
  

Số 60 Ngày 29 tháng 11 năm 2020 

 MỤC LỤC  
   

   
  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
Trang 

13-11-2020 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HðND về phân cấp Ủy ban nhân dân tỉnh 
quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án sử dụng ngân sách cấp tỉnh 
quản lý. 

05 

13-11-2020 Nghị quyết số 14/2020/NQ-HðND về việc thông qua ðề án 
“Xây dựng nếp sống văn minh ñô thị và nông thôn trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025, ñịnh hướng ñến 
năm 2030”. 

07 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

21-11-2020 Quyết ñịnh số 58/2020/Qð-UBND ban hành Quy ñịnh quản lý 
nhà nước ñối với hoạt ñộng ño ñạc bản ñồ trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

12 

23-11-2020 Quyết ñịnh số 59/2020/Qð-UBND bãi bỏ một số ñiều của Quy ñịnh 
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 63/2013/Qð-UBND ngày 
27/12/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh về dạy 
thêm, học thêm trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

23 

  

 

 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH  

13-11-2020 Nghị quyết số 98/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án cầu 
Phú Thứ, huyện Phú Vang và thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

24 

13-11-2020 Nghị quyết số 99/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, 

mở rộng ðường tỉnh 1 (ñoạn từ ñường Trường Chinh về cầu ngói 
Thanh Toàn), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

26 

13-11-2020 Nghị quyết số 100/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án 
Nâng cấp, mở rộng ñường Tôn Thất Sơn (Trưng Nữ Vương ñến 
ñường tránh Huế), thị xã Hương Thủy. 

28 

13-11-2020 Nghị quyết số 101/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Chỉnh 
trang khu trung tâm ðiền Lộc. 

30 

13-11-2020 Nghị quyết số 102/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án 
ðường trục chính khu trung tâm xã Phong An, huyện Phong 
ðiền. 

32 

13-11-2020 Nghị quyết số 103/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Tuyến 
ñường liên khu 18,5m nối từ khu hạ tầng kỹ thuật Thủy Thanh 
giai ñoạn 3 ñến khu hạ tầng kỹ thuật Thủy Dương giai ñoạn 3. 

34 

13-11-2020 Nghị quyết số 104/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án 
ðường Lâm Hoằng nối dài, thành phố Huế. 

36 

13-11-2020 Nghị quyết số 105/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Tuyến 
ñường mặt cắt 100m nối từ ñường quy hoạch 60m ñến ñường 
quy hoạch mặt cắt 36m thuộc khu B ñô thị mới An Vân Dương. 

38 

13-11-2020 Nghị quyết số 106/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án 
ðường nối Tỉnh lộ 9 ñến Tỉnh lộ 11C, xã Phong Hiền, huyện 
Phong ðiền. 

40 

13-11-2020 Nghị quyết số 107/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án 
ðường mặt cắt 31m vào khu OTT29 và ðường mặt cắt 36m vào 
khu XH6 thuộc khu E - An Vân Dương. 

42 

13-11-2020 Nghị quyết số 108/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án 
ðường liên xã Quảng Vinh - Quảng Lợi nối tỉnh lộ 4, huyện 
Quảng ðiền. 

44 
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13-11-2020 Nghị quyết số 109/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án ðê 
chắn sóng cảng Chân Mây - giai ñoạn 2. 

46 

13-11-2020 Nghị quyết số 110/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống 

cầu và ñường giao thông huyện Phú Lộc. 
48 

13-11-2020 Nghị quyết số 111/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án 
Nâng cấp, mở rộng ñường ven sông Bồ, xã Quảng Phú, huyện 
Quảng ðiền. 

52 

13-11-2020 Nghị quyết số 112/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Hệ 
thống ñiện chiếu sáng QL1 ñoạn qua huyện Phú Lộc. 

54 

13-11-2020 Nghị quyết số 113/NQ-HðND về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư 
dự án Cải tạo bãi chôn lấp số 2 Thủy Phương. 

56 

13-11-2020 Nghị quyết số 114/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Bãi 
chôn lấp rác dự phòng Phú Sơn. 

58 

13-11-2020 Nghị quyết số 115/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Hạ 
tầng kỹ thuật khu vực Thủy Biều giai ñoạn 1. 

60 

13-11-2020 Nghị quyết số 116/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Cấp nước 

nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025. 
62 

13-11-2020 Nghị quyết số 117/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng 
khu công nghiệp kỹ thuật cao Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. 

67 

13-11-2020 Nghị quyết số 118/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Bảo 
tồn, tu bổ di tích Ưng Bình tại Châu Hương Viên. 

69 

13-11-2020 Nghị quyết số 119/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Văn 
phòng làm việc các khối ñoàn thể tỉnh Thừa Thiên Huế. 

71 

13-11-2020 Nghị quyết số 120/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Văn 
phòng làm việc các cơ quan hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế 
(nơi làm việc của các Sở còn lại). 

73 

13-11-2020 Nghị quyết số 121/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án 
Văn phòng làm việc các cơ quan sự nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. 

75 

13-11-2020 Nghị quyết số 122/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Kho 
lưu trữ chuyên dụng tỉnh thuộc khu B - Khu ðô thị hành chính 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

77 

13-11-2020 Nghị quyết số 123/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án cải tạo,
 

nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

79 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

16-11-2020 Quyết ñịnh số 2899/Qð-UBND về việc phân công công tác của 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

82 
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   VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

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

  Số: 13/2020/NQ-HðND          Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về phân cấp Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh chủ trương ñầu tư  

dự án sử dụng ngân sách cấp tỉnh quản lý 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 

 

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

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Xét Tờ trình số 9392/TTr-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ñề nghị giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án 
sử dụng ngân sách cấp tỉnh quản lý; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và 
ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

 ðiều 1. Phân cấp Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án 
nhóm C có tổng mức ñầu tư dưới 40 tỷ ñồng sử dụng ngân sách cấp tỉnh quản lý (bao 
gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của 
ñịa phương thuộc cấp tỉnh quản lý). 

ðiều 2. Phân cấp Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh ñiều chỉnh chủ trương ñầu 
tư dự án nhóm B, nhóm C do Hội ñồng nhân dân tỉnh quyết ñịnh chủ trương ñầu tư 
trong trường hợp cần thiết nhưng không làm thay ñổi mục tiêu và tổng mức ñầu tư 
của dự án ñã ñược phê duyệt.  

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

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

2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền 
hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 
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Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực từ 
ngày 23 tháng 11 năm 2020./. 

 
  CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 Số: 14/2020/NQ-HðND  Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua ðề án “Xây dựng nếp sống văn minh ñô thị và nông thôn  
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025,  

ñịnh hướng ñến năm 2030” 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 105/2012/Nð-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ 
về tổ chức lễ tang của cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 03/2007/Qð-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ 
Nội vụ về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc 
trong bộ máy chính quyền ñịa phương; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 122/2018/Nð-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 
quy ñịnh về xét tặng danh hiệu “Gia ñình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, 
“Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 22/2018/Qð-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; 

Căn cứ Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy ñịnh về việc thực hiện nếp sống văn minh trong 
việc cưới, việc tang và lễ hội; 

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của 
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Quy ñịnh chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục 
xét và công nhận “Xã ñạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;  

Căn cứ Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Bộ 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Quy ñịnh chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và 
công nhận “Phường ñạt chuẩn văn minh ñô thị”; “Thị trấn ñạt chuẩn văn minh ñô thị”;  

Xét Tờ trình số 10022/TTr-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Về ðề án “Xây dựng nếp sống văn minh ñô thị và nông thôn trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025, ñịnh hướng ñến năm 2030”; Báo cáo 
thẩm tra của Ban văn hoá - xã hội và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân 
dân tỉnh tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua ðề án về “Xây dựng nếp sống văn minh ñô thị và nông 
thôn trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025, ñịnh hướng ñến 
năm 2030” với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 
a) Phạm vi ñiều chỉnh: ðề án ñược triển khai ở tất cả các cơ quan, ban, ngành, 

ñoàn thể từ tỉnh ñến cơ sở và chính quyền ñịa phương các cấp trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

b) ðối tượng áp dụng: Cá nhân (cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng, 
nhân dân); tổ chức (cơ quan, doanh nghiệp, thôn, tổ dân phố); gia ñình, hộ gia ñình. 

2. Mục tiêu chung 
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức về xây dựng nếp sống văn 

minh ñô thị và nông thôn; xây dựng lối sống văn minh, tiến bộ, giàu bản sắc văn hóa 
tốt ñẹp của ñịa phương trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; ñưa việc xây 
dựng nếp sống văn minh ñô thị và nông thôn ñi vào chiều sâu, thiết thực; ñảm bảo 
ñược ñặc trưng của thành phố “văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi 
trường và thông minh”, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố 
trực thuộc Trung ương; xây dựng con người Thừa Thiên Huế ngày càng văn minh, 
lịch thiệp. 

3. Mục tiêu cụ thể 
a) Giai ñoạn từ năm 2021- 2025: 

Các chỉ tiêu lồng ghép thực hiện trong phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng 
ñời sống văn hóa”: 

- 95% gia ñình ñạt chuẩn và giữ vững danh hiệu Gia ñình văn hóa theo quy ñịnh. 

- 95 - 100% hộ gia ñình ñảm bảo vệ sinh môi trường, không lấn chiếm lòng 
ñường, vỉa hè, gây cản trở giao thông, ñặt biển hiệu, biển quảng cáo sai quy ñịnh, 
gây mất mỹ quan ñô thị và nông thôn. 

- 95% khu dân cư ñạt chuẩn và giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa; giảm 
mạnh bạo lực gia ñình, bất bình ñẳng giới, nạn tảo hôn, hạn chế thấp nhất tệ nạn xã 
hội phát sinh. 

- 95% cơ quan, ñơn vị và 80% doanh nghiệp ñóng trên ñịa bàn huyện, thị xã, 
thành phố ñạt chuẩn văn hóa. 

- 100% các ñiểm di tích, các ñiểm sinh hoạt công cộng có khu vệ sinh; không có 
tình trạng ñeo bám khách du lịch. 

- 100% hộ gia ñình tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; 100% xã ñăng ký 
xây dựng xã ñạt chuẩn văn hóa nông thôn; phường, thị trấn ñạt chuẩn văn minh ñô thị. 

Các chỉ tiêu về nếp sống văn minh ñô thị, nếp sống văn minh nông thôn: 

- 100% hộ gia ñình, cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng ở các xã, 
phường, thị trấn ñược tuyên truyền vận ñộng thực hiện nếp sống văn minh, môi 
trường văn hóa nông thôn, môi trường văn hóa ñô thị theo quy ñịnh hiện hành. 
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- 100% cán bộ, công chức, viên chức và trên 90% hộ gia ñình chấp hành thực hiện 
nếp sống văn minh ñô thị và nông thôn. 

- 100% phường, thị trấn thực hiện ñảm bảo việc quản lý kiến trúc, xây dựng ñô thị 
theo quy ñịnh hiện hành. 

b) Giai ñoạn 2025 - 2030: 

Giữ vững các chỉ tiêu ñã ñạt ñược trong giai ñoạn 2021 - 2025, tiếp tục phấn ñấu 
các chỉ tiêu cụ thể sau: 

- 100% hộ gia ñình, cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng ở các xã, 
phường, thị trấn chấp hành thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn, 
môi trường văn hóa ñô thị theo quy ñịnh hiện hành. 

- 98% gia ñình ñược công nhận và giữ vững ñạt chuẩn văn hóa; 98% khu dân cư 
ñược công nhận và giữ vững danh hiệu ñạt chuẩn văn hóa;   

- 98% cơ quan, ñơn vị và 85% doanh nghiệp ñóng trên ñịa bàn các huyện, thị xã, 
thành phố ñạt chuẩn văn hóa. 

- 100% xã, phường, thị trấn ñược công nhận xã ñạt chuẩn văn hóa nông thôn; 
phường, thị trấn ñạt chuẩn văn minh ñô thị. 

4. Giải pháp thực hiện 
a) Tăng cường tuyên truyền, vận ñộng nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật; 

không vi phạm trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông ñường bộ, ñường thủy 
nội ñịa; bảo vệ môi trường, cảnh quan ñô thị, không ñổ chất phế thải, rác ra ñường, 
sông, ao, hồ, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; thực hiện nghiêm quy ñịnh về việc cưới, 
việc tang và lễ hội; không mê tín dị ñoan, bói toán, ñồng bóng; không sử dụng trang 
phục thiếu lịch sự ñến những nơi tôn nghiêm, các di tích lịch sử, văn hóa; không nâng 
giá, ép giá, tranh giành, ñeo bám khách du lịch; chấp hành nghiêm quy ñịnh của nhà nước 
về thông tin, quảng cáo, rao vặt; không xây dựng các ñiểm thu gom, buôn bán phế liệu 
trong khu dân cư.  

 Tiếp tục ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nếp 
sống văn minh ñô thị và nông thôn trong các cấp ủy ðảng, chính quyền, ñoàn thể, 
các ngành, cơ quan, cộng ñồng dân cư, tạo nên phong trào quần chúng rộng rãi. Yêu cầu, 
cán bộ, công chức, viên chức thực hiện phong cách giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch 
sự, ñúng chuẩn mực trong hoạt ñộng công vụ. 

 ðẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở làng, thôn, tổ dân 
phố văn hóa ñảm bảo quy ñịnh của pháp luật. ðưa các tiêu chí quy ñịnh về thực hiện 
nếp sống văn minh ñô thị và nông thôn vào quy ước, hương ước và xem ñó là tiêu chuẩn 
xét công nhận các danh hiệu văn hóa hàng năm.  

b) Nâng cao vai trò lãnh ñạo của các cấp ủy ðảng và ñiều hành thực hiện của 
chính quyền các cấp:  

 Phát huy vai trò lãnh ñạo, chỉ ñạo và triển khai thực hiện của cấp ủy ðảng và 
chính quyền các cấp trong thực hiện nếp sống văn minh ñô thị và nông thôn trên ñịa 
bàn toàn tỉnh; xây dựng và ban hành các kế hoạch cụ thể phù hợp với ñiều kiện của 
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ñịa phương ñể tổ chức thực hiện. Hoàn thiện các quy ñịnh về việc thực hiện nếp sống 
văn minh ñô thị và nông thôn và tổ chức xử phạt các hành vi vi phạm theo quy ñịnh 
của pháp luật. 

 Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, mặt trận, ñoàn thể, các 
tổ chức chính trị xã hội, huy ñộng sự tham gia tích cực của người dân; ngăn chặn và 
xử lý nghiêm các tệ nạn xã hội, bạo lực gia ñình; thiết lập các ñường dây nóng, thành lập 
ñội kiểm tra liên ngành ñể kiểm tra ñịnh kỳ, ñột xuất; thực hiện nguyên tắc trách nhiệm 
ñịa bàn nào ñể xảy ra tình trạng tội phạm, tệ nạn xã hội, ăn xin, ñeo bám, vi phạm 
môi trường thì lãnh ñạo ñịa phương ñó phải chịu trách nhiệm trước cấp quản lý trực tiếp.  

c) ðầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng không gian, cảnh quan văn minh, 
hiện ñại: 

 Tập trung chỉnh trang và hoàn thiện cơ sở hạ tầng ñô thị và nông thôn một cách 
ñồng bộ, chú trọng ñến những ñịa ñiểm công cộng, các khu du lịch, các ñiểm di tích 
lịch sử, văn hóa, các danh lam thắng cảnh. 

 Lồng ghép việc chỉnh trang hạ tầng cơ sở nông thôn với các dự án xây dựng 
nông thôn mới ở các ñịa phương nhằm ñảm bảo việc thực hiện nếp sống văn minh; 
xây dựng các tuyến phố văn minh ñô thị. 

d) Tiếp tục thực hiện các mô hình: “Ngày Chủ nhật xanh - Hãy hành ñộng ñể 
Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”; Quản lý trật tự xã hội thông qua dịch vụ 
ñô thị thông minh Huế - S; “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; phong trào 
“Cán bộ, công chức, viên chức thi ñua thực hiện văn hóa công sở” gắn với phong trào thi ñua 
“ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh”; 
“Huế không tiếng còi xe”; “Huế - thành phố bốn mùa hoa”; “Nói không với túi ni lông 
và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”. 

