
  

Số 61 Ngày 29 tháng 11 năm 2020 

 MỤC LỤC  
   

   

 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Trang 

24-11-2020 Quyết ñịnh số 60/2020/Qð-UBND sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 49/2015/Qð-UBND 
ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh 
quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 
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28-11-2020 Quyết ñịnh số 61/2020/Qð-UBND sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh 
số 07/2019/Qð- UBND ngày 19 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Ban hành quy ñịnh việc lựa chọn nhà thầu ñể mua 
sắm tài sản công nhằm duy trì hoạt ñộng thường xuyên của cơ quan, 
tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH  

13-11-2020 Nghị quyết số 124/NQ-HðND về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư 
dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến hói Hà, hói Nậy, xã Phong Bình 
và xã Phong Chương, huyện Phong ðiền. 

11 

13-11-2020 Nghị quyết số 125/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống 
thoát lũ hói Ngã Tư, huyện Quảng ðiền. 

14 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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13-11-2020 Nghị quyết số 126/NQ-HðND về việc phê duyệt chủ trương 
ñầu tư dự án Nạo vét, kè chống sạt lở sông Lợi Nông ñoạn qua 
phường Thủy Phương, Thủy Châu, thị xã Hương Thủy. 

16 

13-11-2020 Nghị quyết số 127/NQ-HðND về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư 
dự án Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch ñoạn từ Trung tâm Y tế 
huyện Nam ðông ñến cầu Lê Nô. 

18 

13-11-2020 Nghị quyết số 128/NQ-HðND về việc phê duyệt chủ trương 
ñầu tư dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở tuyến ñê ðông Tây Ô Lâu 
ñoạn qua xã Phong Chương và ðiền Lộc, huyện Phong ðiền. 

20 

13-11-2020 Nghị quyết số 129/NQ-HðND về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư 
dự án Kè chống sạt lở hai bờ sông Phù Bài, thị xã Hương Thủy. 

22 

13-11-2020 Nghị quyết số 130/NQ-HðND về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư 
dự án Hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất vùng Ô Thủy Châu, 
thị xã Hương Thủy. 

24 

13-11-2020 Nghị quyết số 131/NQ-HðND về việc phê duyệt chủ trương 
ñầu tư dự án Kè chống sạt lở sông Bồ ñoạn qua phường Hương Văn, 
thị xã Hương Trà. 

26 

13-11-2020 Nghị quyết số 132/NQ-HðND về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư 
dự án Nâng cấp hệ thống ñê sông Thiệu Hóa, huyện Phú Vang. 

28 

13-11-2020 Nghị quyết số 133/NQ-HðND về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư 
dự án Nạo vét và gia cố 02 bờ hói Chợ Nang ñoạn từ cầu Phổ Lại 
ñến cầu Bố. 

30 

13-11-2020 Nghị quyết số 134/NQ-HðND về việc phê duyệt ñiều chỉnh chủ 
trương ñầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Hòa Mỹ, 
huyện Phong ðiền. 

32 

13-11-2020 Nghị quyết số 135/NQ-HðND về việc phê duyệt chủ trương ñầu 
tư dự án Nạo vét và gia cố các thủy ñạo sau cống thoát lũ kết hợp 
giao thông (cống An Xuân, Hà ðồ, Mai Dương, Bàu Làng, 
Bạch ðằng, Bàu Sau và Quán Cửa). 

34 

13-11-2020 Nghị quyết số 136/NQ-HðND về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư 
dự án Kè chống sạt lở bờ biển các ñoạn xung yếu. 

36 

13-11-2020 Nghị quyết số 137/NQ-HðND về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư 
dự án Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, 
huyện Phú Vang. 

38 
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13-11-2020 Nghị quyết số 138/NQ-HðND về cho ý kiến ñiều chỉnh dự án 
Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Kinh thành Huế (giai ñoạn 1 
ðề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích 
Kinh Thành Huế). 

41 

13-11-2020 Nghị quyết số 139/NQ-HðND về việc bổ sung ngân sách tỉnh từ 
nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ñể ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các 
dự án quan trọng. 

42 

13-11-2020 Nghị quyết số 140/NQ-HðND về ñiều chỉnh kế hoạch vốn 
ñầu tư công năm 2020. 

