản trị ñiều hành 
doanh nghiệp còn hạn chế. 

ðiều 2. ðể tiếp tục thực hiện phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường 
ñầu tư kinh doanh của tỉnh trong thời gian tới, Hội ñồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban 
nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến các 
chính sách pháp luật của nhà nước và chính sách hỗ trợ, ưu ñãi của tỉnh ñến cộng ñồng 
doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. ðẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi, thu hút các 
tập ñoàn, doanh nghiệp lớn ñầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, thế mạnh phát triển của 
tỉnh. ðặc biệt, thu hút vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp có quy mô lớn, nông nghiệp 
công nghệ cao, nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị. 

2. Tiếp tục quyết liệt chỉ ñạo, tập trung công tác cải cách hành chính, cải thiện 
môi trường ñầu tư kinh doanh, nhất là trong các lĩnh vực thuế, hải quan, ñất ñai, xây dựng, 
ñăng ký kinh doanh. Rà soát, cắt giảm các quy trình, thủ tục hành chính, phát huy hơn 
hiệu quả mô hình một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết 
thủ tục hành chính; phát huy sức mạnh của chính quyền ñiện tử nhằm hỗ trợ tối ña cho 
các các nhà ñầu tư, các doanh nghiệp, tạo môi trường ñể kêu gọi, xúc tiến ñầu tư. Bố trí 
cán bộ, công chức có trình ñộ chuyên môn, ñạo ñức nghề nghiệp trong công tác 
tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Nghiên cứu thành lập tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp 
hoàn thiện hồ sơ ñăng ký và thực hiện dự án. 

3. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quá trình giải quyết vướng mắc nhằm ñạt 
hiệu quả cao trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch cho nhà ñầu tư. 
ðẩy nhanh tiến ñộ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cho các dự án. Rà soát, 
ñánh giá tình hình hoạt ñộng ñối với các dự án ñược nhà nước cho thuê ñất trên 
ñịa bàn tỉnh.  

4. Chỉ ñạo Sở Kế hoạch và ðầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, 
ñánh giá tình hình hoạt ñộng của các doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh. Báo cáo tổng kết 
ñánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Chính phủ giai ñoạn 2016 - 2020 và xây dựng 
ñề án phát triển doanh nghiệp giai ñoạn 2021 - 2025. Khẩn trương rà soát, ñiều chỉnh 
quy trình, thủ tục, ñiều kiện, hồ sơ liên quan ñến các chính sách ñã ñược Hội ñồng 
nhân dân tỉnh ban hành. 
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5. Tập trung rà soát, ñánh giá lại các quy hoạch chưa hoặc chậm triển khai, 
ñiều chỉnh một số quy hoạch không có tính khả thi, không còn phù hợp với tình hình 
thực tế của các ñịa phương. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ñịa phương 
trong công tác lập và ñiều chỉnh quy hoạch. Nghiên cứu chính sách hỗ trợ chuyển ñổi 
ñất trồng rừng kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. 

6. Chỉ ñạo nghiên cứu, ban hành quy ñịnh cụ thể về trách nhiệm của từng ñơn vị, 
từng cấp, từng ngành trong việc giải quyết các công việc liên quan ñến thủ tục ñầu tư 
theo quy ñịnh của pháp luật.  

7. Chỉ ñạo Sở Kế hoạch và ðầu tư thường xuyên phối hợp các cơ quan, ñơn vị 
liên quan, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ñịnh kỳ tổ chức ñối thoại, tháo gỡ các khó khăn, 
vướng mắc liên quan ñến hoạt ñộng ñầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật của Trung ương 
và chính sách hỗ trợ ñịa phương ñến cộng ñồng doanh nghiệp. 

8. Cân ñối, bố trí kinh phí ñầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, ñiện nước ñến chân 
hàng rào các khu công nghiệp, xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại các khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp trong giai ñoạn 2021 - 2025. 

9. Chỉ ñạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ñịa phương, cơ quan, 
ñơn vị ñẩy mạnh tiến ñộ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về ñất ñai của tỉnh. Sớm 
hoàn thành cơ sở dữ liệu về ñất ñai ñối với các ñịa ñiểm thu hút, ưu ñãi ñầu tư trên 
ñịa bàn tỉnh.  

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết và chỉ ñạo thực hiện 
những kiến nghị của ðoàn giám sát Hội ñồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo kết quả 
giám sát số 74/BC-ðGS ngày 13 tháng 7 năm 2020 của ðoàn giám sát Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc tình hình kết quả thực hiện các năm doanh nghiệp, 
cải thiện môi trường ñầu tư kinh doanh trên ñịa bàn tỉnh. 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2020./. 

 
 

CHỦ TỊCH 

Lê Trường Lưu 
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HỘI  ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

  Số: 68/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Kết quả giám sát việc chấp hành các quy ñịnh pháp luật trong lĩnh vực  

công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân 
giai ñoạn 2017 - 2019 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP LẦN THỨ 10 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân ngày 20 

tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2020; 
Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh về việc thành lập ðoàn giám sát việc chấp hành các quy ñịnh pháp luật 
trong lĩnh vực công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; 

Xét ñề nghị của ðoàn giám sát Hội ñồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo kết quả 
giám sát việc chấp hành các quy ñịnh pháp luật trong lĩnh vực công tác tiếp công dân 
và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân giai ñoạn 2017 - 2019; ý kiến thảo luận 
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Hội ñồng nhân dân tỉnh tán thành nội dung Báo cáo kết quả giám sát việc 
chấp hành các quy ñịnh pháp luật trong lĩnh vực công tác tiếp công dân và giải quyết 
khiếu nại tố cáo của công dân giai ñoạn 2017 - 2019 và nhấn mạnh một số vấn ñề sau: 

Hội ñồng nhân dân tỉnh ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Ủy ban nhân dân 
các cấp cùng các sở, ban ngành và các cơ quan, ñơn vị có liên quan trong việc chấp hành 
các quy ñịnh pháp luật trong lĩnh vực công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại 
tố cáo của công dân giai ñoạn 2017 - 2019. Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân 
trên ñịa bàn tỉnh ñược quan tâm triển khai hiện thực ñạt kết quả khá tốt. ðã tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức, qua ñó góp phần nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm của cán bộ, công chức và của người dân. ðội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp 
thực hiện nhiệm vụ ñược củng cố, từng bước nâng cao trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ, 
ñáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và giám ñốc các sở, thủ trưởng cơ quan ban 
ngành ñã ý thức ñược trách nhiệm tiếp công dân ñịnh kỳ theo ñúng quy ñịnh. Công tác 
tiếp nhận, xử lý ñơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo ñã có những chuyển biến tích cực, 
cơ bản ñúng trình tự, thủ tục, ñảm bảo về thời hạn, ñúng thẩm quyền; nhiều biện pháp 
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linh hoạt ñược áp dụng phù hợp với tình hình thực tế ở từng ñịa phương, cơ sở; việc 
ñối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại ñã ñược chú trọng hơn. Một số nơi làm 
tốt công tác hòa giải cơ sở. Nhiều vụ khiếu nại, tố cáo ñông người, phức tạp, kéo dài ñã 
ñược tập trung chỉ ñạo giải quyết.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả ñã ñạt ñược, công tác tiếp công dân và giải quyết 
khiếu nại tố cáo của công dân trên ñịa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất ñịnh 
ñã nêu tại Báo cáo kết quả giám sát.  

ðiều 2. ðể thực hiện tốt hơn các quy ñịnh của pháp luật về công tác tiếp công dân 
và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong thời gian ñến, Hội ñồng nhân dân tỉnh 
yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế ñã nêu tại báo cáo 
của ðoàn giám sát; ñồng thời tập trung chỉ ñạo, thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Tiếp tục tập trung chỉ ñạo và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 35/TW 
của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng ñối với công tác tiếp công dân và 
giải quyết khiếu nại tố cáo; Quy ñịnh 11-Qði/TW của Bộ Chính trị ngày 18 tháng 02 
năm 2019, Quy ñịnh 2083-Qð/TU, ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về trách nhiệm của người ñứng ñầu cấp ủy trong việc tiếp dân, ñối thoại trực tiếp 
với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; các quy ñịnh của pháp luật về 
tiếp công dân, xử lý ñơn thư khiếu nại, tố cáo. Gắn trách nhiệm của người ñứng ñầu 
trong tiếp công dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo. 

2. Chỉ ñạo tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, 
phổ biến, triển khai các quy ñịnh pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
rà soát ñội ngũ công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ñể 
bố trí, sắp xếp phù hợp; tăng cường ñào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn 
nghiệp vụ cũng như kỹ năng, ñạo ñức nghề nghiệp, nhằm ñáp ứng yêu cầu công tác. 

3. Chỉ ñạo thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở ñảm bảo 
ñúng quy ñịnh, quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết; công khai, minh bạch trong 
công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ñể người dân biết, giám sát, tham gia ý kiến; 
tiếp tục quan tâm chỉ ñạo giải quyết dứt ñiểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn ñọng. 

4. Có giải pháp nâng cao tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của 
thủ trưởng các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp trên ñịa bàn tỉnh ñạt bằng 
hoặc cao hơn mức bình quân chung của cả nước.  

5. Tiến hành rà soát, sửa ñổi các văn bản chưa ñúng quy ñịnh của pháp luật 
hiện hành hoặc chưa phù hợp với thực tiễn của ñịa phương, nhất là các văn bản 
liên quan ñến lĩnh vực ñất ñai ñể hạn chế khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực này. 
ðặc biệt là sửa ñổi Quyết ñịnh số 20/2015/Qð-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh 
về Quy chế tiếp công dân trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

6. Chỉ ñạo tăng cường công tác ñối thoại; chú trọng công tác hòa giải nhằm 
giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo mới phát sinh; tổ chức sơ kết thực hiện 
Luật hòa giải ñể ñánh giá, nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của các Tổ hòa giải nhằm 
giải quyết những tranh chấp phát sinh ngay từ cơ sở. 
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7. Chỉ ñạo ñầu tư ñúng mức cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tiếp 
công dân tại cấp xã, nhất là ñịa ñiểm tiếp công dân. Bố trí ñủ kinh phí ñể thực hiện 
chế ñộ bồi dưỡng tiếp công dân, xử lý ñơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
theo quy ñịnh. 

8. ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân và 
giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân. 

9. Chỉ ñạo tăng cường hoạt ñộng thanh tra, nhất là thanh tra trách nhiệm của 
người ñứng ñầu trong việc chấp hành pháp luật tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, 
tố cáo. Cương quyết xử lý nghiêm ñối với những tập thể và cá nhân vi phạm.  

ðiều 3. Tổ chức thực hiện: 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2020./. 

 
CHỦ TỊCH 

 

  Lê Trường Lưu 
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  HỘI ðỒNG NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                              ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
      Số: 69/NQ-HðND                        Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri  
tại Kỳ họp lần thứ 9, Hội ñồng nhân dân tỉnh Khóa VII 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP LẦN THỨ 10 

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

Căn cứ Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân ngày 20 
tháng 11 năm 2015; 

Trên cơ sở xem xét Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại 
Kỳ họp lần thứ 9 của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các 
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Hội ñồng nhân dân tỉnh tán thành nội dung báo cáo giám sát của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại Kỳ họp lần thứ 9, 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Khóa VII và nhấn mạnh một số vấn ñề sau:  

Công tác tiếp thu, trả lời và giải quyết kiến nghị của cử tri ñã ñược các cơ quan 
chức năng thực hiện nghiêm túc, chất lượng; các kiến nghị ñược giải quyết ñã từng 
bước ñáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính ñáng của người dân; từ ñó tạo niềm tin, sự 
phấn khởi, ñoàn kết trong nhân dân ñối với sự lãnh ñạo của ðảng, Nhà nước. 