ñ) ðẩy mạnh thực hiện Bộ tiêu chí ñánh giá “Xanh - Sạch - Sáng” cấp phường 
và Bộ tiêu chí ñánh giá “Xanh - Sạch - Sáng” cấp xã trên ñịa bàn tỉnh. 

e) Tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở giờ hoạt ñộng kinh doanh của các cơ sở 
kinh doanh dịch vụ văn hóa và các cơ sở khác có sử dụng âm thanh không vượt quá 
quy chuẩn tiếng ồn, gây ảnh hưởng ñến ñời sống của nhân dân. 

g) Tổ chức sơ kết, tổng kết ñể ñánh giá, kịp thời biểu dương, khen thưởng các 
tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc. 

5. Kinh phí thực hiện 
Hàng năm, các cấp, các ngành, các ñơn vị, ñịa phương (huyện, thị xã, thành phố) 

chủ ñộng bố trí kinh phí ñảm bảo cho các nhiệm vụ, nội dung xây dựng nếp sống văn minh 
ñô thị và nông thôn, trong ñó, cần ưu tiên kinh phí cho hoạt ñộng tuyên truyền, mua sắm 
các trang thiết bị hỗ trợ công tác quản lý và xử lý vi phạm. 

ðiều 2. ðiều khoản thi hành 
Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 06/2013/NQ-HðND ngày 19 tháng 7 

năm 2013 về việc xây dựng nếp sống văn minh ñô thị và nông thôn trên ñịa bàn tỉnh 
giai ñoạn 2013-2015, ñịnh hướng ñến năm 2020. 



CÔNG BÁO/Số 60/Ngày 29-11-2020 11
 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020 
và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2020./. 

 
  CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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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: 58/2020/Qð-UBND      Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 11 năm 2020 
  
 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng ño ñạc bản ñồ  

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 ðo ñạc và bản ñồ ngày 14 tháng 6 năm 2018; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 27/2019/Nð-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ 

Quy ñịnh chi tiết một số ðiều của Luật ðo ñạc và bản ñồ; 
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

467/TTr-STNMT-QLðð ngày 29 tháng 9 năm 2020. 
 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy ñịnh quản lý nhà nước ñối với 
hoạt ñộng ño ñạc bản ñồ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2020 và thay 
thế Quyết ñịnh số 08/2018/Qð-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh ban hành Quy ñịnh quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã và 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 

 
 Nguyễn Văn Phương 
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 
 

QUY ðỊNH 
Quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ 

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2020/Qð-UBND 

 ngày 21 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 
 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 
1. Phạm vi ñiều chỉnh 
a) Quy ñịnh này quy ñịnh trách nhiệm quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng 

ño ñạc và bản ñồ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 
b) Những nội dung không nêu trong Quy ñịnh này ñược thực hiện theo các quy 

ñịnh hiện hành của Nhà nước về hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ. 
2. ðối tượng áp dụng 
Quy ñịnh này áp dụng ñối với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có 

liên quan ñến hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ. 
ðiều 2. Hệ quy chiếu và Hệ tọa ñộ quốc gia VN-2000 (sau ñây gọi tắt là Hệ 

VN-2000) 
1. Hệ thống tọa ñộ các cấp hạng, hệ thống các bản ñồ ñịa hình, bản ñồ nền, bản 

ñồ ñịa chính, bản ñồ hành chính và các loại bản ñồ chuyên ñề khác phải thiết lập trên 
Hệ VN-2000, kinh tuyến trục theo quy ñịnh. 

2. Các sản phẩm ño ñạc và bản ñồ ñược thành lập trước ñây theo Hệ HN-72 
hoặc Hệ tọa ñộ, ñộ cao chuyên ngành, trước khi sử dụng phải chuyển sang Hệ VN-2000, 
kinh tuyến trục theo quy ñịnh. 

ðiều 3. Thông tin, dữ liệu, sản phẩm ño ñạc và bản ñồ và dữ liệu không 
gian ñịa lý  

1. Dữ liệu ño ñạc và bản ñồ và dữ liệu không gian ñịa lý phải ñược tích hợp 
vào cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; kết nối với Cổng thông tin không gian ñịa lý 
Việt Nam. 

2. Cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh thống nhất vận hành, lưu trữ tại Trung tâm 
Giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh - Sở Thông tin và Truyền thông. Các sở, 
ngành chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng, cập nhật dữ liệu 
ño ñạc và bản ñồ, dữ liệu không gian ñịa lý chuyên ngành của ñơn vị vào cơ sở dữ liệu 
dùng chung. 

3. Thông tin, dữ liệu, sản phẩm ño ñạc và bản ñồ phải ñược kiểm tra, thẩm ñịnh 
và nghiệm thu theo quy ñịnh trước khi cập nhật vào cơ sở dữ liệu dùng chung của 
tỉnh ñể khai thác sử dụng. 
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4. Căn cứ chiến lược phát triển hạ tầng dữ liệu không gian ñịa lý quốc gia, 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổng thể 05 năm, hàng năm và ñầu tư xây dựng, 
ñảm bảo dữ liệu không gian ñịa lý quốc gia thuộc tỉnh ñược vận hành ñồng bộ và kết nối 
với Cổng thông tin không gian ñịa lý Việt Nam trước năm 2025. 

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải sử dụng dữ liệu không gian ñịa lý quốc gia 
khi sử dụng ngân sách nhà nước trong quản lý nhà nước, hành chính công, dịch vụ 
công; trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quản lý tài nguyên thiên nhiên và 
môi trường, quản lý ñất ñai. 

6. Khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dữ liệu không gian ñịa lý vào sản xuất, 
kinh doanh và các hoạt ñộng khác. 

ðiều 4. Quyền và trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân 

1. ðược quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm ño ñạc và bản ñồ, 
dữ liệu không gian ñịa lý quốc gia; tham gia hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ. 

2. Có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ các công trình, sản phẩm ño ñạc bản ñồ theo 
quy ñịnh của pháp luật. 

3. Không ñược cản trở hoặc gây khó khăn cho người có trách nhiệm thực hiện 
nhiệm vụ về ño ñạc và bản ñồ. 

4. Nhà nước khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia nghiên cứu khoa 
học, phát triển công nghệ về ño ñạc và bản ñồ theo quy ñịnh của pháp luật.  

5. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt ñộng ño ñạc bản ñồ trên ñịa bàn tỉnh phải 
có Giấy phép hoạt ñộng hoặc Chứng chỉ hành nghề; khi thực hiện phải thông báo với 
Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân 
cấp xã những nội dung thực hiện. 

6. Nghiêm cấm các hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ quy ñịnh tại ðiều 6 Luật ðo ñạc 
và bản ñồ năm 2018. 

 
Chương II 

HOẠT ðỘNG ðO ðẠC, BẢN ðỒ 
 

ðiều 5. Các hoạt ñộng ño ñạc, bản ñồ trong quy ñịnh này bao gồm: 

1. Xây dựng, bảo trì, vận hành công trình hạ tầng ño ñạc. 

2. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền ñịa lý quốc gia và bản ñồ ñịa hình 
quốc gia tỷ lệ 1/2000; 1/5000. 

3. Xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian ñịa lý quốc gia. 

4. ðo ñạc, thành lập bản ñồ ñịa chính. 

5. ðo ñạc và bản ñồ về ñịa giới hành chính. 

6. Thành lập bản ñồ hành chính. 

7. ðo ñạc, thành lập bản ñồ công trình ngầm. 

8. Quản lý nhà nước về viễn thám. 



CÔNG BÁO/Số 60/Ngày 29-11-2020 15

 

9. ðo ñạc, thành lập bản ñồ phục vụ cứu hộ, cứu nạn. 

10. Xây dựng cơ sở dữ liệu ño ñạc và bản ñồ. 

11. Lưu trữ, bảo mật, cung cấp, trao ñổi, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, 
sản phẩm ño ñạc và bản ñồ. 

12. Quản lý chất lượng sản phẩm ño ñạc và bản ñồ. 

13. Lập thẩm ñịnh, phê duyệt Thiết kế kỹ thuật dự toán ño ñạc và bản ñồ. 

14. ðiều kiện kinh doanh dịch vụ ño ñạc bản ñồ, quyền nghĩa vụ của tổ chức, 
cá nhân hoạt ñộng ño ñạc bản ñồ. 

ðiều 6. Xây dựng, bảo trì, vận hành công trình hạ tầng ño ñạc 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức xây dựng và quản lý công trình hạ tầng ño ñạc 
trên ñịa bàn tỉnh, bao gồm: 

a) Mốc ño ñạc cơ sở chuyên ngành; 

b) Trạm ñịnh vị vệ tinh chuyên ngành. 

2. Các cơ quan ñược giao làm chủ ñầu tư xây dựng công trình hạ tầng ño ñạc 
sử dụng ngân sách nhà nước phải thực hiện theo dự án ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt 
và phải thực hiện các thủ tục giao ñất, cho thuê ñất theo quy ñịnh. Sau khi hoàn thành 
xây dựng mốc ño ñạc, chủ ñầu tư phải thực hiện các thủ tục bàn giao thực ñịa về hiện 
trạng mốc và hành lang bảo vệ cho Ủy ban nhân dân cấp xã; bàn giao danh sách và sơ 
ñồ vị trí mốc cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy ñịnh. 

3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia ñầu tư dự án xây dựng trạm ñịnh vị 
vệ tinh chuyên ngành. 

ðiều 7. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền ñịa lý quốc gia và bản ñồ ñịa 
hình quốc gia tỷ lệ 1/2000; 1/5000 

1. Cơ sở dữ liệu nền ñịa lý quốc gia và bản ñồ ñịa hình quốc gia ñược xây dựng 
ñồng bộ thống nhất trong cả nước. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức xây dựng, cập nhật, vận hành cơ sở dữ liệu 
nền ñịa lý quốc gia và bản ñồ ñịa hình quốc gia tỷ lệ 1/2000; 1/5000 ñối với phần ñất 
liền, khu vực ñảo, cửa sông, cảng biển thuộc ñịa bàn tỉnh. 

3. Yêu cầu, phương thức, nội dung, chu kỳ cập nhật thực hiện theo quy ñịnh tại 
ðiều 11 Nghị ñịnh số 27/2019/Nð-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết một số ðiều của Luật ðo ñạc và bản ñồ. 

4. Các chủ ñầu tư khi triển khai các dự án trên ñịa bàn tỉnh có sử dụng dữ liệu 
bản ñồ nền ñịa hình phải sử dụng từ nguồn cơ sở dữ liệu nền ñịa lý quốc gia và bản ñồ 
ñịa hình quốc gia. 

ðiều 8. Xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian ñịa lý quốc gia 

1. Dữ liệu không gian ñịa lý quốc gia thuộc trách nhiệm tổ chức triển khai của 
Ủy ban nhân dân tỉnh bao gồm: 

a) Dữ liệu ñịa chính; 

b) Dữ liệu bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất; 
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c) Dữ liệu bản ñồ hiện trạng công trình ngầm; 

d) Dữ liệu bản ñồ về cứu hộ, cứu nạn;  

e) Dữ liệu bản ñồ quy hoạch tỉnh, dữ liệu bản ñồ quy hoạch ñơn vị hành 
chính - kinh tế ñặc biệt trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Các sở, ngành có trách nhiệm thực hiện theo kế hoạch xây dựng hạ tầng dữ liệu 
không gian ñịa lý ñược Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

ðiều 9. ðo ñạc, thành lập bản ñồ ñịa chính 

ðo ñạc, thành lập bản ñồ ñịa chính thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 25 Luật 
ðo ñạc và bản ñồ năm 2018. 

ðiều 10. ðo ñạc và bản ñồ về ñịa giới hành chính 

1. ðo ñạc và bản ñồ về ñịa giới hành chính là hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ phục 
vụ thành lập, giải thể, nhập, chia, ñiều chỉnh ñịa giới ñơn vị hành chính, giải quyết 
tranh chấp liên quan ñến ñịa giới ñơn vị hành chính và xác ñịnh ñịa giới hành chính. 

2. Nội dung ño ñạc và bản ñồ về ñịa giới hành chính trong Quy ñịnh này bao gồm: 

a) ðo ñạc, thành lập bản ñồ phục vụ lập hồ sơ ñịa giới hành chính các cấp; 

b) ðo ñạc, chỉnh lý, bổ sung bản ñồ ñịa giới hành chính cấp huyện, cấp xã theo 
yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; ño ñạc, ñiều chỉnh ñịa giới ñơn vị hành 
chính cấp huyện, cấp xã do tác ñộng của tự nhiên và quá trình phát triển kinh tế - xã hội; 

c) ðo ñạc phục vụ giải quyết tranh chấp liên quan ñến ñịa giới ñơn vị hành chính 
cấp huyện, cấp xã. 

ðiều 11. Thành lập bản ñồ hành chính 

1. Bản ñồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện ñược thành lập, cập nhật khi có sự 
thay ñổi liên quan ñến ñơn vị hành chính. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thành lập, cập nhật bản ñồ hành chính cấp 
tỉnh, cấp huyện. 

ðiều 12. ðo ñạc, thành lập bản ñồ công trình ngầm 

1. Nội dung, quy chuẩn kỹ thuật ño ñạc, thành lập bản ñồ công trình ngầm thực 
hiện theo quy ñịnh tại khoản 1và khoản 2 ðiều 29 Luật ðo ñạc và bản ñồ năm 2018.  

2. Các tổ chức ñược cấp có thẩm quyền giao làm chủ ñầu tư khi triển khai xây 
dựng công trình ngầm phải tiến hành ñồng thời ño ñạc, thành lập bản ñồ công trình 
ngầm và giao nộp một bộ bản ñồ số hiện trạng công trình ngầm cho Sở Xây dựng 
theo quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 29 Luật ðo ñạc và bản ñồ năm 2018. 

ðiều 13. Quản lý nhà nước về viễn thám 

1. Trách nhiệm quản lý nhà nước về viễn thám thực hiện theo quy ñịnh tại 
ðiều 29 Nghị ñịnh số 03/2019/Nð-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về 
hoạt ñộng viễn thám. 

2. Báo cáo về hoạt ñộng viễn thám thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 30 Nghị 
ñịnh số 03/2019/Nð-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về hoạt ñộng 
viễn thám. 
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ðiều 14. ðo ñạc, thành lập bản ñồ phục vụ cứu hộ, cứu nạn 

1. ðo ñạc, thành lập bản ñồ phục vụ cứu hộ, cứu nạn phải ñược thực hiện kịp 
thời khi có yêu cầu của của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp kịp thời thông tin, dữ liệu, sản 
phẩm ño ñạc bản ñồ phục vụ cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu của của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền. 

ðiều 15. Xây dựng cơ sở dữ liệu ño ñạc và bản ñồ 

1. Cơ sở dữ liệu ño ñạc và bản ñồ phải ñược xây dựng, tổng hợp từ thông tin, 
dữ liệu, sản phẩm ño ñạc và bản ñồ, bao gồm: 

a) Dữ liệu về mạng lưới ño ñạc cơ sở chuyên ngành; 

b) Dữ liệu nền thông tin ñịa lý và bản ñồ ñịa hình tỷ lệ 1/2000; 1/5000; 

c) Dữ liệu ño ñạc và bản ñồ ñịa chính; 

d) Dữ liệu bản ñồ hành chính; 

ñ) Dữ liệu bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất; 

e) Dữ liệu ño ñạc và bản ñồ công trình ngầm; 

g) Dữ liệu ño ñạc và bản ñồ phục vụ cứu hộ, cứu nạn; 

h) Dữ liệu bản ñồ quy hoạch tỉnh; quy hoạch ñơn vị hành chính - kinh tế ñặc biệt; 

 i) Dữ liệu bản ñồ quy hoạch các chuyên ngành.  

 2. Dữ liệu ño ñạc và bản ñồ do các sở, ngành quản lý tại ñiểm 1 ðiều này phải 
ñược tích hợp vào cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh và cung cấp về Bộ Tài nguyên 
và Môi trường ñể tích hợp vào cơ sở dữ liệu ño ñạc và bản ñồ quốc gia. 

ðiều 16. Lưu trữ, bảo mật, cung cấp, trao ñổi, khai thác, sử dụng thông tin, 
dữ liệu, sản phẩm ño ñạc và bản ñồ 

1. Thông tin, dữ liệu, sản phẩm ño ñạc và bản ñồ thực hiện bằng ngân sách nhà 
nước phải ñược chủ ñầu tư dự án giao nộp ñể lưu trữ, trao ñổi, khai thác sử dụng theo 
quy ñịnh. 

