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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

 
Số: 49/2020/Qð-UBND 

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

 
  Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾT ðỊNH 
Bổ sung một số ñiều tại Bảng giá các loại ñất ñịnh kỳ 05 năm  

(2020-2024) 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 ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

Quy ñịnh về giá ñất; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 96/2019/Nð-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ 

quy ñịnh về khung giá ñất; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 

sửa ñổi, bổ sung một số Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai; 
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy ñịnh chi tiết phương pháp ñịnh giá ñất; xây dựng, ñiều chỉnh bảng 
giá ñất; ñịnh giá ñất cụ thể và tư vấn xác ñịnh giá ñất và Quyết ñịnh số 1351/Qð-BTNMT 
ngày 04 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ñính chính Thông tư số 
36/2014/TT-BTNMT; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh chi tiết Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 
tháng 01 năm 2017 của Chính phủ  sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết 
thi hành Luật ðất ñai và sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các thông tư hướng dẫn 
thi hành Luật ðất ñai; 
  Căn cứ Nghị quyết số 11/2020/NQ-HðND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh Bảng giá các loại ñất 
ñịnh kỳ 05 năm (2020-2024) trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo 
Nghị quyết số 23/2019/NQ-HðND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 80/2019/Qð-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Bảng giá ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
áp dụng trong thời gian 5 năm (2020-2024); 
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Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
382/TTr-STNMT-QLðð ngày 21 tháng 8 năm 2020. 

QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1. Bổ sung một số ñiều tại Bảng giá ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2020-2024) ban hành kèm theo Quyết ñịnh 
số 80/2019/Qð-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2019  của Ủy ban nhân dân tỉnh, 
cụ thể như sau:  

1.1. Bổ sung tại Phụ lục 5 khoản 4 ðiều 15 Quy ñịnh Bảng giá ñất 5 năm 
(2020-2024): 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT 
Tên 

ñường 
ðiểm 
ñầu  

ðiểm 
cuối 

Loại 
ñường 

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ðẤT 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 
 Các ñoạn ñường chưa ñặt tên 

15 

ðoạn tiếp 
nối ñường 
Trần Huy 
Liệu 

Kiệt ngân 
hàng 
Nông 
nghiệp cũ 

Hết 
ñường 

4B 9.000.000 5.040.000 3.330.000 2.160.000 

1.2. Bổ sung Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc Hương Sơ (khu vực 3, 
4, 5, 6, 7, 8) vào mục III khoản 4 ðiều 21 Quy ñịnh Bảng giá ñất 5 năm (2020-2024): 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT 
Phường, khu quy hoạch, mặt cắt ñường 

(tính cả vỉa hè) 
GIÁ ðẤT Ở 

 
Phường An Hòa và phường Hương Sơ   

  
Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 3, 4, 5, 6, 7  
và khu vực 8) 

  ðường từ 24,5m trở lên 6.050.000 
  ðường từ 20,0m ñến 24,0m 4.900.000 
  ðường từ 17,0m ñến 19,5m  4.200.000 
  ðường từ 14,0m ñến 16,5m  3.700.000 
  ðường từ 13,5m trở xuống  3.320.000 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2020. 
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành 

cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế; 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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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 2344/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 9 năm 2020 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ  
Chủ tịch UBND huyện Phong ðiền, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 

Theo Tờ trình số 58/TTr-TT.HðND ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân huyện Phong ðiền về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và 
bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Phong ðiền, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1077/TTr-SNV ngày 10 
tháng 9 năm 2020. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 
Phong ðiền, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông Trịnh ðức Hùng, do nghỉ hưu trước 
tuổi ñể hưởng chế ñộ theo quy ñịnh. 