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung giải quyết 
một số kiến nghị của cử tri chưa ñược giải quyết dứt ñiểm, cụ thể như sau: 

1) Chỉ ñạo các ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Huế ñẩy nhanh tiến ñộ giải 
phóng mặt bằng ñối với hai hộ ñầu cầu Vạn Xuân, phường Kim Long, thành phố Huế 
ñể thực hiện dự án nạo vét và kè sông Kẻ Vạn, mở rộng cầu nối giữa ñường 
Phạm Thị Liên ra ñường Lê Duẩn. 

2) Kiến nghị Thanh tra Chính phủ sớm ban hành Kết luận thanh tra ñể có cơ sở 
xem xét xử lý dự án Khu du lịch sinh thái Thác Mơ và Khu du lịch Thác Trượt theo 
quy ñịnh. 

3) Chỉ ñạo sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với sở Tư pháp rà soát các 
văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ñất ñai ñặc biệt là trong công tác cải cách 
thủ tục hành chính liên quan ñến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất và 
quyền sở hữu nhà ở ñảm bảo phù hợp với quy ñịnh của pháp luật hiện hành và tạo 
ñiều kiện thuận lợi cho Nhân dân.  
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4) Chỉ ñạo sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện việc rà soát hồ sơ 
giao ñất cho Trung tâm nghiên cứu cà phê Ba Vì tại xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới 
ñể thu hồi diện tích ñất nêu trên giao lại cho Ủy ban nhân dân huyện A Lưới quản lý, 
sử dụng ñúng mục ñích.  

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả 
thực hiện tại Kỳ họp lần thứ 11, Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

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

 Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2020./.    

 
 
 

                   
                       

                                                                      

 

 

 

 

 

 

  
CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 70/NQ-HðND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2020 
 

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

ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2020 chương trình  
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, 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 Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương 

ñầu tư các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai ñoạn 2016-2020; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 1600/Qð-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
giai ñoạn 2016-2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 40/2017/NQ-HðND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh cơ chế, chính sách huy ñộng nguồn lực ñầu tư 
xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2016-2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 19/2019/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn giai ñoạn 
2016-2020, phân bổ kế hoạch năm 2020 các chương trình mục tiêu quốc gia; ñiều 
chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn giai ñoạn 2016-2020, phân bổ kế hoạch năm 2020 
chương trình mục tiêu “Hỗ trợ ñồng bào dân tộc miền núi theo Quyết ñịnh số 
2085/Qð-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ”; 

Xét Tờ trình số 5938/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn giai ñoạn 2016-2020; 
ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2020 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
bền vững; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của 
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. ðiều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn giai ñoạn 2016-2020 chương trình 
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

(Chi tiết theo phụ lục 1 ñính kèm) 
ðiều 2. ðiều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2020 chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững. 
(Chi tiết theo phụ lục 2 ñính kèm) 
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ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2020./. 

      

 
   

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 1. ðiều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn giai ñoạn 2016-2020 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
(vốn ñầu tư phát triển) 

(Kèm theo Nghị quyết số 70/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
                                                                                                                                       ðơn vị tính: Triệu ñồng 

  Danh mục dự án 
ðịa ñiểm 
xây dựng 

Thời gian 
thực hiện 

Quy mô 
ñầu tư 

Kế hoạch trung hạn giai 
ñoạn 2016-2020 HðND tỉnh 

ñã thông qua 

Kế hoạch trung hạn giai ñoạn 
2016-2020 ñiều chỉnh 

Ghi 
chú 

Tổng 
số 

Trong ñó 

Tổng 
số 

Trong ñó 

NSTW 
hỗ trợ 

Vốn ñối 
ứng của ñịa 
phương và 
các nguồn 
huy ñộng 
hợp pháp 

khác 

NSTW 
hỗ trợ 

Vốn ñối 
ứng của ñịa 
phương và 
các nguồn 
huy ñộng 
hợp pháp 

khác 

                        

  Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững       2.198 1.860 338 2.010 1.860 150   

  Dự án 2: Chương trình 135       2.198 1.860 338 2.010 1.860 150   

  

Tiểu dự án 1: Hỗ trợ ñầu tư cơ sở hạ tầng 
cho các xã ñặc biệt khó khăn, xã biên giới, 
xã an toàn khu; các thôn bản ñặc biệt khó 
khăn 

      2.198 1.860 338 0 0 0 

  

  Các thôn ñặc biệt khó khăn       2.198 1.860 338 0 0 0   

I Công trình khởi công mới 2020       870 780 90 0 0 0   

  Huyện Nam ðông N.ðông     320 280 40 0 0 0   

1 
ðường dây ñiện xương cá khu dân cư Kazan, 
thôn Dỗi, xã Thượng  Lộ 

N.ðông 2019-2020 
ðường dây 
ñiện hạ thế 
dài 513m 

320 280 40 0 0 0 
  

  Huyện Phong ðiền P.ðiền     550 500 50 0 0 0   

2 
Bê tông hóa tuyến ñường thôn Phong Thu, bản 
Hạ Long, xã Phong Mỹ  

P.ðiền 2019-2020 500m 550 500 50 0 0 0 
  

II Công trình khởi công mới 2020 (phần bổ sung)        1.328 1.080 248 0 0 0   

  Huyện Nam ðông N.ðông     200 180 20 0 0 0   
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  Danh mục dự án 
ðịa ñiểm 
xây dựng 

Thời gian 
thực hiện 

Quy mô 
ñầu tư 

Kế hoạch trung hạn giai 
ñoạn 2016-2020 HðND tỉnh 

ñã thông qua 

Kế hoạch trung hạn giai ñoạn 
2016-2020 ñiều chỉnh 

Ghi 
chú 

Tổng 
số 

Trong ñó 

Tổng 
số 

Trong ñó 

NSTW 
hỗ trợ 

Vốn ñối 
ứng của ñịa 
phương và 
các nguồn 
huy ñộng 
hợp pháp 

khác 

NSTW 
hỗ trợ 

Vốn ñối 
ứng của ñịa 
phương và 
các nguồn 
huy ñộng 
hợp pháp 

khác 

1 ðường sản xuất Pa Xây, thôn Dỗi, xã Thượng Lộ N.ðông 2019-2020 

180m ñường 
cấp phối 

(nền ñường 
4m, mặt 

ñường 3m) 
có gia cố 
BTXM; 

công trình 
trên tuyến 

200 180 20 0 0 0 

  

  Huyện Phong ðiền P.ðiền     420 360 60 0 0 0   

2 
Bê tông hóa tuyến ñường thôn Phong Thu, bản 
Hạ Long, xã Phong Mỹ  

P.ðiền 2019-2020 

250m ñường 
BT (nền 

ñường 5m, 
mặt 3m); 
công trình 
trên tuyến. 

420 360 60 0 0 0 

  

  Huyện Phú Lộc P.Lộc     708 540 168 0 0 0   

3 ðường giao thông bản Phúc Lộc, xã Xuân Lộc P.Lộc 2019-2020 

295m ñường 
BT (nền 

ñường 5m, 
mặt 3,5m); 
công trình 
trên tuyến. 

708 540 168 0 0 0 

  

III 
Công trình khởi công mới 2020 ñề nghị ñiều 
chỉnh, bổ sung 

            2.010 1.860 150   

  Huyện Nam ðông N.ðông           550 500 50   
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  Danh mục dự án 
ðịa ñiểm 
xây dựng 

Thời gian 
thực hiện 

Quy mô 
ñầu tư 

Kế hoạch trung hạn giai 
ñoạn 2016-2020 HðND tỉnh 

ñã thông qua 

Kế hoạch trung hạn giai ñoạn 
2016-2020 ñiều chỉnh 

Ghi 
chú 

Tổng 
số 

Trong ñó 

Tổng 
số 

Trong ñó 

NSTW 
hỗ trợ 

Vốn ñối 
ứng của ñịa 
phương và 
các nguồn 
huy ñộng 
hợp pháp 

khác 

NSTW 
hỗ trợ 

Vốn ñối 
ứng của ñịa 
phương và 
các nguồn 
huy ñộng 
hợp pháp 

khác 

1 ðường bê tông thôn 6 xã Thượng Long N.ðông 2020 

350m ñường 
bê tông; 

công trình 
trên tuyến 

      550 500 50 

  

  Huyện A Lưới A.Lưới           710 660 50   

2 ðường sản xuất từ thôn A Huor Pa E ñến ñồi A Bia A.Lưới 2020 

1.000m ñường 
cấp phối; công 

trình trên 
tuyến. 

      710 660 50 

  

3 Thủy lợi khe Chaih, thôn Tru-Chaih A.Lưới 2020 1 CT       750 700 50   
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Phụ lục 2. ðiều chỉnh, bổ sung kế hoạch 2020 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
(Kèm theo Nghị quyết số 70/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

                                                                                                                                                       ðơn vị tính: Triệu ñồng 

  Danh mục dự án 
ðịa ñiểm 
xây dựng 

Thời gian 
thực hiện 

Quy mô ñầu tư 

Kế hoạch năm 2020 
HðND tỉnh ñã thông 

qua 

Kế hoạch năm 2020 
ñiều chỉnh 

Ghi 
chú 

Tổng 
số 

Trong ñó 
Tổng 

số 

Trong ñó 

ðTPT SN 
ðTPT 
(vốn 
NN) 

SN 

                        

  Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững       1.860 1.860   1.860 1.860     

  Dự án 2: Chương trình 135       1.860 1.860   1.860 1.860     

  
Tiểu dự án 1: Hỗ trợ ñầu tư cơ sở hạ tầng cho 
các xã ñặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an 
toàn khu; các thôn bản ñặc biệt khó khăn 

      1.860 1.860   0 0   

  

  Các thôn ñặc biệt khó khăn       1.860 1.860   0 0     

I Công trình khởi công mới 2020       780 780   0 0     

  Huyện Nam ðông N.ðông     280 280   0 0     

1 
ðường dây ñiện xương cá khu dân cư Kazan, 
thôn Dỗi, xã Thượng Lộ 

N.ðông 2019-2020 
ðường dây ñiện hạ thế 

dài 513m 
280 280   0 0   

  

  Huyện Phong ðiền P.ðiền     500 500   0 0     

2 
Bê tông hóa tuyến ñường thôn Phong Thu, bản 
Hạ Long, xã Phong Mỹ  

P.ðiền 2019-2020 500m 500 500   0 0   
  

II 
Công trình khởi công mới 2020 (phần bổ 
sung)  

      1.080 1.080   0 0     

  Huyện Nam ðông N.ðông     180 180   0 0     

1 ðường sản xuất Pa Xây, thôn Dỗi, xã Thượng Lộ N.ðông 2019-2020 

180m ñường cấp phối 
(nền ñường 4m, mặt 
ñường 3m) có gia cố 

BTXM; công trình trên 
tuyến 

180 180   0 0   

  

  Huyện Phong ðiền P.ðiền     360 360   0 0     
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  Danh mục dự án 
ðịa ñiểm 
xây dựng 

Thời gian 
thực hiện 

Quy mô ñầu tư 

Kế hoạch năm 2020 
HðND tỉnh ñã thông 

qua 

Kế hoạch năm 2020 
ñiều chỉnh 

Ghi 
chú 

Tổng 
số 

Trong ñó 
Tổng 

số 

Trong ñó 

ðTPT SN 
ðTPT 
(vốn 
NN) 

SN 

2 
Bê tông hóa tuyến ñường thôn Phong Thu, bản 
Hạ Long, xã Phong Mỹ  

P.ðiền 2019-2020 
250m ñường BT (nền 
ñường 5m, mặt 3m); 
công trình trên tuyến. 

