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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 

Số: 44/2020/Qð-UBND 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 8  năm 2020 
 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh ñơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác ñịnh giá trị  

bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

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

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 149/2016/Nð-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của 
Luật Giá; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 
1393/TTr-SNNPTNT ngày 16 tháng 7 năm 2020. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh ñơn giá cây trồng, vật nuôi 
thủy sản làm cơ sở xác ñịnh giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi ñất trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2020 và thay thế 
Quyết ñịnh số 82/2017/Qð-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
quy ñịnh ñơn giá cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác ñịnh giá trị bồi thường, hỗ trợ khi 
nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban quản lý 
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Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị và tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

  
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Phan Thiên ðịnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 
 

 
 

 
QUY ðỊNH 

ðơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác ñịnh giá trị bồi thường,  
hỗ trợ khi nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 44/2020/Qð-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

 
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 
Quy ñịnh này quy ñịnh ñơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác ñịnh 

giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 
Người sử dụng ñất quy ñịnh tại ðiều 5 Luật ðất ñai năm 2013 khi Nhà nước thu 

hồi ñất; cơ quan quản lý nhà nước về ñất ñai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, 
giải phóng mặt bằng và các tổ chức, cá nhân có liên quan ñến công tác bồi thường, 
hỗ trợ khi nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 3. Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ 
1. Khi Nhà nước thu hồi ñất mà gây thiệt hại ñối với cây trồng, vật nuôi thủy sản 

thì người sử dụng ñất ñược bồi thường, hỗ trợ theo quy ñịnh. Trường hợp cây trồng, 
vật nuôi thủy sản có thể di chuyển thì ñược bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển và 
thiệt hại do di chuyển gây ra. 

2. Chỉ thực hiện bồi thường, hỗ trợ ñối với cây trồng, vật nuôi thủy sản tồn tại 
trên ñất bị thu hồi trước khi có thông báo thu hồi ñất; không bồi thường, hỗ trợ ñối với 
cây trồng, vật nuôi thủy sản ñược tạo lập sau khi có thông báo thu hồi ñất của cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

3. Trường hợp trên cùng một diện tích ñất có trồng xen nhiều loài cây khác nhau 
thì bồi thường 100% cho loài cây có ñơn giá bồi thường cao nhất (cây trồng chính), 
50% cho loài cây có ñơn giá bồi thường thấp hơn (cây trồng xen thứ 1) và 25% cho 
loài cây có ñơn giá bồi thường thấp nhất (cây trồng xen thứ 2); không bồi thường cho 
cây trồng xen thứ 3 trở ñi. 

4. ðơn giá bồi thường cây trồng ñã bao gồm chí phí chặt hạ, vận chuyển ra khỏi 
khu vực có ñất bị thu hồi. Người ñược bồi thường ñược quyền tận thu toàn bộ sản phẩm, 
khai thác, di dời, bứng cây vào vườn ươm hoặc bán cho người có nhu cầu ñể bàn giao 
mặt bằng cho nhà nước. Trường hợp tổ chức, cá nhân ñược nhà nước giao ñất, cho 
thuê ñất (Chủ ñầu tư) có nhu cầu giữ lại cây trồng ñể sử dụng hoặc làm cảnh quan 
môi trường thì tự thỏa thuận với người ñược bồi thường mức hỗ trợ thêm ngoài mức 
bồi thường tại Quy ñịnh này. 

5. ðơn giá bồi thường vật nuôi thủy sản chưa tính giá trị ñầu tư ao hồ. Vật nuôi 
thủy sản chỉ ñược bồi thường trong trường hợp tại thời ñiểm thu hồi ñất chưa ñến thời 
kỳ thu hoạch. Trường hợp vật nuôi thủy sản ñã ñến thời kỳ thu hoạch tại thời ñiểm 
thu hồi ñất thì không ñược bồi thường. 
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6. ðối với cây trồng, vật nuôi thủy sản chưa có tên trong bảng ñơn giá thì tổ chức 
ñược giao nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng căn cứ theo loài cây, vật nuôi 
thủy sản tương ñương ñể áp ñơn giá bồi thường cho phù hợp, trình Ủy ban nhân dân 
cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

ðiều 4. ðơn giá bồi thường, hỗ trợ 
1. Cây hoa màu ngắn ngày: Chi tiết tại Phụ lục I ñính kèm. 
2. Cây hoa màu dài ngày: Chi tiết tại Phụ lục II ñính kèm. 
3. Cây ăn quả dài ngày và cây công nghiệp lâu năm: Chi tiết tại Phụ lục III ñính kèm. 
4. Cây trồng lấy gỗ, củi, nhựa, dầu, bóng mát: Chi tiết tại Phụ lục IV ñính kèm. 
5. Cây trồng làm cảnh, cây dược liệu, cây trồng khác: Chi tiết tại Phụ lục V ñính kèm. 
6. Nuôi trồng thủy sản: Chi tiết tại Phụ lục VI ñính kèm. 

ðiều 5. Xử lý chuyển tiếp 
1. ðối với những dự án, công trình ñã hoàn thành việc chi trả tiền, ñang chi trả 

hoặc ñã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trước khi Quyết ñịnh này có hiệu lực 
thi hành thì thực hiện theo phương án ñược phê duyệt, không áp dụng hoặc ñiều 
chỉnh theo Quyết ñịnh này. 

2. Các trường hợp ñặc biệt khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 
quyết ñịnh. 

ðiều 6. Tổ chức thực hiện 
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ ñạo tổ chức 

ñược giao nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng xác ñịnh ñơn giá bồi thường cây 
trồng, vật nuôi thủy sản cho người sử dụng ñất bị thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh theo 
ñúng Quy ñịnh này. 

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 
các cơ quan, ñơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp biến ñộng ñơn giá cây trồng, vật 
nuôi thủy sản ñể kịp thời ñề xuất bổ sung, ñiều chỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh./. 
 

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

 
Phan Thiên ðịnh 
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Phụ lục I 
CÂY HOA MÀU NGẮN NGÀY 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 44/2020/Qð-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
 

TT LOÀI CÂY TRỒNG 
ðơn giá bồi thường 

(ñồng/ha) (ñồng/m2)  (ñồng/cây)  
1 Cây Bắp cải, su hào, su hoa; su, bắp cải khác   83.160.000            8.320            2.770  

2 Cây Bình tinh   33.000.000            3.300                 -   

3 Cây Cà chua các loại   33.000.000            3.300            1.270  

4 Cây Cà tím, cà trắng, cà pháo, các loại cà khác   26.400.000           2.640            1.020  

5 Cây Cải xanh, cải bẹ, xà lách, rau má   66.000.000            6.600                 -   

6 Cây Cần, ngò, răm, thơm, ñay   72.600.000            7.260                 -   

7 Cây Húng, kinh giới, tía tô, lá lốt   72.600.000            7.260                 -   

8 Cây Chanh dây   59.400.000            5.940          29.700  

9 Cây ðậu ñen, ñỏ, xanh, tương   39.600.000            3.960                 -   

10 Cây ðậu quyên, ñậu cô ve, ñậu bắp   39.600.000            3.960                 -   

11 Cây ðậu ván, ñậu ngự, ñậu rồng, ñậu kiếm   39.600.000            3.960                 -   

12 Cây Dưa hấu, dưa gang, dưa chuột, lê   59.400.000            5.940          29.700  

13 Cây Dưa hồng   59.400.000            5.940          29.700  

14 Cây Gấc   66.000.000           6.600          33.000  

15 Cây Hoa lý, bầu, bí   39.600.000            3.960                 -   

16 Cây Kê   19.800.000            1.980                 -   

17 Cây Khoai lang   26.400.000            2.640                 -   

18 Cây Khoai tây, cà rốt, cải củ   52.800.000            5.280                 -   

19 Cây Khoai từ, tía, môn, nưa, sọ, dong, củ ñậu   33.000.000            3.300                 -   

20 Cây Lá gai (làm bánh)   72.600.000            7.260                 -   

21 Cây Lạc   40.000.000            4.000                 -   

22 Cây Lúa thuần   36.000.000            3.600                 -   

23 Cây Lúa lai   46.750.000            4.675                 -   

24 Cây Lúa rẫy   50.000.000            5.000                 -   

25 Cây Môn bạc hà   39.600.000            3.960                 -   

26 Cây Mồng tơi, rau dền, diếp cá   66.000.000            6.600                 -   

27 Cây Mướp ñắng   66.000.000            6.600            3.300  

28 Cây Ném, hẹ, hành hương, tỏi, ba rô   79.200.000            7.920                 -   

29 Cây Nghệ, riềng, gừng   19.800.000            1.980                 -   

30 Cây Ngô    34.800.000            3.480                 -   

31 Cây Ớt   90.750.000            9.080            4.540  

32 Cây Rau muống (Thả nổi)   26.400.000            2.640                 -   

33 Cây Rau muống (Trồng cạn)   39.600.000            3.960                 -   

34 Cây Sả, rau ngót   39.600.000            3.960                 -   

35 Cây Sắn công nghiệp   30.960.000            3.100            1.720  

36 Cây Sắn dây   26.400.000            2.640          13.200  

37 Cây Sắn ñịa phương   19.800.000            1.980            1.100  

38 Cây Sen, Súng 108.900.000          10.890                 -   
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TT LOÀI CÂY TRỒNG 
ðơn giá bồi thường 

(ñồng/ha) (ñồng/m2)  (ñồng/cây)  

39 Cây Su su   39.600.000            3.960      19.800  

40 Cây Thuốc lá   33.000.000            3.300            1.660  

41 Cây Vừng (Mè)   19.800.000            1.980                 -   
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Phụ lục II 
CÂY HOA MÀU DÀI NGÀY 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 44/2020/Qð-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

TT LOÀI CÂY TRỒNG 

ðơn giá bồi thường 

ðVT 
Thời kỳ  

chăm sóc 
cây con 

Thời kỳ  
phát triển  

giữa vụ 

Thời kỳ 
thu hoạch  

ñại trà 

1 Cây 
Chuối cho trái (bà lùn, hương, mốc, chuối 
cho trái khác) 

 ñ/cây  6.600        25.100         25.100  

2 Cây 
Chuối thu hoạch lá (chuối ñá, sứ, chuối thu 
hoạch lá khác)  

 ñ/cây  5.000        16.500         16.500  

3 Cây Cỏ voi, cỏ ghinê  ñ/m2  1.580         1.580          1.580  

4 Cây Cà ri (ñiều màu)  ñ/cây  5.500        27.500         27.500  

5 Cây Chè xanh 
 ñ/m2 6.600        19.800         19.800  

 ñ/cây  5.000        50.000       100.000  

6 Cây Cỏ ruzi, cỏ sả, cỏ cá, cỏ chăn nuôi các loại  ñ/m2 1.580         1.580          1.580  

7 Cây Dâu tằm  ñ/cây  4.000        22.000         22.000  

8 Cây Dâu tây  ñ/m2 9.900        29.700         29.700  

9 Cây Dứa (Thơm)  
 ñ/m2 8.000        12.000         12.000  

 ñ/cây  2.000         4.000          4.000  

10 Cây ðu ñủ  ñ/cây  6.600        25.100         25.100  

11 Cây Lá dong  ñ/m2 3.480         6.960          6.960  

12 Cây Lá dứa  ñ/m2 3.480         6.960          6.960  

13 Cây Mía lau 
 ñ/cây  170            500             500  

ñ/m2 1.190         3.500          3.500  

14 Cây Mía loại giống to  ñ/cây  700         2.000          2.000  

15 Cây Nho  ñ/m2 11.880        35.640         35.640  

16 Cây Nhót  ñ/cây  52.800      132.000       132.000  

17 Cây Thanh long ñ/choái 52.800      132.000       132.000  

18 Cây Trầu không ñ/choái 26.400        66.000         66.000  

19 Cây Vả  ñ/cây       50.000       248.000       495.000  

20 Cây Măng tây  ñ/cây       6.500       30.000       30.000  
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Phụ lục III 
CÂY ĂN QUẢ DÀI NGÀY VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 44/2020/Qð-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

TT LOÀI CÂY TRỒNG ðVT 

ðơn giá bồi thường 

Trồng, 
chăm sóc  

năm 1 

 ðường kính  
=3÷<5cm  

ðường kính 
=5÷<10cm 

ðường kính 
=10÷<20cm 

ðường kính 
=20÷<35cm 

ðường kính 
≥35cm 

1 Cây Thanh trà ñ/cây 240.000 358.000 1.032.000 2.054.000 2.466.000 1.968.000 

2 Cây Bưởi ñ/cây 240.000 358.000 1.032.000 1.540.000 1.850.000 1.476.000 

3 Cây Chôm chôm, Nhãn, Vải ñ/cây 59.000 79.000 214.000 267.000 290.000 269.000 

4 Cây Dâu ăn trái các loại ñ/cây 40.000 51.000 118.000 274.000 315.000 299.000 

5 Cây Hồng ghép, Hồng xiêm (Sapôchê) ñ/cây 53.000 74.000 165.000 290.000 344.000 289.000 

6 Cây Xoài, Cóc, Hồng nhung ñ/cây 59.000 79.000 214.000 271.000 315.000 282.000 

7 Cây Sầu riêng ñ/cây 66.000 98.000 284.000 424.000 509.000 406.000 

8 Cây Mít, Vú sữa, Thị ñ/cây 26.000 49.000 142.000 282.000 387.000 352.000 

9 Cây Sa kê ñ/cây 59.000 79.000 214.000 271.000 315.000 282.000 

10 Cây Lòn bon ñ/cây 51.000 66.000 153.000 267.000 307.000 291.000 

11 Cây 
Bơ, Chùm ruột, Khế ngọt, Khế chua, ðiều, Mận, 
ðào, Me, Sấu, Bứa, Chay, Lê, Ô mai (Mơ), Sơ ri. 

ñ/cây 13.000 25.000 71.000 106.000 145.000 132.000 

12 Cây Bồ quân ñ/cây 16.000 30.000 85.000 127.000 174.000 158.000 

13 Cây Mãng cầu (Na) ñ/cây 7.000 12.000 36.000 71.000 97.000 88.000 

14 Cây Trứng gà, Bát bát, Ổi, Táo, Lựu ñ/cây 7.000 12.000 36.000 53.000 73.000 66.000 

15 Cây  Măng cụt ñ/cây 216.000 749.000 1.605.000 2.671.000 4.612.000 6.032.000 

TT 
 

LOÀI CÂY TRỒNG ðVT 

ðơn giá bồi thường 

Trồng,  
chăm sóc 

năm 1 

Trồng,  
chăm sóc 
năm 2+3 

Trồng,  
chăm sóc 

năm 4 

Vườn cây 
năm 5+6  
(tán rộng  

1,0÷<1,5m) 

Vườn cây 
năm 7 

(tán rộng 
1,5÷<1,7m) 

Vườn cây 
năm 8 trở lên 

(tán rộng  
≥1,7m) 
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16 Cây Cam, Quýt ñ/cây 72.000 174.000 299.000 645.000 650.000 653.000 

17 Cây Chanh, Quất ñ/cây 60.000 101.000 186.000 270.000 362.000 267.000 

TT LOÀI CÂY TRỒNG ðVT 

ðơn giá bồi thường 

Trồng,  
chăm sóc  

năm 1 

Trồng,  
chăm sóc  
năm 2+3  

(H=0,7÷<1,0m) 

Vườn cây 
năm 4  

(H=1,0÷<1,5m) 

Vườn cây 
năm 5+6  

(H=1,5÷<3m) 

Vườn cây 
năm 7 

 (H=3÷<4m) 

Vườn cây 
năm 8 trở lên 

(H≥4m) 

18 Cây Cà phê ñ/cây 25.000 41.000 51.000 40.000 33.000 23.000 

19 Cây Hồ tiêu ñ/cây 53.000 79.000 153.000 234.000 231.000 166.000 

20 Cây Ca cao ñ/cây 22.000 37.000 46.000 36.000 29.000 21.000 

21 Cây Mắc ca ñ/cây 120.000 179.000 516.000 1.027.000 1.233.000 984.000 

 

 
 

 

TT LOÀI CÂY TRỒNG ðVT 

ðơn giá bồi thường 

Trồng,  
chăm sóc  

năm 1 

Vườn cây 
H=1÷<3m 

Vườn cây 
H=3÷<6m 

Vườn cây 
H=6÷<8m 

Vườn cây 
H=8÷<10m 

Vườn cây 
H≥10m 

22 Cây Cau ñ/cây 41.000 69.000 123.000 155.000 168.000 200.000 

23 Cây Dừa ñ/cây 57.000 289.000 569.000 587.000 606.000 602.000 



1
2

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 4

9
/N

g
ày

 2
5
-8

-2
0
2
0

Phụ lục IV 
CÂY TRỒNG LẤY GỖ, CỦI, NHỰA, DẦU, BÓNG MÁT 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 44/2020/Qð-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

a) Trồng tập trung (diện tích liền vùng ≥ 0,3 ha): 
 
 