44 

13-11-2020 Nghị quyết số 141/NQ-HðND về cho ý kiến chủ trương ñiều 
chuyển số vốn không giải ngân hết thuộc kế hoạch ñầu tư công 
năm 2020 nguồn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương. 

53 

13-11-2020 Nghị quyết số 142/NQ-HðND ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch 
trung hạn giai ñoạn 2016-2020; ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch 
năm 2020 các chương trình mục tiêu quốc gia. 

54 

13-11-2020 Nghị quyết số 143/NQ-HðND về việc cho ý kiến ghi thu, ghi chi 
tiền thuê ñất. 

62 

13-11-2020 Nghị quyết số 144/NQ-HðND về cho ý kiến bố trí kinh phí 
thực hiện dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám 
chữa bệnh cho các ñơn vị trong ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 
năm 2020. 

65 

13-11-2020 Nghị quyết số 145/NQ-HðND về cho ý kiến hoàn ứng vốn ứng 
trước các dự án. 

67 

13-11-2020 Nghị quyết số 146/NQ-HðND về việc xác ñịnh vị trí các thửa 
ñất bị ảnh hưởng khi giải phóng mặt bằng khu vực Hộ Thành hào, 
Tuyến Phòng lộ thuộc dự án ðầu tư, bảo tồn, tu bổ và tôn tạo 
Hệ thống Kinh thành Huế. 

69 

13-11-2020 Nghị quyết số 147/NQ-HðND thông qua danh mục bổ sung các 
công trình, dự án cần thu hồi ñất; cho phép chuyển mục ñích 
sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ và ñất rừng ñặc dụng 
sang mục ñích khác trên ñịa bàn tỉnh năm 2020. 

71 

13-11-2020 Nghị quyết số 148/NQ-HðND về việc cho phép chuyển mục ñích 
sử dụng rừng sang mục ñích khác. 

76 

13-11-2020 Nghị quyết số 149/NQ-HðND về quyết ñịnh chủ trương thay ñổi 
phương án sắp xếp, ñổi mới công ty Trách nhiệm hữu hạn 
Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Phong ðiền. 

79 
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13-11-2020 Nghị quyết số 150/NQ-HðND về việc thống nhất bổ sung dự án 
Khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn, thị xã Hương Trà vào danh 
mục dự án phát triển nhà ở có sử dụng ñất thuộc Chương trình 
phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 và tầm nhìn 
ñến năm 2030. 

81 

13-11-2020 Nghị quyết số 151/NQ-HðND về việc miễn nhiệm chức vụ 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với 
ông Phan Thiên ðịnh. 

83 

13-11-2020 Nghị quyết số 152/NQ-HðND về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên 
Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông Hồ Bê. 

84 

13-11-2020 Nghị quyết số 153/NQ-HðND về việc miễn nhiệm chức vụ 
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với 
ông Nguyễn Nam Hùng. 

85 

13-11-2020 Nghị quyết số 154/NQ-HðND về việc cho thôi nhiệm vụ ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với 
ông Nguyễn Ngọc Lâm. 

86 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

27-11-2020 Quyết ñịnh số 3016/Qð-UBND ban hành Quy chế phối hợp 
giám sát môi trường thông qua dữ liệu tại Trung tâm Giám sát, 
ñiều hành ñô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. 

87 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 
Số: 60/2020/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 11 năm 2020 

 

 

QUYẾT ðỊNH  
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo  
Quyết ñịnh số 49/2015/Qð-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2015  

của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh quản lý an toàn bức xạ, an ninh  
nguồn phóng xạ 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 Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 07/2010/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Năng lượng nguyên tử; 

Căn cứ Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc 
bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; 

Căn cứ Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Miễn 
trừ khai báo, cấp giấy phép; 

Căn cứ Thông tư số 27/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về ño lường bức xạ, hạt nhân và xây dựng, quản 
lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy ñịnh về kiểm soát và bảo ñảm an toàn bức xạ trong 
chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09 tháng 6 
năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế quy ñịnh về ñảm bảo an toàn 
bức xạ trong y tế; 

Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư liên tịch số 
13/2014/TT-BKHCN-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ 
và Bộ Y tế quy ñịnh về ñảm bảo an toàn bức xạ trong y tế; 
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Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy ñịnh về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ 
ñã qua sử dụng; 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy ñịnh việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và 
hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 112/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 29 tháng 7 
năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cơ chế phối hợp 
và xử lý trong việc kiểm tra, phát hiện chất phóng xạ tại các cửa khẩu; 

Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy ñịnh về bảo ñảm an ninh nguồn phóng xạ; 

Căn cứ Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ 
Tài chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 
lĩnh vực Năng lượng nguyên tử; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 
1254/TTr-SKHCN ngày 05 tháng 10 năm 2020. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh 
số 49/2015/Qð-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh 
quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế: 

1. ðiều 10 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau: 

“ðiều 10. Quy ñịnh nộp phí, lệ phí 

Tổ chức, cá nhân ñề nghị cấp, cấp lại, gia hạn, sửa ñổi, bổ sung giấy phép tiến 
hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ phải nộp phí và lệ phí theo 
quy ñịnh tại Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh 
vực năng lượng nguyên tử”. 

2. Khoản 2 ðiều 11 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau: 

“2. Quy ñịnh ñối với hoạt ñộng kiểm ñịnh thiết bị X-quang chẩn ñoán trong y tế: 

a) Việc kiểm ñịnh thiết bị X-quang phải ñược thực hiện bởi tổ chức ñược Cơ quan 
có thẩm quyền thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ñăng ký hoạt ñộng hành nghề 
dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử về kiểm ñịnh thiết bị X-quang; 

b) Cá nhân thực hiện kiểm ñịnh phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng 
dụng năng lượng nguyên tử về kiểm ñịnh thiết bị X-quang do Cơ quan có thẩm quyền 
thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp; 

c) Hoạt ñộng kiểm ñịnh phải tuân thủ theo quy ñịnh của Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia (QCVN) tương ứng với từng loại thiết bị X-quang; 
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d) Thiết bị ño, dụng cụ kiểm tra sử dụng trong kiểm ñịnh phải phù hợp với ñối tượng 
kiểm ñịnh và ñược kiểm ñịnh, hiệu chuẩn theo quy ñịnh của pháp luật về năng lượng 
nguyên tử và ño lường.” 

3. Bổ sung ñiểm d khoản 1 ðiều 16 như sau: 

“d) ðối với cơ sở y tế tiến hành nhiều công việc bức xạ, trong ñó có sử dụng 
thiết bị X-quang chẩn ñoán trong y tế ñồng thời với sử dụng chất phóng xạ (y học 
hạt nhân) hoặc vận hành thiết bị chiếu xạ (xạ trị) phải xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố 
(tích hợp ñược toàn bộ các công việc bức xạ) theo quy ñịnh hiện hành gửi Bộ Khoa học 
và Công nghệ hoặc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét, phê duyệt.” 

4. Khoản 1 ðiều 19 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau: 

“1. Thanh tra, xử lý vi phạm; chủ trì, phối hợp với Sở Y tế kiểm tra việc tuân thủ 
các quy ñịnh pháp luật về bảo ñảm an toàn bức xạ trong y tế ñối với các cơ sở y tế 
hoạt ñộng trên ñịa bàn quản lý”. 

5. Khoản 4 ðiều 20 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau: 

“4. Cục Hải quan tỉnh 

a) Thực hiện theo ñúng chức trách nhiệm vụ, quyền hạn, trong công tác phối hợp 
và xử lý trong việc kiểm tra, phát hiện chất phóng xạ trên ñịa bàn quản lí của ñơn vị 
giữa các cơ quan, ñơn vị liên quan theo quy ñịnh của pháp luật; 

b) Sử dụng các phương tiện kỹ thuật ñược trang bị ñể thực hiện các biện pháp 
nghiệp vụ cần thiết nhằm chủ ñộng phòng, chống vận chuyển trái phép chất phóng xạ, 
vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân tại các cửa khẩu; 

c) Chỉ ñạo các Chi cục Hải quan tại các cửa khẩu thực hiện thủ tục hải quan ñối với 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển vận chuyển bằng container; 
hành lý và hành khách nhập cảnh, quá cảnh (bao gồm hành lí thất lạc, từ bỏ, bỏ quên) 
phát hiện có chứa chất phóng xạ hoặc nhiễm phóng xạ thực hiện theo quy ñịnh tại 
Thông tư liên tịch số 112/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 29 tháng 7 năm 2015 của 
Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ; 

d) Cử cán bộ tham gia Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân của tỉnh. 
Khi có sự cố xảy ra, căn cứ vào sự ñiều ñộng, phân công của ban chỉ huy thực hiện 
các biện pháp ứng phó ñã ñược lập kế hoạch theo quy ñịnh; 