360 360   0 0   
  

  Huyện Phú Lộc P.Lộc     540 540   0 0     

3 ðường giao thông bản Phúc Lộc, xã Xuân Lộc P.Lộc 2019-2020 
295m ñường BT (nền 
ñường 5m, mặt 3,5m); 
công trình trên tuyến. 

540 540   0 0   
  

III 
Công trình khởi công mới 2020 ñề nghị ñiều 
chỉnh, bổ sung 

            1.860 1.860     

  Huyện Nam ðông N.ðông           500 500     

1 ðường bê tông thôn 6 xã Thượng Long N.ðông 2020 
350m ñường bê tông; 
công trình trên tuyến 

      500 500   
  

  Huyện A Lưới A.Lưới           660 660     

2 ðường sản xuất từ thôn A Huor Pa E ñến ñồi A Bia A.Lưới 2020 
1.000m ñường cấp 

phối; công trình trên 
tuyến. 

      660 660   
  

3 Thủy lợi khe Chaih, thôn Tru-Chaih A.Lưới 2020 1 CT       700 700     
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 71/NQ-HðND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về cho ý kiến ñiều chỉnh dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Kinh thành Huế 

(giai ñoạn 1 ðề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1  
di tích Kinh Thành Huế) 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Căn cứ Văn bản số 1841/BQP-TM  ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Bộ Quốc phòng 
về việc di dời các ñơn vị tại khu vực Mang Cá và bàn giao ñất cho ñịa phương quản lý 
ñể tu bổ, tôn tạo khu Di tích Kinh thành Huế; 

Xét Tờ trình số 5138/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị cho ý kiến ñiều chỉnh dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo 
di tích Kinh thành Huế (giai ñoạn 1 ðề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng 
khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế); Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và 
ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất chủ trương ñiều chỉnh dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích 
Kinh thành Huế (giai ñoạn 1 ðề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 
di tích Kinh Thành Huế) theo ñề xuất của Ủy ban nhân tỉnh tại Tờ trình số 
5138/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2020./. 

CHỦ TỊCH 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 72/NQ-HðND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2020 
   

 
NGHỊ QUYẾT 

Về phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Kè chống sạt lở  
các ñoạn xung yếu thuộc hệ thống sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HðND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Kè chống sạt lở các ñoạn xung yếu 
thuộc hệ thống sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 5977/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Kè chống sạt lở các 
ñoạn xung yếu thuộc hệ thống sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra 
của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Kè chống sạt lở các ñoạn 
xung yếu thuộc hệ thống sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Giao Ban quản lý dự án ñầu tư xây dựng khu vực thành phố Huế làm chủ 

ñầu tư hạng mục các tuyến kè qua thành phố Huế với chiều dài khoảng 11.750 m 

thuộc dự án. 

2. ðối với các hạng mục còn lại của dự án: Giao Chi cục Thủy lợi tỉnh làm chủ 

ñầu tư. 

ðiều 2. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 12/NQ-HðND ngày 07 tháng 4 
năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh không trái với ðiều 1 Nghị quyết này vẫn giữ nguyên. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện: 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2020./. 
  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 73/NQ-HðND 

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

       Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Hòa Mỹ,  

huyện Phong ðiền 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP LẦN 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 Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 

Xét Tờ trình số 5854/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự Nâng cấp, sửa chữa hồ 
chứa nước Hòa Mỹ, huyện Phong ðiền; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách 
và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước 
Hòa Mỹ, huyện Phong ðiền với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Hòa Mỹ, huyện Phong ðiền. 

 2. Mục tiêu ñầu tư xây dựng: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Hòa Mỹ 
nhằm tăng dung tích hồ chứa ñảm bảo cung cấp nước tưới chủ ñộng cho khoảng 603 ha 
lúa của các xã Phong Mỹ, Phong Sơn và Phong Xuân thuộc huyện Phong ðiền. 

3. Nội dung và quy mô ñầu tư:  

- Nâng cấp sửa chữa tràn xả lũ: Lắp ñặt hệ thống cửa van bằng thép, sửa chữa 
những vị trí hư hỏng và lắp dựng lan can hai bên tường tràn.  

- Xây dựng cầu công tác vận hành cửa van tràn xả lũ. 

- Xây dựng ñường dây hạ thế phục vụ công tác vận hành cửa van và ñiện chiếu sáng. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức ñầu tư dự kiến: 8.220 triệu ñồng. 

6. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách tỉnh. 

7. ðịa ñiểm thực hiện: Huyện Phong ðiền. 

8. Thời gian thực hiện dự án: 02 năm. 

9. Tiến ñộ thực hiện: 02 năm. 
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2020./. 

 
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 74/NQ-HðND 

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

 
   Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2020 

 
NGHỊ QUYẾT 

Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi ñất;  
cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ và  

ñất rừng ñặc dụng sang mục ñích khác trên ñịa bàn tỉnh năm 2020 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10 

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

Căn cứ Luật ðất ñai 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Văn bản số 21/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng 

Quốc hội xác thực văn bản hợp nhất Luật ðất ñai; 
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 

về sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai; 
Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 

về việc phê duyệt ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 và kế hoạch sử dụng 
ñất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, kỳ họp thứ 9 về thông qua danh mục 
công trình, dự án cần thu hồi ñất; cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, 
ñất rừng phòng hộ và ñất rừng ñặc dụng sang mục ñích khác trên ñịa bàn tỉnh 
năm 2020; 

Xét Tờ trình số 5945/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần 
thu hồi ñất; chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ và ñất rừng 
ñặc dụng sang mục ñích khác trên ñịa bàn tỉnh năm 2020; Báo cáo thẩm tra của 
Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi ñất; 
danh mục các công trình, dự án chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng ñặc dụng 
và ñất rừng phòng hộ năm 2020 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau: 

1. Thống nhất bổ sung 23 công trình, dự án cần thu hồi ñất  
(Chi tiết theo Phụ lục 01 ñính kèm). 
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2. Cho phép bổ sung chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ 
sang sử dụng vào mục ñích khác ñể thực hiện 17 công trình, dự án.  

(Chi tiết theo Phụ lục 02 ñính kèm). 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2020./. 

    
CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 01: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ðẤT 
 NĂM 2020 

(Kèm theo Nghị quyết số 74/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2020  
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Quy mô 
diện tích 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

I THÀNH PHỐ HUẾ   41,10   

1 

Di dời các ñơn vị Quân ñội và khu 
gia ñình quân nhân tại khu vực 
Mang Cá với diện tích 41,1 ha. 
Trong ñó: Khu vực Bộ CHQS tỉnh 
Thừa Thiên Huế, diện tích: 22,60 
ha; Khu vực Viện Quân y 
268/Cục Hậu cần, diện tích: 8,70 
ha; Khu vực di tích Trấn Bình ðài 
(Mang Cá Nhỏ), diện tích: 9,80 ha 

Phường Thuận Lộc; 
phường Phú Bình 

41,10 

- Công văn số 1771/TTg-CN ngày 
10/12/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Khung chính 
sách về bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh 
cư thực hiện di dời dân cư, giải 
phóng mặt bằng tại Khu vực I di 
tích Kinh thành Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế; 
- Văn bản số 1841/BQP-TM ngày 
27/5/2020 của Bộ Quốc phòng về 
việc di dời các ñơn vị tại khu vực 
Mang Cá và bàn giao ñất cho ñịa 
phương quản lý ñể tu bổ, tôn tạo 
khu Di tích Kinh thành Huế; 

II THỊ XÃ HƯƠNG THỦY   0,77   

1 
Nâng cấp, mở rộng Km3 + 200 - 
Km4 + 00 ðường tỉnh 1 

Xã Thủy Thanh 0,77 

- Quyết ñịnh số 440/Qð-SGTVT 
ngày 24/3/2020 về việc phê duyệt 
ñiều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật 
công trình: Nâng cấp, mở rộng 
Km1 + 800 – Km3 + 00 ðường tỉnh 
12C; Km3 + 200 – Km4 + 00 
ðường tỉnh 1; Tràn Km1 + 900, 
tràn Km2 + 900 Nhánh 1 ðường 
tỉnh 16; Km21 + 300 – Km22 + 500 
ðường tỉnh 9 

III HUYỆN PHÚ LỘC   97,21   

1 Nhà văn hóa trung tâm xã Lộc Sơn Xã Lộc Sơn 1,57 

- Quyết ñịnh số 3276/Qð-UBND 
ngày 29/10/2019 của Ủy ban nhân 
dân huyện Phú Lộc về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công 
trình Nhà văn hóa trung tâm xã Lộc Sơn. 

2 
Dự án phát triển rừng phòng hộ 
trên ñịa bàn xã Lộc Bình và xã 
Lộc Vĩnh 

Xã Lộc Bình; 
xã Lộc Vĩnh 

92,45 

- Quyết ñịnh số 3158/Qð-UBND 
ngày 17/10/2019 của Ủy ban nhân 
dân huyện Phú Lộc về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự 
án Chuyển loại rừng sản xuất sang 
rừng phòng hộ trên ñịa bàn xã Lộc Bình 
và xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc; 
- Quyết ñịnh số 173/Qð-UBND 
ngày 16/01/2020 của Ủy ban nhân 
dân huyện Phú Lộc về việc bổ sung 
kế hoạch vốn ñầu tư ñể thực hiện 
dự án Chuyển loại rừng sản xuất 
sang rừng phòng hộ trên ñịa bàn xã 
Lộc Bình và xã Lộc Vĩnh, huyện 
Phú Lộc 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Quy mô 
diện tích 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

3 
Cụm Công nghiệp Vinh Hưng 
(Dự án xây dựng nhà xưởng gia 
công ñan lát thủ công mỹ nghệ) 

Xã Vinh Hưng 2,11 

- Quyết ñịnh số 1061/Qð-UBND 
ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh về 
việc Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư 
dự án xây dựng nhà xưởng gia công 
ñan lát thủ công mỹ nghệ. 

4 
Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch 
dân cư Nương Thiền (mở rộng) 

Thị trấn Phú Lộc 1,08 

- Quyết ñịnh số 1655/Qð-UBND 
ngày 02/6/2020 của UBND huyện 
Phú Lộc về việc phê duyệt chủ trương 
ñầu tư công trình Hạ tầng kỹ thuật 
khu quy hoạch dân cư Nương Thiền 
(mở rộng) 

IV HUYỆN PHÚ VANG   4,10   

1 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 
Xuân Ổ (giai ñoạn 2 và 3) 

Xã Phú Xuân 1,66 

- Quyết ñịnh số 3605/Qð-UBND 
ngày 28/10/2019 của UBND huyện 
Phú Vang về việc phê duyệt báo 
cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây 
dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật 
khu dân cư thôn Xuân Ổ, xã Phú Xuân; 
- Quyết ñịnh số 4060/Qð-UBND 
ngày 09/12/2019 của UBND huyện 
Phú Vang về việc phê duyệt ñiều 
chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu 
tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ 
thuật khu dân cư thôn Xuân Ổ, xã 
Phú Xuân. 