TT LOÀI CÂY TRỒNG 

ðơn giá bồi thường 

ðVT 
Thời kỳ  
trồng và 

chăm sóc năm 1 

Thời kỳ  
chăm sóc năm 2 

Thời kỳ  
chăm sóc năm 3 

ðường kính 
7÷<10cm 

ðường kính 
=10÷<15cm 

ðường kính 
≥15cm 

1 Cây  Bạch ñàn ñồng/ha 19.932.000 29.040.000 36.300.000 66.396.000 57.816.000 21.384.000 

2 Cây  Bàng ñồng/ha 19.932.000 29.040.000 36.300.000 66.396.000 57.816.000 21.384.000 

3 Cây  Bằng lăng ñồng/ha 22.968.000 31.548.000 38.676.000 48.972.000 63.360.000 35.244.000 

4 Cây  Bồ ñề ñồng/ha 22.968.000 31.548.000 38.676.000 48.972.000 63.360.000 35.244.000 

5 Cây  Bông gòn ñồng/ha 9.966.000 14.520.000 18.150.000 33.198.000 28.908.000 10.692.000 

6 Cây  Cao su ñồng/ha 80.719.000 111.700.000 142.905.000 176.864.000 253.197.000 294.896.000 

7 Cây  Chân chim ñồng/ha 22.968.000 31.548.000 38.676.000 48.972.000 63.360.000 35.244.000 

8 Cây  Chẹo tía (Cơi) ñồng/ha 22.968.000 31.548.000 38.676.000 48.972.000 63.360.000 35.244.000 

9 Cây  Chò  ñồng/ha 23.628.000 32.340.000 39.600.000 49.896.000 62.436.000 30.888.000 

10 Cây  Chua khét ñồng/ha 23.628.000 32.340.000 39.600.000 49.896.000 62.436.000 30.888.000 

11 Cây  Chua trường ñồng/ha 23.628.000 32.340.000 39.600.000 49.896.000 62.436.000 30.888.000 

12 Cây  Dái ngựa ñồng/ha 22.968.000 31.548.000 38.676.000 48.972.000 63.360.000 35.244.000 

13 Cây  Dầu rái ñồng/ha 23.628.000 32.340.000 39.600.000 49.896.000 62.436.000 30.888.000 

14 Cây  ðinh ñồng/ha 23.628.000 32.340.000 39.600.000 49.896.000 62.436.000 30.888.000 

15 Cây  Dó bầu (Trầm) ñồng/ha 41.760.000 57.360.000 70.320.000 89.040.000 192.000.000 106.800.000 

16 Cây  Gạo ñồng/ha 23.628.000 32.340.000 39.600.000 49.896.000 62.436.000 30.888.000 

17 Cây  Gáo vàng ñồng/ha 22.968.000 31.548.000 38.676.000 48.972.000 63.360.000 35.244.000 

18 Cây  Giẻ ñồng/ha 22.968.000 31.548.000 38.676.000 48.972.000 63.360.000 35.244.000 

19 Cây  Giỗi ñồng/ha 22.968.000 31.548.000 38.676.000 48.972.000 63.360.000 35.244.000 

20 Cây  Gõ ñồng/ha 23.628.000 32.340.000 39.600.000 49.896.000 62.436.000 30.888.000 
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TT LOÀI CÂY TRỒNG 

ðơn giá bồi thường 

ðVT 
Thời kỳ  
trồng và 

chăm sóc năm 1 

Thời kỳ  
chăm sóc năm 2 

Thời kỳ  
chăm sóc năm 3 

ðường kính 
7÷<10cm 

ðường kính 
=10÷<15cm 

ðường kính 
≥15cm 

21 Cây  Gội ñồng/ha 22.968.000 31.548.000 38.676.000 48.972.000 63.360.000 35.244.000 

22 Cây  Hoa sữa ñồng/ha 22.968.000 31.548.000 38.676.000 48.972.000 63.360.000 35.244.000 

23 Cây  Hoàng ñàn ñồng/ha 23.628.000 32.340.000 39.600.000 49.896.000 62.436.000 30.888.000 

24 Cây  Hoàng nam ñồng/ha 23.628.000 32.340.000 39.600.000 49.896.000 62.436.000 30.888.000 

25 Cây  Huê (Sưa ñỏ) ñồng/ha 41.760.000 57.360.000 70.320.000 89.040.000 192.000.000 106.800.000 

26 Cây  Huỷnh ñồng/ha 23.628.000 32.340.000 39.600.000 49.896.000 62.436.000 30.888.000 

27 Cây  Keo các loại ñồng/ha 29.932.000 39.040.000 46.300.000 66.396.000 57.816.000 21.384.000 

28 Cây  Kháo ñồng/ha 23.628.000 32.340.000 39.600.000 49.896.000 62.436.000 30.888.000 

29 Cây  Kiền ñồng/ha 23.628.000 32.340.000 39.600.000 49.896.000 62.436.000 30.888.000 

30 Cây  Kim giao ñồng/ha 23.628.000 32.340.000 39.600.000 49.896.000 62.436.000 30.888.000 

31 Cây  Lát hoa, Lát xanh ñồng/ha 23.628.000 32.340.000 39.600.000 49.896.000 62.436.000 30.888.000 

32 Cây  Lim ñồng/ha 23.628.000 32.340.000 39.600.000 49.896.000 62.436.000 30.888.000 

33 Cây  Long não ñồng/ha 22.968.000 31.548.000 38.676.000 48.972.000 63.360.000 35.244.000 

34 Cây  Mít rừng ñồng/ha 23.628.000 32.340.000 39.600.000 49.896.000 62.436.000 30.888.000 

35 Cây  Mỡ ñồng/ha 22.968.000 31.548.000 38.676.000 48.972.000 63.360.000 35.244.000 

36 Cây  Mù u ñồng/ha 22.968.000 31.548.000 38.676.000 48.972.000 63.360.000 35.244.000 

37 Cây  Mức  ñồng/ha 9.966.000 14.520.000 18.150.000 33.198.000 28.908.000 10.692.000 

38 Cây  Muồng, Hoàng yến ñồng/ha 22.968.000 31.548.000 38.676.000 48.972.000 63.360.000 35.244.000 

39 Cây  Nghiến ñồng/ha 23.628.000 32.340.000 39.600.000 49.896.000 62.436.000 30.888.000 

40 Cây  Ngô ñồng ñồng/ha 23.628.000 32.340.000 39.600.000 49.896.000 62.436.000 30.888.000 

41 Cây  Nhạc ngựa ñồng/ha 22.968.000 31.548.000 38.676.000 48.972.000 63.360.000 35.244.000 

42 Cây  Phi lao ñồng/ha 25.872.000 36.300.000 44.352.000 47.916.000 40.788.000 20.196.000 

43 Cây  Phượng ñồng/ha 22.968.000 31.548.000 38.676.000 48.972.000 63.360.000 35.244.000 

44 Cây  Pơ mu ñồng/ha 23.628.000 32.340.000 39.600.000 49.896.000 62.436.000 30.888.000 
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TT LOÀI CÂY TRỒNG 

ðơn giá bồi thường 

ðVT 
Thời kỳ  
trồng và 

chăm sóc năm 1 

Thời kỳ  
chăm sóc năm 2 

Thời kỳ  
chăm sóc năm 3 

ðường kính 
7÷<10cm 

ðường kính 
=10÷<15cm 

ðường kính 
≥15cm 

45 Cây  Re hương ñồng/ha 23.628.000 32.340.000 39.600.000 49.896.000 62.436.000 30.888.000 

46 Cây  Sao ñen ñồng/ha 23.628.000 32.340.000 39.600.000 49.896.000 62.436.000 30.888.000 

47 Cây  Sầu ñông ñồng/ha 19.932.000 29.040.000 36.300.000 46.860.000 42.900.000 17.556.000 

48 Cây  Sến ñồng/ha 22.968.000 31.548.000 38.676.000 48.972.000 63.360.000 35.244.000 

49 Cây  Táu ñồng/ha 23,628,000 32,340,000 39,600,000 49,896,000 62,436,000 30,888,000 

50 Cây  Tếch ñồng/ha 23.628.000 32.340.000 39.600.000 49.896.000 62.436.000 30.888.000 

51 Cây  Thàn mát (Sưa trắng) ñồng/ha 23.628.000 32.340.000 39.600.000 49.896.000 62.436.000 30.888.000 

52 Cây  Thông ñồng/ha 23.628.000 32.604.000 40.392.000 51.084.000 107.712.000 64.416.000 

53 Cây  Trắc, Cẩm lai ñồng/ha 23.628.000 32.340.000 39.600.000 49.896.000 62.436.000 30.888.000 

54 Cây  Trai (Lý) ñồng/ha 23.628.000 32.340.000 39.600.000 49.896.000 62.436.000 30.888.000 

55 Cây  Trâm ñồng/ha 22.968.000 31.548.000 38.676.000 48.972.000 63.360.000 35.244.000 

56 Cây  Trám, Trẩu ñồng/ha 22.968.000 31.548.000 38.676.000 48.972.000 63.360.000 35.244.000 

57 Cây  Trứng cá ñồng/ha 19.932.000 29.040.000 36.300.000 66.396.000 57.816.000 21.384.000 

58 Cây  Ươi ñồng/ha 22.968.000 31.548.000 38.676.000 48.972.000 63.360.000 35.244.000 

59 Cây  Vạng ñồng/ha 22.968.000 31.548.000 38.676.000 48.972.000 63.360.000 35.244.000 

60 Cây  Vàng tâm ñồng/ha 23.628.000 32.340.000 39.600.000 49.896.000 62.436.000 30.888.000 

61 Cây  Viết ñồng/ha 23.628.000 32.340.000 39.600.000 49.896.000 62.436.000 30.888.000 

62 Cây  Vông ñồng gai ñồng/ha 9.966.000 14.520.000 18.150.000 33.198.000 28.908.000 10.692.000 

63 Cây  Xà cừ ñồng/ha 22.968.000 31.548.000 38.676.000 48.972.000 63.360.000 35.244.000 

64 Cây  Xoan chịu hạn (Neem) ñồng/ha 19.932.000 29.040.000 36.300.000 66.396.000 57.816.000 21.384.000 

65 Cây  Xoay ñồng/ha 23.628.000 32.340.000 39.600.000 49.896.000 62.436.000 30.888.000 
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b) Trồng phân tán (diện tích liền vùng < 0,3 ha): 
 
 

TT LOÀI CÂY TRỒNG 

ðơn giá bồi thường 

ðVT 
Thời kỳ  
trồng và 

chăm sóc năm 1 

Thời kỳ  
chăm sóc năm 2 

Thời kỳ  
chăm sóc năm 3 

ðường kính 
7÷<10cm 

ðường kính 
=10÷<15cm 

ðường kính 
≥15cm 

1 Cây  Bạch ñàn ñ/cây 14.520 21.120 26.400 48.310 42.110 15.580 

2 Cây  Bàng  ñ/cây  14.520 21.120 26.400 48.310 42.110 15.580 

3 Cây  Bằng lăng ñ/cây 25.080 34.450 42.240 53.460 69.170 38.410 

4 Cây  Bồ ñề ñ/cây 25.080 34.450 42.240 53.460 69.170 38.410 

5 Cây  Bông gòn ñ/cây 10.820 15.840 19.800 36.170 31.550 11.620 

6 Cây  Cao su  ñ/cây  145.000 201.000 257.000 319.000 456.000 531.000 

7 Cây  Chân chim  ñ/cây  25.080 34.450 42.240 53.460 69.170 38.410 

8 Cây  Chẹo tía (Cơi)  ñ/cây  25.080 34.450 42.240 53.460 69.170 38.410 

9 Cây  Chò  ñ/cây 25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 

10 Cây  Chua khét  ñ/cây  25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 

11 Cây  Chua trường  ñ/cây  25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 

12 Cây  Dái ngựa  ñ/cây  25.080 34.450 42.240 53.460 69.170 38.410 

13 Cây  Dầu rái ñ/cây 25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 

14 Cây  ðinh  ñ/cây  25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 

15 Cây  Dó bầu (Trầm) ñ/cây 45.600 62.640 76.800 97.200 209.600 116.400 

16 Cây  Gạo  ñ/cây  25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 

17 Cây  Gáo vàng  ñ/cây  25.080 34.450 42.240 53.460 69.170 38.410 

18 Cây  Giẻ  ñ/cây  25.080 34.450 42.240 53.460 69.170 38.410 

19 Cây  Giỗi ñ/cây 25.080 34.450 42.240 53.460 69.170 38.410 

20 Cây  Gõ ñ/cây 25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 

21 Cây  Gội ñ/cây 25.080 34.450 42.240 53.460 69.170 38.410 

22 Cây  Hoa sữa ñ/cây 25.080 34.450 42.240 53.460 69.170 38.410 

23 Cây  Hoàng ñàn  ñ/cây  25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 
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TT LOÀI CÂY TRỒNG 

ðơn giá bồi thường 

ðVT 
Thời kỳ  
trồng và 

chăm sóc năm 1 

Thời kỳ  
chăm sóc năm 2 

Thời kỳ  
chăm sóc năm 3 

ðường kính 
7÷<10cm 

ðường kính 
=10÷<15cm 

ðường kính 
≥15cm 

24 Cây  Hoàng nam  ñ/cây  25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 

25 Cây  Huê (Sưa ñỏ) ñ/cây 45.600 62.640 76.800 97.200 209.600 116.400 

26 Cây  Huỷnh ñ/cây 25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 

27 Cây  Keo các loại ñ/cây 21.770 28.390 33.670 48.310 42.110 15.580 

28 Cây  Kháo  ñ/cây  25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 

29 Cây  Kiền ñ/cây 25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 

30 Cây  Kim giao  ñ/cây  25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 

31 Cây  Lát hoa, Lát xanh  ñ/cây  25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 

32 Cây  Lim ñ/cây 25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 

33 Cây  Long não ñ/cây 25.080 34.450 42.240 53.460 69.170 38.410 

34 Cây  Mít rừng  ñ/cây  25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 

35 Cây  Mỡ ñ/cây 25.080 34.450 42.240 53.460 69.170 38.410 

36 Cây  Mù u ñ/cây 25.080 34.450 42.240 53.460 69.170 38.410 

37 Cây  Mức  ñ/cây 7.260 10.560 13.200 24.160 20.990 7.790 

38 Cây  Muồng, Hoàng yến ñ/cây 25.080 34.450 42.240 53.460 69.170 38.410 

39 Cây  Nghiến  ñ/cây  25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 

40 Cây  Ngô ñồng  ñ/cây  25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 

41 Cây  Nhạc ngựa ñ/cây 25.080 34.450 42.240 53.460 69.170 38.410 

42 Cây  Phi lao ñ/cây 12.410 17.420 21.250 22.970 19.540 9.640 

43 Cây  Phượng ñ/cây 25.080 34.450 42.240 53.460 69.170 38.410 

44 Cây  Pơ mu  ñ/cây  25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 

45 Cây  Re hương  ñ/cây  25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 

46 Cây  Sao ñen ñ/cây 25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 

47 Cây  Sầu ñông ñ/cây 14.520 21.120 26.400 34.060 31.150 12.800 
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TT LOÀI CÂY TRỒNG 

ðơn giá bồi thường 

ðVT 
Thời kỳ  
trồng và 

chăm sóc năm 1 

Thời kỳ  
chăm sóc năm 2 

Thời kỳ  
chăm sóc năm 3 

ðường kính 
7÷<10cm 

ðường kính 
=10÷<15cm 

ðường kính 
≥15cm 

48 Cây  Sến ñ/cây 25.080 34.450 42.240 53.460 69.170 38.410 

49 Cây  Táu  ñ/cây  25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 

50 Cây  Tếch  ñ/cây  25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 

51 Cây  Thàn mát (Sưa trắng)  ñ/cây  25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 

52 Cây  Thông ñ/cây 11.350 15.710 19.400 24.550 51.740 30.890 

53 Cây  Trắc, Cẩm lai  ñ/cây  25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 

54 Cây  Trai (Lý)  ñ/cây  25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 

55 Cây  Trâm  ñ/cây  25.080 34.450 42.240 53.460 69.170 38.410 

56 Cây  Trám, Trẩu ñ/cây 25.080 34.450 42.240 53.460 69.170 38.410 

57 Cây  Trứng cá  ñ/cây  14.520 21.120 26.400 34.060 31.150 12.800 

58 Cây  Ươi ñ/cây 25.080 34.450 42.240 53.460 69.170 38.410 

59 Cây  Vạng  ñ/cây  25.080 34.450 42.240 53.460 69.170 38.410 

60 Cây  Vàng tâm  ñ/cây  25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 

61 Cây  Viết  ñ/cây  25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 

62 Cây  Vông ñồng gai ñ/cây 10.820 15.840 19.800 36.170 31.550 11.620 

63 Cây  Xà cừ ñ/cây 25.080 34.450 42.240 53.460 69.170 38.410 

64 Cây  Xoan chịu hạn (Neem)  ñ/cây  14.520 21.120 26.400 48.310 42.110 15.580 

65 Cây  Xoay  ñ/cây  25.740 35.240 43.160 54.380 68.110 33.660 
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Phụ lục V 
CÂY TRỒNG LÀM CẢNH, CÂY DƯỢC LIỆU, CÂY TRỒNG KHÁC 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 44/2020/Qð-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