2. Các sở, ngành có trách nhiệm lưu trữ, bảo mật, cung cấp, trao ñổi, khai thác, 
sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm ño ñạc và bản ñồ thuộc phạm vi quản lý, ñồng thời 
phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật vào cơ sở dữ liệu dùng chung 
của tỉnh. 

3. Quy ñịnh về lưu trữ, bảo mật, cung cấp, trao ñổi, khai thác, sử dụng thông 
tin, dữ liệu, sản phẩm ño ñạc và bản ñồ thực hiện theo quy ñịnh tại Chương V Nghị ñịnh 
27/2019/Nð-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số 
ñiều của Luật ðo ñạc và bản ñồ năm 2018. 

ðiều 17. Quản lý chất lượng sản phẩm ño ñạc và bản ñồ 

1. Sản phẩm ño ñạc và bản ñồ của các chuyên ngành phải ñược kiểm tra, thẩm 
ñịnh và nghiệm thu theo quy ñịnh trước khi ñưa vào khai thác sử dụng. 



18 CÔNG BÁO/Số 60/Ngày 29-11-2020

 

2. Các cơ quan trên ñịa bàn tỉnh ñược cấp thẩm quyền giao làm chủ ñầu tư các 
nhiệm vụ có hạng mục ño ñạc bản ñồ chịu trách nhiệm về sản phẩm do mình quản lý; phối 
hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thẩm ñịnh chất lượng. 

3. Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm ño ñạc và bản ñồ ñược thực hiện 
theo tiêu chuẩn kỹ thuật về ño ñạc và bản ñồ và thiết kế kỹ thuật ñược phê duyệt. 

4. Các tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện chịu trách nhiệm về chất lượng sản 
phẩm ño ñạc bản ñồ do mình tạo ra. 

ðiều 18. Lập, thẩm ñịnh các dự án ño ñạc và bản ñồ thuộc thẩm quyền 
phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. Lập, thẩm ñịnh các dự án ño ñạc và bản ñồ bao gồm lập, thẩm ñịnh về sự cần 
thiết, phạm vi, giải pháp kỹ thuật công nghệ (gọi tắt là lập, thẩm ñịnh Thiết kế kỹ thuật) và 
lập, thẩm ñịnh Dự toán chi tiết. 

2. Các tổ chức khi ñược cấp có thẩm quyền giao làm chủ ñầu tư các dự án ño ñạc 
và bản ñồ trong quy ñịnh này, có trách nhiệm lập Thiết kế kỹ thuật và Dự toán chi tiết 
gửi cơ quan thẩm ñịnh và trình phê duyệt theo quy ñịnh.  

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh thiết kế kỹ thuật ñối với dự án xây dựng, 
vận hành, câp nhật cơ sở dữ liệu nền ñịa lý quốc gia và thành lập, cập nhật bản ñồ ñịa hình 
quốc gia tỷ lệ 1/2000, 1/5000; Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, 
phối hợp với các ñơn vị có liên quan thẩm ñịnh Thiết kế kỹ thuật ñối với các dự án có 
nội dung hoạt ñộng ño ñạc bản ñồ còn lại thuộc Quy ñịnh này. 

4. Trường hợp trích ño ñịa chính, trích ño chỉnh lý bản ñồ ñịa chính phục vụ 
thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao ñất, quy hoạch phân lô bán ñấu giá, 
chủ ñầu tư lập Phương án thi công gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh trước 
khi phê duyệt. Nội dung chính Phương án thi công gồm: 

a) Căn cứ ñể lập phương án; 

b) Tóm tắt mục tiêu, yêu cầu, phạm vi nhiệm vụ, khối lượng công việc; 

c) Tóm tắt giải pháp kỹ thuật và tổ chức thực hiện; 

d) Kinh phí thực hiện. 

ðiều 19. ðiều kiện kinh doanh dịch vụ ño ñạc bản ñồ, quyền và nghĩa vụ 
của tổ chức, cá nhân hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ 

1. Giấy phép hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ 

a) Tổ chức kinh doanh dịch vụ ño ñạc và bản ñồ thuộc Danh mục bắt buộc có 
giấy phép phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép theo quy ñịnh; 

b) Giấy phép hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ có giá trị trong cả nước, có thời hạn ít 
nhất là 05 năm và ñược gia hạn; 

c) ðiều kiện ñể ñược cấp giấy phép quy ñịnh tại ðiều 52, Luật ðo ñạc bản ñồ 
năm 2018; 
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2. Chứng chỉ hành nghề ño ñạc và bản ñồ 

a) Chứng chỉ hành nghề ño ñạc và bản ñồ là văn bản xác nhận năng lực hành 
nghề cho cá nhân khi có ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 53 Luật ðo ñạc 
và bản ñồ năm 2018 và có giá trị trong cả nước; 

b) Mỗi chứng chỉ hành nghề cấp cho một hoặc một số nội dung hành nghề theo 
Danh mục quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 42 Nghị ñịnh số 27/2019/Nð-CP ngày 13 tháng 3 
năm 2019 của Chính phủ về việc quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật ðo ñạc và 
bản ñồ; 

c) Cá nhân hành nghề ño ñạc và bản ñồ ñộc lập phải có chứng chỉ hành nghề 
phù hợp với công việc thực hiện; chứng chỉ có thời hạn ít nhất là 05 năm và ñược gia hạn; 

d) Cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề phải qua kỳ sát hạch về kinh 
nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật; 

ñ) Chứng chỉ hành nghề ño ñạc và bản ñồ ñược phân thành 02 hạng: Cục ðo 
ñạc bản ñồ và Thông tin ñịa lý Việt Nam sát hạch, cấp, gia hạn, cấp lại, cấp ñổi, thu hồi 
chứng chỉ hành nghề ño ñạc và bản ñồ hạng I; Sở Tài nguyên và Môi trường sát hạch, 
cấp, gia hạn, cấp lại, cấp ñổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề ño ñạc và bản ñồ hạng II; 

e) Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hạng II thực hiện theo quy trình hành 
chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

3. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ, cá nhân hành nghề 
ñộc lập về ño ñạc và bản ñồ thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 55 và ðiều 56 Luật ðo ñạc 
và bản ñồ năm 2018. 

  
Chương III 

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ðO ðẠC VÀ BẢN ðỒ 
 

ðiều 20. Trách nhiệm của các sở, ngành 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường  

a) Thực hiện tham mưu quản lý nhà nước về hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ trên 
ñịa bàn tỉnh; tham mưu, ban hành văn bản theo thẩm quyền; tổ chức triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ về ño ñạc và bản ñồ theo quy ñịnh của Luật ðo ñạc và bản ñồ năm 
2018 và quy ñịnh khác của pháp luật có liên quan; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật và tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về ño 
ñạc và bản ñồ trên ñịa bàn tỉnh; 

b) Thẩm ñịnh hồ sơ ñề nghị cấp Giấy phép hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ ñối với 
các tổ chức có nhu cầu trên ñịa bàn tỉnh; tổ chức sát hạch, cấp, gia hạn, cấp lại, cấp 
ñổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề ño ñạc và bản ñồ hạng II; 

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch tổng thể 05 năm, hàng 
năm về xây dựng, quản lý hạ tầng dữ liệu không gian ñịa lý quốc gia và cơ sở dữ liệu 
về ño ñạc bản ñồ thuộc trách nhiệm tổ chức triển khai của tỉnh;  
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d) Chủ trì triển khai thực hiện xây dựng, câp nhật cơ sở dữ liệu nền ñịa lý quốc 
gia và thành lập, cập nhật bản ñồ ñịa hình quốc gia tỷ lệ 1/2000, 1/5000 ñối với phần 
ñất liền, khu vực ñảo, cửa sông, cảng biển thuộc ñịa bàn tỉnh; giao nộp và khai thác 
sử dụng theo quy ñịnh; 

ñ) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức và thực hiện xây dựng, vận hành, 
bảo trì, công khai hệ thống công trình hạ tầng ño ñạc trên ñịa bàn tỉnh ñể các tổ chức, 
cá nhân khai thác sử dụng; 

e) Chủ trì triển khai thành lập, cập nhật bản ñồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; 
triển khai thực hiện hoạt ñộng quản lý nhà nước về viễn thám theo quy ñịnh; 

g) Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hoàn thiện ño ñạc, thành lập bản ñồ ñịa 
chính trên ñịa bàn tỉnh; 

h) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tích hợp dữ liệu không gian ñịa lý, 
dữ liệu về ño ñạc bản ñồ vào cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh và kết nối với Cổng 
thông tin không gian ñịa lý Việt Nam; 

i) Quản lý chất lượng công trình, sản phẩm ño ñạc và bản ñồ trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường ñồng thời tham gia quản lý chất lượng công trình, sản phẩm ño ñạc 
và bản ñồ các chuyên ngành khác trên ñịa bàn tỉnh; 

k) Thẩm ñịnh Thiết kế kỹ thuật, phương án thi công các dự án có nội dung ño 
ñạc và bản ñồ sử dụng ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh; 

l) Quản lý lưu trữ, cung cấp, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm ño ñạc và 
bản ñồ trên ñịa bàn tỉnh; 

m) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
về ño ñạc và bản ñồ theo thẩm quyền; 

n) Thực hiện báo cáo hàng năm với Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình 
hoạt ñộng ño ñạc bản ñồ trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý, vận hành, bảo 
mật và khai thác hệ thống hạ tầng dữ liệu không gian ñịa lý và cơ sở dữ liệu ño ñạc 
bản ñồ; 

b) Phối hợp với các sở, ngành trong việc tích hợp, cập nhật, khai thác dữ liệu 
không gian ñịa lý và dữ liệu ño ñạc bản ñồ vào cơ sở dữ liệu dùng chung; kết nối cơ 
sở dữ liệu dùng chung với Cổng thông tin không gian ñịa lý Việt Nam; 

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ñầu tư về hạ tầng năng lực, trang thiết bị 
kỹ thuật, công nghệ ñảm bảo quản lý, vận hành, bảo mật và khai thác hệ thống 
hạ tầng dữ liệu không gian ñịa lý và cơ sở dữ liệu ño ñạc bản ñồ trên ñịa bàn tỉnh. 

3. Sở Xây dựng 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước 
nội dung ño ñạc, thành lập bản ñồ công trình ngầm ñể phục vụ công tác quản lý; 

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tích hợp dữ liệu bản ñồ 
hiện trạng công trình ngầm vào cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. 
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4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

nội dung ño ñạc, thành lập bản ñồ cứu hộ, cứu nạn trên ñịa bàn tỉnh; 
b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tích hợp dữ liệu bản 

ñồ cứu hộ, cứu nạn vào vào cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. 
5. Sở Nội vụ 
a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

nội dung ño ñạc và bản ñồ về ñịa giới hành chính; 
b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh nội dung ño ñạc và bản ñồ 

về ñịa giới hành chính, thành lập bản ñồ hành chính cấp huyện, cấp tỉnh. 
6. Sở Kế hoạch và ðầu tư  
a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm 

ñối với Chiến lược phát triển hạ tầng không gian ñịa lý quốc gia, cơ sở dữ liệu ño ñạc 
và bản ñồ thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tích hợp dữ liệu bản 
ñồ quy hoạch tỉnh, dữ liệu bản ñồ quy hoạch ñơn vị hành chính - kinh tế ñặc biệt vào 
cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. 

7. Sở Tài chính 
a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ngân sách chi sự nghiệp thường xuyên ñối 

với các hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ trên ñịa bàn tỉnh; 
b) Thẩm ñịnh dự toán chi tiết các nội dung hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ sử dụng 

ngân sách Nhà nước thuộc quy ñịnh này. 
8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế  
Chỉ ñạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu thực hiện các 

nhiệm vụ sau: 
a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

về ño ñạc và bản ñồ trên ñịa bàn; 
b) Theo dõi, giám sát các hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ trên ñịa bàn quản lý; 
c) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về 

ño ñạc và bản ñồ theo thẩm quyền; 
d) Tham gia quản lý, bảo vệ công trình hạ tầng ño ñạc trên ñịa bàn; báo cáo 

tình trạng mốc ño ñạc về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 12 hàng năm; 
 e) Phối hợp với chủ ñầu tư, ñơn vị thi công trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai 

thực hiện các hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ;  
 f) Thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy ñịnh ñể phục vụ công tác cập nhật, chỉnh lý 

một cách kịp thời. 
9. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 
a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật về ño ñạc và bản ñồ trên ñịa bàn; 
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b) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về 
ño ñạc và bản ñồ theo thẩm quyền; 

c) Phối hợp bảo vệ công trình hạ tầng ño ñạc hiện có trên ñịa bàn; 

d) Theo dõi, giám sát các hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ trên ñịa bàn quản lý; 

 ñ) Phối hợp với chủ ñầu tư, ñơn vị thi công trong việc triển khai thực hiện các 
hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ; 

 e) Thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy ñịnh ñể phục vụ công tác cập nhật, chỉnh lý 
một cách kịp thời. 

 
Chương IV 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

ðiều 21. Xử lý các vi phạm trong hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ 
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc 

chấp hành quy ñịnh của pháp luật về ñiều kiện năng lực hoạt ñộng của tổ chức, cá nhân 
tham gia hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ theo thẩm quyền. 

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy ñịnh về hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ thì 
tuỳ theo tính chất, mức ñộ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy ñịnh của 
pháp luật. 

ðiều 22. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 
thực hiện Quy ñịnh này. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, 
ngành có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung thuộc phạm vi 
trách nhiệm của mình. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các ñơn vị và cá 
nhân có liên quan phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường ñể tổng hợp, trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét ñiều chỉnh, sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 
                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                         KT. CHỦ TỊCH 
                                                         PHÓ CHỦ TỊCH 

 
                                                        Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 59/2020/Qð-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 11 năm 2020 

 

QUYẾT ðỊNH 
Bãi bỏ một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số  

63/2013/Qð-UBND ngày 27/12/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh 
về dạy thêm, học thêm 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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ðầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Luật sửa ñổi, bổ sung ðiều 6 
và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề ñầu tư kinh doanh có ñiều kiện của Luật ðầu tư 
ngày 22 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bãi bỏ ðiều 8, 9, 10, 12; khoản 2 ðiều 3; khoản 1, 4 ðiều 4; 
khoản 2 ðiều 5 của Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 63/2013/Qð-UBND 
ngày 27/12/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh về dạy thêm, học 
thêm trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các ñơn 
vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

ðiều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 12 năm 2020./. 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Thanh Bình 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 98/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án cầu Phú Thứ, huyện Phú Vang và thị xã Hương Thủy, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 

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

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 

Xét Tờ trình số 9622/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án cầu Phú Thứ, huyện Phú Vang 
và thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân 
sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án cầu Phú Thứ, huyện Phú Vang và 
thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

 1. Mục tiêu ñầu tư:  
 - Kết nối hai trung tâm kinh tế Hương Thủy - Phú Vang, tạo ñộng lực phát 

triển kinh tế cho vùng ðông Nam thành phố Huế, ñảm bảo an ninh quốc phòng. 
 - Từng bước hoàn chỉnh qui hoạch giao thông trên ñịa bàn huyện Phú Vang và 

thị xã Hương Thủy, góp phần sớm hoàn thành chỉnh trang ñô thị, thúc ñẩy phát triển 
kinh tế xã hội ñịa phương. 

 2. Quy mô ñầu tư:   
a) Cầu Phú Thứ: 
- Quy mô: Vĩnh cữu bằng BTCT và BTCT DƯL. 
- Tải trọng thiết kế: Tải trọng thiết kế HL93, người ñi bộ 3KN/m2. 
- Chiều dài cầu: L=200m. 
- Mặt cắt ngang cầu: B=36m. 
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- Mố, trụ bằng BTCT trên lớp móng cọc khoan nhồi. 
- Bố trí ñiện chiếu sáng trên cầu. 
b) ðường hai ñầu cầu: 
- Cấp ñường thiết kế: ðường phố chính thứ yếu (theo Tiêu chuẩn ñường 

ñô thị - Yêu cầu thiết kế TCXDVN 104-2007). 
- Tốc ñộ thiết kế: 50Km/h. 
- Quy mô mặt cắt ngang: 
+ Phía ñi Phú Bài: B=36m. 
+ Phía ñi Phú ða: B=36m. 
- Kết cấu mặt ñường: Mặt ñường cấp cao A1 bê tông nhựa rải nóng có mô ñuyn 

ñàn hồi yêu cầu EYC ≥ 155 Mpa. 
- Vỉa hè hoàn thiện có bố trí ô trông cây. 
- Hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa, ñiện chiếu sáng, trồng cây xanh trong 

phạm vi dự án. 
- Bố trí lắp ñặt mới hệ thống ñảm bảo an toàn giao thông (vạch sơn, biển báo, 

cọc tiêu, tôn hạ lan,...) theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu ñường bộ 
QCVN 41:2019/BGTVT hiện hành. 