2 
ðường bê tông khu ñấu giá thôn 
Vinh Vệ 

Xã Phú Mỹ 0,06 

Quyết ñịnh số 1160/Qð-UBND 
ngày 15/4/2020 của UBND huyện 
Phú Vang  về việc phê duyệt chủ 
trương ñầu tư công trình: ðường bê 
tông khu ñấu giá thôn Vinh Vệ, xã 
Phú Mỹ. 

3 
Khu di tích lịch sử lưu niệm trận 
chiến thắng Cồn Rang 

Xã Phú Gia 0,68 

Quyết ñịnh số 86/Qð-UBND ngày 
09/3/2020 của UBND xã Phú Gia 
về việc phê duyệt dự toán ñầu tư 
công trình xây dựng khu di tích lịch 
sử lưu niệm trận chiến thắng Cồn Rang, 
xã Phú Gia 

4 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 
Diên ðại (giai ñoạn 3) bổ sung 

Xã Phú Xuân 0,60 

Quyết ñịnh số 3615/Qð-UBND 
ngày 29/10/2019 của UBND huyện 
Phú Vang về việc phê duyệt báo 
cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây 
dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật 
khu dân cư thôn Diên ðại, xã 
Phú Xuân 

5 Khu dân cư thôn Thanh Dương Xã Phú Diên 0,40 

Quyết ñịnh số 1284/Qð-UBND 
ngày 06/5/2020 của UBND huyện 
Phú Vang về việc phê duyệt chủ 
trương ñầu tư dự án bồi thường, hỗ 
trợ, giải phóng mặt bằng và cắm 
mốc phân lô khu quy hoạch thôn 
Thanh Dương, xã Phú Diên 

6 ðê thoát lũ Phú Lộ Thị trấn Phú ða 0,50 

Quyết ñịnh số 3610/Qð-UBND 
ngày 29/10/2019 của UBND huyện 
Phú Vang về việc phê duyệt báo cáo 
kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng 
công trình: ðê thoát lũ Phú Lộ 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Quy mô 
diện tích 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

7 ðê Bầu ðỏ Phú ða (ñoạn còn lại) Thị trấn Phú ða 0,20 

Quyết ñịnh số 3775/Qð-UBND 
ngày 30/10/2018 của UBND huyện 
Phú Vang về việc phê duyệt báo cáo 
kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng 
công trình: ðê Bàu ðỏ Phú ða 

V HUYỆN QUẢNG ðIỀN   0,51   

1 

Nâng cấp, mở rộng ñoạn 
Km11+500-Km12+500 ñường 
tỉnh 6; Km22+500-Km24+500 
trên ñường tỉnh 16; mở rộng các 
ñiểm ñen, ñiểm tiềm ẩn 

Xã Quảng Lợi 0,51 

- Quyết ñịnh số 525/Qð-SGTVT 
ngày 06/4/2020 của Sở Giao thông 
vận tải về việc phê duyệt Báo cáo 
kinh tế - kỹ thuật công trình: Nâng 
cấp, mở rộng ñoạn Km11+500-
Km12+500 ñường tỉnh 6; 
Km22+500-Km24+500 trên ñường 
tỉnh 16; mở rộng các ñiểm ñen, 
ñiểm tiềm ẩn 

VI HUYỆN NAM ðÔNG   6,00   

1 

Tuyến ñường phục vụ sản xuất từ 
ñiểm ñấu nối với tỉnh lộ 14B vào 
khu sản sản xuất thuộc xã Hương 
Xuân 

Xã Hương Xuân 6,00 

- Công văn số 2367/UBND-GT 
ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về 
việc thống nhất chủ trương về cơ 
chế, quy mô và phương án ñầu tư 
tuyến ñường phục vụ sản xuất từ 
ñiểm ñấu nối với Tỉnh lộ 14B vào 
khu sản xuất thuộc xã Hương Xuân, 
huyện Nam ðông; 
- Quyết ñịnh số 185/Qð-BQLDAKV 
ngày 02/6/2020 của Ban Quản lý dự 
án ñầu tư xây dựng khu vực huyện 
Nam ðông về việc phê duyệt chủ 
trương ñầu tư công trình: Tuyến 
ñường phục vụ sản xuất từ ñiểm 
ñấu nối với tỉnh lộ 14B vào khu sản 
sản xuất thuộc xã Hương Xuân, 
huyện Nam ðông 

VII HUYỆN PHONG ðIỀN   38,18   

1 Nhà lưu niệm Nguyễn Lộ Trạch Xã ðiền Môn 0,09 

Quyết ñịnh số 2970/Qð-UBND 
ngày 30/10/2019 của UBND huyện 
Phong ðiền về việc phê duyệt Báo 
cáo kinh tế - kỹ thuật ñầu tư xây 
dựng công trình Nhà Lưu niệm 
Nguyễn Lộ Trạch. 

2 
Phục dựng di tích Nhà ðại chúng 
thuộc khu di tích chiến khu Hòa Mỹ 

Xã Phong Mỹ 0,15 

Quyết ñịnh số 2937/Qð-UBND 
ngày 23/10/2019 của UBND huyện 
Phong ðiền về việc phê duyệt Báo 
cáo kinh tế-kỹ thuật ñầu tư xây 
dựng công trình Phục dựng di tích 
Nhà ðại chúng thuộc khu di tích 
chiến khu Hòa Mỹ. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Quy mô 
diện tích 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

3 

Giải phóng mặt bằng quy hoạch 
ñất ở dọc tuyến ñường nội thị 
DD6 và phía Bắc Tỉnh lộ 9 thị 
trấn Phong ðiền (tổng diện tích 
5,0 ha, ñã thực hiện 4,8 ha) 

Thị trấn Phong 
ðiền 

0,20 

- Quyết ñịnh số 4276/Qð-UBND 
ngày 03/8/2017 của UBND huyện 
Phong ðiền về việc phê duyệt báo 
cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công 
trình Giải phóng mặt bằng quy 
hoạch ñất ở dọc tuyến ñường nội thị 
DD6 và phía Bắc Tỉnh lộ 9 thị trấn 
Phong ðiền; 
- Quyết ñịnh số 550/Qð-UBND 
ngày 15/5/2020 của UBND huyện 
Phong ðiền về việc phê duyệt ñiều 
chỉnh báo cáo kinh tế-kỹ thuật ñầu 
tư xây dựng công trình Giải phóng 
mặt bằng quy hoạch ñất ở dọc tuyến 
ñường nội thị DD6 và phía Bắc 
Tỉnh lộ 9 thị trấn Phong ðiền 

4 Hạ tầng khu dân cư xen ghép Tân Bình Xã Phong Bình 0,64 

Quyết ñịnh số 2983/Qð-UBND 
ngày 30/10/2019 của UBND xã 
Phong Bình về việc phê duyệt báo cáo 
kinh tế - kỹ thuật ñầu tư xây dựng 
công trình: Hạ tầng khu dân cư xen 
ghép Tân Bình, xã Phong Bình 

5 
Nạo vét hói phục vụ du lịch làng 
cổ Phước Tích 

Xã Phong Hòa 0,60 

Quyết ñịnh số 2981/Qð-UBND 
ngày 30/10/2019 của UBND huyện 
Phong ðiền về việc phê duyệt báo 
cáo kinh tế - kỹ thuật ñầu tư xây 
dựng công trình: Nạo vét hói phục 
vụ du lịch làng cổ Phước Tích 

6 Hạ tầng thượng nguồn sông Ô Lâu Xã Phong Mỹ 0,50 

Quyết ñịnh số 2979/Qð-UBND 
ngày 30/10/2019 của UBND huyện 
Phong ðiền về việc phê duyệt báo 
cáo kinh tế - kỹ thuật ñầu tư xây 
dựng công trình: Hạ tầng thượng 
nguồn sông Ô Lâu 

7 
Khu dân cư thôn Giáp Nam (cạnh 
cây xăng ðiền Lộc) 

Xã ðiền Lộc 1,00 

Quyết ñịnh số 2772/Qð-UBND 
ngày 04/10/2020 của UBND huyện 
Phong ðiền về việc phê duyệt chủ 
trương ñầu tư xây dựng công trình: 
Khu dân cư thôn Giáp Nam (cạnh 
cây xăng ðiền Lộc) 

8 
ðầu tư khai thác mỏ ñá vôi - giai 
ñoạn 2 

Xã Phong Xuân 35,00 

- Giấy phép khai thác khoáng sản 
số 1708/GP-BTNMT do Bộ Tài 
nguyên và Môi trường cấp ngày 
31/8/2009 và Quyết ñịnh ñiều chỉnh 
Giấy phép số 2215/GP-BTNMT 
ngày 30/8/2019 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường; 
- Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư 
số 7858034313 do Sở Kế hoạch và 
ðầu tư cấp thay ñổi lần thứ nhất 
ngày 03/01/2018; 
- Công văn số 2176/UBND-ðC 
ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về 
việc kết luận buổi kiểm tra thực ñịa 
khu vực mỏ ñá vôi nhà máy xi 
măng ðồng Lâm và khu vực dân cư 
ảnh hưởng khai thác ñá 



50 CÔNG BÁO/Số 46/Ngày 30-7-2020
 

 

 

Phụ lục 02: DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ðÍCH SỬ DỤNG 
ðẤT TRỒNG LÚA, ðẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ðẤT RỪNG ðẶC DỤNG NĂM 2020 

(Kèm theo Nghị quyết số 74/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2020  
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 

Quy 
mô  

diện 
tích 
(ha) 

Trong ñó diện tích 
xin chuyển mục ñích 

sử dụng (ha) 

Căn cứ pháp lý 
ðất 

trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ  

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng  

I THỊ XÃ HƯƠNG THỦY   0,77 0,22 0,00 0,00   

1 
Nâng cấp, mở rộng Km3 + 
200 - Km4 + 00 ðường tỉnh 1 

Xã Thủy 
Thanh 

0,77 0,22 0,00 0,00 

- Quyết ñịnh số 440/Qð-SGTVT 
ngày 24/3/2020 về việc phê 
duyệt ñiều chỉnh Báo cáo kinh 
tế kỹ thuật công trình: Nâng 
cấp, mở rộng Km1 + 800 – 
Km3 + 00 ðường tỉnh 12C; 
Km3 + 200 – Km4 + 00 
ðường tỉnh 1; Tràn Km1 + 
900, tràn Km2 + 900 Nhánh 1 
ðường tỉnh 16; Km21 + 300 – 
Km22 + 500 ðường tỉnh 9 

II HUYỆN PHÚ LỘC   4,40 1,72 0,00 0,00   

1 
Nhà văn hóa trung tâm xã 
Lộc Sơn 

Xã Lộc 
Sơn 

1,57 0,30 0,00 0,00 

- Quyết ñịnh số 3276/Qð-UBND 
ngày 29/10/2019 của UBND 
huyện Phú Lộc về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 
công trình Nhà văn hóa trung 
tâm xã Lộc Sơn. 