 TT  LOÀI CÂY TRỒNG ðVT 
ðơn giá bồi thường 

 ðường kính  
<2cm  

 ðường kính  
2÷<5cm  

 ðường kính  
5÷<10cm  

 ðường kính  
10÷<20cm  

 ðường kính  
>20cm  

1 Cây làm cảnh (trồng trên ñất) 

  
Cây Mai vàng lá tím khi non (hoàng diệp mai), bạch mai, mai 
chiếu thủy 

ñ/cây 20.000 50.000 250.000 1.000.000 2.000.000 

  Cây Mai vàng lá xanh (hoàng mai) ñ/cây 40.000 100.000 500.000 2.000.000 4.000.000 
  Lộc vừng, Sung, ðại lộc, Si, Liễu rũ, Ngâu ñ/cây 10.000 50.000 250.000 500.000 1.000.000 
  Cây ðoát, Kè, Cọ, ðùng ñình ñ/cây 20.000 40.000 120.000 240.000 400.000 
  Cây Bông giấy ñ/cây 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
  Cây OSAKA Nhật Bản ñ/cây 10.000 50.000 100.000 500.000 1.000.000 
  Cây Bàng ðài Loan ñ/cây 10.000 50.000 100.000 500.000 1.000.000 
  Cây Chùm ngây ñ/cây 45.000 70.000 100.000 200.000 400.000 
  Cây Lược vàng ñ/cây 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 
  Cây Mật Gấu  ñ/cây 5.000 5.000 10.000 20.000 30.000 
  Cây ðào Tiên ñ/cây 10.000 50.000 100.000 500.000 1.000.000 

  
Cây Chè tàu, Dâm bụt, Ngâu và cây khác làm hàng rào (có 
cắt tỉa) 

ñ/mét 50.000 

  
Các loài hoa, cây cảnh thân thảo trồng theo luống dưới ñất 
vườn 

ñ/m2 10.000 

  Các loài hoa, cây cảnh thân thảo trồng xen dưới ñất vườn ñ/cây 3.000 

  
Cây Hoa ñào, ða, Sanh, Bồ ñề, Bách, Tùng, Vạn tuế, Nguyệt 
quế 

ñ/cây 10.000 50.000 250.000 500.000 1.000.000 

  Cây Hoa nhài (Lài) ñ/cây 10.000 
  Cây Phát tài ñ/cây 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
  Cây Cau cảnh các loại  ñ/cây 20.000 40.000 120.000 120.000 120.000 
  Cây Mào gà  ñ/cây 1.000 
  Cỏ trang trí thảm sân vườn  ñ/m2 20.000 
  Bờ rào các loại khác  ñ/mét 20.000 
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 TT  LOÀI CÂY TRỒNG ðVT 
ðơn giá bồi thường 

 ðường kính  
<2cm  

 ðường kính  
2÷<5cm  

 ðường kính  
5÷<10cm  

 ðường kính  
10÷<20cm  

 ðường kính  
>20cm  

2 Hỗ trợ công vận chuyển cây cảnh trồng chậu  

  ðường kính chậu 20÷<50cm ñ/chậu 5.000 
  ðường kính chậu 50÷<70cm ñ/chậu 10.000 
  ðường kính chậu 70÷<100cm ñ/chậu 30.000 
  ðường kính chậu ≥100cm ñ/chậu 50.000 

3 Cây dược liệu 

  Trinh Nữ Hoàng Cung ñ/cây 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 
  ðại tướng quân  ñ/cây 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 
  ðinh lăng ñ/cây 10.000 
  Hoa hòe  ñ/cây 10.000 20.000 40.000 50.000 50.000 
  Nhàu ñ/cây 10.000 20.000 40.000 50.000 50.000 
  Quế, Bùi ñ/cây 10.000 20.000 40.000 50.000 50.000 
  Sâm các loại ñ/m2 12.000 
  Sở (Trà mai)  ñ/cây 10.000 20.000 40.000 50.000 50.000 
  Thành ngạnh ñ/cây 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 
  Tía tô,  Ngải cứu, Nha ñam ñ/m2 10.000 
  Vối thuốc ñ/cây 10.000 20.000 40.000 50.000 50.000 
  Cây dược liệu các loại ñ/m2 5.000 

4 Cây trồng khác  

  Vông nem ñ/cây 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 
  Bông vải ñ/m2 5.000 
  Cói, ðay, Lác ñ/m2 2.000 
  Mây ñ/cây 1.500 
  Bồ kết, Bồ hòn  ñ/cây 41.000 41.000 94.700 162.100 193.600 
  ðước, Sú, Vẹt, Trang, Tra, Bần, Mắm ñ/cây 20.900 28.710 35.200 44.550 57.640 
  Dừa nước ñ/cây 15.000 20.000 30.000 40.000 50.000 
  Các loài cây lấy củi khác ñ/cây 3.300 16.500 27.500 38.500 27.500 

  Tre Bát ñộ, ðiền trúc 
 ñ/ha  12.650.000 14.850.000 17.050.000 18.480.000 19.800.000 
ñ/cây 12.650 14.850 17.050 18.480 19.800 
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 TT  LOÀI CÂY TRỒNG ðVT 
ðơn giá bồi thường 

 ðường kính  
<2cm  

 ðường kính  
2÷<5cm  

 ðường kính  
5÷<10cm  

 ðường kính  
10÷<20cm  

 ðường kính  
>20cm  

  Tre, Lồ ô, Nứa, Giáo, Vầu, Luồng 
 ñ/ha  5.500.000 6.600.000 7.700.000 8.800.000 9.900.000 

ñ/cây 5.500 6.600 7.700 8.800 9.900 
  Trúc, Hóp  ñ/bụi  Bụi 5-10cây=55.000ñ/bụi; Bụi trên 10cây=110.000ñ/bụi  
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Phụ lục VI 
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 44/2020/Qð-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

TT 
Vật nuôi trên ñất có mặt nước 

ñã giao quyền sử dụng ñất 
ðVT 

ðơn giá bồi thường 
Ghi chú Thời kỳ ươm 

thả con giống 
Thời kỳ con giống 

ñang phát triển 

1 Nuôi vùng ñầm phá      
 Nuôi chuyên tôm ñ/m2 2.580 17.300   
 Nuôi xen ghép  ñ/m2  11.700   
 Nuôi chuyên cá ñ/m2  15.000   
 Nuôi sinh thái (chắn sáo, nhuyễn thể) ñ/m2  10.500   

2 Nuôi vùng cát ven biển      
 Nuôi tôm thẻ chân trắng  ñ/m2 15.000 25.000   
 Nuôi ốc hương  ñ/m2  60.500   

3 Nuôi cá ao ñất nước ngọt ñ/m2 2.200 5.500   

(Thời kỳ ươm thả con giống ñối với tôm <30 ngày; ñối với cá <60 ngày). 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 
Số: 45/2020/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 8 năm 2020 

 

QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet 
tại các ñiểm truy nhập Internet công cộng và ñiểm cung cấp dịch vụ  

trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

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

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 72/2013/Nð-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về 
quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 27/2018/Nð-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ 
về sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 72/2013/Nð-CP ngày 15 tháng 7 
năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin 
trên mạng;  

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 
1380/TTr-STTTT ngày 09 tháng 7 năm 2020. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về quản lý, cung cấp, 
sử dụng dịch vụ Internet tại các ñiểm truy nhập Internet công cộng và ñiểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2020 và 
thay thế Quyết ñịnh số 63/2014/Qð-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại 
các ñiểm truy nhập Internet công cộng và ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử 
công cộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Công an tỉnh; 
Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết ñịnh này./. 

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

       
     Phan Thiên ðịnh 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

QUY ðỊNH 
Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet  

tại các ñiểm truy nhập Internet công cộng và ñiểm cung cấp dịch vụ  
trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 45/2020/Qð-UBND  
ngày 17/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

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

1. Phạm vi ñiều chỉnh 

 Quy ñịnh này quy ñịnh về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các 
ñiểm truy nhập Internet công cộng và ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. ðối tượng áp dụng 

Quy ñịnh này áp dụng ñối với các tổ chức, cá nhân tham gia việc quản lý, 
cung cấp, sử dụng Internet tại các ñiểm truy nhập Internet công cộng và ñiểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  

ðiều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong quy ñịnh này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 

1. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet là doanh nghiệp viễn thông cung cấp 
dịch vụ truy nhập Internet và dịch vụ kết nối Internet: 

a) Dịch vụ truy nhập Internet là dịch vụ cung cấp cho người sử dụng Internet 
khả năng truy nhập ñến Internet; 

b) Dịch vụ kết nối Internet là dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
truy nhập Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông khả năng kết nối 
với nhau ñể chuyển tải lưu lượng Internet. 

2. ðại lý Internet là tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho 
người sử dụng Internet thông qua hợp ñồng ñại lý Internet ký với doanh nghiệp cung 
cấp dịch vụ truy nhập Internet ñể hưởng hoa hồng hoặc bán lại dịch vụ truy nhập 
Internet ñể hưởng chênh lệch giá. 

3. ðiểm truy nhập Internet công cộng bao gồm: 

a) ðịa ñiểm mà ñại lý Internet ñược quyền sử dụng hợp pháp ñể cung cấp dịch vụ; 

b) ðiểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp là ñịa ñiểm mà ñơn vị 
thành viên hoặc cá nhân ñại diện cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet 
trực tiếp quản lý ñể cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng Internet; 
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c) ðiểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, 
bến xe, quán cà phê và ñiểm công cộng khác là ñịa ñiểm mà tổ chức, cá nhân ñược quyền 
sử dụng hợp pháp ñể cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng Internet. 

4. ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng là ñịa ñiểm mà tổ chức, 
cá nhân ñược toàn quyền sử dụng hợp pháp ñể cung cấp cho người chơi khả năng 
truy nhập vào mạng và chơi trò chơi ñiện tử thông qua việc thiết lập hệ thống thiết bị 
tại ñịa ñiểm ñó, bao gồm: 

a) ðiểm truy nhập Internet công cộng có cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử: ðại lý 
Internet; ñiểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
Internet; ñiểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, 
bến xe, quán cà phê và ñiểm công cộng khác có hợp ñồng ñại lý Internet ký với 
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet; 

b) ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng thông qua mạng máy tính 
(LAN, WAN) mà không kết nối với Internet. 

5. Người sử dụng Internet là tổ chức, cá nhân giao kết hợp ñồng sử dụng dịch vụ 
với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet hoặc ñiểm truy nhập Internet 
công cộng ñể sử dụng các ứng dụng và dịch vụ trên Internet. 

ðiều 3. Các hành vi bị nghiêm cấm 

Các hành vi bị cấm ñược quy ñịnh tại ðiều 5 Nghị ñịnh số 72/2013/Nð-CP 
ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và 
thông tin trên mạng (sau ñây gọi tắt là Nghị ñịnh 72/2013/Nð-CP) và khoản 2, 3 
ðiều 3 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy ñịnh chi tiết về hoạt ñộng quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ 
trò chơi ñiện tử trên mạng, cụ thể như sau: 

1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 
nhằm mục ñích: 

a) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại 
ñến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối ñại ñoàn kết dân tộc; 
tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, 
tôn giáo; 

b) Tuyên truyền, kích ñộng bạo lực, dâm ô, ñồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín 
dị ñoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; 

c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, ñối ngoại và những 
bí mật khác do pháp luật quy ñịnh; 

d) ðưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và 
nhân phẩm của cá nhân; 

ñ) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm 
báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm; 
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e) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật 
xâm hại ñến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

g) Quảng cáo, giới thiệu, cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử ñối với các trò chơi 
ñiện tử chưa ñược cấp quyết ñịnh phê duyệt nội dung, kịch bản, chưa thông báo cung cấp 
dịch vụ theo quy ñịnh tại Khoản 2, Khoản 3 ðiều 31 Nghị ñịnh số 72/2013/Nð-CP; 

h) Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ trò chơi ñiện tử ñể ñánh bạc, tổ chức 
ñánh bạc, lừa ñảo, kinh doanh trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

2. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc 
cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân. 

3. Cản trở trái pháp luật hoạt ñộng của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia 
Việt Nam ".vn", hoạt ñộng hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet 
và thông tin trên mạng. 

4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, 
thông tin cá nhân và tài nguyên Internet. 

5. Tạo ñường dẫn trái phép ñối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; 
tạo, cài ñặt, phát tán phần mềm ñộc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm 
quyền ñiều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet. 

 

Chương II 

NHỮNG QUY ðỊNH CỤ THỂ 

ðiều 4. Quyền và nghĩa vụ của ñại lý Internet 

1. ðại lý Internet có quyền và nghĩa vụ sau ñây: 

a) Thiết lập hệ thống thiết bị ñầu cuối tại ñịa ñiểm ñược quyền sử dụng ñể 
cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng dịch vụ tại ñịa ñiểm ñó; 

b) Treo biển “ðại lý Internet” trên ñó bao gồm thông tin về số ñăng ký kinh doanh 
ñại lý Internet; trường hợp ðại lý Internet ñồng thời là ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi 
ñiện tử công cộng thì treo biển ñược nêu tại ðiều 9 Quy ñịnh này. Mỹ quan, chữ viết, 
vị trí và nội dung biển hiệu thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 34 Luật Quảng cáo, ðiều 23 
Nghị ñịnh số 103/2009/Nð-CP ngày 06/11/2019/Nð-CP của Chính phủ ban hành 
Quy chế hoạt ñộng văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; 

c) Niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ Internet ở nơi mọi người dễ 
nhận biết bao gồm các hành vi bị cấm nêu tại ðiều 3 Quy ñịnh này, quyền và nghĩa 
vụ của người sử dụng Internet nêu tại ðiều 6 Quy ñịnh này; 

d) Cung cấp dịch vụ truy nhập Internet theo chất lượng và giá cước trong hợp ñồng 
ñại lý Internet; 

ñ) Trường hợp cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử trên mạng, ðại lý Internet còn 
có các quyền và nghĩa vụ của chủ ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng 
nêu tại ðiều 5 Quy ñịnh này; 
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e) Không ñược tổ chức hoặc cho phép người sử dụng Internet sử dụng các 
tính năng của máy tính tại ñịa ñiểm kinh doanh của mình ñể thực hiện hành vi bị cấm 
nêu tại ðiều 3 Quy ñịnh này; 

g) ðược yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ký hợp ñồng ðại lý Internet 
với mình hướng dẫn, cung cấp thông tin về dịch vụ truy nhập Internet và chịu sự 
kiểm tra, giám sát của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet ñó; 

h) ðược tham gia các chương trình ñào tạo, tập huấn về Internet do cơ quan quản lý 
nhà nước và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet tổ chức trên ñịa bàn; 

i) Cài ñặt phần mềm quản lý phòng máy theo quy ñịnh của Sở Thông tin và 
Truyền thông nhằm bảo ñảm an toàn, an ninh thông tin ñúng quy ñịnh của pháp luật; 

k) Tuân thủ thời gian hoạt ñộng của ñiểm truy nhập Internet công cộng và ñiểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng nêu tại ðiều 12 Quy ñịnh này. 

2. Chủ ñiểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp có quyền và nghĩa vụ 
sau ñây: 

a) Treo biển “ðại lý Internet” trên ñó bao gồm thông tin về số ñăng ký kinh doanh 
ñại lý Internet; trường hợp ðại lý Internet ñồng thời là ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi 
ñiện tử công cộng thì treo biển ñược nêu tại ðiều 9 Quy ñịnh này. Mỹ quan, chữ viết, 
vị trí và nội dung biển hiệu thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 34 Luật Quảng cáo, ðiều 23 
Nghị ñịnh số 103/2009/Nð-CP ngày 06/11/2019/Nð-CP của Chính phủ ban hành 
Quy chế hoạt ñộng văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; 

b) Quyền và nghĩa vụ quy ñịnh tại các ñiểm a, c, ñ, e, h, i khoản 1 ðiều này; 

c) ðiểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp tuân thủ thời gian 
hoạt ñộng của ñiểm truy nhập Internet công cộng và ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi 
ñiện tử công cộng nêu tại ðiều 12 Quy ñịnh này. 

3. Chủ ñiểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến 
tàu, bến xe, quán cà phê và các ñiểm công cộng khác khi cung cấp dịch vụ truy nhập 
Internet có thu cước có quyền và nghĩa vụ sau ñây: 

a) Tuân thủ giờ mở, ñóng cửa của ñịa ñiểm; 

b) Quyền và nghĩa vụ quy ñịnh tại ñiểm a, c, d, e, g, h, i khoản 1 ðiều này. 