 3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, công trình giao thông, cấp III.  
 4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 254.684 triệu ñồng. 
 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Huyện Phú Vang và thị xã Hương Thủy, tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 
7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 04 năm kể từ ngày khởi công. 
 ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 99/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ðường tỉnh 1 (ñoạn từ  
ñường Trường Chinh về cầu ngói Thanh Toàn), thị xã Hương Thủy,  

tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 

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

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 

Xét Tờ trình số 9623/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ðường tỉnh 1 
(ñoạn từ ñường Trường Chinh về cầu ngói Thanh Toàn), thị xã Hương Thủy, tỉnh 
Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của 
các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ðường tỉnh 1 
(ñoạn từ ñường Trường Chinh về cầu ngói Thanh Toàn), thị xã Hương Thủy, với các 
nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư:  

- Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung trong khu vực xã 
Thủy Thanh nói riêng và thị xã Hương Thủy nói chung, từng bước phát triển hệ 
thống giao thông góp phần sớm ñưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực 
thuộc Trung ương. 

- Phục vụ dân sinh, tạo ñiều kiện thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. 

2. Quy mô ñầu tư:   

Xây dựng tuyến có chiều dài khoảng 2,3km gồm ñoạn 1 thuộc quy hoạch phân 
khu khu E - ðô thị mới An Vân Dương dài L1=700m và ñoạn 2 thuộc quy hoạch Nông 
thôn mới xã Thủy Thanh dài L2=1600m. Hướng tuyến cơ bản bám theo ñường tỉnh lộ 
hiện có. ðiểm ñầu tuyến giao ñường Thủy Dương - Thuận An, ñiểm cuối tuyến kết thúc 
tại cầu ngói Thanh Toàn. 

- Cấp ñường thiết kế: ðường phố cấp khu vực - ñường khu vực với vận tốc thiết 
kế 50km/h. 
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- Quy mô mặt cắt ngang ñoạn 1 (Nằm trong ranh giới quy hoạch phân khu Khu 
E L=700m): Theo Quy hoạch ñoạn tuyến có quy mô: Bn=5,0+9,0+3,0+9,0+5,0=31,0m. 
Trong giai ñoạn này phân kỳ ñầu tư: Bn=4,0+7,5+3,0+7,5+4,0=26,0m. 

- Quy mô mặt cắt ngang ñoạn 2 (nằm trong ranh giới quy hoạch Nông thôn mới 
xã Thủy Thanh L=1600m): ðoạn tuyến có quy mô: Bn=4,5+7,5+2,0+7,5+4,5=26,0m. 

- Kết cấu mặt ñường cấp cao A1, bê tông nhựa rải nóng có môñun ñàn hồi yêu 
cầu: Eyc ≥ 130Mpa. 

- Tải trọng thiết kế mặt ñường: Trục 10T. 

- Tải trọng thiết kế công trình trên tuyến: HL93 (tương ñương H30, XB80).  

- Quy mô công trình: Vĩnh cửu. Khổ công trình bằng chiều rộng nền ñường. 

- Hạ tầng kỹ thuật trên tuyến: ðầu tư xây dựng hè phố (không lát gạch bề mặt), 
dải phân cách, cây xanh, hệ thống thoát nước, ñiện chiếu sáng, an toàn giao thông. 

Bố trí lắp ñặt mới hệ thống ñảm bảo an toàn giao thông (vạch sơn, biển báo, cọc 
tiêu, tôn hạ lan,...) theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu ñường bộ QCVN 
41:2019/BGTVT hiện hành. 

 3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C, công trình giao thông, cấp III.  

 4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 41.795 triệu ñồng. 

 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 

6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

7. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày khởi công. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020./. 
  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 100/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 

Về chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ñường Tôn Thất Sơn  
(Trưng Nữ Vương ñến ñường tránh Huế), thị xã Hương Thủy 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 

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

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 

Xét Tờ trình số 9624/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ñường Tôn Thất 
Sơn (Trưng Nữ Vương ñến ñường tránh Huế), thị xã Hương Thủy; Báo cáo thẩm tra của 
Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ñường Tôn 
Thất Sơn (Trưng Nữ Vương ñến ñường tránh Huế), thị xã Hương Thủy với các nội 
dung chủ yếu sau: 

 1. Mục tiêu ñầu tư:  

 - Hoàn thiện mạng lưới giao thông trên ñịa bàn thị xã Hương Thủy theo quy 
hoạch ñược duyệt và giảm tải lưu lượng xe cho tuyến Tỉnh lộ 7. 

         - Nhằm ñảm bảo phục vụ cho việc ñi lại giao lưu hàng hoá, phát triển xã hội, 
ñảm bảo an ninh quốc phòng cho khu vực và từng bước góp phần hoàn thiện quy 
hoạch chung của thị xã. 

 2. Quy mô ñầu tư:  

 - Tuyến dài tuyến khoảng 1.700m. ðiểm ñầu giao với ñường Trưng Nữ Vương, 
ñiểm cuối giao với ñường tránh Huế. Thiết kế theo tiêu chuẩn ñường ñô thị.  

 - Tuyến dự án ñược nghiên cứu thiết kế với quy mô mặt cắt ngang nền ñường 
theo quy hoạch B = 4,5m (vỉa hè) + 10,5m (mặt ñường) + 4,5m (vỉa hè) = 19,5m. Tuy 
nhiên, ñể giảm chi phí ñầu tư, ñồng bộ với giai ñoạn 1 ñã ñược UBND thị xã ñầu tư, 
Chủ ñầu tư ñề xuất mặt cắt ngang theo giai ñoạn phân kỳ ñầu tư. Trong giai ñoạn này 
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sẽ ñầu tư mặt cắt ngang với quy mô như sau: Nền ñường B = 2,0m (vỉa hè ñất) + 10,5m 
(mặt ñường) + 2,0m (vỉa hè ñất) = 14,5m. 

 - Kết cấu mặt ñường từ trên xuống: 7cm BTN + 35cm CPðD + 30cm ñất ñắp 
K98 trên nền ñường K95. 

 - Hệ thống thoát nước dọc, ngang ñảm bảo thoát nước tuyến và khu vực lân cận. 

 - Bố trí lắp ñặt mới hệ thống ñảm bảo an toàn giao thông (vạch sơn, biển báo, 
cọc tiêu, tôn hạ lan,...) theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu ñường bộ 
QCVN 41:2019/BGTVT hiện hành. 

 3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C, công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.  

 4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng  34.842 triệu ñồng. 

 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 

 6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy. 

 7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày khởi công. 

 ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020./. 
  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 101/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Chỉnh trang khu trung tâm ðiền Lộc 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 

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

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 

Xét Tờ trình số 9625/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Chỉnh trang khu trung tâm 
ðiền Lộc; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các 
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Chỉnh trang khu trung tâm ðiền Lộc 
với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư: Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung 

trong khu vực xã ðiền Lộc nói riêng và huyện Phong ðiền nói chung, từng bước phát 

triển hệ thống giao thông góp phần sớm ñưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

2. Quy mô ñầu tư: ðầu tư chỉnh trang 03 tuyến ñường với tổng chiều dài 
tuyến khoảng 820m.   

a) Tuyến 1: 
Mặt cắt ñường theo quy hoạch B=4,5+7,5+2,0+7,5+4,5=26,0m, trong ñó: 
+ Mặt ñường rộng Bm=7,5x2=15,0m bằng bê tông nhựa, nền ñắp ñất cấp phối. 
+ Dải phân cách giữa: Bpc=2,0m. 
+ Hè phố rộng: Bh= 2x4,5 = 9,0m, lát gạch Terrazzo, trồng cây xanh, ñiện 

chiếu sáng và hệ thống thoát nước hoàn chỉnh. 
b) Tuyến 2: 
Mặt cắt ñường theo quy hoạch 4,5+7,5+2,0+7,5+4,5=26,0m, trong giai ñoạn này 

ñầu tư phân kỳ phần hè phố, mặt cắt trong như sau: 
B=3,0+7,5+2,0+7,5+3,0=23,0m, trong ñó: 
+ Mặt ñường rộng Bm=7,5x2=15,0m bằng bê tông nhựa, nền ñắp ñất cấp phối. 
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+ Dải phân cách giữa: Bpc=2,0m. 
+ Hè phố rộng: Bh= 2x3,0 = 6,0m, lát gạch Terrazzo, trồng cây xanh, ñiện 

chiếu sáng và hệ thống thoát nước hoàn chỉnh. 
c) Tuyến 3: 
 Mặt cắt ñường theo quy hoạch 
B=(4,5+3,5+1,5+7,5+2,0+7,5+1,5+3,5+4,5)=36,0m, trong ñó:   
 + Bề rộng mặt ñường: Bm=7,5x2=15,0m. 
+ Dải phân cách giữa: Bpc=2,0m. 
+ Dải phân cách bên: Bb=1,5x2m=3,0m. 
+ Bề rộng mặt ñường xe thô sơ: Bg=3,5x2=7,0m. 
 + Hè phố rộng: Bh= 2x4,5 = 9,0m, lát gạch Terrazzo, trồng cây xanh, ñiện 

chiếu sáng và hệ thống thoát nước hoàn chỉnh. 
- Bố trí lắp ñặt mới hệ thống ñảm bảo an toàn giao thông (vạch sơn, biển báo, 

cọc tiêu, tôn hạ lan,...) theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu ñường bộ 
QCVN 41:2019/BGTVT hiện hành. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C, công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp II.  

4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng  35.663 triệu ñồng. 

5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 

6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Xã ðiền Lộc, huyện Phong ðiền.  

7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày khởi công. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020./. 
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 102/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án 

ðường trục chính khu trung tâm xã Phong An, huyện Phong ðiền 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 

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

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 

Xét Tờ trình số 9627/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án ðường trục chính khu trung tâm xã 
Phong An, huyện Phong ðiền; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến 
thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án ðường trục chính khu trung tâm xã 
Phong An, huyện Phong ðiền với các nội dung chủ yếu sau: 

 1. Mục tiêu ñầu tư: Nhằm hoàn chỉnh mạng lưới giao thông ñô thị mới Phong An, 

huyện Phong ðiền. Góp phần phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương. 

 2. Quy mô ñầu tư:  

Tuyến ñường ñầu tư xây dựng có hướng tuyến theo quy hoạch ñược duyệt với 
tổng chiều dài khoảng 1.930 m, có ñiểm ñầu giao với Quốc lộ 1A, ñiểm cuối nối vào 
ñường bê tông hiện trạng, gồm 2 ñoạn: 

a) ðoạn Km0-Km0 + 525: Có mặt cắt ngang theo quy hoạch: Bn= 4,5+ 10,5+ 
4,5= 19,5m. Trong giai ñoạn này ñầu tư phân kỳ với mặt cắt ngang: Bn= 3,0+ 10,5+ 
3,0= 16,5m 

Trong ñó: 
+ Mặt ñường : 10,5m, lề ñường: 2x 3,0m. 
+ Kết cấu mặt ñường bằng bê tông nhựa; nền ñường ñắp ñất K95.  
+ ðầu tư hoàn chỉnh hệ thống vỉa hè lát gạch Terrazo, ñiện chiếu sáng, cây xanh, 

hệ thống thoát nước. 
b) ðoạn Km0+525 - cuối tuyến:  Chiều dài L= 1.405m, có mặt cắt ngang ñầu tư 

theo ñúng quy hoạch: Bn= 4,5+ 7,5+ 2,0+ 7,5+ 4,5= 26,0m. 
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Trong ñó: 
+ Mặt ñường : 2x7.5m, lề ñường: 2x4.5m, dãi phân cách: 2.0m. 
+ Kết cấu mặt ñường bằng bê tông nhựa; nền ñường ñắp ñất K95~ K98.  
+ Vỉa hè: Bố trí hệ thống bó vỉa, rãnh vỉa và cây xanh (chưa lát gạch Tarrazzo) 
+ ðầu tư xây dựng hệ thống ñiện chiếu sáng và hệ thống hệ thống thoát nước 

theo quy hoạch. 
- Bố trí lắp ñặt mới hệ thống ñảm bảo an toàn giao thông (vạch sơn, biển báo, 

cọc tiêu, tôn hạ lan,...) theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu ñường bộ 
QCVN 41:2019/BGTVT hiện hành. 

 3. Nhóm dự án: Nhóm C, công trình giao thông, cấp III.  

 4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng  56.822 triệu ñồng. 

 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 

 6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Xã Phong An, huyện Phong ðiền. 

 7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày khởi công. 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 

Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020./. 
  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 103/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Tuyến ñường liên khu 18,5m nối từ khu hạ  

tầng kỹ thuật Thủy Thanh giai ñoạn 3 ñến khu hạ tầng kỹ thuật  
Thủy Dương giai ñoạn 3 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 

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

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 

Xét Tờ trình số 9628/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án tuyến ñường liên khu 18,5m nối từ 
khu hạ tầng kỹ thuật Thủy Thanh giai ñoạn 3 ñến khu hạ tầng kỹ thuật Thủy Dương 
giai ñoạn 3; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các 
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Tuyến ñường liên khu 18,5m nối 
từ khu hạ tầng kỹ thuật Thủy Thanh giai ñoạn 3 ñến khu hạ tầng kỹ thuật Thủy 
Dương giai ñoạn 3 với các nội dung chủ yếu sau: 
 1. Mục tiêu ñầu tư: Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung 
trong khu ñô thị mới An Vân Dương nói chung và từng bước phát triển hệ thống giao thông 
góp phần sớm ñưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; 
phục vụ dân sinh, tạo ñiều kiện thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực; thu hút, 
tạo ấn tượng tốt cho các nhà ñầu tư ñến với khu ñô thị mới An Vân Dương. 
 2. Quy mô ñầu tư: 
 Xây dựng tuyến ñường dài 302,45m; ñiểm ñầu tuyến giao Khu tái ñịnh cư 
Thủy Dương - giai ñoạn 3 (tại nút giao N124), ñiểm cuối tuyến tại nút giao Khu tái 
ñịnh cư Thủy Thanh - giai ñoạn 3 (tại nút giao N118); 
 - Cấp ñường thiết kế: ðường phố cấp khu vực - ñường khu vực với vận tốc 
thiết kế 40km/h. 
 - Quy mô mặt cắt ngang tuyến: B=4,0+10,5+4,0=18,5m.  
 - Kết cấu mặt ñường: loại cấp cao A1 bằng bê tông nhựa chặt rải nóng, có 
mô ñuyn ñàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 130MPa. 
 - Tải trọng thiết kế mặt ñường: Trục 10T. 
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 - Tải trọng thiết kế công trình: HL93.  
 - Hạ tầng kỹ thuật trên tuyến: ðầu tư xây dựng hè phố, trồng cây xanh, hệ thống 
thoát nước, cấp nước và chữa cháy, ñiện chiếu sáng, an toàn giao thông. 
 - Hệ thống an toàn giao thông: Xây dựng, bố trí hệ thống biển báo theo quy chuẩn 
báo hiệu ñường bộ QCVN 41:2016/BGTVT. 
 3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C, công trình ñường giao thông, cấp III.  
 4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 10.951 triệu ñồng. 
 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 

6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh, thị xã 
Hương Thủy. 

7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày khởi công. 
 ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020./. 
  
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 104/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án ðường Lâm Hoằng nối dài, thành phố Huế 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 

 

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

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 

Xét Tờ trình số 9629/TTr-UBND ngày 26 tháng  10 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án ñường Lâm Hoằng nối dài, thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến 
thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án ñường Lâm Hoằng nối dài, thành 
phố Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

 1. Mục tiêu ñầu tư: Hoàn thiện mạng lưới giao thông và tạo cảnh quan trong 
khu vực, phục vụ dân sinh, tạo ñiều kiện phát triển kinh tế xã hội. 

 2. Quy mô ñầu tư:   

- Chiều dài toàn tuyến: Khoảng 230,95m. 