ñ) Báo cáo Tổng cục Hải quan về tình hình nhập khẩu, xuất khẩu tại các cửa khẩu 
ñối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển vận chuyển bằng 
container; hành lý và hành khách nhập cảnh, quá cảnh có chất phóng xạ và nhiễm chất 
phóng xạ theo quy ñịnh của pháp luật; 

e) Quản lý, sử dụng thiết bị ghi ño bức xạ, thiết bị soi chiếu an ninh theo ñúng 
quy ñịnh.” 
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6. Khoản 4 và khoản 8 ðiều 21 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau: 

“4. Tạo ñiều kiện cho ñoàn thanh tra, ñoàn kiểm tra, thanh tra viên thi hành 
nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân; cung cấp 
ñầy ñủ thông tin cần thiết khi ñược yêu cầu; 

8. Tổ chức, cá nhân sử dụng, lưu trữ và vận chuyển nguồn phóng xạ có trách nhiệm 
bảo ñảm an ninh nguồn phóng xạ theo quy ñịnh tại Thông tư số 01/2019/TT-BKHCN 
ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy ñịnh về bảo ñảm an ninh 
nguồn phóng xạ;”. 

ðiều 2. Bãi bỏ các khoản 11, 12, 13 ðiều 21 Quy ñịnh ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 49/2015/Qð-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về ban hành Quy ñịnh quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 12 năm 2020 

2. 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; Thủ trưởng 
các cơ quan, ñơn vị, tổ chức và 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 Thanh Bình 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 61/2020/Qð-UBND 

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

   Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng  11 năm 2020 
 

QUYẾT ðỊNH 
Sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 07/2019/Qð- UBND ngày 19 tháng 01 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy ñịnh việc lựa chọn nhà thầu ñể mua 
sắm tài sản công nhằm duy trì hoạt ñộng thường xuyên của cơ quan, tổ chức, 

ñơn vị thuộc phạm vi quản lý của 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 Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 
 Căn cứ Luật ðấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 
 Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2014/Nð-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ðiều của Luật ðấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
 Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính 

quy ñịnh chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước ñể mua sắm nhằm duy trì hoạt ñộng 
thường xuyên của cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, 
tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

 Căn cứ Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông quy ñịnh về ưu tiên ñầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ 
công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế 
quy ñịnh việc ñấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y tế 
Quy ñịnh một số nội dung trong ñấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Nghị Quyết số 03/2018/NQ-HðND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, 
ñơn vị thuộc phạm vi quản lý của ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2774/TTr-STC ngày 22 
tháng 9 năm 2020.  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung ðiều 3 Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh 
số 07/2019/Qð-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ban hành quy ñịnh việc lựa chọn nhà thầu ñể mua sắm tài sản công nhằm duy 
trì hoạt ñộng thường xuyên của cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý 
của tỉnh Thừa Thiên Huế, như sau: 

“ ðiều 3. Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
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1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, ñơn vị có 
thẩm quyền quyết ñịnh mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo nội dung phân cấp 
quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 42/2018/Qð-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy ñịnh phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, 
tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý của ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền quyết ñịnh 
mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của cấp mình theo quy ñịnh. 

2. ðối với tài sản thuộc Danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung 
cho một số ngành thuộc phạm vi quản lý của ñịa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh 
công bố thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu gói thầu mua sắm theo phương thức tập trung do các ngành ñề xuất.” 