2 
ðiểm du lịch - dịch vụ sinh 
thái Phúc Nguyên Phương 

Xã Lộc An 1,75 0,34 0,00 0,00 

- Quyết ñịnh số 2262/Qð-UBND 
ngày 23/9/2017 của UBND 
tỉnh phê duyệt chủ trương ñầu 
tư dự án ñiểm du lịch - dịch vụ 
sinh thái Phúc Nguyên Phương 
tại huyện Phú Lộc; 
- Công văn số 6870/UBND-QHXT 
ngày 23/9/2019 của UBND 
tỉnh về việc thống nhất chủ 
trương giãn tiến ñộ Dự án 
ðiểm du lịch - dịch vụ sinh 
thái Phúc Nguyên Phương tại 
huyện Phú Lộc. 

3 
Hạ tầng kỹ thuật khu quy 
hoạch dân cư Nương Thiền 
(mở rộng) 

Thị trấn 
Phú Lộc 

1,08 1,08 0,00 0,00 

- Quyết ñịnh số 1655/Qð-UBND 
ngày 02/6/2020 của UBND 
huyện Phú Lộc về việc phê 
duyệt chủ trương ñầu tư công 
trình Hạ tầng kỹ thuật khu quy 
hoạch dân cư Nương Thiền 
(mở rộng) 

III HUYỆN PHÚ VANG   8,91 3,81 0,55 0,00   
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 

Quy 
mô  

diện 
tích 
(ha) 

Trong ñó diện tích 
xin chuyển mục ñích 

sử dụng (ha) 

Căn cứ pháp lý 
ðất 

trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ  

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng  

1 
Khu ñất có ký hiệu DV19 
thuộc khu C- ðô thị mới An 
Vân Dương 

Xã Phú 
Thượng 

0,79 0,79 0,00 0,00 

- Quyết ñịnh số 2935/Qð-UBND 
ngày 18/11/2019 của UBND 
tỉnh về phê duyệt ñiều chỉnh 
(cục bộ) QH chi tiết Khu C - ðô 
thị mới An Vân Dương; 
-  Công văn số 1108/UBND-Nð 
ngày 18/02/2020 của UBND 
tỉnh về phương án khai thác 
khu ñất có ký hiệu DV19, 
thuộc khu C - ðô thị mới An 
Vân Dương 

2 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
thôn Xuân Ổ (giai ñoạn 2 
và 3) 

Xã Phú 
Xuân 

1,66 1,66 0,00 0,00 

- Quyết ñịnh số 3605/Qð-UBND 
ngày 28/10/2019 của UBND 
huyện Phú Vang về việc phê 
duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật 
ñầu tư xây dựng công trình: Hạ 
tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 
Xuân Ổ, xã Phú Xuân; 
- Quyết ñịnh số 4060/Qð-UBND 
ngày 09/12/2019 của UBND 
huyện Phú Vang về việc phê 
duyệt ñiều chỉnh báo cáo kinh 
tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng 
công trình: Hạ tầng kỹ thuật 
khu dân cư thôn Xuân Ổ, xã 
Phú Xuân 

3 
ðường bê tông khu ñấu giá 
thôn Vinh Vệ 

Xã Phú 
Mỹ 

0,06 0,06 0,00 0,00 

Quyết ñịnh số 1160/Qð-UBND 
ngày 15/4/2020 của UBND 
huyện Phú Vang  về việc phê 
duyệt chủ trương ñầu tư công 
trình: ðường bê tông khu ñấu 
giá thôn Vinh Vệ, xã Phú Mỹ. 

4 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
thôn Diên ðại (giai ñoạn 3) 
bổ sung 

Xã Phú 
Xuân 

0,60 0,60 0,00 0,00 

Quyết ñịnh số 3615/Qð-UBND 
ngày 29/10/2019 của UBND 
huyện Phú Vang về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 
ñầu tư xây dựng công trình: Hạ 
tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 
Diên ðại, xã Phú Xuân 

5 ðê thoát lũ Phú Lộ TT Phú ða 0,50 0,50 0,00 0,00 

Quyết ñịnh số 3610/Qð-UBND 
ngày 29/10/2019 của UBND 
huyện Phú Vang về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 
ñầu tư xây dựng công trình: ðê 
thoát lũ Phú Lộ 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 

Quy 
mô  

diện 
tích 
(ha) 

Trong ñó diện tích 
xin chuyển mục ñích 

sử dụng (ha) 

Căn cứ pháp lý 
ðất 

trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ  

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng  

6 
ðê Bầu ðỏ Phú ða (ñoạn 
còn lại) 

TT Phú ða 0,20 0,20 0,00 0,00 

Quyết ñịnh số 3775/Qð-UBND 
ngày 30/10/2018 của UBND 
huyện Phú Vang về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 
ñầu tư xây dựng công trình: ðê 
Bàu ðỏ Phú ða 

7 
Nghĩa trang nhân dân xã 
Phú Diên (bổ sung) 

Xã Phú 
Diên 

5,10 0,00 0,55 0,00 

Quyết ñịnh số 2710/Qð-UBND 
ngày 30/10/2019 của UBND 
tỉnh về việc phê duyệt dự án 
ñầu tư xây dựng Nghĩa trang 
nhân dân xã Phú Diên, huyện 
Phú Vang.  

IV HUYỆN PHONG ðIỀN   40,24 9,99 0,00 0,00   

1 
Khu dân cư trung tâm xã 
ðiền Hải 

Xã ðiền 
Hải 

0,40 0,40 0,00 0,00 

- Quyết ñịnh số 68/Qð-UBND 
ngày 26/4/2019 của UBND xã 
ðiền Hải về việc phê duyệt 
Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ñầu 
tư xây dựng công trình: Khu 
dân cư trung tâm xã ðiền Hải 

2 
Khu dân cư trung tâm xã 
ðiền Hòa (giai ñoạn 2) 

Xã ðiền 
Hòa 

0,70 0,70 0,00 0,00 

Quyết ñịnh số 146/Qð-UBND 
ngày 02/7/2019 của UBND xã 
ðiền Hòa về việc phê duyệt 
Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và 
kế hoạch lực chọn nhà thầu 
xây dựng công trình: Khu dân 
cư trung tâm xã ðiền Hòa (giai 
ñoạn 2) 

3 
Khu dân cư Xạ Biêu (giai 
ñoạn 2) 

Thị trấn 
Phong 
ðiền 

2,50 0,25 0,00 0,00 

Quyết ñịnh số 2266/Qð-UBND 
ngày 22/7/2019 của UBND 
huyện Phong ðiền về việc phê 
duyệt ñiều chỉnh Báo cáo kinh 
tế - kỹ thuật ñầu tư xây dựng 
công trình Khu dân cư Xạ Biêu 
giai ñoạn 2 

4 
Khu dân cư thôn Giáp Nam 
(cạnh cây xăng ðiền Lộc) 

Xã ðiền 
Lộc 

1,00 1,00 0,00 0,00 

Quyết ñịnh số 2772/Qð-UBND 
ngày 04/10/2020 của UBND 
huyện Phong ðiền về việc phê 
duyệt chủ trương ñầu tư xây 
dựng công trình: Khu dân cư 
thôn Giáp Nam (cạnh cây xăng 
ðiền Lộc) 

5 
Hạ tầng khu dân cư xen 
ghép Tân Bình 

Xã Phong 
Bình 

0,64 0,64 0,00 0,00 

Quyết ñịnh số 2983/Qð-UBND 
ngày 30/10/2019 của UBND 
xã Phong Bình về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật ñầu tư xây dựng công 
trình: Hạ tầng khu dân cư xen 
ghép Tân Bình, xã Phong Bình 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 

Quy 
mô  

diện 
tích 
(ha) 

Trong ñó diện tích 
xin chuyển mục ñích 

sử dụng (ha) 

Căn cứ pháp lý 
ðất 

trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ  

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng  

6 
ðầu tư khai thác mỏ ñá vôi 
- giai ñoạn 2 

Xã Phong 
Xuân 

35,00 7,00 0,00 0,00 

- Giấy phép khai thác khoáng 
sản số 1708/GP-BTNMT do 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 
cấp ngày 31/8/2009 và Quyết 
ñịnh ñiều chỉnh Giấy phép số 
2215/GP-BTNMT ngày 30/8/2019 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Giấy chứng nhận ñăng ký 
ñầu tư số 7858034313 do Sở 
Kế hoạch và ðầu tư cấp thay 
ñổi lần thứ nhất ngày 03/01/2018; 
- Công văn số 2176/UBND-ðC 
ngày 19/3/2020 của UBND 
tỉnh về việc kết luận buổi kiểm 
tra thực ñịa khu vực mỏ ñá vôi 
nhà máy xi măng ðồng Lâm 
và khu vực dân cư ảnh hưởng 
khai thác ñá 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 75/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2020 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn ñề phát sinh  
giữa hai kỳ họp 

  

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Xét Tờ trình số 111/TTr-HðND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Thường trực 

Hội ñồng nhân dân tỉnh kèm theo Báo cáo số 79/BC-HðND ngày 13 tháng 7 
năm 2020 về kết quả phối hợp giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp 
và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Thống nhất thông qua 23 nội dung giải quyết những vấn ñề phát sinh 
giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 9 và kỳ họp thứ 10 Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa VII) 
ñã ñược Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh thỏa thuận, thống nhất với Ủy ban 
nhân dân tỉnh (tại phụ lục kèm theo). 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.  
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, Tổ 

ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này 
theo nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 10 
thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2020./. 
 
 CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

  

 
 

Phụ lục 
Các nội dung giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 9 

và kỳ họp thứ 10 Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa VII) ñã ñược Thường trực  
Hội ñồng nhân dân tỉnh thỏa thuận, thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 75/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2020  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 
 
 

1. Về việc thống nhất mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác dạy và học lái xe. 
(Công văn số 205/HðND-TH ngày 13 tháng 12 năm 2019)  

2. Về việc mua xe ô tô chuyên dùng và trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, 
chữa cháy. (Công văn số 207/HðND-THKT ngày 16 tháng 12 năm 2019) 

3. Về việc ñiều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới năm 2019. (Công văn số 212/HðND-THKT ngày 19 tháng 12 
năm 2019) 

4. Về việc ban hành tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 
thuộc lĩnh vực y tế. (Công văn số 214/HðND-THKT ngày 26 tháng 12 năm 2019) 

5. Về việc cho phép bổ sung tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng máy móc, thiết bị 
chuyên dùng một số ñơn vị giáo dục. (Công văn số 215/HðND-THKT ngày 26 tháng 
12 năm 2019) 

6. Về việc thống nhất quy ñịnh hệ số ñiều chỉnh giá ñất năm 2020. (Công văn số 
05/HðND-THKT ngày 08 tháng 01 năm 2020) 

7. Về việc cho ý kiến về phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà ñất 38 Bà Triệu, 
phường Phú Hội, thành phố Huế. (Công văn số 08/HðND-THKT ngày 14 tháng 01 
năm 2020) 

8. Về việc ghi thu, ghi chi tiền thuê ñất và giải phóng mặt bằng. (Công văn số 
11/HðND-THKT ngày 20 tháng 1năm 2020) 

9. Về việc cho ý kiến bổ sung tiêu chuẩn, ñịnh mức trang bị máy móc thiết bị và 
xe ô tô chuyên dùng. (Công văn số 15/HðND-THKT ngày 05 tháng 02 năm 2020) 