- Mặt cắt ngang tuyến: B=4,5+14,0+4,5=23m. 

- Mặt cắt ngang tuyến ñoạn qua bãi ñổ xe: B=4,5+14,0+10,0 (bãi ñỗ xe) 
+4,5m=33,0m. 

- Kết cấu mặt ñường cấp cao A1 bằng bêtông nhựa rải nóng, móng cấp phối ñá 
dăm, có mô ñuyn ñàn hồi yêu cầu Eyc >= 130 Mpa. 

- Hè phố: Xây dựng bó vỉa, lát vỉa hè, ñá xe lăn cho người tàn tật và trồng cây 
xanh; bố trí ñiện chiếu sáng trên giải phân cách và dọc 2 bên hè phố. 

- Hệ thống an toàn giao thông: Xây dựng, bố trí hệ thống biển báo theo quy 
chuẩn báo hiệu ñường bộ QCVN 41:2019/BGTVT. 

- Tải trọng thiết kế: HL 93; Khổ công trình bằng chiều rộng nền ñường. 

- Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải: ðầu tư bổ sung hệ thống 
thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải vào dự án cải thiện môi trường nước 
thành phố Huế ñã ñầu tư. 
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 - Hệ thống an toàn giao thông: Xây dựng, bố trí hệ thống biển báo theo quy 
chuẩn báo hiệu ñường bộ QCVN 41:2016/BGTVT. 

 3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C, công trình giao thông, cấp II.  

 4. Tổng mức ñầu tư dự án: 53.147 triệu ñồng. 

 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 

6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: phường Vỹ Dạ, thành phố Huế. 

7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày khởi công. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 105/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
   
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Tuyến ñường mặt cắt 100m nối từ ñường quy hoạch 

60m ñến ñường quy hoạch mặt cắt 36m thuộc khu B ñô thị mới  
An Vân Dương 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 
 

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

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 

Xét Tờ trình số 9632/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án tuyến ñường mặt cắt 100m nối từ 
ñường quy hoạch 60m ñến ñường quy hoạch mặt cắt 36m thuộc khu B ñô thị mới 
An Vân Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của 
các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án tuyến ñường mặt cắt 100m nối từ 
ñường quy hoạch 60m ñến ñường quy hoạch mặt cắt 36m thuộc khu B ñô thị mới 
An Vân Dương với các nội dung chủ yếu sau: 

 1. Mục tiêu ñầu tư: Phát triển và hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trục 
chính khu B theo quy hoạch, kết nối khu ñô thị mới với trung tâm thành phố; nâng 
cao giá trị sử dụng ñất, thu hút nhà ñầu tư, phục vụ triển khai các dự án ñầu tư trên 
ñịa bàn ñô thị mới An Vân Dương . 

 2. Quy mô ñầu tư:   

 Xây dựng tuyến ñường dài 597,32m, ñiểm ñầu tuyến tại ñường quy hoạch 
mặt cắt 60m, ñiểm cuối tuyến tại ñường quy hoạch mặt cắt 36m thuộc khu ñô 
thị mới An Vân Dương. 

 - Cấp ñường thiết kế: ðường liên khu vực với vận tốc thiết kế 50km/h. 

 - Quy mô mặt cắt ngang tuyến (giai ñoạn hoàn thiện): 
B=11,0+10,5+57,0+10,5+11,0=100m. 
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 - Quy mô mặt cắt ngang tuyến (giai ñoạn phân kỳ): Xây dựng hai phần 
ñường tính từ 2 mép phía ngoài vào với mặt cắt mỗi phần là B=11,0+10,5+2,0=23,5m. 

 - Tải trọng thiết kế mặt ñường: trục 10T . 

 - Tải trọng thiết kế công trình trên tuyến HL93. 

 - Hạ tầng kỹ thuật trên tuyến: ðầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, cấp 
nước và chữa cháy, ñiện chiếu sáng, an toàn giao thông. 

 - Hệ thống an toàn giao thông: Xây dựng, bố trí hệ thống biển báo theo quy 
chuẩn báo hiệu ñường bộ QCVN 41:2016/BGTVT. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C, công trình ñường giao thông, cấp II.  

4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 55.036 triệu ñồng. 

5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 

6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy. 

7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày khởi công. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 106/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án 

ðường nối Tỉnh lộ 9 ñến Tỉnh lộ 11C, xã Phong Hiền, huyện Phong ðiền 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 

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

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 

Xét Tờ trình số 9631/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án ðường nối Tỉnh lộ 9 ñến Tỉnh lộ 
11C, xã Phong Hiền, huyện Phong ðiền; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách 
và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án ðường nối Tỉnh lộ 9 ñến Tỉnh lộ 
11C, xã Phong Hiền, huyện Phong ðiền với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư: Nhằm hoàn chỉnh tuyến ñường, tạo ñiều kiện thuận lợi cho 
nhân dân ñi lại sản xuất và sinh hoạt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương. 

2. Quy mô ñầu tư:  
Nâng cấp tuyến ñường có tổng chiều dài khoảng 5,40km, có ñiểm ñầu giao 

Tỉnh lộ 9, ñiểm cuối tại Km4+ 500 ñường Tỉnh lộ 11C.  
- Mặt cắt ngang: Bn= 3,0+ 7,5+ 3,0= 13,5m.  
- Mặt ñường rộng 7,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 3,0m. 
- Công trình trên tuyến: Xây dựng các cống thoát nước ngang ñảm bảo thoát 

nước nền ñường. 
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C, công trình giao thông, cấp III.  
4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng  50.546 triệu ñồng. 
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm xây dựng: Xã Phong Hiền, huyện Phong ðiền. 
7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày khởi công. 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 107/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án ðường mặt cắt 31m vào khu OTT29 và  

ðường mặt cắt 36m vào khu XH6 thuộc khu E - An Vân Dương 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 

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

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 

Xét Tờ trình số 9630/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án ñường mặt cắt 31m vào khu 
OTT29 và ñường mặt cắt 36m vào khu XH6 thuộc khu E - An Vân Dương; Báo cáo 
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án ñường mặt cắt 31m vào khu 
OTT29 và ñường mặt cắt 36m vào khu XH6 thuộc khu E - An Vân Dương với các 
nội dung chủ yếu sau: 
 1. Mục tiêu ñầu tư:  
 - Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung trong khu ñô thị 
mới An Vân Dương nói chung và từng bước phát triển hệ thống giao thông 
góp phần sớm ñưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 
 - Phục vụ dân sinh, tạo ñiều kiện thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. 
 2. Quy mô ñầu tư:   
 Chiều dài ñường mặt cắt 31m vào khu OTT29 khoảng 700m; Chiều dài 
ñường mặt cắt 36m vào khu XH6 khoảng 700m. 
 - Cấp ñường thiết kế: ðường phố gom – ñường phố khu vực với vận tốc 
thiết kế 50km/h. 
 - Quy mô mặt cắt ngang tuyến: 
 + Tuyến ñường mặt cắt 31m: B=5,0+9,0+3,0+9,0+5,0= 31,0m. 
 + Tuyến ñường mặt cắt 36m: B=6,0+10,5+3,0+10,5+6,0=36,0m. 
 - Kết cấu mặt ñường bằng bê tông nhựa. 
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 - Công trình trên tuyến: Quy mô vĩnh cửu. Khổ công trình bằng khổ ñường. 
 - Hạ tầng kỹ thuật trên tuyến: ðầu tư xây dựng hè phố, dải phân cách, trồng 
cây xanh, hệ thống thoát nước, cấp nước và chữa cháy, ñiện chiếu sáng, an toàn 
giao thông.  

 3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, công trình giao thông, cấp II.  
 4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 84.039 triệu ñồng. 
 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 

6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy. 
7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 04 năm kể từ ngày khởi công. 

 ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 108/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án ðường liên xã Quảng Vinh - Quảng Lợi  

nối tỉnh lộ 4, huyện Quảng ðiền 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 

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

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 

Xét Tờ trình số 9634/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án ðường liên xã Quảng Vinh - Quảng Lợi 
nối tỉnh lộ 4, huyện Quảng ðiền; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý 
kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án ðường liên xã Quảng Vinh - Quảng Lợi 
nối tỉnh lộ 4, huyện Quảng ðiền với các nội dung chủ yếu sau: 

 1. Mục tiêu ñầu tư: Từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông liên xã, phục vụ 
dân sinh, phát triển quỹ ñất, góp phần phát triển kinh tế xã hội. 

 2. Quy mô ñầu tư:  

 Chiều dài toàn tuyến khoảng 4,6 km; thiết kế theo tiêu chuẩn ñường cấp IV 
ñồng bằng; tuyến có ñiểm ñầu tiếp giáp với tỉnh lộ 11A tại thôn ðức Trọng, xã 
Quảng Vinh nối vào ñường khu công nghiệp Quảng Vinh và có ñiểm cuối tiếp giáp 
với ñường Tỉnh lộ 4, xã Quảng Lợi; kết cấu mặt ñường với các ñoạn tuyến như sau: 

- ðoạn trên mặt ñường bê tông xi măng cũ: 

 + Bề rộng mặt ñường B = 7,0m + 2 x 1,0m = 9,0m. 

+ Kết cấu mặt ñường bằng bê tông nhựa. 

- ðoạn mở rộng ngoài mặt ñường bê tông xi măng cũ: 

  + Bề rộng mặt ñường B = 7,0m + 2 x 1,0m = 9,0m. 

+ Kết cấu mặt ñường bằng bê tông nhựa. 

 - Xây dựng mới các công trình thoát nước trên tuyến tải trọng HL93. 
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 - Bố trí lắp ñặt mới hệ thống ñảm bảo an toàn giao thông (vạch sơn, biển báo, 
cọc tiêu, tôn hạ lan,...) theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu ñường bộ 
QCVN 41:2019/BGTVT hiện hành. 

 3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C, công trình giao thông, cấp III.  

 4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 39.186 triệu ñồng. 

 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 

 6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Xã Quảng Vinh và xã Quảng Lợi, huyện Quảng ðiền. 

 7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày khởi công. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020./. 
  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 109/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án ðê chắn sóng cảng Chân Mây - giai ñoạn 2. 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 9635/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án ðê chắn sóng cảng Chân Mây - giai 
ñoạn 2; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các 
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án ðê chắn sóng cảng Chân Mây -
giai ñoạn 2 với các nội dung chủ yếu sau: 
  1. Mục tiêu ñầu tư: Nhằm tăng khả năng khai thác cảng Chân Mây, giảm thiệt 
hại của cảng do ngừng khai thác vào những mùa mưa bão, tăng an toàn trong khai 
thác cảng, tăng tính hấp dẫn của cảng Chân Mây từ ñó thu hút nhiều nhà ñầu tư ñến 
với khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô góp phần thúc ñẩy kinh tế, ñảm bảo phát triển 
bền vững. 
 2. Quy mô ñầu tư:  

- ðầu tư xây dựng kéo dài ðê chắn sóng cảng Chân Mây thêm 300m (tổng 
chiều dài 2 giai ñoạn là 750m). 

- Dịch chuyển luồng tàu ñến vị trí mới cách luồng cũ khoảng 50m, giữ nguyên 
hướng tuyến Tây Bắc - ðông Nam và có góc phương vị 147o00-327o00. Khu quay trở 
tàu D = 470m vẫn bố trí trước bến số 1 hiện tại. 

- Kết cấu công trình sử dụng là dạng ñê chắn sóng mái nghiêng phủ khối bê tông 
phức hình RAKUNA IV. Thông số và kết cấu ñê chắn sóng như sau: 

 + Cao ñộ ñỉnh ñê: +7,0m. 
 + Mặt ñê: là kết cấu tường ñỉnh. 
 + Mái dốc thân ñê m = 4/3. 
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 + Lớp phủ và lớp dưới lớp phủ: ðoạn thân ñê sử dụng khối phủ phía biển là 
các khối Rakuna có trọng lượng khối 32T, phía cảng là khối Rakuna 16T. ðối với 
ñoạn ñầu ñê sử dụng khối Rakuna có trọng lượng 32T cho cả phía biển và phía 
cảng. Lớp dưới lớp phủ sử dụng ñá hộc 1-3T cho khối 32T và 0,8 -1,6T cho khối 16T. 

 + Lớp lõi: Lớp lõi sử dụng loại ñá hỗn hợp có trọng lượng 5÷300kg. 
 + ðá ñệm: Lớp ñá ñệm dưới chân lớp ñá chống xói là ñá loại 5÷300kg ñược 

phủ toàn bộ chiều rộng hố móng. 
 + ðá chặn chân: Lăng thể ñá chặn chân là ñá hộc 0,8÷1,6T. 
 + Nền ñê chắn sóng: Xử lý nền ñất yếu bằng phương pháp cọc xi măng trộn sâu. 

 3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, công trình giao thông, cấp ñặc biệt. 
  4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 757.359 triệu ñồng. 
 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
 6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
 7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 4 năm. 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020./. 

 
  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 110/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống cầu và ñường giao thông 

 huyện Phú Lộc 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 9636/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống cầu và ñường giao thông 
huyện Phú Lộc; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của 
các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống cầu và ñường giao thông 
huyện Phú Lộc với các nội dung chủ yếu sau: 
 1. Mục tiêu ñầu tư: ðầu tư xây dựng các công trình giao thông có tính chất 
trọng ñiểm, cần thiết và cấp bách trong hệ thống quy hoạch hạ tầng giao thông của 
huyện Phú Lộc, từng bước góp phần hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông ñịa bàn 
huyện, kết nối các ñịa phương trên ñịa bàn huyện ñến các trục giao thông chính, làm 
tiền ñề phát triển kinh tế xã hội, ñảm bảo an ninh quốc phòng, kết nối các khu vực 
kinh tế,  giải quyết các vấn ñề về giao thông ñi lại, giao thông hàng hoá, tăng cường 
giao lưu nhân dân các ñịa phương trên ñịa bàn huyện và với các ñịa phương khác. 