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

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch 
Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong ðiền và ông Trịnh ðức Hùng 
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: 2345/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 9 năm 2020 

 
QUYẾT ðỊNH   

Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ 
Chủ tịch UBND huyện Phong ðiền, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 

về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 

Căn cứ Thông báo số 643-TB/TU ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về nhân sự Chủ tịch UBND huyện Phong ðiền nhiệm kỳ 2016 - 2021;  

Theo Tờ trình số 58/TTr-TT.HðND ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân huyện Phong ðiền về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và 
bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Phong ðiền, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1077/TTr-SNV ngày 10 
tháng 9 năm 2020. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư 
Huyện ủy, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong ðiền, giữ chức vụ Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân huyện Phong ðiền, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

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

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch 
Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong ðiền và ông Nguyễn 
Văn Bình 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: 2456/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 9 năm 2020 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc phân công công tác của Chủ tịch 

và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Quyết ñịnh số 61/2016/Qð-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh 
nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Theo ñề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch và các 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

1. Chủ tịch UBND tỉnh là người lãnh ñạo và ñiều hành công tác của UBND tỉnh, 
các thành viên UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 
theo những nhiệm vụ và quyền hạn ñược quy ñịnh tại ðiều 22  Luật Tổ chức chính quyền 
ñịa phương ngày 19/6/2015 và các quy ñịnh tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh, 
trực tiếp chỉ ñạo, ñiều hành những vấn ñề quan trọng mang tính chiến lược trên tất cả 
các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh. 

2. Chủ tịch UBND tỉnh phân công các Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ ñạo, 
giải quyết thường xuyên các công việc cụ thể trong các lĩnh vực, ñơn vị và ñịa bàn 
công tác ñược phân công, ngoại trừ những công việc do Chủ tịch trực tiếp chỉ ñạo. 
Trong phạm vi lĩnh vực ñược phân công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ ñộng chỉ ñạo 
xử lý công việc sử dụng quyền hạn của Chủ tịch và nhân danh Chủ tịch ñể kiểm tra 
ñôn ñốc, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực, ñơn vị, ñịa bàn công tác ñược 
phân công; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết ñịnh 
của mình trong phạm vi lĩnh vực ñược phân công.  

3. Các Phó Chủ tịch ñề xuất hoặc báo cáo Chủ tịch các ñiều kiện về công tác 
tổ chức cán bộ, thi ñua khen thưởng, kỷ luật và các ñiều kiện khác ñể ñảm bảo thực 
hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về chất lượng, tiến ñộ thực hiện 
nhiệm vụ về duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, ñoàn kết nội bộ, chăm lo phát triển 
ñội ngũ cán bộ, công chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về những vi phạm 
pháp luật, tiêu cực, tham nhũng xảy ra ở các lĩnh vực, ñơn vị phụ trách. 
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4. Các Phó Chủ tịch phải kịp thời báo cáo Chủ tịch về những vấn ñề lớn, quan trọng, 
nhạy cảm; những vấn ñề lớn có ý kiến khác nhau với các Bộ, ngành, ñịa phương; 
những vấn ñề do Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ hoặc các 
ñồng chí lãnh ñạo ðảng, Nhà nước trực tiếp chỉ ñạo; những vấn ñề lớn mới phát sinh 
chưa có trong quy ñịnh của ðảng và Nhà nước. 

5. Trong khi thực hiện nhiệm vụ nếu có vấn ñề liên quan ñến lĩnh vực, ñơn vị 
ñịa bàn do Phó Chủ tịch phụ trách thì các Phó Chủ tịch chủ ñộng phối hợp với nhau 
ñể giải quyết. Trường hợp các Phó Chủ tịch có ý kiến khác nhau hoặc liên quan ñến 
lĩnh vực ñơn vị ñịa bàn do Chủ tịch trực tiếp phụ trách thì Phó Chủ tịch ñang phụ trách 
giải quyết công việc ñó báo cáo Chủ tịch xem xét quyết ñịnh. 

6. Khi Chủ tịch vắng mặt, phân công một Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch 
ñiều hành hoạt ñộng chung của UBND tỉnh theo chương trình, kế hoạch công tác của 
UBND tỉnh và theo yêu cầu chỉ ñạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch ñược phân công 
ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo lĩnh vực công tác ñược phân công 
còn thay mặt Chủ tịch chỉ ñạo giải quyết công việc do Chủ tịch trực tiếp phụ trách. 

7. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch trực tiếp xử lý công việc ñã phân công cho 
các Phó Chủ tịch. Căn cứ vào tình hình thực tế, ñể ñảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ 
chung của UBND tỉnh, Chủ tịch sẽ xem xét, ñiều chỉnh việc phân công công tác giữa 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch quy ñịnh tại ðiều 3 Quyết ñịnh này. Khi có sự ñiều chỉnh 
việc phân công công tác giữa các Phó Chủ tịch thì các Phó Chủ tịch phải bàn giao 
nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan cho nhau và báo cáo Chủ tịch biết. 

ðiều 2. Nội dung công việc ñược phân công và trách nhiệm, quyền hạn của 
Phó Chủ tịch  

1. Chỉ ñạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh xây dựng các cơ chế 
chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, các chương trình, ñề án, 
dự án; các văn bản quy phạm pháp luật ñể ban hành theo thẩm quyền hoặc trình 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. ðiều hành tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cụ thể ñối với ngành 
thuộc khối mình phụ trách, bảo ñảm hiệu quả, sử dụng ñúng mục tiêu nguồn vốn 
phân bổ cho các kế hoạch, chương trình... 

3. Chỉ ñạo thực hiện chương trình cải cách hành chính, chương trình trọng ñiểm, 
chương trình mục tiêu, các chương trình, ñề án, dự án theo chương trình công tác của 
UBND tỉnh, các dự án viện trợ thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. 

4. Trực tiếp chỉ ñạo tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan 
lĩnh vực phụ trách. 

5. ðược Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền giải quyết và ký văn bản quyết ñịnh xử lý 
vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực ñược phân công phụ trách. 
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6. Kiểm tra, ñôn ñốc các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã 
và thành phố Huế việc tổ chức thực hiện các quyết ñịnh của UBND tỉnh, các chủ trương, 
chính sách, pháp luật, kế hoạch và ngân sách thuộc lĩnh vực mình phụ trách, phát hiện 
và ñề xuất những vấn ñề cần sửa ñổi, bổ sung. Nếu phát hiện các cơ quan thuộc 
UBND tỉnh và UBND cấp huyện ban hành các văn bản hoặc làm việc trái với pháp luật 
của Nhà nước, quy ñịnh của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt UBND tỉnh 
ra quyết ñịnh ñình chỉ việc thi hành văn bản ñó và chỉ ñạo việc sửa ñổi, bổ sung.   

Trường hợp phát hiện Nghị quyết HðND các huyện, thị xã và thành phố Huế 
có nội dung trái pháp luật thì thực hiện theo khoản 5, ðiều 22 Luật Tổ chức chính quyền 
ñịa phương ngày 19/6/2015. 

7. Thường xuyên theo dõi và xử lý những vấn ñề cụ thể thuộc thẩm quyền của 
Chủ tịch UBND tỉnh và các vấn ñề liên ngành mà các sở, ngành không thống nhất 
ñược. ðối với các vấn ñề liên quan ñến chế ñộ, chính sách, phát sinh ngân sách ngoài 
dự toán... cần báo cáo tại phiên họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch ñể xử lý 
hoặc trực tiếp trao ñổi, xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh. 

8. Theo dõi, chỉ ñạo xử lý những vấn ñề về công tác nội bộ của cơ quan ñược 
phân công phụ trách. 

9. Phó Chủ tịch không xử lý các vấn ñề không ñược Chủ tịch phân công và các 
vấn ñề không thuộc thẩm quyền của Phó Chủ tịch.  

ðiều 3. Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh 

1. ðồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh: 

a) Lãnh ñạo, quản lý, ñiều hành chung và toàn diện mọi hoạt ñộng của UBND tỉnh; 
trực tiếp chỉ ñạo, ñiều hành các lĩnh vực công tác sau ñây: 

- Công tác quy hoạch, kế hoạch, ñiều hành ngân sách, ñầu tư công, ngoại giao 
và quan hệ ñối ngoại; quyết ñịnh chủ trương ñầu tư ñối với các dự án chương trình 
mục tiêu, dự án trong và ngoài ngân sách; chủ trương ñấu thầu, ñấu giá tài sản nhà nước; 