10. Về việc thống nhất mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác dạy và học lái xe. 
(Công văn số 32/HðND-KTNS ngày 09 tháng 3 năm 2020) 

11. Về việc ban hành tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 
thuộc lĩnh vực y tế. (Công văn số 36/HðND-THKT ngày 31 tháng 3 năm 2020) 
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12. Về việc tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên cuối năm 2020. 
(Công văn số 43/HðND-KTNS ngày 09/4/2020)  

13. Về việc mua sắm xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế. (Công văn số 
46/HðND-KTNS ngày 10 tháng 4 năm 2020)  

14. Về việc sử dụng Quỹ dự trữ tài chính tỉnh năm 2020. (Công văn số 
49/HðND-KTNS ngày 21 tháng 4 năm 2020)  

15. Về việc sử dụng nguồn kinh phí bán ñấu giá khu nhà ñất trụ sở Phòng Nội vụ 
huyện A Lưới. (Công văn số 57/HðND-KTNS ngày 29 tháng 4 năm 2020)  

16. Về việc bổ sung tiêu chuẩn, ñịnh mức trang bị xe ô tô chuyên dùng. (Công văn 
số 58/HðND-KTNS ngày 29 tháng 4 năm 2020)  

17. Về việc chủ trương miễn giảm vé tham quan ðại nội và các ñiểm di tích nhằm 
kích cầu du lịch. (Công văn số 59/HðND-KTNS ngày 29 tháng 4 năm 2020)  

18. Về việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước ñể xử lý thiếu hụt tạm thời ngân sách tỉnh. 
(Công văn số 65/HðND-KTNS ngày 08 tháng 5 năm 2020)  

19. Về việc bổ sung số lượng người làm việc năm 2020 cho Sở Kế hoạch và 
ðầu tư. (Công văn số 66/HðND-PC ngày 18 tháng 5 năm 2020) 

20. Về việc ứng trước ngân sách tỉnh ñể thực hiện một số dự án quan trọng, 
cấp bách. (Công văn số 77/HðND-KTNS ngày 04 tháng 6 năm 2020) 

21. Về việc ứng trước ngân sách tỉnh ñể thực hiện dự án ñầu tư phát triển rừng 
ven biển và ñầm phá tỉnh và dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ 
(khu vực 4). (Công văn số 90/HðND-KTNS ngày 15 tháng 6 năm 2020) 

22.  Về việc bố trí kinh phí ñể bảo dưỡng cột ăng ten tự ñứng của ðài Phát thanh 
và Truyền hình tỉnh và cải tạo, sửa chữa một số hạng mục Trụ sở cơ quan Tỉnh ủy. 
(Công văn số 91/HðND-KTNS ngày 15 tháng 6 năm 2020)  

23. Về việc mua sắm xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống bão lụt, 
quản lý trật tự ñô thị. (Công văn số 96/HðND-KTNS ngày 24 tháng 6 năm 2020) 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 
Số: 76/NQ-HðND 

 
Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2020 

 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về Chương trình giám sát của Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2021 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10 

 

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

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân ngày 20 
tháng 11 năm 2015; 

Xét Tờ trình số 110/TTr-HðND ngày 13 tháng 7 năm 2020 về Chương trình 
giám sát của Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2021 và ý kiến thảo luận của ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Thống nhất nội dung Chương trình giám sát của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
năm 2021 như sau:  

1. Giám sát tại các kỳ họp:  
1.1. Hội ñồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo công tác theo quy ñịnh tại 

ðiều 59, Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân năm 2015 của 
các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp giữa năm, cuối năm và các kỳ họp chuyên ñề 
của năm 2021 thông qua hoạt ñộng thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh.  

1.2. Duy trì và tăng cường hoạt ñộng xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp 
theo hướng lựa chọn nội dung có trọng tâm, ñược ñông ñảo cử tri quan tâm. 

1.3. Giám sát quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội ñồng 
nhân dân cấp dưới trực tiếp khi có dấu hiệu trái với các qui ñịnh của pháp luật. 

2. Giám sát chuyên ñề: 
Giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý 

chất thải, rác thải trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 2016 - 2020. 
3. Ngoài các nội dung trên, Hội ñồng nhân dân, Thường trực Hội ñồng nhân dân 

và các Ban của Hội ñồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành giám sát các nội dụng khác thuộc 
chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tùy theo tình hình thực tế của ñịa phương. 
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; 

chỉ ñạo, ñiều hòa, phối hợp với các Ban của Hội ñồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch 
giám sát; cùng với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành 
hoạt ñộng giám sát theo luật ñịnh.  

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, kỳ họp 
thứ 10 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2020./. 

 

  
CHỦ TỊCH 

               
Lê Trường Lưu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

Số: 1849/Qð-UBND 

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

      

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 7 năm 2020 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ðầm Hà Trung 

 

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 2557/Qð-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Khu bảo vệ thủy sản ðầm Hà Trung, 
xã Vinh Hà;  

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 1425/TTr-SNNPTNT ngày 21 tháng 7 năm 2020.  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ðầm Hà Trung với những 
nội dung chính như sau: 

1. Tên gọi: Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ðầm Hà Trung. 
2. ðịa ñiểm: Xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
3. Quy mô và diện tích: Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ðầm Hà Trung có 

diện tích 372,5 ha mặt nước tự nhiên ñầm phá thuộc ñịa giới hành chính xã Vinh Hà, 
huyện Phú Vang (trước ñây là vùng ñã ñược UBND huyện Phú Vang giao quyền 
khai thác thủy sản vùng ñầm phá cho Chi hội nghề cá Hà Trung 5, xã Vinh Hà theo 
Quyết ñịnh số 2076/Qð-UBND ngày 10/6/2013), gồm 2 vùng: 

- Vùng lõi bảo vệ có diện tích 14 ha (Trước ñây là Khu bảo vệ thủy sản ðầm 
Hà Trung ñã ñược thành lập theo Quyết ñịnh số 2557/Qð-UBND ngày 04/11/2015 
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 107º48´43" 16º21´46" 

2 B 107º48´37" 16º21´44" 

3 C 107º48´22" 16º21´58" 

4 D 107º48´28" 16º22´05" 
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- Vùng khai thác, sử dụng chung có diện tích 358,5 ha là khu vực còn lại của 
Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, sau khi trừ ñi 14 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 Hà Trung 5, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang trực tiếp 
quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ðầm Hà Trung; 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 Vinh Hà 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. 



CÔNG BÁO/Số 46/Ngày 30-7-2020 61

ðịnh kỳ trước ngày 10/11 hàng năm, Chi hội nghề cá Hà Trung 5 có trách nhiệm 
báo cáo về công tác quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoặc ñột xuất khi có yêu cầu 
của Chi cục Thủy sản. 

2. Giao Chi cục Thủy sản ñiều phối quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ðầm 
Hà Trung; kiểm tra, giám sát hoạt ñộng của Giao Chi hội nghề cá Hà Trung 5 dựa trên 
nguồn lực chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và các nguồn lực hợp 
pháp khác.  

3. UBND huyện Phú Vang, UBND xã Vinh Hà có trách nhiệm quản lý theo 
thẩm quyền chung về vùng lãnh thổ. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Vang 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 2557/Qð-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 
về việc thành lập Khu bảo vệ thủy sản ðầm Hà Trung, xã Vinh Hà. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND 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 UBND huyện Phú Vang; Trưởng phòng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn huyện Phú Vang; Chủ tịch UBND xã Vinh Hà; Chủ tịch Chi hội 
nghề cá Hà Trung 5 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./.             

 

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

 
 

   Nguyễn Văn Phương 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN A LƯỚI 

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

Số: 01/NQ-HðND              A Lưới, ngày 10 tháng 7 năm 2020 
 
                       

NGHỊ QUYẾT 
Về việc miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân 

huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI 
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10 

 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 
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;  

 Sau khi xem xét tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Uỷ ban 
nhân dân huyện A Lưới về việc ñề nghị miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân 
huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

QUYẾT NGHỊ: 

 ðiều 1. Nhất trí miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới khóa XI, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với các ông (bà) có tên sau ñây: 

1. Ông Hồ Nam ðông (nguyên Trưởng phòng Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội huyện) ñể nghỉ hưu theo chế ñộ quy ñịnh. 

2. Ông Nguyễn Minh Phương (nguyên Trưởng Công an huyện) ñể nghỉ hưu 
theo chế ñộ quy ñịnh. 

3. Ông Trần Duy Nguyên (nguyên Trưởng phòng Giáo dục và ðào tạo huyện) 
ñể chuyển công tác khác. 

ðiều 2. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 10 
thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội ñồng 
nhân dân huyện biểu quyết thông qua./. 

 
CHỦ TỊCH 

 
Hồ ðàm Giang 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN A LƯỚI 

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

Số: 02/NQ-HðND  A Lưới, ngày 10 tháng 7 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung các Ủy viên 
UBND huyện A Lưới khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI 

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10 
  

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 uỷ ban nhân dân; 
 Căn cứ hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03 tháng 6 năm 2016 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức 
kỳ họp thứ nhất của Hội ñồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; 
 Căn cứ kết quả giới thiệu ứng cử chức danh các Ủy viên Ủy ban nhân dân  
huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 
 Căn cứ kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử các Uỷ viên Ủy ban nhân dân  
huyện A Lưới khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

QUYẾT NGHỊ: 

 ðiều 1. Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung các Uỷ viên UBND huyện A Lưới 
khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau: 

1. Ông Lại Phước Lợi, UVBTV huyện ủy - Trưởng Công an huyện;  
2. Bà Lê Thị Thu Hương, Trưởng phòng Giáo dục và ðào tạo;  

 (Có biên bản bầu cử và lý lịch trích ngang kèm theo) 
ðiều 2. Các ông (bà) có tên ở ðiều 1 chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn của Uỷ viên UBND huyện theo ñúng quy ñịnh của pháp luật. 
ðiều 3. Nghị quyết này ñã ñược HðND huyện khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua 

ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội ñồng nhân dân huyện 
biểu quyết thông qua./. 
        

CHỦ TỊCH 
 

Hồ ðàm Giang 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN A LƯỚI 

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

Số: 03/NQ-HðND  A Lưới, ngày 10 tháng 7 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội ñồng nhân dân 

huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI 
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10 

 
 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
 Xét ñề nghị của Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới tại Tờ trình 
số 02/TTr-HðND ngày 10 tháng 7 năm 2020 về việc ñề nghị miễn nhiệm chức vụ 
Phó Chủ tịch Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

QUYẾT NGHỊ: 
 ðiều 1. Nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới 
khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông Nguyễn Văn Hải ñể nhận công tác khác. 
 ðiều 2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện hoàn tất hồ sơ, thủ tục 
trình Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê chuẩn theo quy ñịnh 
của pháp luật. 
 ðiều 3. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI 
kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày Hội ñồng 
nhân dân huyện biểu quyết thông qua./. 
 

CHỦ TỊCH 
 

Hồ ðàm Giang 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN A LƯỚI 

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

Số: 04/NQ-HðND  A Lưới, ngày 10 tháng 7 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc cho thôi làm nhiệm vụ ðại biểu   

Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI 
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10 

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

 Xét ñơn xin thôi làm ðại biểu Hội ñồng nhân dân  huyện A Lưới khoá XI, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 của ðại biểu Nguyễn Nam Sinh và Tờ trình số 03/TTr-HðND 
ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện. 