2. Quy mô ñầu tư: ðầu tư 07 công trình giao thông trên các xã Lộc Bổn, Lộc An, 
Vinh Hiền, Giang Hải, Vinh Mỹ, Lộc Thủy và thị trấn Phú Lộc với quy mô từng công trình 
như sau: 
 2.1. Cầu và ñường giao thông liên thôn Phú Môn - Châu Thành: ðầu tư xây dựng 
công trình gồm cầu và ñường nối liền hai thôn Phú Môn và Châu Thành cụ thể: 
 Tuyến dài khoảng 590m. ðiểm ñầu nối với ñường giao thông thôn Phú Môn, 
ñiểm cuối tuyến nối với ñường giao thông thôn Châu Thành. 
 - Quy mô tuyến: Nâng cấp mặt tuyến ñê hiện có chiều dài khoảng 550m, có 
mặt cắt ngang tuyến Bn=1,0m (lề ñường) + 5,5m (mặt ñường) + 1,0m (lề ñường) 
=7,5m, kết cấu mặt Bê tông xi măng. 
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 - Cầu Phú Môn - Châu Thành có chiều dài khoảng 40m, khổ cầu 7,5m 
(0,25+7,0+0,25=7,5m); gồm 5 nhịp giản ñơn bằng bê tông cốt thép, mỗi nhịp dài 8m; 
kết cấu nhịp dầm bản bê tông cốt thép; lớp mặt cầu dùng bê tông lưới thép dày 5cm 
tại biên; lan can tay vịn làm bằng thép mạ kẽm lắp ghép; mố trụ cầu kiểu mố trụ dẻo 
bê tông cốt thép, móng cọc. Tải trọng thiết kế 0,65HL93. 
 - Bố trí lắp ñặt mới hệ thống ñảm bảo an toàn giao thông (biển báo hiệu) theo 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu ñường bộ QCVN 41:2019/BGTVT hiện hành. 
 2.2. Cầu liên thôn Hòa Vang - Hòa Mỹ:  
 - ðầu tư xây dựng Cầu vượt sông Nong chiều dài khoảng 60m, khổ cầu 8,0m= 
(0,25+7,5+0,25=8,0m); gồm 7 nhịp giản ñơn bằng bê tông cốt thép, mỗi nhịp dài 8m; 
kết cấu nhịp dầm bản bê tông cốt thép; lớp mặt cầu dùng bê tông lưới thép dày 5cm 
tại biên; lan can tay vịn làm bằng thép mạ kẽm lắp ghép; mố trụ cầu kiểu mố trụ dẻo 
bê tông cốt thép, móng cọc. Tải trọng thiết kế 0,65HL93. 
 - ðường ñầu cầu dài khoảng 150m, ñiểm ñầu giao với ñường bê tông thôn Hòa Mỹ, 
ñiểm cuối nối vào ñường LRAMP thôn Hòa Vang có mặt cắt ngang tuyến Bn=1,0m 
(lề ñường) + 5,5m (mặt ñường) + 1,0m (lề ñường) =7,5m. Kết cấu mặt ñường Bê 
tông xi măng. 
 - Bố trí lắp ñặt mới hệ thống ñảm bảo an toàn giao thông (biển báo hiệu) theo 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu ñường bộ QCVN 41:2019/BGTVT hiện hành. 
 2.3. ðường trục chính ñô thị Vinh Hiền (giai ñoạn 1):  
 - Xây dựng tuyến ñường với chiều dài 1050m theo quy hoạch, có ñiểm ñầu 
giao với quốc lộ 49B cũ, ñiểm cuối kết thúc nối vào khu dân cư. 
 - Mặt cắt ngang tuyến Bn =6,0m (hè ñường) + 7,5m (mặt ñường) + 6,0m (hè 
ñường) = 19,5m (một nửa mặt cắt quy hoạch). 
 - Kết cấu mặt ñường bằng bê tông nhựa trên móng cấp phối ñá dăm, hè ñường 
lát gạch terazo, bố trí cây xanh, hệ thống chiếu sáng. 
 - Hệ thống thoát nước dọc, ngang ñường ñảm bảo thoát nước tuyến và khu vực 
lân cận. 
 - Bố trí lắp ñặt mới hệ thống ñảm bảo an toàn giao thông (biển báo hiệu) theo 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu ñường bộ QCVN 41:2019/BGTVT hiện hành. 
 2.4. ðường trung tâm xã Giang Hải (giai ñoạn 1):  
 - Xây dựng tuyến ñường có chiều dài khoảng 3.425m, có ñiểm ñầu nối với 
Quốc lộ 49B, ñiểm cuối kết thúc ở khu vực trung tâm xã Giang Hải. 
 - Mặt cắt ngang tuyến Bn= 0,75m (lề ñường) +5,5m (mặt ñường) +0,75m (lề 
ñường) =7,0m. 
 - Kết cấu mặt ñường bằng bê tông nhựa trên móng cấp phối ñá dăm, lề ñường ñất. 
 - Hệ thống thoát nước ngang ñường ñảm bảo thoát nước tuyến và khu vực lân cận. 
 - Bố trí lắp ñặt mới hệ thống ñảm bảo an toàn giao thông (biển báo hiệu) theo 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu ñường bộ QCVN 41:2019/BGTVT hiện hành. 
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 2.5. ðường trung tâm xã Vinh Mỹ:  
 - Xây dựng tuyến ñường có chiều dài khoảng 2.200m có ñiểm ñầu giao với 
QL49B, ñiểm cuối kết thúc ở vùng bờ biển thôn 4, ñược chia  làm 02 ñoạn: 
 - ðoạn ñầu từ Km0+0.00 – Km1+200: mặt cắt ngang tuyến Bn= 1,0m (lề 
ñường) +5,5m (mặt ñường) +1,0m (lề ñường) =7,5m. 
 - ðoạn thứ hai từ Km1+200 – Km2+200: mặt cắt ngang ñường 1,0m (lề 
ñường) +3,5m (mặt ñường) +1,0m (lề ñường) =5,5m. 
 - Kết cấu mặt ñường bằng bê tông nhựa trên móng cấp phối ñá dăm, lề ñường ñất. 
 - Hệ thống thoát nước ngang ñường ñảm bảo thoát nước tuyến và khu vực lân cận. 
 - Bố trí lắp ñặt mới hệ thống ñảm bảo an toàn giao thông (biển báo hiệu) theo 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu ñường bộ QCVN 41:2019/BGTVT hiện hành. 
 2.6. ðường Nguyễn Cảnh Chân:  
 - Xây dựng tuyến ñường Nguyễn Cảnh Chân theo quy hoạch dài khoảng 802m, 
ñiểm ñầu nối ñường Lê Dõng, ñiểm cuối giao ñường Từ Dũ. 
 - Mặt cắt ngang tuyến Bn=3m (hè ñường) +7,5m (mặt ñường) +3m (hè ñường) = 13,5m; 
 - Kết cấu mặt ñường bê tông nhựa; hè ñường ñắp ñất; 
 - Công trình thoát nước ngang ñường quy mô vĩnh cửu, tải trọng thiết kế HL93 
ñảm bảo thoát nước tuyến và khu vực lân cận. 
 - Bố trí lắp ñặt mới hệ thống ñảm bảo an toàn giao thông (biển báo hiệu) theo 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu ñường bộ QCVN 41:2019/BGTVT hiện hành. 
 2.7. Cầu Rào Bại xã Lộc Thủy:  
 - ðầu tư xây dựng Cầu vượt sông Bù Lu chiều dài khoảng 60m, khổ cầu 8,0m= 
(0,25+7,5+0,25=8,0m); gồm 7 nhịp giản ñơn bằng bê tông cốt thép, mỗi nhịp dài 8m; 
kết cấu nhịp dầm bản bê tông cốt thép; lớp mặt cầu dùng bê tông lưới thép dày 5cm 
tại biên; lan can tay vịn làm bằng thép mạ kẽm lắp ghép; mố trụ cầu kiểu mố trụ dẻo 
bê tông cốt thép, móng cọc. Tải trọng thiết kế 0,65HL93. 
 - ðường ñầu cầu dài khoảng 70m, ñiểm ñầu nối với ñường Bê tông thôn An Bàng, 
ñiểm cuối nối vào ñường bê tông thôn Thủy Yên Thôn có mặt cắt ngang tuyến 
Bn=1,0m (lề ñường) + 5,5m (mặt ñường) + 1,0m (lề ñường) =7,5m. Kết cấu mặt 
ñường Bê tông xi măng. 
 - Bố trí lắp ñặt mới hệ thống ñảm bảo an toàn giao thông (biển báo hiệu) theo 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu ñường bộ QCVN 41:2019/BGTVT hiện hành. 
 3. Nhóm dự án: dự án nhóm B, công trình giao thông, cấp III.  

4. Tổng mức ñầu tư dự án: khoảng 99.001 triệu ñồng. 
 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Nhà nước. 
 6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Huyện Phú Lộc. 
 7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 04 năm kể từ ngày khởi công. 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020./. 

 
  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 

 



52 CÔNG BÁO/Số 60/Ngày 29-11-2020

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 111/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
    

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ñường ven sông Bồ, xã Quảng Phú, 

huyện Quảng ðiền 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 

 

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

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 

Xét Tờ trình số 9638/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ñường ven sông 
Bồ, xã Quảng Phú, huyện Quảng ðiền; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách 
và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ñường ven sông 
Bồ, xã Quảng Phú, huyện Quảng ðiền với các nội dung chủ yếu sau: 

 1. Mục tiêu ñầu tư: Nhằm tạo thành hệ thống giao thông ñồng bộ và hoàn 
chỉnh; giải quyết nhu cầu về giao thông hàng hóa, giao thông ñi lại cho người dân 
nhất là vào mùa mưa lũ; phân chia dòng lưu lượng làm giảm áp lực ñối với các trục 
ñường sẵn có, từ ñó hạn chế ñược sự ùn tắc và tai nạn giao thông; tạo ñiều kiện giãn dân 
và mở rộng khu trung tâm huyện, tạo môi trường cảnh quan xanh sạch ñẹp, tạo ñiều kiện 
ñể phát triển kinh tế - xã hội.  

 2. Quy mô ñầu tư:   
Tuyến có ñiểm ñầu tại ðường Tỉnh 11A, ñi dọc theo sông Bồ, xã Quảng Phú, 

chiều dài toàn tuyến: Khoảng 4.550m theo tiêu chuẩn ñường ñô thị. 
- Nền ñường: Bn = (3,0+7,5+3,0)m=13,5m. 
- Kết cấu mặt ñường bê tông nhựa. 
- Xây dựng vỉa hè, cây xanh, ñiện chiếu sáng và cống thoát nước. 
- Bố trí lắp ñặt mới hệ thống ñảm bảo an toàn giao thông theo quy ñịnh. 
 3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, công trình giao thông, cấp III.  
 4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 109.744 triệu ñồng. 
 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
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6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Xã Quảng Phú, huyện Quảng ðiền. 
7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 04 năm kể từ ngày khởi công. 
 ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 112/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống ñiện chiếu sáng QL1  

ñoạn qua huyện Phú Lộc 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 10188/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự Hệ thống ñiện chiếu sáng QL1 
ñoạn qua huyện Phú Lộc; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến 
thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống ñiện chiếu sáng QL1 ñoạn 
qua huyện Phú Lộc với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư: Hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông và ñáp ứng nhu cầu 
chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 1 nhằm phát triển hạ tầng ñô thị, giảm thiểu tai nạn giao 
thông, ñảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội. 

 2. Quy mô ñầu tư:  

ðầu tư xây dựng hệ thống ñiện chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 1 với tổng chiều 
dài 35km (ñoạn từ Trạm thu phí Phú Bài ñến thị trấn Lăng Cô). 

- Sử dụng cột ñèn chuyên dụng bằng thép, ñèn Led ñảm bảo công suất chiếu sáng. 

- Xây dựng ñường dây trung, hạ thế và trạm biến áp ñảm bảo cấp ñiện chiếu sáng. 

 3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp II.  

 4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 87.000 triệu ñồng. 

 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 

 6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Huyện Phú Lộc. 

 7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 04 năm kể từ ngày khởi công. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020./. 

 
  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 113/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Cải tạo bãi chôn lấp số 2 Thủy Phương 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 

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

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật ðầu tư công; 

Xét Tờ trình số 8592/TTr-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Cải tạo bãi chôn lấp số 2 Thủy Phương; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Cải tạo bãi chôn lấp số 2 
Thủy Phương với các nội dung như sau: 

1. Nội dung quy mô ñầu tư ñiều chỉnh: Nâng cấp hệ thống xử lý nước rỉ rác: 
xây dựng hệ thống xử lý nước rỉ rác với công suất 215m3/ngày ñêm với các thông số 
như sau: 

a) Dây chuyền công nghệ xử lý: Nước rỉ rác từ bãi chôn lấp ñược thu gom về 
hồ làm thoáng hiện có; nước thải sẽ bơm lên bể tách dầu mỡ ñể loại bỏ dầu mỡ 
ra khỏi nước thải, sau ñó, nước thải sẽ tự chảy qua bể ñiều hòa; từ bể ñiều hòa nước 
thải sẽ bơm lên hệ hóa lý bậc 1 (bể tuyển nổi DAF) nhằm loại bỏ chất rắn lơ lửng và 
COD có trong nước; phần nước trong sẽ chảy sang cụm bể hóa lý 2 ñể xử lý các ion 
kim loại nặng và loại bỏ thêm hàm lượng cặn còn trong nước; tiếp theo, nước thải sẽ 
chảy sang bể trung gian RO; từ bể trung gian RO nước thải sẽ ñược bơm vào hệ 
thống TSRO; nước sạch của hệ thống TSRO sẽ tiếp tục ñược bơm qua hệ thống 
SPRO; phần nước sạch sau xử lý sẽ ñược dẫn về hồ sinh học hiện hữu (hồ lắng 
hiện có) và theo ñường ống dẫn ra mương thoát nước. Nước sau xử lý ñạt cột A 
QCVN 40:2011/BTNMT và cột A QCVN 25:2009/BTNMT. 

b) Các hạng mục ñầu tư chủ yếu: 
- Cụm bể xử lý: Bể thu gom nước thải, bể tách dầu mỡ, bể ñiều hòa, bể tuyển 

nổi, bể trung hòa, bể keo tụ, bể tạo bông, bể lắng, bể trung gian RO, bể nén bùn, bể 
chứa nước sau RO, bể chứa dòng cô ñặc. 
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- Khu nhà xử lý: Nhà ñặt hệ thống RO kết hợp ñiều hành, nhà hóa chất, nhà xử 
lý bùn. 

- Hệ thống quan trắc nước thải tự ñộng. 
- Hệ thống ñường ống và các thiết bị công nghệ ñi kèm. 
2. Tổng mức ñầu tư: khoảng 38.448 triệu ñồng, trong ñó: 
- Hạng mục Cải tạo ô chôn lấp (ñã hoàn thành):  12.120 triệu ñồng. 
- Hạng mục Nâng cấp hệ thống xử lý nước rỉ rác: 26.328 triệu ñồng. 
3. Thời gian thực hiện dự án: ðến năm 2021. 
ðiều 2. Các nội dung khác ñã ñược phê duyệt trước ñây không trái với ðiều 1 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp chuyên ñề lần thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 11năm 2020./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 114/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Bãi chôn lấp rác dự phòng Phú Sơn 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 8995/TTr-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Bãi chôn lấp rác dự phòng 
Phú Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các 
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Bãi chôn lấp rác dự phòng Phú Sơn 
với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư: ðảm bảo sau năm 2022 có sẵn bãi chôn lấp rác dự phòng 
tại khu xử lý rác Phú Sơn khi các bãi rác khác ñóng cửa; hoàn thành mục tiêu Xử lý 
triệt ñể ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt trên ñịa bàn thành phố Huế và 
vùng phụ cận.  

2. Quy mô ñầu tư:  
a) Quy mô ñầu tư: 
Quy mô chôn lấp ñáp ứng năng lực tiếp nhận rác trong khoảng 4 năm với công 

suất 195 tấn rác tươi/ ngày ñêm. 
- Diện tích khu vực quy hoạch khoảng 5,38ha. 
- Dung tích bãi chôn lấp khoảng 300.000m³. 
- Hố ga và hệ thống thu gom nước rỉ rác: nước rỉ rác sẽ ñược thu gom và ñấu 

nối sang hệ thống xử lý nước rỉ rác xây dựng ở Dự án Xử lý triệt ñể ô nhiễm môi trường 
do rác thải sinh hoạt trên ñịa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận. 

- ðường giao thông vận hành quanh bãi rác. 
- Mương thu nước mưa trên ñỉnh bãi, hệ thống hố tiêu năng khe tụ thủy và 

mương dẫn dòng. 
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- Hệ thống cấp ñiện, ñiện chiếu sáng quanh bãi rác, cấp nước, hệ thống PCCC 
và hệ thống cây xanh. 

b) Các hạng mục thiết yếu khác: Không ñầu tư trong phạm vi dự án này, kết hợp 
dùng chung với hệ thống ñã ñược ñầu tư ở ở Dự án Xử lý triệt ñể ô nhiễm môi trường 
do rác thải sinh hoạt trên ñịa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận ñang ñược ñầu tư 
gồm: hệ thống xử lý nước rỉ rác và các hạng mục phụ trợ. 

3. Nhóm dự án: nhóm C. 
4. Tổng mức ñầu tư dự án:  28.733 triệu ñồng. 
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Khu xử lý chất thải rắn tập trung Phú Sơn, xã 

Phú Sơn, thị xã Hương Thủy. 
7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 03 năm. 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020./. 

 
  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 115/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
   
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu vực Thủy Biều giai ñoạn 1 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 9394/TTr-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu vực 
Thủy Biều giai ñoạn 1; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận 
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu vực Thủy Biều 
giai ñoạn 1 với các nội dung chủ yếu sau: 

 1. Mục tiêu ñầu tư: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch ñược 
duyệt, góp phần chỉnh trang ñô thị, cải thiện môi trường sống của người dân, tạo ñiều 
kiện thu hút nhà ñầu tư, thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực, ñồng thời tạo 
quỹ ñất một phần ñể bố trí tái ñịnh cư và một phần bán ñấu giá tạo nguồn thu ngân 
sách tỉnh. 
 2. Quy mô ñầu tư: 

- Diện tích sử dụng ñất: Khoảng 11,5ha. 

- San nền, cắm mốc phân lô trên toàn bộ khu vực phân lô ñất ở. 

- ðường giao thông: 

+ Xây dựng tuyến ñối ngoại (kết nối khu vực dự án với ñường Bùi Thị Xuân) 
và các tuyến nội bộ trong khu dân cư với các dạng mặt cắt sau:  

* Tuyến trục chính: 8,0+7,5+5,0+7,5+8,0=36,0m. 