- Công tác quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính, ñịa giới hành chính; 
tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền, biên giới và các vấn ñề về biển ðông, hải ñảo; 
thanh tra và phòng chống tham nhũng; 

- Chỉ ñạo chung công tác xúc tiến ñầu tư; du lịch; giáo dục ñào tạo; công tác 
an toàn giao thông; phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; giải phóng mặt bằng; 

- Những nhiệm vụ có tính ñột phá, cấp bách, nhạy cảm trong thuộc các lĩnh vực 
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên ñịa bàn tỉnh; 

- Chỉ ñạo nâng cao các chỉ số: PCI, PAR, PAPI, ICT index... của tỉnh; 

- Theo dõi, chỉ ñạo chung công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
thi ñua khen thưởng và kỷ luật; 

- Theo dõi và chỉ ñạo các hội, ñoàn thuộc lĩnh vực phụ trách; 
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- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực 
HðND tỉnh, ðoàn ðại biểu Quốc hội tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án 
nhân dân tỉnh và các cơ quan Trung ương; quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với 
Ủy ban MTTQVN tỉnh và các ñoàn thể chính trị - xã hội; công tác ñối ngoại nhân dân; 

- Theo dõi và chỉ ñạo các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành thuộc lĩnh vực 
phụ trách. 

b) Trực tiếp chỉ ñạo các ñơn vị: 
Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy 

Bộ ñội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, 
Thanh tra tỉnh, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh, Cục Thống kê, Quỹ ðầu tư và 
Phát triển tỉnh, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh.  

2. ðồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:  
a) Phụ trách các lĩnh vực kinh tế tổng hợp gồm: 
- Ngân hàng (trừ tín dụng chính sách), giá cả (trừ giá ñất), kế toán, kiểm toán, 

bảo hiểm (trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế);  
- Doanh nghiệp; cổ phần hóa doanh nghiệp; ñổi mới và phát triển doanh nghiệp, 

ñơn vị sự nghiệp công lập; kinh tế tập thể và hợp tác xã;  
- Hoạt ñộng Khu kinh tế công nghiệp tỉnh; 
- Giao thông vận tải; 
- Nông nghiệp và phát triển nông thôn; chương trình xây dựng nông thôn mới; 
- Công tác dân tộc; 
- Trực tiếp xử lý thường xuyên về an toàn giao thông; phòng chống thiên tai - cứu hộ 

cứu nạn;   
- Theo dõi các dự án ODA, NGO thuộc lĩnh vực phụ trách; theo dõi, hỗ trợ ñầu tư 

và triển khai các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có chủ trương của Chủ tịch 
UBND tỉnh; 

- Theo dõi và chỉ ñạo các chương trình mục tiêu, chương trình trọng ñiểm theo 
sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Theo dõi, chỉ ñạo giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách; 
- Theo dõi và chỉ ñạo các hội, ñoàn thuộc lĩnh vực phụ trách; 
- Theo dõi và chỉ ñạo các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành thuộc lĩnh vực 

phụ trách; 
b) Trực tiếp chỉ ñạo các ñơn vị: Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý Dự án 
ñầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; Ban Quản lý 
Dự án ñầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; Chi cục Dự trữ Nhà nước Thừa 
Thiên Huế; Ban Dân tộc; Liên minh các Hợp tác xã tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, 
Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, Quỹ Bảo vệ 
và Phát triển rừng. 
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2. ðồng chí Phan Thiên ðịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:  
a) Phụ trách các lĩnh vực kinh tế ngành: 
- Thương mại và dịch vụ, quản lý thị trường (thị trường nội ñịa và xuất nhập khẩu, 

chống buôn lậu và gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng); 
- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống;  
- Theo dõi hoạt ñộng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 
- Hoạt ñộng khởi nghiệp, ñổi mới sáng tạo; 
- ðất ñai, tài nguyên môi trường; giá ñất; ñền bù, giải phóng mặt bằng, tái ñịnh cư; 
- Công tác ñấu thầu, ñấu giá (bao gồm ñất, tài sản trên ñất, cơ sở nhà ñất, tài sản 

nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh); 
- Xây dựng và quản lý ñô thị; quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước, trụ sở cơ quan 

nhà nước; tài sản công; 
- Theo dõi các dự án ODA, NGO thuộc lĩnh vực phụ trách; theo dõi, hỗ trợ ñầu tư 

và triển khai các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có chủ trương của Chủ tịch 
UBND tỉnh; 