QUYẾT NGHỊ: 

 ðiều 1. Nhất trí ñể ông Nguyễn Nam Sinh ñược thôi làm ðại biểu Hội ñồng 
nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo nguyện vọng với lý do: 
chuyển công tác khỏi ñịa bàn. 

 ðiều 2. Ông Nguyễn Nam Sinh thôi làm nhiệm vụ ñại biểu kể từ ngày Hội ñồng 
nhân dân thông qua nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ ñại biểu.  

 ðiều 3. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện thông báo cho Uỷ ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, cử tri ở ñơn vị bầu cử nơi ñại biểu ñược bầu và 
ñại biểu có tên ở ñiều 1 biết nghị quyết của Hội ñồng nhân dân huyện về việc cho 
thôi làm nhiệm vụ ñại biểu của ñại biểu Hội ñồng nhân dân. 
 ðiều 4. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 10 
thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày Hội ñồng nhân dân huyện 
biểu quyết thông qua./. 
        

CHỦ TỊCH 
 

Hồ ðàm Giang 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN A LƯỚI 

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

Số: 05/NQ-HðND      A Lưới, ngày 10 tháng 7 năm 2020 
                

NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2019 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI 

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ngân sách nhà nước; 
Sau khi nghe Ủy ban nhân dân huyện báo cáo quyết toán ngân sách huyện 

năm 2019; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội Hội ñồng nhân dân huyện và 
ý kiến thảo luận của các ñại biểu. 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2019 với một số 
chỉ tiêu chính sau: 
             1. Tổng thu ngân sách nhà nước:                   775.012.292.245 ñồng 
 Trong ñó: 
 a) Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh hưởng:    78.474.525.693 ñồng 

b) Ngân sách huyện, xã hưởng:       696.537.766.552 ñồng                           
 (gồm cả thu bổ sung của ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới và kết dư 
ngân sách năm trước). 
 2. Tổng thu ngân sách huyện:         544.313.591.285 ñồng 

Trong ñó: 
a) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:        467.842.742.382 ñồng 
b) Thu chuyển nguồn năm trước:                            48.730.491.899 ñồng  

 c) Thu kết dư ngân sách năm trước:                         3.882.981.610 ñồng 
 d) Thu tại ñịa bàn huyện hưởng:          23.857.375.394 ñồng    
 3. Tổng thu ngân sách xã, thị trấn:        152.224.175.267 ñồng 

Trong ñó: 
a) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:        135.994.351.578 ñồng 

 b) Thu chuyển nguồn năm trước:                        11.416.659.614 ñồng 
 c) Thu kết dư ngân sách năm trước:                            320.608.758 ñồng 
 d) Thu tại ñịa bàn xã, thị trấn hưởng:            4.492.555.317 ñồng                             
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3. Tổng chi ngân sách:                        686.803.465.535 ñồng                            
 (gồm cả chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới). 
 a) Chi ngân sách cấp huyện:                                 541.215.676.353 ñồng                             
 Trong ñó trả nợ ngân sách cấp tỉnh   2.501.507.411 ñồng 

b) Chi ngân sách cấp xã, thị trấn:                  145.587.789.182 ñồng 
 Trong ñó trả ngân sách cấp huyện:               158.280.347 ñồng                             
 4. Kết dư ngân sách:                                 9.734.301.017 ñồng                                                   
  a) Kết dư ngân sách cấp huyện:                               3.097.914.932 ñồng                           
   b) Kết dư ngân sách xã, thị trấn:                          6.636.386.085 ñồng                           

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
Thống nhất chuyển toàn bộ kết dư ngân sách huyện năm 2019 vào thu ngân sách 

huyện năm 2020 ñể chi theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước.  
Thường trực Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện có trách nhiệm chỉ ñạo 

việc xử lý kết dư ngân sách huyện, xã, thị trấn theo ñúng quy ñịnh của Luật Ngân sách 
nhà nước. 

ðiều 3. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, 
các Tổ ñại biểu và các ðại biểu Hội ñồng nhân dân huyện phối hợp với Ban Thường trực 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các thành viên tăng cường giám sát, 
kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ ñược pháp luật 
quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, kỳ họp thứ 10 
thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội ñồng 
nhân dân huyện biểu quyết thông qua./. 
 

CHỦ TỊCH 
 

Hồ ðàm Giang 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN A LƯỚI 

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

Số: 06/NQ-HðND               A Lưới, ngày 10 tháng 7 năm 2020 
  

NGHỊ QUYẾT 

Về chương trình giám sát năm 2021 của Hội ñồng nhân dân huyện 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI 
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10 

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

 Căn cứ Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân ngày 20 
tháng 11 năm 2015; 

 Sau khi xem xét tờ trình số 01/TTr-HðND ngày 20 tháng 6 năm 2020 của 
Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện về dự kiến chương trình giám sát năm 2021 
của Hội ñồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các ñại biểu. 

QUYẾT NGHỊ: 

 ðiều 1. Hội ñồng nhân dân huyện tán thành và thông qua Tờ trình của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân huyện về dự kiến chương trình giám sát năm 2021 của Hội ñồng 
nhân dân huyện với các nội dung chủ yếu sau: 

 1. Hoạt ñộng giám sát của Hội ñồng nhân dân tại các kỳ họp 

 Tại các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 (kỳ họp thứ 12 HðND huyện khóa XI 
và kỳ họp thứ 1, thứ 2, thứ 3 HðND huyện khóa XII), thực hiện theo quy ñịnh của 
Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương, Luật hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và 
Hội ñồng nhân dân, hoạt ñộng giám sát của Hội ñồng nhân dân huyện tập trung vào 
những nội dung sau: 

 a) Tại kỳ họp thứ 12 Hội ñồng nhân dân huyện khóa XI 

Hội ñồng nhân dân huyện sẽ xem xét báo cáo công tác cả nhiệm kỳ của 
Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, 
Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện.  

 b) Tại kỳ họp thứ 1 Hội ñồng nhân dân huyện khóa XII 

Nghe Ủy ban bầu cử Hội ñồng nhân dân huyện báo cáo kết quả bầu cử ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách 
ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Nghe UBMTTQVN huyện báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri 
nêu ra trong các cuộc tiếp xúc giữa những người ứng cử ðại biểu HðND với cử tri tại 
các ñơn vị bầu cử. 
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 Nghe Thường trực HðND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 báo cáo 
kinh nghiệm hoạt ñộng của HðND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

 Nghe Chủ tịch UBND huyện khóa mới trình bày nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế - xã hội 
của huyện trong năm 2021. 

 Thường trực HðND huyện thông qua dự kiến kế hoạch tổ chức các kỳ họp 
thường lệ của HðND huyện năm 2021. 

 c) Tại kỳ họp thứ 2 Hội ñồng nhân dân huyện khóa XII 

Hội ñồng nhân dân huyện sẽ xem xét báo cáo công tác 6 tháng ñầu năm 2021 
của Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, 
Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện; 

Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm 2021; 
báo cáo của Ủy ban nhân dân về thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng ñầu năm 2021; 
quyết toán ngân sách huyện năm 2020; báo cáo của Ủy ban nhân dân về công tác 
phòng, chống tham nhũng; báo cáo của Ủy ban nhân dân về thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí; báo cáo của Ủy ban nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm và 
vi phạm pháp luật; báo cáo của Ủy ban nhân dân về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
và kiến nghị của cử tri; 

Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy ñịnh 
của pháp luật; 

 Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên khác 
của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, 
Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 

Xem xét quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân huyện, nghị quyết của Hội ñồng 
nhân dân các xã, thị trấn có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật 
của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội ñồng nhân dân huyện. 

 Xem xét các báo cáo giám sát chuyên ñề do Thường trực HðND, các Ban của 
HðND huyện thực hiện. 

 Xem xét báo cáo kết quả giám sát năm 2021 của Hội ñồng nhân dân huyện do 
Thường trực HðND huyện tổng hợp báo cáo. 

 d) Tại kỳ họp thứ 3 Hội ñồng nhân dân huyện khóa XII 

Hội ñồng nhân dân huyện sẽ xem xét báo cáo công tác năm 2021 của 
Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, 
Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện; 

Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về kinh tế - xã hội năm 2021; báo cáo của 
Ủy ban nhân dân về thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách và 
dự kiến phân bổ ngân sách huyện năm 2022; báo cáo của Ủy ban nhân dân về công tác 
phòng, chống tham nhũng; báo cáo của Ủy ban nhân dân về thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí; báo cáo của Ủy ban nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm và 
vi phạm pháp luật; báo cáo của Ủy ban nhân dân về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
và kiến nghị của cử tri; 
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Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy ñịnh 
của pháp luật; 

 Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên khác 
của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, 
Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 

Xem xét quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân huyện, nghị quyết của Hội ñồng 
nhân dân các xã, thị trấn có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật 
của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội ñồng nhân dân huyện. 

 Xem xét các báo cáo giám sát chuyên ñề do Thường trực HðND, các Ban của 
HðND huyện thực hiện. 

2. Những nội dung giám sát của Thường trực, các Ban của HðND, các Tổ 
ñại biểu và ðại biểu HðND huyện theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn ñược 
pháp luật quy ñịnh 

 a) Thường trực HðND huyện 

Xem xét quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân huyện và nghị quyết của Hội ñồng 
nhân dân các xã, thị trấn có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp 
luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội ñồng nhân dân huyện. 

Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên khác 
của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, 
Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện trong thời gian giữa hai kỳ họp 
Hội ñồng nhân dân. 

Tổ chức hoạt ñộng giải trình tại phiên họp Thường trực Hội ñồng nhân dân. 

Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. 

Giám sát chuyên ñề về kết quả thực hiện Công tác bầu cử ðại biểu Quốc hội 
khóa XV và ðại biểu Hội ñồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tình hình 
thực hiện Luật Dân quân tự vệ. 

b) Các hoạt ñộng giám sát của các Ban của Hội ñồng nhân dân  

Thẩm tra các báo cáo do Hội ñồng nhân dân, Thường trực Hội ñồng nhân dân 
phân công. 

Giám sát quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân huyện, nghị quyết của Hội ñồng 
nhân dân các xã, thị trấn. 

Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. 

Giám sát chuyên ñề: 

- Ban Kinh tế - xã hội: Chuyên ñề về tình hình thực hiện ðề án phát triển cây 
chuối hàng hóa trên ñịa bàn huyện A Lưới giai ñoạn 2016 - 2020; tình hình thu hồi 
các khoản nợ ngân sách huyện. 
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- Ban Pháp chế: Chuyên ñề về tình hình thực hiện Luật Hòa giải cơ sở trên ñịa 
bàn huyện A Lưới giai ñoạn 2018 - 2020; chuyên ñề về tình hình thực hiện Luật 
Nghĩa vụ quân sự trên ñịa bàn huyện A Lưới giai ñoạn 2019 - 2021. 