* Tuyến ñường liên khu vực: 4,5+10,5+4,5=19,5m. 

* Các tuyến ñường nội bộ và tuyến kết nối ñối ngoại theo quy hoạch ñược duyệt. 

+ Kết cấu mặt ñường: Mặt ñường cấp cao A1 bằng bê tông nhựa trên lớp móng 
cấp phối ñá dăm. 
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 - Hạ tầng kỹ thuật: ðầu tư xây dựng hè phố, công viên cây xanh, hệ thống cấp 
nước, chữa cháy, thoát nước mưa và nước thải, hệ thống cấp ñiện, ñiện chiếu sáng, 
viễn thông và thông tin liên lạc ñáp ứng nhu cầu sử dụng. 
 3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.  
 4. Tổng mức ñầu tư dự án: 150.978 triệu ñồng. 
 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
 6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Phường Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 
 7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 04 năm. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020./. 

 
  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 116/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
   
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Cấp nước nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế  

giai ñoạn 2021-2025 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 

 

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

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 9529/TTr-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án cấp nước nông thôn tỉnh Thừa 
Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến 
thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án cấp nước nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2021-2025 với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư:  
Nâng cao năng lực cấp nước, ñảm bảo an ninh nước sạch, xây dựng hoàn chỉnh 

hệ thống hạ tầng cấp nước của tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần nâng tỉ lệ người dân 
dùng nước sạch ñạt gần 100% dân số theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 
năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế ñến năm 2030, tầm nhìn 
ñến năm 2045, phấn ñấu ñưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương 
vào năm 2025.  

2. Quy mô ñầu tư: gồm 9 hạng mục như sau: 
a) Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn A Lưới và các xã phụ cận: 
- Nâng cấp Nhà máy xử lý nước sạch A Lưới công suất 2.000 m3/ngñ lên công 

suất 4.000 m3/ngñ: Lắp ñặt tuyến ống nước thô D160 HDPE dài khoảng 1.100m và 
phụ kiện thiết bị ñi kèm, thay thế cho tuyến ống nước thô D110 HDPE từ ñập phụ 
suối Tà Rê; xây dựng và lắp ñặt thiết bị nâng cấp khu xử lý nước sạch công suất 
2.000 m3/ngñ lên công suất 4.000 m3/ngñ; bể chứa nước sạch 2.000m3 tại khu xử lý; 
xây dựng mới và lắp ñặt thiết bị nhà ñiều hành, phần ñiện nhà ñiều hành, bể tự hoại 
và các hạng mục phụ trợ gồm: cổng, hàng rào, hệ thống thoát nước, san nền, sân vườn, 
ñường nội bộ, nhà ñặt máy phát ñiện dự phòng, nhà ñể xe máy. 
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- Xây dựng mới Nhà máy xử lý nước sạch A Nô công suất 2.000 m3/ngñ: Xây 
dựng ñập dâng và lắp ñặt tuyến ống nước thô DN200 thép, D225 HDPE chiều dài 
khoảng 430m và phụ kiện thiết bị ñi kèm; xây dựng và lắp ñặt thiết bị khu xử lý nước 
sạch công suất 2.000 m3/ngñ; bể chứa nước sạch 500m3 tại khu xử lý và bể 100m3 súc 
lọc; xây dựng và lắp ñặt thiết bị nhà ñiều hành, phần ñiện nhà ñiều hành, bể tự hoại 
và các hạng mục phụ trợ gồm: cổng, hàng rào, hệ thống thoát nước, san nền, sân vườn, 
ñường vườn nội bộ, nhà ñặt máy phát ñiện dự phòng, nhà ñể xe máy. 

- Mạng lưới tuyến ống truyền tải và phân phối: Lắp ñặt mới các tuyến ống 
D90-D280 HDPE và phụ kiện thiết bị ñi kèm tại thị trấn A Lưới và các xã phụ cận 
với tổng chiều dài khoảng 25.700m. 

b) Nâng cấp, mở rộng tuyến ống truyền tải nước sạch D225 HDPE L=3,4km qua 
phá Tam Giang từ xã Phú Xuân qua xã Phú Diên, huyện Phú Vang. 

- Theo quy hoạch, tuyến ống có ñường kính D315 mm HDPE; phân kỳ ñầu tư 
giai ñoạn này: lắp ñặt mới tuyến ống D225 HDPE và phụ tùng tại các xã Phú Xuân, 
Phú Diên với tổng chiều dài khoảng 3.400m; 

- Lắp ñặt thiết bị ñồng hồ ñiện từ D300 và phụ tùng. 
c) Xây dựng Trạm trung chuyển, ñiều áp xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc: 
- Xây dựng Bể chứa nước sạch dung tích 3.500m3; 
- Xây dựng Nhà ñiều hành, trạm bơm nước sạch; 
- Lắp ñặt thiết bị, tuyến ống nội bộ, kết nối vào mạng lưới hiện có; 
- Các hạng mục phụ trợ: cổng, hàng rào, sân vườn, ñường nội bộ, san nền. 
d) Nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước sạch các xã: Giang Hải, Lộc Bổn, 

Lộc Sơn, Lộc Vĩnh, Lộc Trì, Lộc Hòa, Lộc Thủy, Vinh Hưng, Vinh Hiền thuộc huyện 
Phú Lộc: 

Xây dựng mạng lưới tuyến ống truyền tải nước sạch HDPE D90, 75, 63, 50 có 
tổng chiều dài khoảng L = 17.600 m. 

ñ) Nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước sạch thôn Phú Mậu, xã Hương Phú, 
huyện Nam ðông: 

- Lắp ñặt tuyến ống nước sạch D50 ~ 90 HDPE và phụ tùng có tổng chiều dài 9.500m.  
- Lắp ñặt khoảng 112 ñồng hồ nước mới; 
- Lắp ñặt 02 máy bơm tăng áp: 01 máy hoạt ñộng, 01 máy dự phòng; 
- Lắp ñặt 02 bồn tăng áp lực (2*10m3 mỗi bồn); 
- Lắp ñặt 01 ñồng hồ ñiện từ DN80. 
e) Nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước sạch các xã: Lâm ðớt, Hương Phong 

thuộc huyện A Lưới 
- Xây dựng mạng lưới tuyến ống truyền tải nước sạch HDPE D160, 110, 90, 75, 

63, 50 có tổng chiều dài L = 17.150 m. 
- Lắp ñặt mới ñồng hồ: 1380 cái. 
- Lắp ñặt bồn lọc áp lực + phụ kiện + bình châm Clo viên: 4 bồn. 
- Tận dụng, cải tạo ñập dâng và chống thấm bể chứa Tam Lanh và La Tưng, xã 

Lâm ðớt. Tận dụng các tuyến ống, thay thế ñường ống, phụ kiện hư hỏng. 
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g) Nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước sạch các xã: ðiền Hương, ðiền Môn, 
ðiền Lộc, Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương, Phong Thu, Phong An, Phong Hiền, 
Phong Xuân, Phong Mỹ thuộc huyện Phong ðiền: 

- Lắp ñặt mới tuyến ống D50~D110 HDPE và phụ tùng tại các xã nêu trên với 
tổng chiều dài khoảng 21.450 m. 

h) Nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước sạch các xã: Quảng Công, Quảng Thái, 
Quảng Lợi, Quảng Phước, Quảng Vinh, Quảng Phú, Quảng Thọ, Quảng An, 
Quảng Thành thuộc huyện Quảng ðiền: 

- Lắp ñặt mới tuyến ống D50~D160 HDPE và phụ tùng tại các xã nêu trên với 
tổng chiều dài khoảng 16.200m. 

i) Nâng cấp mở rộng mạng lưới cấp nước sạch các xã: Hương Toàn, Hương Thọ, 
Bình Thành, Bình Tiến, Hương Bình thuộc thị xã Hương Trà: 

- Lắp ñặt mới tuyến ống D63~D75 HDPE và phụ tùng tại các xã nêu trên với 
tổng chiều dài khoảng 9.500m. 

3. Nhóm dự án: nhóm B. 

4. Tổng mức ñầu tư dự án:  133.927 triệu ñồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn:  

- Vốn Ngân sách tỉnh: 99.016 triệu ñồng. 

- Vốn Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế: 34.911 triệu ñồng. 

TT Danh mục dự án ñầu tư 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Tổng 
mức ñầu 

tư (dự 
kiến) 

Cơ cấu nguồn vốn ñầu tư 
dự kiến hỗ trợ theo Thông 

tư 37/2014/TTLT-
BNNPTNT-BTC-BKHðT 
Vốn ngân 
sách tỉnh  

Vốn cty Cấp 
nước 

 TỔNG CỘNG  133.927 99.016 34.911 

1 
Nâng cấp, mở rộng HTCN 
thị trấn A Lưới và các xã 
phụ cận 

A Lưới 63.558 41.375 22.183 

2 

Tuyến ống truyền tải nước 
sạch D225 HDPE L=3,4km 
băng phá Tam Giang từ xã 
Phú Xuân qua xã Phú Diên, 
huyện Phú Vang 

Phú 
Vang 

10.484 9.436 1.048 

3 
Trạm TCðA Vinh Hưng, 
huyện Phú Lộc 

Phú Lộc 16.074 12.055 4.018 

4 

Nâng cấp mở rộng MLCN 
sạch xã Vinh Hưng, Lộc 
Bổn, Lộc Sơn, Vinh Hiền, 
Lộc Vĩnh, Vinh Giang, Lộc 
Trì, Lộc Hòa, Lộc Thủy 
huyện Phú Lộc 

Phú Lộc 6.646 5.217 1.429 
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TT Danh mục dự án ñầu tư 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Tổng 
mức ñầu 

tư (dự 
kiến) 

Cơ cấu nguồn vốn ñầu tư 
dự kiến hỗ trợ theo Thông 

tư 37/2014/TTLT-
BNNPTNT-BTC-BKHðT 
Vốn ngân 
sách tỉnh  

Vốn cty Cấp 
nước 

5 
Mạng lưới cấp nước thôn 
Phú Mậu, xã Hương Phú, 
huyện Nam ðông 

Nam 
ðông 

3.004 2.253 751 

6 
Nâng cấp, mở rộng MLCN 
sạch xã Hương Phong, Lâm 
ðớt huyện A Lưới 

A Lưới 15.525 13.508 2.016 

7 

Nâng cấp mở rộng MLCN 
sạch xã ðiền Hương, ðiền 
Môn, ðiền Lộc, ðiền Hải, 
Phong Hải, Phong Hòa, 
Phong Bình, Phong Chương, 
Phong Thu, Phong An, 
Phong Hiền, Phong Xuân, 
Phong Mỹ huyện Phong ðiền 

Phong 
ðiền 

8.498 6.994 1.504 

8 

Nâng cấp mở rộng MLCN 
sạch xã Quảng Công, 
Quảng Thái, Quảng Lợi, 
Quảng Phước, Quảng Vinh, 
Quảng Phú, Quảng Thọ, 
Quảng An, Quảng Thành 
huyện Quảng ðiền 

Quảng 
ðiền 

6.947 5.784 1.163 

9 

Nâng cấp mở rộng MLCN 
sạch xã Hương Toàn, 
Hương Thọ, Bình Thành, 
Bình ðiền, Hương Bình TX 
Hương Trà 

Hương 
Trà 

3.192 2.394 798 

7. ðịa ñiểm thực hiện dự án: các huyện: A Lưới, Nam ðông, Phú Lộc, Phú Vang, 
Phong ðiền, Quảng ðiền và thị xã Hương Trà. 

8. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 04 năm. 

9. Nội dung khác: Dự án sau khi hoàn thành ñưa vào sử dụng ñược phê duyệt 
quyết toán hoàn thành, bàn giao cho Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế và 
thực hiện quản lý theo quy ñịnh tại Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 
năm 2013 của Bộ Tài chính và Quyết ñịnh số 1306/Qð-UBND ngày 15 tháng 6 
năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, Kỳ 
họp chuyên ñề lần thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020./. 

 
  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 

 



CÔNG BÁO/Số 60/Ngày 29-11-2020 67

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 117/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng khu công nghiệp kỹ thuật cao Khu kinh tế 

Chân Mây - Lăng Cô 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 

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

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 

Xét Tờ trình số 9621/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng khu công nghiệp kỹ thuật 
cao Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và 
ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng khu công nghiệp kỹ thuật 
cao Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô với các nội dung chủ yếu sau: 
 1. Mục tiêu ñầu tư: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo ñiều kiện 
thuận lợi thu hút ñầu tư xây dựng khu công nghiệp kỹ thuật cao khu kinh tế Chân Mây 
- Lăng Cô. 
 2. Quy mô ñầu tư:  

ðầu tư xây dựng phân kỳ hai tuyến ñường với tổng chiều dài khoảng 4.554m 
như sau: 
 - Kết cấu mặt ñường cấp cao A1 bằng bê tông nhựa rải nóng, mô - ñuyn ñàn hồi 
Eyc≥155Mpa. 
 - Tải trọng trục thiết kế mặt ñường: Trục 12T. 
 - Quy mô công trình: Vĩnh cửu.  
 - Xây dựng các cống hộp băng qua ñường tại các vị trí thoát nước tạm thời. 
Khổ công trình bằng bằng chiều rộng nền ñường, tải trọng thiết kế HL-93. 
 - Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, hào kỹ thuật 01 bên (phía ñất quy hoạch 
xây dựng Khu công nghệ cao), hệ thống cấp ñiện và ñiện chiếu sáng. 
 - Bố trí lắp ñặt mới hệ thống ñảm bảo an toàn giao thông (vạch sơn, biển báo, 
cọc tiêu, tôn hạ lan,...) theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu ñường bộ 
QCVN 41:2019/BGTVT. 
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- Tuyến trục trung tâm: Chiều dài tuyến khoảng 1.908m, ñiểm ñầu giao Quốc lộ 
1A tại Nút N2 (Km873+700), ñiểm cuối giao tại nút N30. Nền ñường rộng 49,5m 
(theo quy hoạch là 60m); làn xe chính rộng 2x7,5m; giải phân cách giữa rộng 18m, lề 
ñất phía trái rộng 3m, lề ñất phía phải rộng 13,5m. Mặt cắt ngang ñường như sau: 
 + Mặt cắt ngang 1-1 tuyến trục Trung tâm theo QH chi tiết khu ñô thị Chân Mây 
(tỉ lệ 1/2000) ñã ñược duyệt (B=60m): 

Bqh = 4,5+6,0+3,0+7,5+5,0+8,0+5,0+7,5+3,0+6,0+4,5=60m 
 + Mặt cắt ngang ñường ñầu tư phân kỳ trong giai ñoạn này: 

Bnền=3,0+7,5+18,0+7,5+13,50=49,50m. 
- Tuyến 2: Chiều dài tuyến khoảng 2.646m, ñiểm ñầu giao tuyến trục trung tâm 

tại Nút N31, ñiểm cuối giao tại nút N30. Nền ñường rộng 17,5m (theo quy hoạch là 
32m); làn xe chính rộng 10m; lề ñất phía trái rộng 4,5m, lề ñất phía phải rộng 3m. 
Mặt cắt ngang ñường như sau: 

+ Mặt cắt ngang 2-2 tuyến 2 theo QH chi tiết khu ñô thị Chân Mây (tỉ lệ 
1/2000) ñã ñược duyệt (B=32m): 

Bqh = 4,5+10,0+3,0+10,0+4,50=32m 
+ Mặt cắt ngang ñường ñầu tư phân kỳ trong giai ñoạn này: 
Bnền=4,5+10,0+3,0=17,50m. 

 3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, công trình giao thông, cấp II.  
 4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 449.502 triệu ñồng. 
 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
 6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 04 năm kể từ ngày khởi công. 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020./. 

 

  
CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 118/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
   
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ di tích Ưng Bình tại  

Châu Hương Viên 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 9212/TTr-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ di tích Ưng Bình tại 
Châu Hương Viên; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận 
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ di tích Ưng Bình tại 
Châu Hương Viên với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư: Nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, góp phần 
bảo tồn những giá trị văn hóa Huế ñặc sắc và xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế trở 
thành ñô thị di sản trong tương lai. 

2. Quy mô ñầu tư: 

a) Hạ giải toàn bộ di tích; chống mối mọt toàn bộ khu vực di tích; tu bổ, tôn tạo, 
phục dựng lại toàn bộ di tích. 

b) Cải tạo, nâng cấp các hạng mục phụ trợ: khu vệ sinh, sân vườn, hệ thống cấp 
thoát nước; lắp ñặt hệ thống ñiện chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, chống sét, thiết bị 
an ninh theo tiêu chuẩn. 