- Theo dõi và chỉ ñạo các chương trình mục tiêu, chương trình trọng ñiểm theo 
sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Theo dõi, chỉ ñạo giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách; 
- Theo dõi và chỉ ñạo các hội, ñoàn thuộc lĩnh vực phụ trách; 
- Theo dõi và chỉ ñạo các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành thuộc lĩnh vực 

phụ trách; 
- Chỉ ñạo nội dung Cổng Thông tin ñiện tử tỉnh; 
b) Trực tiếp chỉ ñạo các ñơn vị: Sở Công Thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Sở Xây dựng; Cục Quản lý thị trường; Ban Quản lý Dự án ñầu tư xây dựng công trình 
dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban quản lý khu vực phát triển ñô thị;  

3. ðồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:  
a) Phụ trách các lĩnh vực công tác Khoa giáo văn xã: 
- Văn hóa, thể thao và du lịch;  
- Y tế, dân số và gia ñình; 
- An toàn vệ sinh thực phẩm; 
- Giáo dục và ñào tạo; 
- Bưu chính viễn thông; công nghệ thông tin; báo chí và xuất bản; 
- Khoa học công nghệ; sở hữu trí tuệ;  
- Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ; nghiệp vụ công tác văn phòng cơ quan 

hành chính; 
- Công tác tôn giáo; 
- Giáo dục quốc phòng - an ninh; 
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; 
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- Công tác tư pháp, cải cách tư pháp; thi hành án dân sự; 
- Lao ñộng (bao gồm lao ñộng trong nước và lao ñộng nước ngoài), thương binh, 

xã hội và trẻ em; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống HIV/AIDS; 
chương trình xóa ñói, giảm nghèo và giải quyết việc làm; 

- Xử lý thường xuyên về thi ñua khen thưởng; 
- Quy chế thực hiện dân chủ, dân vận chính quyền;  
- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với UBMTTQVN tỉnh và các ñoàn thể 

chính trị- xã hội; một phần công tác ñối ngoại nhân dân do Chủ tịch UBND tỉnh 
phân công; 

- Theo dõi các dự án ODA, NGO thuộc lĩnh vực phụ trách; theo dõi, hỗ trợ ñầu tư 
và triển khai các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có chủ trương của Chủ tịch 
UBND tỉnh; 

- Theo dõi và chỉ ñạo các chương trình mục tiêu, chương trình trọng ñiểm thuộc 
lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Theo dõi, chỉ ñạo giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách; 
- Theo dõi và chỉ ñạo các hội, ñoàn thuộc lĩnh vực phụ trách; 
- Theo dõi và chỉ ñạo các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành thuộc lĩnh vực 

phụ trách. 
b) Trực tiếp chỉ ñạo các ñơn vị: 
Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và ðào tạo, Sở Y tế, Sở Du lịch, Sở Lao ñộng 

Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và 
Công nghệ; Cục Thi hành án dân sự; Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, Trung tâm 
Bảo tồn Di tích Cố ñô Huế, Trung tâm Festival Huế, Hội Chữ thập ñỏ, Liên hiệp các 
Hội văn học nghệ thuật tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh; Ngân hàng 
Chính sách xã hội tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Học viện Âm nhạc Huế, ðại học Huế, 
ðại học Phú Xuân, Bệnh viện Trung ương Huế, các Trường cao ñẳng và các cơ sở y tế 
trên ñịa bàn, Trung tâm Công nghệ thông tin; ðài Phát Thanh Truyền hình tỉnh, 
các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và ñịa phương ñóng trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung phân công của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ñây trái với nội dung quyết ñịnh này ñều bị bãi bỏ.  

ðiều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các huyện chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 CHỦ TỊCH 

Phan Ngọc Thọ 
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