ðiều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban ngành, ñoàn thể 
cấp tỉnh; Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, ñơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

ðiều 3. ðiều khoản thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2020./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số:124/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 việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến 
hói Hà, hói Nậy, xã Phong Bình và xã Phong Chương, 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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
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 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HðND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến dự kiến danh mục kế hoạch ñầu tư công trung hạn 
giai ñoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế;  

Xét Tờ trình số 9582/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ñề nghị xem xét, phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, sửa 
chữa tuyến hói Hà, hói Nậy, xã Phong Bình và xã Phong Chương, huyện Phong 
ðiền; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại 
biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến hói Hà, hói 
Nậy, xã Phong Bình và xã Phong Chương, huyện Phong ðiền với các nội dung chủ 
yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư:  
- Ngăn lũ tiểu mãn, lũ sớm ñầu vụ ðông Xuân ñể bảo vệ cho hơn 1.100 ha ñất 

trồng lúa 2 vụ của xã Phong Bình và Phong Chương. 
- Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của các trạm bơm tiêu nội vùng, chủ ñộng bơm 

tiêu ñấu úng cho 763ha. 
- Kết hợp làm ñường giao thông phục vụ dân sinh, cứu hộ cứu nạn, tạo cảnh 

quan môi trường sạch ñẹp. 
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2. Quy mô ñầu tư:  

a) Tuyến ñê hói Hà: 

- Gia cố tuyến ñê bờ tả có chiều dài khoảng 2.845m và tuyến ñê bờ hữu có chiều 
dài khoảng 2.930m với kết cấu như sau: 

+ Thân ñê: ðắp áp trúc thân ñê về phía ñồng bằng ñất cấp phối ñầm nện chặt ñạt 
K>=0,95.  

+ Mặt ñê: Bề rộng mặt ñê b=3,5m ñược gia cố bằng bêtông xi măng dày 18cm. 

+ Mái ñê phía hói và phía ñồng: Hệ số mái m=1,5; gia cố mái bằng tấm ñan bêtông 
trong hệ thống khung giằng bêtông cốt thép, phía dưới là lớp vải ñịa kỹ thuật. 

- Nạo vét bồi lắng ñoạn cuối tuyến hói có chiều dài khoảng 900m. 

- Công trình trên tuyến: 

+ Xây mới, sửa chữa các cống, cầu trên tuyến ñể phục vụ nhu cầu tưới, tiêu và 
ñảm bảo giao thông. 

+ Trên tuyến trung bình 300m bố trí 1 bãi tránh xe có kết cấu bằng bêtông 
ximăng dày 18cm. 

b) Tuyến ñê hói Nậy: 

- Gia cố tuyến ñê bờ tả có chiều dài khoảng 4.295m và tuyến ñê bờ hữu có chiều 
dài khoảng 3.807m với kết cấu như sau: 

+ Thân ñê: ðắp áp trúc thân ñê về phía ñồng bằng ñất cấp phối ñầm nện chặt ñạt 
K>=0,95.  

+ Mặt ñê: Bề rộng mặt ñê b=3,5m ñược gia cố bằng bêtông xi măng dày 18cm. 
ðoạn ñê bờ hữu từ cống Chợ về cầu cồn Giàng có chiều dài khoảng 450m có bề rộng 
mặt ñê b=5m. 

+ Mái ñê phía hói và phía ñồng: Hệ số mái m=1,5; gia cố mái bằng tấm ñan 
bêtông trong hệ thống khung giằng bêtông cốt thép, phía dưới là lớp vải ñịa kỹ thuật. 
ðoạn ñê bờ tả qua làng Phú Nông có chiều dài khoảng 480m chỉ gia cố mái phía hói 
và mặt ñê. 

- Công trình trên tuyến: 

+ Xây mới các bến nước, cầu, cống, xi phông trên tuyến ñể phục vụ dân sinh, 
nhu cầu tưới, tiêu và ñảm bảo giao thông. 

+ Bố trí các bãi tránh xe trên tuyến. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, 
cấp IV. 

4. Tổng mức ñầu tư của dự án: Khoảng 125.000 triệu ñồng. 

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

6. ðịa ñiểm xây dựng: Huyện Phong ðiền. 

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



CÔNG BÁO/Số 61/Ngày 29-11-2020 13

 
 

 

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 

 



14 CÔNG BÁO/Số 61/Ngày 29-11-2020

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 125/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 thoát lũ hói Ngã Tư, 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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

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 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HðND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến dự kiến danh mục kế hoạch ñầu tư công trung hạn 
giai ñoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế;  

Xét Tờ trình số 9581/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ñề nghị xem xét, phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống thoát 
lũ hói Ngã Tư, 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 Hệ thống thoát lũ hói Ngã Tư, 
huyện Quảng ðiền với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư:  

- Bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho 355 hộ dân ñang sinh sống trên bờ hói, 
trong ñó bảo vệ trực tiếp 75 hộ sinh sống và hạ tầng cơ sở dọc hai bên bờ hói. 