3. Nhóm dự án: Nhóm C. 

4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 10.400 triệu ñồng. 

5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Nhà nước.   

6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 3 năm. 
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020./. 

 
  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 

 



CÔNG BÁO/Số 60/Ngày 29-11-2020 71

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 119/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Văn phòng làm việc các khối ñoàn thể 

 tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 9393/TTr-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Văn phòng làm việc các khối 
ñoàn thể tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến 
thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Văn phòng làm việc các khối ñoàn thể 
tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư:  
- Giải quyết nhu cầu bức thiết trụ sở làm việc của các khối ñoàn thể tỉnh ñang 

còn thiếu về ñiều kiện văn phòng làm việc theo tiêu chuẩn, ñịnh mức quy ñịnh; bố trí 
sắp xếp lại trụ sở cơ quan phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công việc và ñịnh hướng 
phát triển chung của tỉnh. 

- Thực hiện yêu cầu hiện ñại hóa nền hành chính nhà nước; tạo thuận lợi cho 
các tổ chức, cá nhân liên hệ công việc.  

- Góp phần hoàn thiện ñồ án quy hoạch khu ñô thị hành chính tỉnh. 
2. Quy mô ñầu tư:  
Xây dựng và lắp ñặt trang thiết bị các khối nhà 04 tầng gồm: khối nhà 03B, 

GT-03A, GT-03B và một phần khối 03A, 03C; tổng diện tích sàn khoảng 6.860m2, 
ñáp ứng khoảng 207 người làm việc. Thông số kỹ thuật chính: hệ móng, khung, sàn, 
lõi thang máy bằng bê tông cốt thép; xây tường bao che và tường ngăn; hệ thống 
ñiều hòa không khí và thông gió, hệ thống chữa cháy và báo cháy tự ñộng, hệ thống 
camera, hệ thống mạng ñiện thoại và vi tính, hệ thống chống sét, hệ thống ñiện và 
cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy trong nhà theo nhu cầu và yêu cầu kỹ thuật. 

3. Nhóm dự án: Nhóm B. 
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4. Tổng mức ñầu tư dự án: khoảng 88.000 triệu ñồng. 
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Khu A, thuộc Khu ðô thị mới An Vân Dương.  
7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 04 năm. 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 120/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Văn phòng làm việc các cơ quan hành chính tỉnh 

Thừa Thiên Huế (nơi làm việc của các Sở còn lại) 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 9211/TTr-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Văn phòng làm việc các cơ quan 
hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế (nơi làm việc của các Sở còn lại); Báo cáo thẩm tra 
của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Văn phòng làm việc các cơ quan 
hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế (nơi làm việc của các Sở còn lại) với các nội dung 
chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư:  
- Tạo bước ñột phá cho chính quyền trong công cuộc cải cách hành chính, tiến tới 

một nền hành chính minh bạch, hiện ñại; ñóng góp trong việc tạo ñộng lực thúc ñẩy 
sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà; 

- Bảo ñảm thực hiện tốt chức năng tập trung hành chính về một mối, tạo ñiều 
kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân thực hiện giao dịch hành chính công, liên hệ 
công tác và các công việc liên quan; tạo sự kết nối cơ ñộng giữa các sở, ban ngành; 

- ðáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất làm việc cho một số cơ quan, ñơn vị thuộc 
Ủy ban nhân dân tỉnh chưa ñủ ñiều kiện làm việc. 

2. Quy mô ñầu tư:  
Xây dựng và lắp ñặt thiết bị các khối nhà gồm: khối nhà 07A, 07B và 07C  với 

diện tích sàn khoảng 10.557m2, ñáp ứng khoảng 310 người làm việc. Thông số kỹ 
thuật chính: hệ móng, khung, sàn, lõi thang máy bằng bê tông cốt thép; xây tường 
bao che và tường ngăn; hệ thống ñiều hòa không khí và thông gió, hệ thống chữa 
cháy và báo cháy tự ñộng, hệ thống camera, hệ thống mạng ñiện thoại và vi tính, hệ 
thống chống sét, hệ thống ñiện và cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy trong nhà 
theo yêu cầu kỹ thuật. 
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3. Nhóm dự án: Nhóm B. 
4. Tổng mức ñầu tư: Khoảng 137.000 triệu ñồng. 
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Khu A, thuộc Khu ðô thị mới An Vân Dương.  
8. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 04 năm. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020./. 
  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 121/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
   

 
NGHỊ QUYẾT 

Về chủ trương ñầu tư dự án Văn phòng làm việc các cơ quan sự nghiệp 
 tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 9210/TTr-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Văn phòng làm việc các cơ quan 
sự nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý 
kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Văn phòng làm việc các cơ quan 
sự ngiệp tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư:  
- Giải quyết nhu cầu bức thiết trụ sở làm việc của các cơ quan sự nghiệp tỉnh 

ñang còn thiếu về ñiều kiện văn phòng làm việc theo tiêu chuẩn, ñịnh mức quy ñịnh; 
bố trí sắp xếp lại trụ sở cơ quan phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công việc và ñịnh 
hướng phát triển chung của tỉnh. 

- Thực hiện yêu cầu hiện ñại hóa nền hành chính nhà nước; tạo thuận lợi cho 
các tổ chức, cá nhân liên hệ công việc.  

- Góp phần hoàn thiện ñồ án quy hoạch khu ñô thị hành chính tỉnh. 
2. Quy mô ñầu tư:  
Xây dựng và lắp ñặt trang thiết bị các khối nhà gồm: khối nhà 05, 8A, 8B, 8C, 

9A, 9B, 9C, 9D với diện tích sàn khoảng 29.502m2, ñáp ứng khoảng 873 người làm việc. 
Thông số kỹ thuật chính: hệ móng, khung, sàn, lõi thang máy bằng bê tông cốt thép; 
xây tường bao che và tường ngăn; hệ thống ñiều hòa không khí và thông gió, hệ thống 
chữa cháy và báo cháy tự ñộng, hệ thống camera, hệ thống mạng ñiện thoại và vi tính, 
hệ thống chống sét, hệ thống ñiện và cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy trong nhà 
theo nhu cầu và yêu cầu kỹ thuật. 
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 3. Nhóm dự án: Nhóm B. 
4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 383.000 triệu ñồng. 
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Khu A, thuộc Khu ðô thị mới An Vân Dương.  
7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 04 năm. 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020./. 

 
  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 

 



CÔNG BÁO/Số 60/Ngày 29-11-2020 77

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 122/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh thuộc khu B - Khu 

ðô thị hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 7912/TTr-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh thuộc khu 
B - Khu ðô thị hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân 
sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh thuộc 
khu B - Khu ðô thị hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư: Bảo ñảm cơ sở vật chất phụ vụ cho công tác văn thư lưu trữ, 
công tác bảo quản, quản lý các loại hình tài liệu theo chế ñộ lưu trữ vĩnh viễn. Tạo 
khuôn viên, môi trường sinh hoạt văn hóa cộng ñồng qua các hoạt ñộng triển lãm, 
trưng bày, khai thác sử dụng tài liệu tại chỗ, phục vụ cho các tổ chức, cá nhân trong 
và ngoài nước, góp phần xây dựng kiến trúc thượng tầng khu B - ðô thị hành chính tỉnh. 

2. Quy mô ñầu tư:   

a) Phần xây dựng: Xây dựng công trình ñáp ứng quy mô sử dụng khoảng 16 km 
giá tài liệu, tổng diện tích sàn khoảng 10.543m2, gồm 2 khối công trình liền kề nhau: 

- Khối 01 diện tích sàn khoảng 6.753m2, chức năng kho lưu trữ và một phần 
của bộ phận xử lý nghiệp vụ lưu trữ, hành chính. Kết cấu chính: hệ móng, cột, dầm 
sàn BTCT; tường xây gạch, sơn nước; nền lát gạch; cửa các phòng kho lưu trữ dùng 
cửa chuyên dụng. 

- Khối 02 diện tích sàn 3.790m2, chức năng của bộ phận xử lý nghiệp vụ lưu 
trữ, hành chính và phục vụ công chúng. Kết cấu chính: hệ móng, cột, dầm sàn BTCT; 
tường xây gạch, sơn nước; nền lát gạch. 
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b) Hệ thống kỹ thuật: Hệ thống ñiều hòa không khí; hệ thống báo cháy, chữa 
cháy tự ñộng; hệ thống camera quan sát; hệ thống chống ñột nhập; thang máy; hệ thống 
thông tin liên lạc (ñiện thoại, vi tính) và một số hệ thống kỹ thuật chuyên ngành khác 
ñảm bảo yêu cầu kỹ thuật, ñáp ứng nhu cầu sử dụng. 

c) Trang thiết bị: Trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn; thiết bị PCCC 
theo yêu cầu. 

3. Nhóm dự án: Nhóm B.  

4. Tổng mức ñầu tư: Khoảng 132.000 triệu ñồng. 

5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Nhà nước. 

6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Khu B – Khu ðô thị hành chính tỉnh. 

7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 04 năm. 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020./. 

 
  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 123/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 

Về chủ trương ñầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, 
mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 9395/TTr-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trung tâm 
Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của 
Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm 
thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư:  
- Nâng cao năng lực kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và an toàn thực phẩm của 

Trung tâm, ñảm bảo cho Trung tâm ñủ năng lực thực hiện nhiệm vụ kiểm nghiệm 
phục vụ quản lý nhà nước về dược phẩm, mỹ phẩm và an toàn thực phẩm trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế, ñồng thời có khả năng tăng cường cho các tỉnh ở khu vực miền 
Nam Trung bộ, ñặc biệt khi có các sự cố về an toàn thực phẩm và môi trường xảy ra. 

- Tiến tới xây dựng Trung tâm thành ñơn vị kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm, 
thực phẩm và trang thiết bị y tế khu vực miền Trung. 

- Góp phần thực hiện di dời trụ sở theo quy hoạch và ñịnh hướng phát triển 
của tỉnh. 

2. Quy mô ñầu tư:  
a) Phần cải tạo: 
Cải tạo khối nhà 5 tầng hiện có ñể bố trí khu vực hành chính và các khoa kiểm ñịnh 

thiết bị y tế và khoa kiểm nghiệm dược lý. Phương án cải tạo:  
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- Tháo dỡ, lắp dựng một số vách ngăn giữa các phòng ñể bố trí phòng làm việc 
phù hợp. 

- Tháo dỡ mái hiện trạng, thay mới xà gồ thép, lợp mới mái tôn. 
- Chống thấm sê nô mái, thay mái sảnh. 
- Xây buồng thang ñể lắp dựng thang máy, xây bổ sung cầu thang kỹ thuật từ 

tầng 5 lên phòng kỹ thuật thang máy, bổ sung cầu thang thép ngoài trời phục vụ thoát 
nạn khi có sự cố cháy nổ. 

- Tháo dỡ và bố trí lại 01 phòng vệ sinh. 
- Sơn lại toàn bộ nhà, sơn lại hệ thống cửa gỗ, lắp mới một số cửa. 
- Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp lại hệ thống ñiện, cấp thoát nước toàn nhà. Hệ 

thống thông tin liên lạc, chống sét, phòng cháy chữa cháy ñảm bảo yêu cầu sử dụng. 
b) Phần xây mới: 
Xây mới khối nhà làm việc có diện tích sàn khoảng 2.867m2. Bố trí chức năng 

kỹ thuật kiểm nghiệm phù hợp cho các khoa. Thông số kỹ thuật chính: Móng cọc bê 
tông cốt thép, khung, cột, dầm, sàn bê tông cốt thép toàn khối; tường xây gạch, sơn 
nước; nền lát gạch, cửa nhôm kính cao cấp, trần dùng các vật liệu ñặc thù phù hợp 
yêu cầu chuyên môn; mái lợp tôn chống nóng trên hệ xà gồ thép; hệ thống ñiện, cấp 
thoát nước, thông tin liên lạc, chống sét theo tiêu chuẩn, ñáp ứng yêu cầu sử dụng. 

c) Các hạng mục phụ trợ: 
- Tháo dỡ: 01 nhà xe 02 bánh và 01 nhà xe ô tô, hàng rào hiện trạng ngăn giữa 

khu ñất Trung tâm Giám ñịnh chất lượng xây dựng cũ và khu ñất mở rộng, hàng rào 
mặt trước ñường ðiềm Phùng Thị trên cả hai khu ñất.  

- Xây mới nhà xe ô tô diện tích 50m2; nhà xe 2 bánh diện tích 70m2; nhà ñặt 
máy bơm diện tích 9m2; nhà ñặt máy phát ñiện diện tích 12 m2; nhà cầu nối diện tích 36m2. 

- Cải tạo sửa chữa kết hợp xây mới cổng, hàng rào dài 206m gồm: Cải tạo 
khoảng 137m, xây mới khoảng 69m. 

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà khác: ðường vào cổng, sân ñường nội 
bộ, cây xanh thảm cỏ; hệ thống cấp thoát nước, cấp ñiện ngoài nhà; hệ thống phòng 
cháy chữa cháy ngoài nhà, hệ thống xử lý nước thải theo yêu cầu kỹ thuật, ñáp ứng 
yêu cầu sử dụng. 

- Di dời trạm biến áp hạ thế (tận dụng từ Trung tâm cũ về cơ sở mới). 
- Phòng chống mối mọt công trình. 
d) Trang thiết bị:  
- Thiết bị công trình: Tháng máy, thang tời, máy phát ñiện, thiết bị phòng cháy 

chữa cháy, hệ thống camera, hệ thống ñiều hòa không khí và thông gió, hệ thống mạng.  
- Thiết bị công nghệ: Thiết bị phục vụ kiểm nghiệm và kiểm ñịnh, hệ thống cấp 

khí sạch, hệ thống xử lý khí thải, hệ thống xử lý cung cấp nước sạch, hệ thống xử lý 
nước thải.  

- Vận chuyển, sửa chữa thay thế, lắp ñặt và hiệu chuẩn thiết bị hiện có của 
Trung tâm. 
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 3. Nhóm dự án: Nhóm B. 
4. Tổng mức ñầu tư dự án: khoảng 72.000 triệu ñồng. 
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
7. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Khu quy hoạch Vỹ Dạ 7, thành phố Huế.  
8. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 04 năm. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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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: 2899/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 11 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 51/2020/Qð-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2020 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 UBND 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. 

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 
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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; 
- 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. 
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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, kinh tế ngành gồm: 
- Ngân hàng (trừ tín dụng chính sách), giá cả, 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;  
- Giao thông vận tải; 
- Nông nghiệp và phát triển nông thôn; chương trình xây dựng nông thôn mới; 
- Công tác dân tộc; 
- 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;  
- Hoạt ñộng Khu kinh tế công nghiệp tỉnh; 
- Hoạt ñộng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 
- ðất ñai, tài nguyên môi trường; giá ñất; ñền bù, giải phóng mặt bằng, tái ñịnh cư; 
- Chỉ ñạo quá trình triển khai thực hiện các dự án ñầu tư bằng nguồn vốn ñầu 

tư công thuộc lĩnh vực theo dõi (bao gồm cả xử lý vướng mắc, giải quyết các thủ tục 
ñiều chỉnh, bổ sung, ...các dự án ñầu tư); 

- 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; 

- 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; 
- Theo dõi, xử lý xử phạt vi phạm hành chính theo lĩnh vực phụ trách. 
b) Trực tiếp chỉ ñạo các ñơn vị: Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và 

PTNT; Sở Công Thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Cục Quản lý 
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thị trường; 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; 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; 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. 

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;  

- Hoạt ñộng khởi nghiệp, ñổi mới sáng tạo; 

- 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; 

- 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; công tác giáo dục nghề nghiệp; 

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

- Theo dõi, xử lý xử phạt vi phạm hành chính theo lĩnh vực phụ trách. 
- Chỉ ñạo nội dung Cổng Thông tin ñiện tử tỉnh; 
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 UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 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 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN 

ðịa chỉ: 16 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
ðiện thoại liên hệ: 0234.3834537; Fax: 0234.3834537 

Email: congbao@thuathienhue.gov.vn; 
Website: http://congbao.thuathienhue.gov.vn; 

In tại: Công ty CP In và Dịch vụ giáo dục Huế. 
 