4. Chủ ñiểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến 
tàu, bến xe, quán cà phê và các ñiểm công cộng khác khi cung cấp dịch vụ truy nhập 
Internet không thu cước có quyền và nghĩa vụ sau ñây: 

a) Tuân thủ giờ mở, ñóng cửa của ñịa ñiểm; 

b) Quyền và nghĩa vụ quy ñịnh tại ñiểm a, c, e, h, i khoản 1 của ðiều này. 

ðiều 5. Quyền và nghĩa vụ của chủ ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử 
công cộng 

Quyền và nghĩa vụ của chủ ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng 
ñược quy ñịnh tại ðiều 36 Nghị ñịnh số 72/2013/Nð-CP và khoản 41 ðiều 1 Nghị ñịnh 
số 27/2018/Nð-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
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Nghị ñịnh số 72/2013/Nð-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và 
thông tin trên mạng (sau ñây gọi tắt là Nghị ñịnh số 27/2018/Nð-CP), cụ thể như sau: 

1. ðược thiết lập hệ thống thiết bị ñể cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử tại 
ñịa ñiểm ghi trên Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt ñộng ñiểm cung cấp dịch vụ 
trò chơi ñiện tử công cộng ñã ñược cấp. 

2. ðược cung cấp dịch vụ truy nhập Internet sau khi ñã ký hợp ñồng ñại lý 
Internet với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet. 

3. Có bảng niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ trò chơi ñiện tử ở nơi 
mọi người dễ nhận biết, bao gồm các ñiều cấm nêu tại ðiều 3 Quy ñịnh này; quyền 
và nghĩa vụ của người sử dụng Internet và người chơi nêu tại ðiều 6 Quy ñịnh này. 

4. Có bảng niêm yết danh sách cập nhật các trò chơi G1 ñã ñược phê duyệt 
nội dung, kịch bản tại ñiểm cung cấp dịch vụ kèm theo phân loại trò chơi theo ñộ tuổi 
(Thông tin ñược cập nhật từ trang thông tin ñiện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông 
tại ñịa chỉ http://mic.gov.vn). 

5. Không ñược tổ chức hoặc cho phép người sử dụng Internet sử dụng các 
tính năng của máy tính tại ñịa ñiểm kinh doanh của mình ñể thực hiện các hành vi 
bị cấm nêu tại ðiều 3 Quy ñịnh này. 

6. ðược yêu cầu doanh nghiệp ký hợp ñồng ðại lý Internet với mình hướng dẫn, 
cung cấp thông tin về dịch vụ truy nhập Internet và chịu sự kiểm tra, giám sát của 
doanh nghiệp ñó. 

7. Tham gia các chương trình ñào tạo, tập huấn về Internet, trò chơi ñiện tử do 
các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp tổ chức trên ñịa bàn. 

8. ðược phép hoạt ñộng kinh doanh từ 08 giờ sáng ñến 22 giờ ñêm. 

9. Cài ñặt phần mềm quản lý phòng máy theo quy ñịnh của Sở Thông tin và 
Truyền thông nhằm bảo ñảm an toàn, an ninh thông tin ñúng quy ñịnh của pháp luật. 

10. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước 
có thẩm quyền. 

ðiều 6. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet, người chơi trò chơi 
ñiện tử trên mạng 

1. Người sử dụng Internet có quyền và nghĩa vụ. 

Ngoài việc tuân thủ các quyền và nghĩa vụ quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 16 Luật 
Viễn thông, người sử dụng Internet còn có quyền và nghĩa vụ sau ñây: 

a) ðược sử dụng các dịch vụ trên Internet trừ các dịch vụ bị cấm theo quy ñịnh 
của pháp luật; 

b) Tuân thủ thời gian hoạt ñộng của ñiểm truy nhập Internet công cộng; 

c) Không ñược kinh doanh lại các dịch vụ Internet dưới bất kỳ hình thức nào; 

d) Tuân thủ các quy ñịnh về bảo ñảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và 
các quy ñịnh khác có liên quan tại Quy ñịnh này; 
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ñ) Khi phát hiện các trang thông tin, dịch vụ trên mạng có nội dung chống lại 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây mất an ninh trật tự xã hội phải 
nhanh chóng thông báo cho các cơ quan chức năng gần nhất ñể xử lý. 

2. Người chơi trò chơi ñiện tử trên mạng có quyền và nghĩa vụ ñược quy ñịnh 
tại ðiều 37 Nghị ñịnh số 72/2013/Nð-CP, cụ thể sau ñây: 

a) ðược chơi các trò chơi ñiện tử trừ các trò chơi ñiện tử bị cấm theo quy ñịnh 
của pháp luật; 

b) Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này; 

c) Lựa chọn trò chơi ñiện tử phù hợp với ñộ tuổi của mình; 

d) Không ñược lợi dụng trò chơi ñiện tử ñể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; 

ñ) Thực hiện việc ñăng ký thông tin cá nhân theo yêu cầu của Bộ Thông tin và 
Truyền thông; 

e) Chấp hành quy ñịnh về quản lý giờ chơi, quy ñịnh về thời gian hoạt ñộng 
của ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng; 

g) ðược doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử bảo ñảm quyền lợi 
theo quy tắc của trò chơi ñiện tử và quy tắc giải quyết khiếu nại, tranh chấp ñược 
công bố trên trang thông tin ñiện tử cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. 

ðiều 7. Các quy ñịnh ñối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet 

1. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet thực hiện các quyền và nghĩa vụ 
ñược quy ñịnh tại ðiều 7 Nghị ñịnh số 72/2013/Nð-CP và các quy ñịnh pháp luật 
khác có liên quan. 

2. Ngừng cung cấp dịch vụ và chấm dứt hợp ñồng ñại lý theo các ñiều khoản 
của hợp ñồng ñối với các hộ kinh doanh ñại lý Internet khi có ý kiến của cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền. 

3. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet ñịnh kỳ hàng quý (trước ngày 15 
của tháng kế tiếp) báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa và Thông tin 
các huyện, thị xã, thành phố Huế về tình hình triển khai các dịch vụ Internet, danh sách 
các ñại lý Internet của doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh; việc ban hành các mẫu quy chế 
quản lý ñại lý Internet, mẫu hợp ñồng ñại lý Internet; tình hình tập huấn cho các 
ñại lý Internet và thông tin về các biện pháp kỹ thuật thực hiện trong việc quản lý 
ñại lý Internet. 

ðiều 8. ðiều kiện hoạt ñộng của ñiểm truy nhập Internet công cộng 

Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 8 Nghị ñịnh số 72/2013/Nð-CP , cụ thể như sau: 

1. ðại lý Internet ñược phép hoạt ñộng khi ñáp ứng ñủ các ñiều kiện sau ñây: 

a) ðăng ký kinh doanh ñại lý Internet; 

b) Ký hợp ñồng ñại lý Internet với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet; 

c) Trường hợp cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử phải tuân thủ quy ñịnh tại 
ðiều 9 Quy ñịnh này. 
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2. Chủ ñiểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không phải ñăng ký 
kinh doanh ñại lý Internet và ký hợp ñồng ñại lý Internet. Trường hợp cung cấp 
dịch vụ trò chơi ñiện tử phải tuân thủ quy ñịnh tại ðiều 9 Quy ñịnh này. 

3. Chủ ñiểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến 
tàu, bến xe, quán cà phê và các ñiểm công cộng khác khi cung cấp dịch vụ truy nhập 
Internet cho người sử dụng trong phạm vi các ñịa ñiểm này: 

a) Không phải ñăng ký kinh doanh ñại lý Internet và ký hợp ñồng ñại lý 
Internet nếu không thu cước; 

b) Phải ñăng ký kinh doanh ñại lý Internet và ký hợp ñồng ñại lý Internet nếu 
có thu cước. 

ðiều 9. ðiều kiện hoạt ñộng của ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử 
công cộng 

ðiều kiện hoạt ñộng của ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng 
thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 35 ðiều 1 Nghị ñịnh số 27/2018/Nð-CP sửa ñổi 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 72/2013/Nð-CP, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức, cá nhân chỉ ñược thiết lập ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử 
công cộng khi có giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt ñộng ñiểm cung cấp dịch vụ trò 
chơi ñiện tử công cộng. 

2. Tổ chức, cá nhân ñược cấp giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt ñộng ñiểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng khi ñáp ứng các ñiều kiện sau ñây: 

a) Có ñăng ký kinh doanh ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng; 

b) ðịa ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng có chiều dài ñường bộ 
ngắn nhất từ cửa chính (hoặc cửa phụ) của ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử 
công cộng tới cổng chính (hoặc cổng phụ) của trường tiểu học, trung học cơ sở, 
trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, 
trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú từ 200 m trở lên; 

c) Có biển hiệu “ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng” ghi rõ 
tên ñiểm, ñịa chỉ, số ñiện thoại liên hệ, số ñăng ký kinh doanh. Trường hợp ñiểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng ñồng thời là ñại lý Internet thì thêm 
nội dung “ðại lý Internet”. Trường hợp ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử 
công cộng ñồng thời là ñiểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp thì thêm 
nội dung “ðiểm truy nhập Internet công cộng”; 

d) Quy ñịnh về tổng diện tích các phòng máy của ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi 
ñiện tử công cộng tối thiểu 50 m2 tại các khu vực ñô thị loại ñặc biệt, ñô thị loại I, 
loại II, loại III; tối thiểu 40 m2 tại các ñô thị loại IV, loại V; tối thiểu 30 m2 tại các 
khu vực khác. Cụ thể theo các khu vực trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñược quy ñịnh 
như sau: 

- Tổng diện tích các phòng máy của ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử 
công cộng ñối với các khu vực thuộc thành phố Huế tối thiểu 50 m2; 
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- Tổng diện tích các phòng máy của ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử 
công cộng ñối với khu vực các phường thuộc các thị xã, thị trấn thuộc các huyện 
tối thiểu 40 m2; 

- Tổng diện tích các phòng máy của ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử 
công cộng ñối với các khu vực còn lại tối thiểu 30 m2; 

ñ) Bảo ñảm ñủ ánh sáng, ñộ chiếu sáng ñồng ñều trong phòng máy; 

e) Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy ñịnh về phòng, chống 
cháy, nổ của Bộ Công an; 

g) Nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt ñộng ñiểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng. 

ðiều 10. Cấp, sửa ñổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận ñủ 
ñiều kiện hoạt ñộng ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng 

1. Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt ñộng ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi 
ñiện tử công cộng thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 36 ðiều 1 Nghị ñịnh số 27/2018/Nð-CP.  

2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt ñộng ñiểm cung cấp dịch vụ 
trò chơi ñiện tử công cộng thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 37 ðiều 1 Nghị ñịnh 
số 27/2018/Nð-CP. 

3. Thủ tục sửa ñổi, bổ sung giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt ñộng ñiểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 38 
ðiều 1 Nghị ñịnh số 27/2018/Nð-CP.  

4. Gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt ñộng ñiểm cung cấp dịch vụ 
trò chơi ñiện tử công cộng thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 39 ðiều 1 Nghị ñịnh 
số 27/2018/Nð-CP. 

5. Thu hồi giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt ñộng ñiểm cung cấp dịch vụ 
trò chơi ñiện tử công cộng thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 40 ðiều 1 Nghị ñịnh 
số 27/2018/Nð-CP. 

ðiều 11. Thẩm quyền cấp, sửa ñổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy 
chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt ñộng ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử 
công cộng 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chủ trì việc cấp, sửa ñổi, 
bổ sung, thu hồi, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt ñộng ñiểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng. 

2. Quy trình cấp, sửa ñổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 
hoạt ñộng ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng thực hiện theo Quyết ñịnh 
số 968/Qð-BTTTT ngày 22/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt 
danh mục thủ tục hành chính ñược chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết ñịnh số 1360/Qð-BTTTT ngày 16/8/2020 của 
Bộ Thông tin và Truyền thông về sửa ñổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại 
Quyết ñịnh số 968/Qð-BTTTT ngày 22/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về 
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phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ñược chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết ñịnh số 1466/Qð-UBND ngày 
03/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục 
hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân 
cấp huyện.  

3. Phí, lệ phí thẩm ñịnh, cấp giấy phép thực hiện theo Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bộ Tài chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm ñịnh kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ 
kinh doanh có ñiều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập 
Sở Giao dịch hàng hóa và các văn bản thay thế, sửa ñổi, bổ sung do cấp có thẩm quyền 
ban hành có hiệu lực. 

ðiều 12. Thời gian hoạt ñộng của ñiểm truy nhập Internet công cộng và 
ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng 

1. ðiểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử 
không ñược hoạt ñộng từ 23 giờ ñêm ñến 07 giờ sáng hôm sau theo quy ñịnh tại 
ðiểm b khoản 2 ðiều 1 Nghị ñịnh số 27/2018/Nð-CP. 

2. ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng; ðiểm truy nhập Internet 
công cộng của doanh nghiệp có cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử không ñược hoạt ñộng 
từ 22 giờ ñêm ñến 8 giờ sáng hôm sau theo quy ñịnh tại khoản 8 ðiều 36 Nghị ñịnh 
số 72/2013/Nð-CP. 

ðiều 13. Quản lý các ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng 
bằng phần mềm và hệ thống cảnh báo nhanh  

1. Quản lý các ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng bằng phần mềm. 

a) Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phần mềm quản lý thời gian ñóng, 
mở cửa, truy cập những trang web cấm của các ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử 
công cộng trên ñịa bàn tỉnh. Phân quyền tài khoản quản lý, theo dõi trên phần mềm 
quản lý các ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng ñến các huyện, thị xã, 
thành phố Huế;  

b) Kiểm tra và truy xuất trên phần mềm quản lý nếu phát hiện các trường hợp 
vi phạm các ñơn vị liên quan tổ chức kiểm tra theo kế hoạch hoặc ñột xuất các ñiểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng vi phạm thời gian ñóng, mở cửa, truy cập 
những trang web cấm ñể thực hiện quy trình xử lý theo quy ñịnh pháp luật. 

2. Quản lý các các ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng qua hệ 
thống cảnh báo nhanh. 

a) Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh về vi phạm 
thời gian ñóng, mở của các ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng; 

b) Cảnh báo ñến cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện, Công an trực ban, 
Công an khu vực cấp xã kiểm tra hiện trường các ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử 
công cộng vi phạm thời gian ñóng, mở cửa ñược hiển thị trên hệ thống cảnh báo 
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nhanh tại thời ñiểm vi phạm ñể thực hiện kiểm tra hiện trường, lập biên bản vi phạm, 
niêm phong máy chủ và tham mưu xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền và 
quy ñịnh của pháp luật. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp công cụ quản lý các ñiểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng bằng phần mềm và hệ thống cảnh báo nhanh ñến 
các cơ quan, ñơn vị phục vụ công tác quản lý, giám sát tại cơ sở; cập nhật và công khai 
ñịa ñiểm truy nhập Internet công cộng và trò chơi trực tuyến trên nền GISHue. 

   
Chương III 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC QUẢN LÝ 
 ðIỂM TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG VÀ ðIỂM CUNG CẤP  

DỊCH VỤ TRÒ CHƠI TRỰC TUYẾN CÔNG CỘNG 
 

ðiều 14. Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước 
ñối với hoạt ñộng cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi ñiện tử trên mạng 
trên ñịa bàn tỉnh; tiếp nhận, xử lý thông tin báo cáo về lĩnh vực Internet của các tổ chức, 
cá nhân. 

2. Phối hợp với Báo Thừa Thiên Huế, ðài Phát thanh - Truyền hình Thừa Thiên Huế, 
Cổng Thông tin ñiện tử tỉnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin 
ñại chúng về khai thác, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi ñiện tử trên mạng theo 
ñúng các quy ñịnh của Nhà nước. 

3. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố Huế tổ chức triển khai, thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về cung cấp, 
sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi ñiện tử trên mạng tại các ñiểm truy nhập Internet 
công cộng và ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa bàn tỉnh; 
ñẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời, kiên quyết các hành vi vi phạm 
theo quy ñịnh của pháp luật. 

4. Công khai trên trang thông tin ñiện tử của Sở Thông tin và Truyền thông 
danh sách các ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng ñược cấp và bị thu hồi 
giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng trên 
ñịa bàn, danh sách các trò chơi G1 ñã ñược phê duyệt nội dung, kịch bản và danh 
sách các trò chơi G1 ñã bị thu hồi quyết ñịnh phê duyệt nội dung, kịch bản; thông báo 
cho các chủ ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa bàn danh sách 
các trò chơi G1 ñã ñược phê duyệt nội dung, kịch bản và danh sách các trò chơi G1 ñã 
bị thu hồi quyết ñịnh phê duyệt nội dung, kịch bản. 

5. Triển khai xây dựng phần mềm quản lý thời gian ñóng, mở cửa, truy cập 
web cấm của các ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa bàn tỉnh. 