- ðảm bảo chống ñược lũ tiểu mãn, lũ sớm và cách ly nước từ hói Ngã Tư tràn 
vào ñồng ruộng nhằm bảo vệ cho 852 ha lúa của 03 xã Quảng Thọ, Quảng An, Quảng 
Thành, huyện Quảng ðiền. 

- Tạo cho dòng chảy lũ thông thoáng, giảm thời gian ngập úng, tạo cảnh quan 
môi trường cho khu vực dân cư trong vùng. 

2. Quy mô ñầu tư:  

a) Quy mô ñầu tư: Nạo vét lòng và gia cố bờ hói Ngã Tư (ñoạn từ cống Hạ Lang 
ñến cầu ðông Hồ) có chiều dài khoảng 1.600m, chiều rộng ñáy nạo vét khoảng 12m. 
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b) Giải pháp kỹ thuật: 
- Gia cố bờ hữu hói từ cống Hạ Lang ñến tiếp giáp ñoạn kè ñã thi công dài 

khoảng 160m và bờ tả hói từ cầu Mỹ Xá 2 ñến cầu Hợp dài khoảng 450m bằng tường 
bêtông cốt thép kết hợp lát mái bằng ñá hộc. ðỉnh bờ hói ñược gia cố bằng bêtông. 

- Từ cầu Hợp ñến cầu ðông Hồ chiều dài khoảng 1.000m hai bờ gia cố bằng 
tường bêtông cốt thép.  

- Công trình trên tuyến: 
+ Xây mới 3 cống hộp tại cầu Hợp, cầu ðông Hồ và tại Km1+200. 
+ Cống tiêu: Xây mới các cống tiêu và bến nước sinh hoạt. 
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, 

cấp IV. 
4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 49.135 triệu ñồng. 
5. Nguồn vốn ñấu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Huyện Quảng ðiền. 
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: 126/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 việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nạo vét, kè chống sạt lở sông  

Lợi Nông ñoạn qua phường Thủy Phương, Thủy Châu, 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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
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 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HðND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến dự kiến danh mục kế hoạch ñầu tư công trung hạn 
giai ñoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế;  

Xét Tờ trình số 9579/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ñề nghị xem xét, phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nạo vét, kè chống 
sạt lở sông Lợi Nông ñoạn qua phường Thủy Phương, Thủy Châu, 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 Nạo vét, kè chống sạt lở sông Lợi Nông 
ñoạn qua phường Thủy Phương, Thủy Châu, thị xã Hương Thủy với các nội dung 
chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư: Xây dựng mới tuyến kè bờ tả, bờ hữu sông Lợi Nông ñoạn 
qua phường Thủy Phương, Thủy Châu, thị xã Hương Thủy ñể bảo vệ chống sạt lở 
bờ sông, bảo vệ nhà dân, ñất sản xuất, tuyến ñường giao thông và các công trình công 
cộng 2 bên bờ sông.  

2. Quy mô ñầu tư:  
a) Quy mô ñầu tư: Xây dựng hai tuyến kè bờ Tả, bờ Hữu trên sông Lợi Nông 

ñoạn qua phường Thủy Phương, Thủy Châu, thị xã Hương Thủy mỗi tuyến dài 
khoảng 1,1km. ðiểm ñầu tuyến kè cách cầu Lợi Nông về thượng lưu khoảng 800m. 

b) Giải pháp kỹ thuật:   
- ðỉnh kè: Cao trình ñỉnh kè theo mặt ñất tự nhiên và mặt ñường bêtông hiện 

trạng; xây gờ chắn bánh dọc ñỉnh kè bằng bêtông.   
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- Thân kè: Thân kè dạng tường trọng lực, mặt cắt hình thang có kết cấu bằng ñá 
xây, chiều rộng ñỉnh 0,5m, chân rộng 1,2m, mái tường phía sông 1:10, mái tường 
phía áp ñất 1:4; bố trí vật thoát nước sau lưng tường. 

- Chân kè: Chân kè bằng bêtông xi măng, gia cố móng chân lề bằng cọc tre. Phía 
ngoài giữa chân bằng rọ ñá, dưới lót vải ñịa kỹ thuật và hàng cọc tre giữ chân. 