- Ban Dân tộc: Chuyên ñề về tình hình thực hiện Nghị ñịnh số 39/Nð-CP ngày 27 
tháng 4 năm 2015 của Chính phủ Quy ñịnh chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ 
nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con ñúng chính sách dân số trên ñịa bàn 
huyện A Lưới; chuyên ñề về tình hình thực hiện Quyết ñịnh số 18/2011/Qð-TTg 
ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy ñịnh chính sách ñối với 
người có uy tín trong ñồng bào các dân tộc thiểu số trên ñịa bàn huyện A Lưới. 

c) Hoạt ñộng giám sát của ñại biểu Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân  

- ðại biểu Hội ñồng nhân dân giám sát thông qua các hoạt ñộng sau ñây: 

Chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên khác của Ủy ban nhân dân, 
Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Ủy ban nhân dân huyện; 

Giám sát quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân huyện và nghị quyết của Hội ñồng 
nhân dân các xã, thị trấn; 

  Giám sát việc thi hành pháp luật ở ñịa phương;  

Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. 

- Tổ ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện giám sát việc tuân theo Hiến pháp, luật, 
văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội ñồng 
nhân dân huyện tại ñịa phương hoặc về các vấn ñề do Hội ñồng nhân dân hoặc Thường 
trực Hội ñồng nhân dân phân công. 

 Ngoài ra, Hội ñồng nhân dân, Thường trực HðND, các Ban của HðND, các 
Tổ ñại biểu và các ñại biểu HðND huyện có thể thực hiện giám sát một số lĩnh vực 
công tác, chuyên ñề theo ý kiến, kiến nghị của cử tri hoặc thông qua dư luận, thông tin 
ñại chúng hoặc theo yêu cầu của Hội ñồng nhân dân huyện. 

 ðiều 2. Hội ñồng nhân dân huyện giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các 
Ban của Hội ñồng nhân dân, các Tổ ðại biểu và các ðại biểu Hội ñồng nhân dân huyện 
theo chức năng, nhiệm vụ ñược pháp luật quy ñịnh triển khai thực hiện chương trình 
giám sát năm 2021 ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện thông qua, thực hiện báo cáo 
kết quả giám sát tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 (kỳ họp thứ 2 Hội ñồng nhân dân 
huyện khóa XII) của Hội ñồng nhân dân huyện. 
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Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, kỳ họp thứ 10 
thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội ñồng 
nhân dân huyện biểu quyết thông qua./. 
        

CHỦ TỊCH 
 

Hồ ðàm Giang 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN A LƯỚI 

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

Số: 07/NQ-HðND      A Lưới, ngày 10 tháng 7 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri  

tại kỳ họp thứ 9 Hội ñồng nhân dân huyện khóa XI 
 

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI 
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân ngày 20 

tháng 11 năm 2015; 
Sau khi xem xét báo cáo số 09/BC-HðND ngày 20 tháng 6 năm 2020 của 

Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, 
kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 Hội ñồng nhân dân huyện khóa XI và ý kiến thảo luận 
của các ñại biểu. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Hội ñồng nhân dân huyện tán thành báo cáo của Thường trực Hội ñồng 
nhân dân huyện về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 9; 
ghi nhận kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của Ủy ban nhân dân huyện tại kỳ họp 
thứ 9 Hội ñồng nhân dân huyện và nhấn mạnh một số nội dung sau: 

Công tác chỉ ñạo, tổng hợp trả lời, giải quyết, giám sát việc giải quyết các ý kiến, 
kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 Hội ñồng nhân dân huyện ñược Thường trực 
Hội ñồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các 
Ban Hội ñồng nhân dân huyện, các Tổ ñại biểu và các ðại biểu Hội ñồng nhân dân huyện 
thực hiện nghiêm túc, bảo ñảm theo luật ñịnh; sau kỳ họp, Uỷ ban nhân dân huyện ñã 
kịp thời ban hành các văn bản giao nhiệm vụ, chỉ ñạo các phòng, ban, các cơ quan, 
ñơn vị, các xã, thị trấn nghiên cứu giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri nghiêm túc 
với tinh thần cầu thị.  

Việc giải quyết kiến nghị của cử tri ñã ñược UBND huyện tập trung chỉ ñạo 
giải quyết ngay sau kỳ họp thứ 9. Trong 21 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi ñến 
kỳ họp thứ 9 HðND huyện, có 09/21 ý kiến, kiến nghị ñã ñược UBND huyện chỉ ñạo 
giải quyết kịp thời và báo cáo kết quả tại kỳ họp; 12/21 ý kiến, kiến nghị còn lại 
thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan, ñơn vị và cần có thời gian ñể thực hiện. 

Bên cạnh những kết quả ñạt ñược nêu trên, việc giải quyết, trả lời kiến nghị 
của cử tri còn có những hạn chế, khuyết ñiểm như sau: 

Chưa phân biệt rõ nội dung báo cáo trả lời ý kiến cử tri với báo cáo kết quả 
giải quyết kiến nghị cử tri; còn nhầm lẫn nội dung giữa các báo cáo. 
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Tiến ñộ giải quyết kiến nghị của cử tri có việc vẫn còn chậm so với thời hạn ñề ra, 
số lượng kiến nghị của cử tri chưa ñược giải quyết dứt ñiểm, trả lời chưa thuyết phục 
chiếm tỷ lệ cao. Công tác kiểm tra, theo dõi, ñôn ñốc của UBND huyện ñối với các phòng, 
ban, ñơn vị, ñịa phương trong việc triển khai thực hiện các chỉ ñạo của UBND huyện 
liên quan ñến kiến nghị của cử tri chưa quyết liệt, nhiều kiến nghị chưa ñược giải quyết 
kịp thời ñể tồn ñọng kéo dài, ảnh hưởng ñến ñời sống và niềm tin của cử tri; một số ý kiến 
cử tri ñã giải quyết xong nhưng lại không báo cáo kết quả giải quyết. 

Việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của các phòng, ban, các cơ quan liên quan 
còn thiếu trọng tâm, chưa sát ñúng với nội dung cử tri kiến nghị; chưa phát huy hết 
vai trò trách nhiệm của người ñứng ñầu. Bên cạnh ñó, việc xác ñịnh trách nhiệm và 
xử lý trách nhiệm trong việc chậm thực hiện chủ trương, chỉ ñạo của UBND huyện 
liên quan ñến kiến nghị cử tri ở các phòng, ban, ñơn vị vẫn còn hạn chế. Công tác 
phối hợp, vào cuộc của các phòng, ban, các cơ quan trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị 
của cử tri tuy có tốt hơn nhưng chưa chặt chẽ, ñồng bộ. 
 Nội dung trả lời ý kiến của cử tri còn những hạn chế như: trả lời còn chung chung, 
chưa nêu ñầy ñủ thông tin cần thiết ñể làm cơ sở ñánh giá kết quả giải quyết; chưa 
ñưa ra lộ trình, thời gian hoàn thành, phương hướng giải quyết những vấn ñề cử tri 
kiến nghị; việc sử dụng cụm từ “thời gian tới”, “UBND huyện sẽ chỉ ñạo” vẫn ñược 
sử dụng nhiều trong báo cáo; một số trường hợp trả lời chưa sát với nội dung kiến nghị 
của cử tri hoặc chưa giải trình, cung cấp ñầy ñủ thông tin ñể cử tri hiểu, chia sẻ nên 
chưa nhận ñược sự ñồng tình cao của cử tri. 

ðiều 2. Việc tiếp tục giải quyết kiến nghị của cử tri 
 1. ðối với các kiến nghị của cử tri còn lại theo nghị quyết 08/NQ-HðND ngày 
18/12/2019 của HðND huyện và tại kỳ thứ 9 HðND huyện chưa ñược giải quyết xong, 
kết quả giải quyết chưa thuyết phục, ñề nghị UBND huyện và các cơ quan, ñơn vị 
liên quan theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục giải quyết gồm: 
 a) Ý kiến theo nghị quyết 08/NQ-HðND ngày 18/12/2019 của HðND huyện 

ðo ñạc diện tích Tiểu khu 288 (khu vực ñồi A Túc, xã Hồng Bắc) ñể hoàn thành 
phương án giao ñất cho Nhân dân; xử lý các trường hợp lấn chiếm ñất rừng sản xuất 
theo Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND của UBND tỉnh; thu hồi ñất rừng sản xuất của các 
tổ chức bàn giao lại; ño ñạc, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ñối với 
diện tích ñất rừng 661; khắc phục hệ thống nước sinh hoạt cho Nhân dân khu tái ñịnh cư 
Thủy ñiện A Lin; sửa chữa ñường tránh từ thị trấn qua A Ngo; nâng cấp, sửa chữa 
một số tuyến ñường xuống cấp tại xã Lâm ðớt. 

b) Ý kiến tại kỳ họp thứ 9 
Hỗ trợ ñền bù kéo dây ñiện vào ñập Thủy ñiện A Lưới (Quảng Nhâm); phát quang 

và tổng dọn vệ sinh hai bên bờ của lòng hồ thủy ñiện A Lưới; giải quyết các nội dung 
kiến nghị liên quan ñến cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng ñất trên ñịa bàn; 
diện tích ñất chăn nuôi bò của ñồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân; ñất của Công ty 
cà phê Thái Hòa tại Hồng Thủy; việc giao 24,1 ha ñất rừng sản xuất của 36 hộ dân xã 
Lâm ðớt ñang canh tác thuộc ñịa giới hành chính xã A Roàng; cấp giấy CNQSD ñất 
ñổi ñất cho các hộ ñược ñền bù do ảnh hưởng lòng hồ thủy ñiện Hương ðiền (17 hộ); 
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bố trí kinh phí san lấp bổ sung ñất vườn cho 02 hộ gia ñình bà Lê Thị Xá và Hồ Thị Ôn 
tại khu tái ñịnh cư thủy ñiện A Lưới. Thông báo cụ thể bằng văn bản vị trí bãi ñổ chất thải 
vật liệu xây dựng cho người dân biết. 
 2. Khi phân loại nội dung kiến nghị của cử tri chuyển ñến các cơ quan chức năng 
trả lời phải quan tâm ñến những vấn ñề cử tri bức xúc, cử tri ñã kiến nghị nhiều lần 
nhưng chưa ñược giải quyết triệt ñể. Tăng cường công tác kiểm tra, ñôn ñốc thực hiện, 
nếu thấy việc giải quyết chậm, chất lượng chưa cao thì phải kịp thời chỉ ñạo ñể bảo ñảm 
theo kế hoạch ñề ra, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết, trả lời. Giao nhiệm vụ 
giải quyết ý kiến cử tri phải cụ thể, rõ ràng, xác ñịnh cơ quan chủ trì thực hiện, 
cơ quan phối hợp thực hiện và thời gian dự kiến hoàn thành ñể cử tri biết, theo dõi, 
giám sát... 
 3. Cần phân biệt, làm rõ nội dung báo cáo trả lời ý kiến cử tri (tiếp thu, trả lời) 
với nội dung báo cáo kết quả giải quyết (việc ñã làm ñược, chưa làm ñược), tránh 
nhầm lẫn nội dung giữa 2 báo cáo này và trách nhiệm giải quyết, xử lý. 

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, thông tin về kết quả giải quyết, 
trả lời kiến nghị của cử tri; công khai trên các phương tiện thông tin ñại chúng ñể cử tri 
theo dõi, giám sát. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
Giao Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục giải quyết các kiến nghị cử tri tại khoản 1 

ðiều 2 của Nghị quyết. 
Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, các Tổ 

ðại biểu và các ðại biểu Hội ñồng nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp 
chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các thành viên thường 
xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết.  

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khoá XI, kỳ họp thứ 10 
thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội ñồng 
nhân dân huyện biểu quyết thông qua./. 
  

CHỦ TỊCH 
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