6. Triển khai xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh về vi phạm thời gian ñóng, 
mở của trên hệ thống cảnh báo nhanh. 
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7. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố Huế trong việc phổ biến pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 
hoạt ñộng của ñiểm truy nhập Internet công cộng và ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi 
ñiện tử công cộng trên ñịa bàn. 

8. Hướng dẫn, ñôn ñốc, kiểm tra việc thực hiện Quy ñịnh này, khi có phát sinh 
vướng mắc, báo cáo ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ñiều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

9. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý các ñiểm truy nhập Internet công cộng 
và ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử cộng cộng trên ñịa bàn tỉnh qua mạng Internet. 

10. Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh công tác 
quản lý hoạt ñộng các ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa bàn 
tỉnh theo quy ñịnh. 

ðiều 15. Sở Văn hóa và Thể thao  

1. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành, ñơn vị liên quan 
hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet thực hiện các quy ñịnh về 
hoạt ñộng văn hóa công cộng và hoạt ñộng kinh doanh trò chơi ñiện tử trên mạng. 

2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố Huế trong công tác kiểm tra, ñề xuất các biện pháp xử lý 
ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm pháp luật; các trò chơi ñiện tử nghiêm cấm, 
ñặc biệt các trò chơi ñiện tử có tính chất ñánh bạc trong hoạt ñộng cung cấp, sử dụng 
dịch vụ Internet và trò chơi ñiện tử trên mạng. 

ðiều 16. Công an tỉnh 

1. Tham mưu triển khai các biện pháp ñảm bảo an ninh, an toàn thông tin hệ thống 
thông tin trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng 
có liên quan hướng dẫn, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt ñộng 
cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi ñiện tử trên mạng. 

3. Chỉ ñạo Công an các ñơn vị, ñịa phương chủ trì, phối hợp với các ñơn vị có 
liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng cung cấp, sử dụng 
dịch vụ Internet và trò chơi trực tuyến trên mạng tại ñịa phương. 

ðiều 17. Sở Giáo dục và ðào tạo 

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, 
hướng dẫn học sinh sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi ñiện tử trên mạng theo ñúng 
quy ñịnh của pháp luật. 

2. Chỉ ñạo Phòng Giáo dục và ðào tạo các huyện, thị xã, thành phố Huế và các 
trường học trực thuộc thực hiện Quy ñịnh này. 

ðiều 18. Sở Kế hoạch và ðầu tư 

1. Hướng dẫn thủ tục và cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh cho các 
tổ chức, cá nhân hoạt ñộng cung cấp dịch vụ Internet và trò chơi ñiện tử trên mạng 
trên ñịa bàn tỉnh. 
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2. Thu hồi, rút Giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh, 
chứng chỉ hành nghề hoặc các loại văn bản chứng nhận, chấp thuận khác ñã cấp cho 
doanh nghiệp; thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ñối với các 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vi phạm quy ñịnh về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 
Internet và trò chơi ñiện tử trên mạng, ñồng thời gửi cho Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

ðiều 19. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế 
1. Hướng dẫn thủ tục, cấp, sửa ñổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận 

ñủ ñiều kiện hoạt ñộng ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng. 
2. Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt ñộng Internet tại ñịa phương theo 

thẩm quyền. 
3. Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm quy ñịnh về quản lý, cung cấp, 

sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi ñiện tử trên mạng trên ñịa bàn. Chỉ ñạo, hướng dẫn 
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền các quy ñịnh của pháp luật 
về khai thác, sử dụng, dịch vụ Internet và trò chơi ñiện tử trên mạng ñến người dân. 

4. Hỗ trợ và phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, phát hiện, 
xử lý các vi phạm trong hoạt ñộng cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi ñiện tử 
trên mạng tại ñịa phương. 

5. Chỉ ñạo Phòng Văn hóa và Thông tin kiểm tra và truy xuất trên phần mềm 
quản lý nếu phát hiện các trường hợp vi phạm, phối hợp các ñơn vị liên quan tổ chức 
kiểm tra theo kế hoạch hoặc ñột xuất các ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử 
công cộng vi phạm thời gian ñóng, mở cửa, truy cập web cấm; kiểm tra hiện trường 
các ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng vi phạm thời gian ñóng, mở cửa 
ñược hiển thị trên hệ thống cảnh báo nhanh tại thời ñiểm vi phạm, lập biên bản ñóng 
cửa, niêm phong máy chủ; tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý vi phạm theo 
quy ñịnh của pháp luật. 

6. Chỉ ñạo Phòng Tài chính Kế hoạch yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng 
kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có ñiều kiện khi phát hiện hộ kinh doanh không 
ñáp ứng ñủ ñiều kiện kinh doanh. 

7. Thực hiện báo cáo ñịnh kỳ 03 tháng một lần và ñột xuất về tình hình hoạt ñộng 
cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi ñiện tử trên mạng trên ñịa bàn theo 
yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông. 

ðiều 20. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet 
1. Tạm ngưng cung cấp dịch vụ khi có ý kiến của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, 

cảnh báo về số lần vi phạm thời gian ñóng, mở cửa ñược truy xuất trên phần mềm 
quản lý và hiển thị trên hệ thống cảnh báo nhanh. 

2. Ngừng cung cấp dịch vụ và chấm dứt hợp ñồng ñại lý khi có ý kiến của cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền. 

3. Thực hiện báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa và Thông tin 
các huyện, thị xã, thành phố Huế về tình hình triển khai các dịch vụ Internet, danh sách 
các ñại lý Internet của doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh ñịnh kỳ 03 tháng một lần và 
ñột xuất khi có yêu cầu. 
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Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

ðiều 21. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Công an tỉnh, 
Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Giáo dục và ðào tạo, Báo Thừa Thiên Huế, ðài Phát 
thanh - Truyền hình Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế 
và các Sở, ban, ngành, ñơn vị liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quy ñịnh này. 

2. Trong quá trình thực hiện, các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh các tồn tại 
bất cập của Quy ñịnh này về Sở Thông tin và Truyền thông ñể tổng hợp, báo cáo 
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ñiều chỉnh, bổ sung./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Phan Thiên ðịnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 46/2020/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 8 năm 2020 

 

QUYẾT ðỊNH  
Ban hành Quy ñịnh phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý 

của ngành Công Thương trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
 

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

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 15/2018/Nð-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 17/2020/Nð-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh liên quan ñến ñiều kiện ñầu tư 

kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 quy ñịnh về 

quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2020 sửa ñổi, 

bổ sung, bãi bỏ một số quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Công Thương; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.  
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh phân cấp quản lý an toàn 

thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương trên ñịa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020 và thay thế 

Quyết ñịnh số 41/2019/Qð-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy ñịnh quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành 

Công Thương trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Công Thương, 
Nội vụ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Phan Thiên ðịnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 
QUY ðỊNH 

Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành  
Công Thương trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 46/2020/Qð-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020  
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh này quy ñịnh về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc phạm vi 
quản lý của ngành Công Thương trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Những nội dung không ñề cập tại Quy ñịnh này ñược thực hiện theo Luật An toàn 
thực phẩm (ATTP) và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 
1. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở 

Công Thương theo quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 6 Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 
15/11/2018 của Bộ Công Thương quy ñịnh về quản lý ATTP thuộc trách nhiệm của 
Bộ Công Thương, gồm các nhóm ñối tượng sau: 

a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ñược cơ quan ñăng ký kinh doanh 
cấp tỉnh cấp giấy ñăng ký doanh nghiệp hoặc ñược cơ quan có thẩm quyền cấp 
Giấy chứng nhận ñầu tư; 

b) Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ ñược cơ quan cấp huyện cấp giấy chứng nhận 
ñăng ký kinh doanh; 

c)  Các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện ATTP:  
Sản xuất ban ñầu nhỏ lẻ; 
Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có ñịa ñiểm cố ñịnh; 
Sơ chế nhỏ lẻ; 
Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; 
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;  
Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa ñựng thực phẩm; 
d) Các cơ sở ñã ñược cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất 

tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và ñiểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ 
thống quản lý ATTP ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn 
toàn cầu về ATTP (BRC), Chứng nhận hệ thống ATTP (FSSC 22000) hoặc tương ñương 
còn hiệu lực (gọi tắt là Giấy chứng nhận ñảm bảo ATTP). 



CÔNG BÁO/Số 49/Ngày 25-8-2020 39

 

2. Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã và thành phố 
Huế (sau ñây viết tắt là UBND cấp huyện); Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng thuộc 
UBND cấp huyện (sau ñây viết tắt là Phòng Kinh tế hạ tầng); UBND các xã, phường, 
thị trấn (sau ñây viết tắt là UBND cấp xã) trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Chương II 
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ðỦ ðIỀU KIỆN ATTP 

 

ðiều 3. Thẩm quyền cấp và hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều 
kiện ATTP 

1. Sở Công Thương tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thẩm ñịnh, cấp giấy chứng nhận 
cơ sở ñủ ñiều kiện ATTP ñối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ñược nêu 
tại ðiểm a, b Khoản 1, ðiều 2 Quy ñịnh này. 

2. Hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện ATTP thực hiện theo quy 
ñịnh tại ðiều 7 Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương 
quy ñịnh về quản lý ATTP thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương. 

ðiều 4. Hồ sơ ñề nghị và trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ 
ñiều kiện ATTP 

Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 12, ðiều 13 Nghị ñịnh số 17/2020/Nð-CP 
ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị 
ñịnh liên quan ñến ñiều kiện ñầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Công Thương. 

Chương III 
TIẾP NHẬN BẢN CAM KẾT VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ðẢM BẢO  

AN TOÀN THỰC PHẨM 

ðiều 5. Thẩm quyền tiếp nhận bản cam kết và giấy chứng nhận ñảm bảo 
an toàn vệ sinh thực phẩm 

1. Sở Công Thương tổ chức tiếp nhận bản sao Giấy chứng nhận ñảm bảo ATTP 
(có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm) của cơ sở ñược quy ñịnh tại 
ðiểm d, Khoản 1, ðiều 2 Quy ñịnh này. 

2. Phòng Kinh tế hạ tầng tổ chức tiếp nhận Bản cam kết ñảm bảo ATTP ñối với 
các ñối tượng ñược quy ñịnh tại ðiểm c, Khoản 1, ðiều 2 Quy ñịnh này. 

ðiều 6. Kiểm tra sau khi tiếp nhận Bản cam kết 

1. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận Bản cam kết có quyền thực hiện kiểm tra 
sau khi tiếp nhận Bản cam kết. 
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2. Cơ quan có thẩm quyền cấp trên có quyền kiểm tra cơ sở do cơ quan có thẩm 
quyền cấp dưới tiếp nhận Bản cam kết. 

3. Số lần kiểm tra không quá 01 (một) lần/năm. 

 
Chương IV 

KIỂM TRA, GIÁM SÁT ðẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM 
 

ðiều 7. Kiểm tra ñịnh kỳ 

1. Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu kiểm tra chất lượng, ATTP ñối với 
từng cơ sở, Sở Công Thương, Phòng Kinh tế hạ tầng thuộc UBND cấp huyện xây dựng 
kế hoạch kiểm tra hằng năm ñối với các ñối tượng quy ñịnh theo thẩm quyền tiếp nhận 
bản cam kết và giấy chứng nhận ñảm bảo ATTP. 

2. Tần suất kiểm tra: không quá 01 (một) lần/năm ñối với mỗi cơ sở. 

3. Cơ quan kiểm tra phải thông báo kế hoạch kiểm tra cho cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày kiểm tra. 

ðiều 8. Kiểm tra ñột xuất 

1. Cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra ñột xuất khi có một trong các 
trường hợp sau: 

a) Sản phẩm lưu thông trên thị trường không ñảm bảo chất lượng, vi phạm 
ATTP hoặc không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật 
tương ứng. 

b) Cảnh báo của các tổ chức trong nước và quốc tế, các cơ quan có thẩm quyền 
về chất lượng, ATTP. 

c) Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về ATTP có thẩm quyền. 

2. Cơ quan kiểm tra không cần phải thông báo trước việc kiểm tra cho cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

Chương V 
 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 9. Sở Công Thương 

1. Chỉ ñạo triển khai thực hiện và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quy ñịnh này. 

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, 
hướng dẫn các quy ñịnh pháp luật về ATTP cho các ñối tượng thuộc trách nhiệm 
quản lý của ngành Công Thương. 

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực 
ATTP ngành Công Thương thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện. 
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4. ðịnh kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình công tác 
quản lý nhà nước lĩnh vực ATTP ngành Công Thương bao gồm cả các ñối tượng quy ñịnh 
tại ðiều 2 Quy ñịnh này báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo quy ñịnh. 

ðiều 10. UBND cấp huyện 
1. Chỉ ñạo Phòng Kinh tế hạ tầng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ATTP 

ngành Công Thương theo phân cấp tại Quy ñịnh này; tổ chức tiếp nhận Bản cam kết 
ñảm bảo ATTP. 

2. Phối hợp với Sở Công Thương trong việc quản lý nhà nước lĩnh vực ATTP 
ngành Công Thương trên ñịa bàn quản lý. 

3. Lập dự toán kinh phí thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ATTP ngành 
Công Thương theo phân cấp cùng với dự toán kinh phí thường xuyên hàng năm của 
UBND cấp huyện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4. ðịnh kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình công tác 
quản lý nhà nước lĩnh vực ATTP ngành Công Thương thuộc ñối tượng quy ñịnh tại 
ðiều 2 Quy ñịnh này gửi về Sở Công Thương ñể tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ 
Công Thương theo quy ñịnh. 

5. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật 
về ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương trên ñịa bàn 
quản lý. 

ðiều 11. UBND cấp xã 
1. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh của Pháp luật về ATTP 

ñối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không thuộc ñối tượng cấp 
Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện ATTP. 

2. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật 
về ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương trên ñịa bàn. 

3. ðịnh kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc khi có yêu cầu, tổng hợp, thống kê các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không thuộc ñối tượng cấp Giấy chứng nhận 
cơ sở ñủ ñiều kiện ATTP gửi về UBND cấp huyện. 

ðiều 12. Trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
Tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật về ñiều kiện 

ñảm bảo ATTP trong quá trình sản xuất, kinh doanh và các quy ñịnh tại Quyết ñịnh này. 
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc ñề nghị 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân liên quan có ý kiến phản ánh 
về Sở Công Thương ñể tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, sửa ñổi cho phù hợp./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Phan Thiên ðịnh 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

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

   Số: 2096/Qð-UBND                 Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 8 năm 2020 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc bổ nhiệm lại ông Lê Toàn Thắng, 
giữ chức vụ Phó Giám ñốc Sở Xây dựng 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Quyết ñịnh số 27/2003/Qð-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm 
cán bộ, công chức lãnh ñạo; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 52/2015/Qð-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, 
viên chức; 

Căn cứ Thông báo số 625-TB/TU ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm lại cán bộ lãnh ñạo, quản lý; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 948/TTr-SNV ngày 11       
tháng 8 năm 2020.   

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bổ nhiệm lại ông Lê Toàn Thắng, giữ chức vụ Phó Giám ñốc Sở Xây dựng. 

Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2020 ñến ngày 17 
tháng 9 năm 2025. 

Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước. 

ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc 
Sở Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và ông Lê Toàn Thắng chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết ñịnh này./. 

CHỦ TỊCH 
 
 

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

     Số: 2097/Qð-UBND                 Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 8 năm 2020 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn ðại Viên,  

giữ chức vụ Giám ñốc Sở Xây dựng  
  

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Quyết ñịnh số 27/2003/Qð-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm 
cán bộ, công chức lãnh ñạo; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 52/2015/Qð-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, 
viên chức; 

Căn cứ Thông báo số 628-TB/TU ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm cán bộ; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 948/TTr-SNV ngày 11       
tháng 8 năm 2020.   

 QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn ðại Viên, Phó Giám ñốc phụ trách Sở Xây dựng, 
giữ chức vụ Giám ñốc Sở Xây dựng.  

Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020 ñến ngày 19 
tháng 8 năm 2025. 

Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.  

ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, 
Thủ trưởng các cơ quan liên quan và ông Nguyễn ðại Viên chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

 
CHỦ TỊCH 

 

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

   Số: 2098/Qð-UBND                 Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 8 năm 2020 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ñiều ñộng và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Phước,  

giữ chức vụ Phó Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 27/2003/Qð-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm 
cán bộ, công chức lãnh ñạo; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 52/2015/Qð-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, 
công chức tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Thông báo số 626- TB/TU ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc ñiều ñộng, bổ nhiệm cán bộ; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 948/TTr-SNV ngày 11 
tháng 8 năm 2020.   

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. ðiều ñộng ông Nguyễn Hữu Phước, Trưởng phòng Phòng Nội chính, 
Văn phòng UBND tỉnh, ñến nhận công tác tại Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội.  

Thời hạn giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020 ñến ngày 19 
tháng 8 năm 2025. 

Mức phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.  

ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc 
Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội và ông Nguyễn Hữu Phước chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
CHỦ TỊCH 

 

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

     Số: 2099/Qð-UBND                 Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 8 năm 2020 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc bổ nhiệm ông Hồ Thắng,  

giữ chức vụ Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ  
  

CHỦ TỊC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Quyết ñịnh số 27/2003/Qð-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm 
cán bộ, công chức lãnh ñạo; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 52/2015/Qð-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, 
viên chức; 

Căn cứ Thông báo số 627-TB/TU ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm cán bộ; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 948/TTr-SNV ngày 11       
tháng 8 năm 2020.   

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bổ nhiệm ông Hồ Thắng, Phó Giám ñốc phụ trách Sở Khoa học và 
công nghệ, giữ chức vụ Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ.  

Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020 ñến ngày 19 
tháng 8 năm 2025. 

Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.  

ðiều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Sở Khoa học 
và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và ông Hồ Thắng chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
CHỦ TỊCH 

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

    Số: 2102/Qð-UBND                   Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 8 năm 2020 

 
QUYẾT ðỊNH 

     Về việc tiếp nhận cán bộ ñến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh  
và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Quyết ñịnh số 27/2003/Qð-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm 
cán bộ, công chức lãnh ñạo;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 52/2015/Qð-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, 
công chức tỉnh Thừa Thiên Huế; 

 Căn cứ Quyết ñịnh số 2706-Qð/TU ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về việc ñiều ñộng cán bộ; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 963/TTr-SNV ngày 13 
tháng 8 năm 2020.   

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Tiếp nhận ông Nguyễn Hồng Dũng, Trưởng phòng Phòng Bảo vệ 
chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ñến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh và bổ nhiệm 
giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh. 

Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020 ñến ngày 19 
tháng 8 năm 2025. 

Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.  

ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Chánh 
Thanh tra tỉnh, thủ trưởng các cơ quan có liên quan và ông Nguyễn Hồng Dũng chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
CHỦ TỊCH 

 

Phan Ngọc Thọ 
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.ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 
Số: 2110/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 8 năm 2020 

 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh về trình tự ñề xuất dự án thuộc Chương trình hỗ trợ 
ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc ñẩy phát triển  

kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai ñoạn 2016-2025  
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2014/Nð-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1747/Qð-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học 
và công nghệ thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số 
giai ñoạn 2016-2025; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy ñịnh quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao 
tiến bộ khoa học và công nghệ thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, 
vùng dân tộc thiểu số giai ñoạn 2016-2025; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 463/TTr-SKHCN 
ngày 29 tháng 4 năm 2020. 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy ñịnh về trình tự ñề xuất dự án 
thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ 
thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai ñoạn 
2016-2025 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”. 

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

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

 

  
 

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

Phan Thiên ðịnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 
 

QUY ðỊNH 
Về trình tự ñề xuất dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng,  

chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội nông 
thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai ñoạn 2016-2025  

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2110/Qð-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)   

 
Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 
 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh này quy ñịnh về trình tự ñề xuất dự án thuộc Chương trình hỗ trợ 
ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội 
nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai ñoạn 2016-2025 ñược phê duyệt tại 
quyết ñịnh số 1747/Qð-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ 
áp dụng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau ñây viết tắt là Chương trình). 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Quy ñịnh này áp dụng ñối với các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan 
thực hiện và tham gia dự án Nông thôn miền núi. 

ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy ñịnh này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau:  

1. Dự án thuộc Chương trình là dự án ứng dụng, chuyển giao công nghệ theo 
quy ñịnh tại khoản 1 Mục III ðiều 1 Quyết ñịnh số 1747/Qð-TTg ngày 13 tháng 10  
năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, 
chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, 
miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai ñoạn 2016-2025. 

2. Tổ chức chủ trì dự án là tổ chức ñược giao trực tiếp xây dựng và tổ chức thực 
hiện dự án thuộc Chương trình.  

4. Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ là tổ chức thực hiện việc hỗ trợ ứng dụng, 
chuyển giao công nghệ cho Tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình. 

ðiều 4. Phân nhóm các dự án thuộc Chương trình 

Các dự án thuộc Chương trình ñược phân thành 2 nhóm: 

1. Dự án do Bộ Khoa học và Công nghệ trực tiếp quản lý (sau ñây gọi tắt là dự án 
do Trung ương quản lý) là dự án có quy mô lớn, kết quả dự kiến ñạt ñược có khả năng 
ứng dụng rộng rãi ở nhiều tỉnh, thành phố. 
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2. Dự án ủy quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý (sau ñây gọi tắt là dự án 
ủy quyền cho ñịa phương quản lý) là dự án không thuộc khoản 1 của ðiều này. 

3. Việc phân nhóm các dự án trên do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quyết ñịnh. 

ðiều 5. Nguyên tắc quản lý  

Ủy ban nhân dân các tỉnh quản lý các dự án ủy quyền cho ñịa phương quản lý: 

Trên cơ sở danh mục các dự án ñược Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền quản lý, 
Sở Khoa học và Công nghệ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phê duyệt thuyết minh, 
phê duyệt dự án, ký hợp ñồng, kiểm tra, ñánh giá, ñiều chỉnh trong quá trình thực hiện 
và nghiệm thu, phê duyệt kết quả thực hiện dự án ñược ủy quyền quản lý;  

Thực hiện việc phối hợp quản lý giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và ñịa phương 
trong quản lý các dự án trên ñịa bàn. 

Chương II 
TRÌNH TỰ ðỀ XUẤT DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 

 

ðiều 6. ðề xuất danh mục dự án  

1. ðịnh kỳ trước 20 tháng 10 hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ gửi thông báo 
ñề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi ñến các cơ quan, ñơn vị, 
doanh nghiệp liên quan, ñịa phương trên toàn tỉnh, ñồng thời ñăng trên trang thông 
tin ñiện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại ñịa chỉ https://skhcn.thuathienhue.gov.vn/ 
và Bản tin Khoa học và Công nghệ (theo mẫu CV1.dexuat). Căn cứ vào mục tiêu, 
nội dung của Chương trình, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương, 
các ñơn vị, tổ chức gửi hồ sơ ñề xuất dự án trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện về 
Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 31 tháng 12 hằng năm ñể tổng hợp. Hồ sơ 
ñề xuất dự án bao gồm:  

a) Thuyết minh dự án (Mẫu B1.1-TMDA); 

b) Tóm tắt hoạt ñộng khoa học của Tổ chức chủ trì (Mẫu B1.2-HðTCCT); 

c) Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án (Mẫu B1.3-LLKHCN);  

d) Tóm tắt hoạt ñộng của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (Mẫu B1.4-HðTCHTCN); 

ñ) Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ theo quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 6 của 
Thông tư 07/2016/TT-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ Quy ñịnh quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ 
khoa học và công nghệ thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng 
dân tộc thiểu số giai ñoạn 2016-2025 (gọi tắt là Thông tư 07) 

Chi tiết các biểu mẫu tại khoản này ñược quy ñịnh khoản 1, ñiều 14 Thông tư 07; 
xây dựng dự toán kinh phí thực hiện dự án theo Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 20 
tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. 
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2. Thời gian bổ sung hồ sơ của các ñơn vị là 07 ngày làm việc sau khi nhận ñược 
thông báo bổ sung hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ (nếu có, theo mẫu 
CV2.bosunghoso). 

3. ðể ñảm bảo chất lượng thuyết minh dự án cũng như thủ tục hồ sơ các dự án 
ñề xuất, trong thời gian các ñơn vị ñề xuất, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ trực tiếp 
hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục liên quan ñể các ñề xuất ñảm bảo tiến ñộ. Sở Khoa học 
và Công nghệ không tiếp nhận hồ sơ ñề xuất dự án sau ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ. 

ðiều 7. Xác ñịnh danh mục dự án ñề xuất ñặt hàng 

1. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lấy ý kiến tư vấn thông qua hội ñồng tư vấn 
hoặc ý kiến của ít nhất 02 chuyên gia tư vấn ñộc lập ñể xem xét, trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục dự án ñề xuất ñặt hàng thuộc Chương trình 
gửi Bộ Khoa học và Công nghệ (bao gồm dự án do Trung ương quản lý, dự án ủy quyền 
cho ñịa phương quản lý).  

2. Trong trường hợp thành lập Hội ñồng tư vấn, căn cứ vào mục tiêu, nội dung 
của Chương trình và trên cơ sở ñề nghị của các tổ chức, ñơn vị ñề xuất, Sở Khoa học 
và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội ñồng tư vấn xác ñịnh danh mục 
ñề xuất ñặt hàng dự án theo trình tự các bước như sau:  

a) Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ ñề xuất nhiệm vụ thuộc 
Chương trình Nông thôn miền núi (theo thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ), 
Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành tổng hợp danh mục các nhiệm vụ ñề xuất (theo 
mẫu DMSB.NTMN). Các hồ sơ ñược tổng hợp là các hồ sơ ñã ñầy ñủ các thành phần 
quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 7 của Quy ñịnh này. 

b) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì trình UBND tỉnh thành lập Hội ñồng tư vấn 
xác ñịnh nhiệm vụ các dự án. Hội ñồng có 07 thành viên do lãnh ñạo Sở Khoa học và 
Công nghệ làm chủ tịch. Sở Khoa học và Công nghệ cử thư ký hành chính giúp việc 
chuẩn bị tài liệu và tổ chức các phiên họp của Hội ñồng (theo mẫu HDTV.danhmuc).  

c) Hội ñồng phân tích và ñánh giá về các nội dung sau: 

Tính cấp thiết và sự phù hợp của dự án với Chương trình; tính liên vùng và tầm 
quan trọng của dự án ñề xuất ñể phân nhóm dự án và xác ñịnh thứ tự ưu tiên; xác ñịnh 
tên, mục tiêu và nội dung chủ yếu, dự kiến sản phẩm chính; phân tích tính hợp lý của 
công nghệ ứng dụng, chuyển giao; xem xét, xác ñịnh Tổ chức chủ trì, Tổ chức hỗ trợ 
ứng dụng công nghệ. 

d) Trên cơ sở kết luận của Hội ñồng tư vấn xác ñịnh danh mục và công văn 
hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu 
UBND tỉnh gửi hồ sơ ñề xuất ñặt hàng dự án trình Bộ Khoa học và Công nghệ trước 
ngày 15 tháng 3 hằng năm. Hồ sơ bao gồm bản gốc các văn bản sau: 

- Công văn kèm theo ñề xuất ñặt hàng dự án (mẫu B1.10-ðXðHDA Thông tư 07); 

- Hồ sơ quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 7 của Quy ñịnh này; 

- Quyết ñịnh thành lập Hội ñồng tư vấn xác ñịnh danh mục của tỉnh và Biên bản 
họp Hội ñồng hoặc ý kiến của các chuyên gia tư vấn ñộc lập. 
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3. Ngoài các ñề xuất ñược Hội ñồng tư vấn lựa chọn làm căn cứ ñể Sở Khoa học 
và Công nghệ ñề nghị UBND tỉnh ñề xuất ñặt hàng Bộ Khoa học và Công nghệ ñưa 
vào Chương trình NTMN, Hội ñồng có thể xem xét thêm các nhiệm vụ còn lại ñể 
kiến nghị ñưa vào nhiệm vụ nghiên cứu - triển khai hằng năm của tỉnh (nếu nhiệm vụ 
ñáp ứng nhu cầu thực tiễn và phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
ñịa phương). 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 9. Tổ chức thực hiện 

1. Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn 
và chủ trì tổ chức thực hiện Quy ñịnh này. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ ñể tổng hợp xem xét trình UBND tỉnh 
sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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Phụ lục 

DANH MỤC CÁC BIỂU MẤU 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2110/Qð-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

1. CV1.dexuat: Thông báo ñề xuất nhiệm vụ 

2. CV2.bosunghoso: Thông báo bổ sung hồ sơ 

3. DMSB.NTMN: Bảng tổng hợp danh mục sơ bộ 

4. HDTV.danhmuc: Quyết ñịnh thành lập Hội ñồng KHCN tư vấn xác ñịnh 
danh mục nhiệm vụ 
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CV1.dexuat 
 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

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

Số:          /SKHCN-QLKH Thừa Thiên Huế, ngày ..... tháng 11 năm 20...... 
V/v ñề xuất ñặt hàng dự án thuộc 
Chương trình Nông thôn miền núi 

(NTMN) bắt ñầu thực hiện từ năm 20..... 

 

 
 

 
Kính gửi:  

- UBND các huyện/thị xã/thành phố; 
- Các Viện, Trường thuộc ðại học Huế; 
- Các ñơn vị sự nghiệp thuộc các Sở, ban, ngành và các tổ chức 
khoa học và công nghệ; 
- Các doanh nghiệp hoạt ñộng có liên quan ñến lĩnh vực nông nghiệp. 
 

Thực hiện Thông tư 07/2016/TT-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ Quy ñịnh quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển 

giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, 

miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai ñoạn 2016-2025 (gọi tắt là Thông tư 07) và công 

văn số............ của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ñề xuất nhiệm vụ thuộc 

Chương trình NTMN bắt ñầu thực hiện từ năm      (nếu có), Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Thừa Thiên Huế trân trọng kính mời quý cơ quan, tổ chức xây dựng hồ sơ dự án 

(theo khoản 1, ðiều 14 Thông tư 07; xây dựng dự toán kinh phí thực hiện dự án theo 

Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính) kèm 

theo cam kết của ñơn vị chủ trì thực hiện dự án (nếu là doanh nghiệp) về việc bố trí 

vốn ñối ứng ñể thực hiện dự án.  

Tiêu chí ñể lựa chọn, ñề xuất dự án: ưu tiên những dự án hỗ trợ ứng dụng, 

chuyển giao công nghệ có sự tham gia của doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân của 

chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa; ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh; 

công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch trong nông nghiệp; ứng dụng công nghệ, 

thiết bị phục vụ sản xuất gắn với du lịch sinh thái,.... 

Hồ sơ dự án (gồm 10 bộ, trong ñó có 01 bộ gốc) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Thừa Thiên Huế, số 24 Lê Lợi, thành phố Huế trước ngày 15 tháng 12 năm 20......... 

ñể Sở tiến hành các thủ tục theo quy ñịnh. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không tiếp nhận 

những hồ sơ ñề xuất sau thời hạn nêu trên. 
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Nếu muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số ñiện thoại: 0234.3824935; 

fax: 0234.3845093; hoặc truy cập vào website: http://detaikhoahoc.thuathienhue.gov.vn/. 

 Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (ñể báo cáo); 
- Lưu: VT, QLKH. 

GIÁM ðỐC  
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CV2.bosunghoso 
 

    UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

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

  
Số: ........... /SKHCN-QLKH Thừa Thiên Huế, ngày ...... tháng ..... năm 20....... 

V/v bổ sung hồ sơ dự án NTMN  
theo quy ñịnh  

 

 
                          

    Kính gửi: ..............................................................  

 

Ngày ....... tháng ....... năm 20.........., Sở Khoa học và Công nghệ nhận ñược công 

văn số ........................... ngày ........ tháng ......... năm 20...... của ................................... về 

việc ñề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt ñầu thực hiện từ năm 

20......, qua rà soát, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:  

Căn cứ khoản ....., ðiều ........ Thông tư 07/2016/TT-BKHCN ngày 22 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ, hồ sơ dự án còn thiếu các thành phần sau: tháng 4 năm 2016  

- .............................................................................................................; 

- .............................................................................................................; 

- .............................................................................................................; 

- .............................................................................................................; 

ðề nghị .............................. hoàn thiện các thành phần hồ sơ nêu trên và gửi về 

Sở chúng tôi trước ngày ............ tháng ......... năm 20....... ñể tổng hợp và thực hiện các 

thủ tục tiếp theo Quy ñịnh. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo ñể Quý ñơn vị ñược biết và thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên; 
- ..............; 
- Lưu: QLKH, VT.                                                                                   

 
 

GIÁM ðỐC  
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DMSB.NTMN 

DANH MỤC SƠ BỘ CÁC DỰ ÁN  

thuộc Chương trình Nông thôn miền núi  

 

STT Tên dự án Mục tiêu và nội 
dung chủ yếu 

Dự kiến sản 
phẩm chính 

Tổ chức 
chủ trì 

Tổ chức hỗ 
trợ ứng dụng 

Xuất xứ 
công nghệ 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Dự án do Trung ương quản lý 

1        

2        

3        

....        

Dự án ủy quyền cho ñịa phương quản lý 

1        

2        

3        

......        
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HDTV.danhmuc 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 
Số:            /Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày       tháng       năm 20 

 
QUYẾT ðỊNH  

Về việc thành lập Hội ñồng Khoa học và Công nghệ tư vấn 
xác ñịnh danh mục nhiệm vụ thuộc Chương trình NTMN  

bắt ñầu thực hiện từ năm 202... 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 
Căn cứ Thông tư 07/2016/TT-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ Quy ñịnh quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ 
khoa học và công nghệ thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng 
dân tộc thiểu số giai ñoạn 2016-2025; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 29/2016/Qð-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt ñộng nghiên cứu và triển khai 
có sử dụng ngân sách nhà nước ñịa phương; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 
........./SKHCN-QLKH ngày .... tháng .... năm 202.... 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Thành lập Hội ñồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xác ñịnh danh mục 
nhiệm vụ thuộc Chương trình NTMN bắt ñầu thực hiện từ năm ....... (Danh sách 
kèm theo). 

ðiều 2. Hội ñồng có nhiệm vụ phân tích và ñánh giá về tính cấp thiết, tầm quan trọng, 
tính hợp lý của công nghệ ứng dụng, chuyển giao và sự phù hợp của dự án với 
Chương trình ñể xem xét, lựa chọn nhiệm vụ ñưa vào danh mục ñặt hàng.  

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội ñồng tự giải tán sau khi 
hoàn thành nhiệm vụ quy ñịnh tại ðiều 2.  

ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ, 
các ông (bà) có tên ở ðiều 1, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết ñịnh này./. 

Nơi nhận:                                                                                            
- Như ðiều 4; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- VP: CVP, các PCVP; 
- Lưu: VT, DL. 

CHỦ TỊCH 

 
 



58 CÔNG BÁO/Số 49/Ngày 25-8-2020

DANH SÁCH HỘI ðỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
TƯ VẤN XÁC ðỊNH DANH MỤC NHIỆM VỤ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH  

NÔNG THÔN MIỀN NÚI BẮT ðẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM ....... 

 (Kèm theo Quyết ñịnh số ....... /Qð-UBND ngày .../ ..... /....... 
 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
TT Họ và tên ðơn vị công tác Chức danh Hð 

1   
Chủ tịch  
Hội ñồng 

2   Ủy viên 

3   Ủy viên 

4   Ủy viên 

5   Ủy viên 

6   Ủy viên 

7   
Ủy viên, 
Thư ký 

khoa học 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

Số: 16/CT-UBND 

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

 

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 8 năm 2020 

 
 

CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường 

trong thi công xây dựng công trình trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

Thời gian vừa qua, tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại một số tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương có xu hướng gia tăng, chủ yếu là ô nhiễm bụi, ñặc biệt là 
bụi mịn PM-2.5 (hạt bụi li ti có trong không khí với kích thước 2,5 micron trở xuống) 
thường xuyên vượt ngưỡng an toàn, luôn ở mức cao. Trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, 
mặc dù các thông số bụi mịn ñang dao ñộng ở giới hạn cho phép, tuy nhiên vẫn tiềm 
ẩn nhiều nguy cơ có thể dẫn ñến nồng ñộ bụi vượt ngưỡng an toàn, ñặc biệt trong ñó 
là bụi từ các công trình xây dựng. Hiện nay, quá trình thi công xây dựng công trình 
vẫn còn một số tồn tại như: một số dự án chưa thực hiện ñầy ñủ các biện pháp bảo vệ 
môi trường theo Kế hoạch bảo vệ môi trường ñược duyệt; chưa ñảm bảo vệ sinh môi 
trường tại các công trình, bến, bãi; còn hiện tượng ô nhiễm bụi, vật liệu xây dựng và 
chất thải chưa ñược thu gom, ñiều này làm ảnh hưởng ñến cuộc sống, sinh hoạt của 
người dân, cộng ñồng trong khu vực xây dựng công trình. 

Nhằm ñảm bảo vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình, góp 
phần duy trì chất lượng môi trường không khí trên ñịa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
(UBND) tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, 
các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

I. TĂNG CƯỜNG CÁC HOẠT ðỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG 
QUÁ TRÌNH THI CÔNG XÂY DỰNG  

1. Lập kế hoạch bảo vệ môi trường: Trước khi triển khai thi công xây dựng, 
Chủ ñầu tư phải tổ chức lập và phê duyệt kế hoạch quản lý chất thải và bảo vệ môi trường, 
trong ñó, lưu ý một số vấn ñề sau: 

a) ðối với nước thải sinh hoạt: cần xây dựng nhà vệ sinh tạm ñảm bảo vệ sinh; 
nước thải sinh hoạt của công nhân viên trên công trường ñược thu gom xử lý qua bể 
tự hoại nước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

b) Nước thải thi công xây dựng cần ñược thu gom xử lý qua bể lắng trước khi 
thải ra môi trường, cụ thể: 

- ðào các rãnh xung quanh các công trình ñể thu gom nước mưa chảy tràn và 
thu nước ở hố móng về các bể lắng trước lúc thải ra hệ thống thoát nước chung của 
khu vực. 
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- Bố trí các trạm ñể rửa xe vận chuyển, phương tiện thiết bị thi công ra vào 
công trường. 

- Nước rửa xe vận chuyển, phương tiện thiết bị, dụng cụ thi công cần ñược thu về 
bể lắng trước lúc thải ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

- Cặn trong bể lắng cần ñược nạo vét và vận chuyển ñến bãi thải theo quy ñịnh. 

c) Chất thải rắn (CTR) xây dựng: 

- Cần thu gom ñể tái chế hoặc tái sử dụng: Những vật liệu dư thừa có thể tái chế 
sử dụng ñược thì phân loại và ñể ñúng nơi quy ñịnh thuận tiện cho việc tái sử dụng. 

- CTR hàng ngày cần ñược thu gom và tập kết ñúng nơi quy ñịnh hoặc thuê 
ñơn vị có chức năng ñể thu gom. 

- CTR xây dựng (giải hạ) ñược thu gom ñến các ñịa ñiểm quy ñịnh. 

d) Rác thải nguy hại: bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại (các loại 
dầu mở thải; giẻ lau thải bị nhiễm các thành phần nguy hại; bóng ñèn huỳnh quang thải; 
pin, ắc quy thải;…), hợp ñồng với ñơn vị chức năng ñể vận chuyển, xử lý theo quy ñịnh. 

ñ) Bụi: 

- Xe vận chuyển nguyên vật liệu cần ñược che phủ bạt, tránh rơi vãi trên ñường 
giao thông. 

- Thường xuyên phun nước ñể chống bụi trên công trường xây dựng. 

- Che chắn xung quanh công trường ñể hạn chế bụi ảnh hưởng ñến các công 
trình lân cận. 

- Bố trí công nhân dọn dẹp vệ sinh vào cuối ngày làm việc. 

- ðối với công trình nhà cao tầng (từ 3 tầng trở lên): khuyến khích thiết kế 
ñường ống ñổ vật liệu ñể hạn chế tối ña bụi bẩn và tiếng ồn phát sinh trong công trường 
và môi trường xung quanh. 

e) Tiếng ồn: 

- Bố trí thời gian thi công hợp lý; ñối với các công trình ở gần khu dân cư, 
không thi công vào thời gian nghỉ ngơi của người dân (từ 11 giờ 30 ñến 13 giờ 30 và 
từ 21 giờ ñến 6 giờ sáng hôm). 

- Sử dụng máy móc thiết bị ít gây ra tiếng ồn. 

- Trang bị các tấm ñệm cao su ñể giảm tiếng ồn cho các thiết bị thi công. 

- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị thi công. 

- Không vận chuyển vật liệu vào các giờ cao ñiểm. 

2. Trách nhiệm của chủ ñầu tư, nhà thầu thi công xây dựng: Tuân thủ các 
quy ñịnh về bảo vệ môi trường tại Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 
của Bộ Xây dựng quy ñịnh bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và 
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chế ñộ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng; trong ñó lưu ý các nội 
dung sau: 

a) ðối với chủ ñầu tư: 

- Lập kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường trên cơ sở chương trình quản lý 
môi trường trong báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường ñã ñược cấp có thẩm quyền 
phê duyệt hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường ñã ñược cấp có thẩm quyền xác nhận 
theo quy ñịnh tại Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy ñịnh chi tiết thi hành một số ðiều của Nghị ñịnh số 40/2019/Nð-CP 
ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của các Nghị ñịnh quy ñịnh 
chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy ñịnh quản lý hoạt ñộng 
dịch vụ quan trắc môi trường trước khi thi công xây dựng công trình; 

- Bố trí nhân sự phụ trách về môi trường theo quy ñịnh của pháp luật về bảo vệ 
môi trường ñể kiểm tra, giám sát nhà thầu thực hiện kế hoạch quản lý và bảo vệ 
môi trường và các quy ñịnh về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng; 

- Trên cơ sở các biện pháp bảo vệ môi trường ñã ñược phê duyệt trong báo cáo 
ñánh giá tác ñộng môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường ñã ñược cấp có 
thẩm quyền xác nhận, chủ dự án có trách nhiệm bố trí ñầy ñủ kinh phí ñể thực hiện 
kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng; 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các nhà thầu tuân thủ các quy ñịnh về bảo vệ 
môi trường trong thi công xây dựng công trình; 

- ðình chỉ thi công và yêu cầu nhà thầu khắc phục ñể ñảm bảo yêu cầu về bảo vệ 
môi trường khi phát hiện nhà thầu vi phạm nghiêm trọng các quy ñịnh về bảo vệ 
môi trường trong thi công xây dựng công trình hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường 
nghiêm trọng; 

- Phối hợp với nhà thầu thi công xây dựng công trình xử lý, khắc phục khi xảy ra 
ô nhiễm, sự cố môi trường; kịp thời báo cáo, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền ñể 
giải quyết ô nhiễm, sự cố môi trường nghiêm trọng và các vấn ñề phát sinh; 

- Về trách nhiệm quản lý chất thải rắn xây dựng: thực hiện theo quy ñịnh tại 
ðiều 14 Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy ñịnh về 
quản lý chất thải rắn xây dựng; 

- Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường bằng văn bản ñịnh kỳ 01 lần/năm 
theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 
06/02/2018 của Bộ Xây dựng và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

b) ðối với nhà thầu thi công xây dựng: 

- Thực hiện kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường và các quy ñịnh về bảo vệ 
môi trường trong quá trình thi công gói thầu; 
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- Bố trí nhân sự phụ trách về môi trường theo quy ñịnh của pháp luật về bảo vệ 
môi trường ñể thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo Báo cáo ñánh giá tác ñộng 
môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án; 

- Xây dựng và thực hiện nội quy, quy ñịnh về bảo vệ môi trường trong thi công 
xây dựng công trình; 

- Tổ chức lập, trình chủ dự án chấp thuận các giải pháp kỹ thuật, biện pháp bảo vệ 
môi trường trong thi công xây dựng công trình; 

- Tổ chức tập huấn, phổ biến hướng dẫn các nội quy, quy trình, biện pháp bảo vệ 
môi trường cho cán bộ, công nhân, người lao ñộng và các ñối tượng có liên quan trên 
công trường. 

- Dừng thi công xây dựng công trình khi phát hiện nguy cơ xảy ra ô nhiễm, sự 
cố môi trường nghiêm trọng và có biện pháp khắc phục ñể ñảm bảo tuân thủ các yêu 
cầu về bảo vệ môi trường trước khi tiếp tục thi công; 

- Thực hiện các nội dung khác theo quy ñịnh của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ðƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN 

 1. Sở Xây dựng 

 - Theo dõi tổng hợp tình hình quản lý thực hiện Chỉ thị này, tham mưu, ñề xuất 
Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; 

 - Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành cấp tỉnh có liên quan, chính quyền 
ñịa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn, 
vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng công trình. 

 2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

 - Kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý chất thải và bảo vệ môi trường dự án 
của chủ ñầu tư theo quy ñịnh của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm 
pháp luật về sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường trong giai ñoạn thi công xây dựng. 

 - Tăng cường công tác quản lý, giám sát việc ñăng ký và thực hiện thu gom, xử lý 
chất thải nguy hại ñối với các chủ nguồn thải nguy hại trên ñịa bàn tỉnh. 

 3. Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý khu kinh tế, 
công nghiệp tỉnh 

 - Thường xuyên kiểm tra các công trình xây dựng chuyên ngành về công tác 
ñảm bảo trật tự, an toàn, vệ sinh lao ñộng và vệ sinh môi trường theo quy ñịnh của 
pháp luật; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc ñề xuất xử lý ñối với các hành vi vi 
phạm về vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình thuộc chuyên ngành 
quản lý. 

- Chỉ ñạo các cá nhân, tổ chức tham gia xây dựng công trình thuộc chuyên ngành 
quản lý tuân thủ ñầy ñủ các quy ñịnh về vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng. 
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4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

 - Công bố công khai vị trí bãi tập kết, xử lý chất thải rắn xây dựng tuân thủ 
Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2030, tầm nhìn ñến 
năm 2050. Tăng cường giám sát các Chủ nguồn thải, Chủ thu gom, vận chuyển và 
xử phạt nghiêm ñối với tình trạng ñổ thải không ñúng quy ñịnh. 

 - Chỉ ñạo Phòng chuyên môn quản lý xây dựng trực thuộc (Phòng Quản lý ñô thị, 
Phòng Kinh tế Hạ tầng) và ðội kiểm tra quy tắc ñô thị thường xuyên kiểm tra, kịp thời 
phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc ñề xuất xử lý các hành vi vi phạm về vệ sinh 
môi trường trong thi công xây dựng trên ñịa bàn quản lý; 

 - Chỉ ñạo UBND các phường, xã trên ñịa bàn thực hiện một số nội dung sau: 

 + Phân công cán bộ theo dõi và tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra quá trình 
thi công công trình theo nội dung giấy phép xây dựng, biển báo công trường, các ñiều kiện 
ñảm bảo vệ sinh môi trường trong thi công các công trình xây dựng trên ñịa bàn; 

 + Trường hợp phát hiện công trình xây dựng có dấu hiệu vi phạm về vệ sinh 
môi trường phải kịp thời quay phim, chụp hình, báo cáo và ñề xuất hướng xử lý với 
Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Xây dựng; xử phạt vi phạm hành chính theo hướng dẫn 
tại Công văn số 3976/UBND-TN ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về 
việc hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính các hành vi vi phạm quy ñịnh về bảo vệ 
môi trường trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

5. Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn 

- Thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của UBND phường, xã, 
thị trấn ñể các tổ chức, cá nhân liên quan tuân thủ thực hiện Chỉ thị này. Tổ chức 
quản lý hoạt ñộng xây dựng, ñảm bảo trật tự an toàn và vệ sinh môi trường trên ñịa bàn; 

- ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận ñộng ñể toàn dân tham gia công tác Bảo vệ 
môi trường, giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, ñẹp; khuyến khích người dân triển khai 
ứng dụng Hue-S ñể kịp thời phát hiện và thông báo các hành vi vi phạm về vệ sinh 
môi trường trong thi công xây dựng; 

- Tổ chức kiểm tra, phát hiện kịp thời những vi phạm, lập biên bản ñình chỉ 
thi công, lập hồ sơ vi phạm, ban hành các quyết ñịnh xử lý và tổ chức xử lý theo 
thẩm quyền theo hướng dẫn tại Công văn số 3976/UBND-TN ngày 21/6/2019 của 
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Lập hồ sơ vi phạm ñề xuất ý kiến xử lý ñối với những trường hợp vượt quá 
thẩm quyền trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xem xét, quyết ñịnh; 

- Tổ chức thực hiện quyết ñịnh xử phạt, cưỡng chế của UBND huyện, thị xã, 
thành phố. 
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 6. Các ñơn vị, doanh nghiệp quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, 
thoát nước, công viên, cây xanh, chiếu sáng, hè ñường, vệ sinh môi trường, 
thông tin liên lạc...). 

 Có trách nhiệm theo dõi, phát hiện các vi phạm trong phạm vi hệ thống công trình 
hạ tầng kỹ thuật ñược giao quản lý; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khắc phục các 
vi phạm trên; thông báo ñến UBND cấp huyện ñể biết, chỉ ñạo xử lý hoặc báo cáo 
Sở chuyên ngành xử lý theo thẩm quyền. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị nghiêm túc thực hiện 
tốt các nội dung trên./. 
  
. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Phan Thiên ðịnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

         

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

Số:  17/CT-UBND  Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 8 năm 2020 
 

 
CHỈ THỊ 

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về 
khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp ñối với  

người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước 
 

Thời gian qua, công tác quản lý thu của ngành Thuế ñã ñạt ñược những kết quả 
tích cực, công cuộc cải cách và hiện ñại hóa ñạt kết quả khả quan. Ngành Thuế ñã 
từng bước thực hiện tốt công tác quản lý nợ thuế, tình hình nợ ñọng ñã có nhiều 
chuyển biến tích cực, từng bước xử lý dứt ñiểm ñược các khoản nợ cũ, hạn chế 
phát sinh nợ mới, tăng cường hiệu quả trong chỉ ñạo ñiều hành công tác thu ngân sách 
trên ñịa bàn tỉnh nói chung, công tác quản lý nợ thuế nói riêng, góp phần quan trọng 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh nhà trong những năm qua. 

Ngày 26 tháng 11 năm 2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV ñã thông 
qua Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, 
tiền chậm nộp ñối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước 
(sau ñây gọi chung là Nghị quyết). Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 
năm 2020 và ñược tổ chức thực hiện trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có hiệu lực 
thi hành. Nghị quyết của Quốc hội là văn bản quy ñịnh pháp luật, cơ sở pháp lý 
quan trọng cho thực hiện xử lý nợ không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, 
trong ñó có quy ñịnh về nguyên tắc, ñối tượng ñược xử lý, các biện pháp xử lý, 
thẩm quyền xử lý nợ và vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan trong 
việc xử lý nợ. 

ðây là Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc xử lý nợ ñọng 
không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 
xử lý nợ thuế của Quốc hội là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế trong năm 2020 
và 2021. Tuy nhiên, việc xử lý xóa nợ phải ñảm bảo chặt chẽ; căn cứ vào từng 
ñối tượng, ñáp ứng các ñiều kiện xử lý cụ thể về hồ sơ, thủ tục và liên quan ñến nhiều 
ñối tượng nộp thuế ñã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, giải thể, phá sản, 
không còn sản xuất kinh doanh, không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; ñặt ra 
yêu cầu trong công tác tổ chức triển khai thực hiện cần có sự lãnh ñạo, chỉ ñạo, tham gia, 
phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành, chính quyền các cấp ở ñịa phương. 

ðể tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả và thống nhất trong 
tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương tổ chức thực hiện tốt các 
nhiệm vụ sau: 

1. Cục Thuế tỉnh: 
- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các báo, ñài tại ñịa phương 

ñể tuyên truyền, phổ biến kịp thời những nội dung Nghị quyết của Quốc hội, Thông tư 
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số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, trình tự, 
thủ tục xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ñể các cơ quan, doanh nghiệp 
và mọi người dân hiểu, thực hiện và giám sát việc thực hiện; 

- Rà soát, phân loại nợ theo từng ñịa bàn, theo từng ñối tượng ñược xử lý nợ 
ñảm bảo chính xác và lập văn bản xác minh tình trạng hoạt ñộng của người nộp thuế 
tại ñịa chỉ ñã ñăng ký giữa cơ quan quản lý thuế với UBND cấp xã về việc người nộp 
thuế không còn hoạt ñộng tại ñịa chỉ ñã ñăng ký kinh doanh, ñịa chỉ liên lạc ñể trình 
cấp có thẩm quyền xem xét xử lý nợ; 

- Tổ chức tập huấn, ñào tạo các nội dung của Nghị quyết xử lý nợ và các văn bản 
hướng dẫn; hồ sơ, thủ tục hành chính, quy trình xử lý cho cán bộ thuế ñể triển khai 
nghiêm túc, ñảm bảo thực hiện có kết quả Nghị quyết xử lý nợ của Quốc hội. Công khai 
các quy trình, thủ tục về xử lý nợ ñể người nộp thuế thuận tiện trong việc nghiên cứu, 
triển khai thực hiện và giám sát công chức thuế thực hiện; triển khai ñồng bộ các 
nghiệp vụ quản lý thuế trên môi trường mạng; 

- Tổ chức bộ phận lập thủ tục, hồ sơ xử lý nợ; thường xuyên rà soát, nắm bắt 
các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị cũng như trong thời gian ñầu thực hiện 
Nghị quyết ñể xử lý ngay các vướng mắc phát sinh tại ñịa phương. ðối với những 
vấn ñề vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế ñể 
tháo gỡ kịp thời. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông, ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 
Thừa Thiên Huế ñẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết xử lý nợ của 
Quốc hội và văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

3. Sở Kế hoạch và ðầu tư, cơ quan ñăng ký kinh doanh: 

- Cung cấp cho cơ quan quản lý thuế thông tin về việc người nộp thuế có 
quyết ñịnh giải thể; các quyết ñịnh hoặc thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận 
ñăng ký kinh doanh ñối với người nộp thuế không còn hoạt ñộng sản xuất kinh doanh; 

- Phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện thu hồi giấy chứng nhận ñăng ký 
kinh doanh, giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận ñăng ký 
hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận ñăng ký hộ kinh doanh ñối với người nộp thuế 
không còn hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh; phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong 
việc thực hiện thu hồi lại số nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp ñã ñược 
xóa nợ khi người nộp thuế quay lại sản xuất, kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp 
thành lập cơ sở, kinh doanh mới. 

4. Công an tỉnh: 

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong phòng, chống trốn thuế, chây ỳ không 
nộp tiền thuế, chiếm ñoạt tiền thuế, không chấp hành các biện pháp cưỡng chế thuế; 
phối hợp với cơ quan Thuế rà soát hồ sơ người nộp thuế ñã chết, bị Tòa án tuyên bố 
là ñã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc ñi khỏi nơi cư trú; 

- Phối hợp với cơ quan Thuế xác minh thông tin người nộp thuế không còn 
hoạt ñộng tại ñịa chỉ ñã ñăng ký kinh doanh, ñịa chỉ liên lạc ñã ñăng ký với cơ quan 
quản lý thuế. 
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5. Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố, thị xã và các huyện: 
Cung cấp cho cơ quan quản lý thuế thông tin và kết quả sau khi tuyên án 

ñối với người nộp thuế liên quan ñến trách nhiệm hình sự, bị tuyên bố là ñã chết, 
mất tích, mất năng lực hành vi dân sự; Thông báo về việc thụ lý ñơn yêu cầu mở thủ tục 
phá sản, Quyết ñịnh mở thủ tục phá sản, Quyết ñịnh tuyên bố phá sản doanh nghiệp. 

6. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế: 
Chỉ ñạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong việc kết nối, cung cấp thông tin 

với cơ quan quản lý thuế liên quan ñến giao dịch qua ngân hàng của tổ chức, cá nhân 
và phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo 
quy ñịnh. 

7. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế: 
- Chỉ ñạo UBND cấp xã, phường, thị trấn thực hiện xác nhận người nộp thuế 

không còn hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh tại ñịa chỉ ñã ñăng ký; cung cấp giấy 
chứng tử, giấy báo tử hoặc các giấy tờ thay cho giấy báo tử theo quy ñịnh của pháp 
luật về hộ tịch, văn bản xác nhận về việc người nộp thuế ñã chết của UBND xã, 
phường, thị trấn nơi người nộp thuế chết; phối hợp chặt chẽ, tạo ñiều kiện thuận lợi 
và hỗ trợ kịp thời cho cơ quan Thuế trong việc lập hồ sơ xử lý nợ và xác minh tình 
trạng hoạt ñộng của người nộp thuế tại ñịa chỉ ñã ñăng ký kinh doanh, ñịa chỉ liên lạc. 

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế ñịa phương trong việc tuyên truyền 
triển khai Nghị quyết xử lý nợ của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thực hiện của 
Bộ Tài chính.  

Thực hiện thành công Nghị quyết của Quốc hội sẽ tạo tiền ñề tốt ñể góp phần 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong thời gian ñến; 
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương khẩn trương tổ chức thực hiện./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

Số: 18/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 8 năm 2020 

 

CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường giải pháp ñảm bảo an toàn, 

vệ sinh lao ñộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

 

Trong những năm qua, công tác an toàn, vệ sinh lao ñộng (ATVSLð) trên 
ñịa bàn tỉnh ñược các cấp ủy ðảng, chính quyền, các ban, ngành, ñoàn thể quan tâm 
chỉ ñạo, lãnh ñạo, triển khai thực hiện ñồng bộ, hiệu quả, nhận thức của chủ sử dụng 
lao ñộng và người lao ñộng về ATVSLð từng bước ñược nâng cao, ñiều kiện làm 
việc không ngừng ñược cải thiện, góp phần ổn ñịnh và phát triển kinh tế - xã hội tại 
ñịa phương.   

Tuy nhiên, 6 tháng ñầu năm 2020 công tác ATVSLð còn bộc lộ nhiều thiếu sót. 
Khu vực có quan hệ lao ñộng trong lĩnh vực thi công xây dựng ñã xảy ra 06 vụ tai nạn 
lao ñộng làm chết 06 người; khu vực không có quan hệ lao ñộng có nguy cơ gây mất 
an toàn lao ñộng. Nguyên nhân xảy ra tai nạn lao ñộng là do các công trình vi phạm 
quy trình an toàn trong thi công xây dựng, vi phạm các quy ñịnh của pháp luật về 
ATVSLð như: Xây dựng kế hoạch tổng hợp về ATVSLð trong thi công xây dựng 
nhưng không cụ thể, ñầy ñủ nội dung theo quy ñịnh, không lập biện pháp thi công 
hoặc có lập nhưng chưa cụ thể, ñầy ñủ, không cử người giám sát công tác ATVSLð, 
không huấn luyện, không trang bị hoặc có trang bị nhưng không ñầy ñủ phương tiện 
bảo vệ cá nhân cho người lao ñộng; công tác quản lý nhà nước về ATVSLð của các 
cấp, ngành chưa chặt chẽ, công tác phối hợp thiếu chuyên nghiệp, thường xuyên. 

Nhằm chấn chỉnh, khắc phục  tình  trạng  trên, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, 
vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc ñảm bảo công tác ATVSLð, 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội  

a) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, ñịa phương liên quan tiếp tục tuyên truyền, 
tập huấn về ATVSLð ñối với người sử dụng lao ñộng, người lao ñộng và nhân dân ñể 
phòng ngừa tai nạn lao ñộng trong công việc, ñặc biệt là công việc nặng nhọc, ñộc hại, 
nguy hiểm; vận hành máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về qui trình an toàn 
lao ñộng.  

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và ñột xuất việc thực hiện 
công tác ATVSLð tại các ñơn vị, cơ sở hoạt ñộng trong lĩnh vực thường xảy ra tai nạn 
lao ñộng như: Xây dựng, khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng,...; xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm và thông báo công khai những vi phạm pháp luật về 
ATVSLð trên các phương tiện thông tin ñại chúng; kiến nghị khởi tố vụ án vi phạm 
ATVSLð gây hậu quả ñặc biệt nghiêm trọng làm chết người. 
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c) Phối hợp với cơ quan Công an tiến hành ñiều tra, xác ñịnh nguyên nhân xảy ra 
tai nạn lao ñộng nghiêm trọng làm chết người ñể có biện pháp khắc phục nguyên nhân 
nhằm ngăn ngừa tai nạn lao ñộng tương tự xảy ra.  

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan theo dõi, ñôn ñốc các cơ quan, 
ñơn vị, ñịa phương, doanh nghiệp thực hiện nội dung nêu tại Chỉ thị này; ñịnh kỳ 
trước 30/11 hàng năm hoặc theo yêu cầu ñột xuất tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 
theo quy ñịnh. 

2. Sở Y tế: Phối hợp với Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, 
giám sát, thanh tra, tập huấn chuyên môn vệ sinh lao ñộng, quan trắc môi trường lao ñộng, 
chăm sóc sức khỏe người lao ñộng, khám sức khỏe ñịnh kỳ, khám, an toàn vệ sinh 
thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phương án sơ cấp cứu, kỹ thuật về vệ sinh lao ñộng 
cho người lao ñộng nhất là ñối với những doanh nghiệp hoạt ñộng các lĩnh vực có 
nhiều yếu tố ñộc hại, có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp.  

3. Công an tỉnh: Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức ñiều tra, 
giải quyết các vụ tai nạn lao ñộng chết người và tai nạn lao ñộng khác có dấu hiệu 
tội phạm trên ñịa bàn tỉnh.  

4. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường 
kiểm tra việc quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh, vận chuyển hóa chất, vật liệu 
nổ công nghiệp, xăng dầu ñảm bảo thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình về 
ATVSLð tại các công trường, khu vực khai thác, chế biến khoáng sản thuộc phạm vi 
quản lý của ngành. 

5. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan thường xuyên 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn lao ñộng trong xây dựng; tăng cường 
thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn lao ñộng 
trong lĩnh vực xây dựng, chú trọng những công trình trọng ñiểm có nhiều nguy cơ xảy ra 
tai nạn lao ñộng. 

6. Sở Giao thông vận tải: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát, 
kiểm tra ATVSLð tại các công trình xây dựng cầu ñường, công trình giao thông, 
chú trọng các công trình trọng ñiểm, có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao ñộng. 

7. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường 
thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp ñảm bảo ATVSLð ñã cam kết 
trong báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường, ñề án bảo vệ môi trường chi tiết.  

8. Ban Quản lý Kinh tế - Công nghiệp tỉnh: Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên 
quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra các ñơn vị hoạt ñộng trong khu công nghiệp 
thực hiện các quy ñịnh pháp luật về ATVSLð và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về 
ATVSLð. 

Thực hiên báo cáo ñịnh kỳ, ñột xuất về công tác ATVSLð, tình hình tai nạn 
lao ñộng theo quy ñịnh. 

9. ðề nghị Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh: 
a) Chỉ ñạo Liên ñoàn lao ñộng cấp huyện, Công ñoàn khu công nghiệp, Công ñoàn 

các ngành hướng dẫn công ñoàn cơ sở phối hợp chủ doanh nghiệp thực hiện tốt việc 
tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng về ATVSLð nhằm phòng ngừa tai nạn lao ñộng 
và bệnh nghề nghiệp. 
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b) ðổi mới hình thức, nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác thông tin, 
tuyên truyền về ATVSLð; hướng dẫn, phổ biến mô hình, kinh nghiệm cho người lao ñộng 
tự phát hiện các nguy cơ, sự cố mất ATVSLð.  

c) Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp công ñoàn với các cơ quan chức năng 
trong công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về ATVSLð ñể 
kịp thời chấn chỉnh, khắc phục. 

10. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ ñạo việc tuyên truyền, phổ biến 
chính sách, pháp luật về ATVSLð; lồng ghép tuyên truyền về phòng ngừa tai nạn 
lao ñộng, bệnh nghề nghiệp với các chương trình khác phù hợp.  

11. UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện:   

a) Tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị này tới các doanh nghiệp, ñơn vị 
trên ñịa bàn; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về ATVSLð 
trên các phương tiện thông tin ñại chúng của ñịa phương ñến với các doanh nghiệp, 
người lao ñộng trong lĩnh vực chính thức và phi chính thức.  

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về 
ATVSLð ñối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên ñịa bàn.  

c) Chỉ ñạo UBND các xã, phường, thị trấn:  

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biên nâng cao nhận thức cho người lao ñộng 
làm việc không theo hợp ñồng lao ñộng (phi chính thức) trên ñịa bàn ñể phòng ngừa 
tai nạn lao ñộng, sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLð.  

- Báo cáo tai nạn lao ñộng làm chết người hoặc làm bị thương nặng từ 02 người 
trở lên với Thanh tra Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tỉnh và Công an cấp huyện 
ngay sau khi nhận ñược thông tin xảy ra tai nạn lao ñộng ñối với người lao ñộng làm 
việc không theo hợp ñồng lao ñộng trên ñịa bàn ñể ñiều tra, xác ñịnh nguyên nhân và 
ñề ra các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao ñộng tương tự tái diễn.   

12. ðối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ ñầu tư, nhà thầu 
xây dựng: 

a) Chấp hành nghiêm pháp luật về lao ñộng, ATVSLð, an toàn trong xây dựng 
theo quy ñịnh của Luật xây dựng, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng, 
Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy ñịnh về quản lý 
ATLð trong thi công xây dựng và các văn bản pháp luật liên quan.  

b) Xây dựng và thực hiện ñầy ñủ nội quy, quy trình làm việc bảo ñảm an toàn 
của thiết bị và nơi làm việc; tổ chức huấn luyện ATVSLð cho các nhóm ñối tượng; 
trang bị ñầy ñủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao ñộng; cải thiện ñiều kiện 
lao ñộng; kiểm ñịnh và khai báo sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng. 

c) Thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm soát, ñánh giá nguy cơ, xây dựng các 
biện pháp phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm có hại và thực hiện các biện pháp bảo ñảm 
ATVSLð tại những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao ñộng. 
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d) Tăng cường phối hợp với công ñoàn cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn người 
lao ñộng chấp hành pháp luật về ATVSLð và nội quy, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, 
quy phạm về ATVSLð. 

e) Khai báo bằng cách nhanh nhất (trực tiếp hoặc ñiện thoại, fax, công ñiện, 
thư ñiện tử) với Thanh tra Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tỉnh và Ban Quản lý 
khu kinh tế, công nghiệp tỉnh (ñối với DN hoạt ñộng trong các khu công nghiệp) khi 
xảy ra tai nạn lao ñộng làm chết người hoặc làm bị thương nặng; trường hợp tai nạn 
làm chết người ñồng thời báo ngay cho cơ quan Công an cấp huyện trên ñịa bàn nơi 
xảy ra tai nạn. 

13. Yêu cầu kế hoạch thanh tra, kiểm tra ñịnh kỳ, ñột xuất tại các doanh nghiệp 
của các sở, ban, ngành, ñịa phương liên quan trong lĩnh vực ATVSLð phải phối hợp, 
thống nhất với Thanh Tra tỉnh ñể tránh chồng chéo, ñảm bảo tạo ñiều kiện cho doanh nghiệp 
hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh, thi công công trình ñúng theo quy ñịnh hiện hành./. 

  
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Văn Phương 
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