- Công trình trên tuyến: Xây dựng các bến nước sinh hoạt, cống tiêu thoát nước.  
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, 

cấp IV. 
4. Tổng mức ñầu tư dự án: 26.000 triệu ñồng. 
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm xây dựng: 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 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 11 năm 2020./. 

  
 

          CHỦ TỊCH 
 

          Lê Trường Lưu 
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  HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 127/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 việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch  

ñoạn từ Trung tâm Y tế huyện Nam ðông ñến cầu Lê Nô 
 

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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

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 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HðND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến dự kiến danh mục kế hoạch ñầu tư công trung hạn 
giai ñoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế;  

Xét Tờ trình số 9591/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ñề nghị xem xét, phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Kè chống sạt lở 
bờ sông Tả Trạch ñoạn từ Trung tâm Y tế huyện Nam ðông ñến cầu Lê Nô; 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 Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch 
ñoạn từ Trung tâm Y tế huyện Nam ðông ñến cầu Lê Nô với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư:  

- ðảm bảo giữ ổn ñịnh, chống xói lở bờ sông Tả Trạch ñoạn qua thị trấn 
Khe Tre.  

- ðảm bảo an toàn tính mạng cho hàng chục hộ dân sống dọc theo bờ sông Tả Trạch 
ñoạn qua thị trấn Khe Tre. 

- Bảo vệ ñất canh tác hiện có của nhân dân ñịa phương; bảo vệ quỹ ñất ñã ñược 
quy hoạch, tạo bước ñệm cho các dự án xây dựng khu dân cư tiếp sau ñược triển khai 
thuận lợi.  

- ðảm bảo an toàn cho các tuyến ñường giao thông dọc theo bờ sông. 

- Góp phần làm ñẹp cảnh quan môi trường khu vực dự án và vùng phụ cận, tạo 
ñộng lực phát triển cho thị trấn Khe Tre. 
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2. Quy mô ñầu tư:   
a) Quy mô ñầu tư: Xây dựng tuyến kè ñoạn từ Trung tâm Y tế huyện Nam 

ðông ñến cầu Lê Nô dài khoảng 800m.  
b) Giải pháp kỹ thuật:  
- ðỉnh kè: Cao trình ñỉnh kè theo mặt ñất tự nhiên; gia cố ñỉnh kè bằng bê tông, 

rộng từ (1,5÷3,0)m; bố trí trụ tiêu dọc kè và gờ chắn tập trung nước thoát về một số 
vị trí thích hợp 

- Mái kè: Mái kè gia cố bảo vệ mái bằng tấm lát bê tông, bên dưới là lớp sỏi 
lọc và lớp cát lọc trong hệ thống khung giằng bằng bê tông cốt thép. Hệ số mái 
m=1,75.  

- Chân kè: Gia cố bằng rọ ñá. 
- Công trình trên tuyến: Xây dựng các công trình trên tuyến ñảm bảo nhiệm vụ 

dự án.  
- Nạo vét chỉnh trị dòng chảy: Nạo vét một số vị trí lòng sông bị bồi lấp ñến cao 

trình thích hợp. 
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, 

cấp IV. 
4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 14.500 triệu ñồng. 
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm xây dựng: Thị trấn Khe Tre, huyện Nam ðông. 
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: 128/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 việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở tuyến ñê  

ðông Tây Ô Lâu ñoạn qua xã Phong Chương và ðiền Lộc, 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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
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 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HðND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến dự kiến danh mục kế hoạch ñầu tư công trung hạn 
giai ñoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế;  

Xét Tờ trình số 9590/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ñề nghị xem xét, phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở tuyến 
ñê ðông Tây Ô Lâu ñoạn qua xã Phong Chương và ðiền Lộc, 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 Xử lý khẩn cấp sạt lở tuyến ñê ðông 

Tây Ô Lâu ñoạn qua xã Phong Chương và ðiền Lộc, huyện Phong ðiền với các nội dung 
chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư:  
- ðảm bảo ổn ñịnh mái ñê phía sông tuyến ñê ðông Tây Ô Lâu ñoạn qua xã 

ðiền Lộc và Phong Chương, huyện Phong ðiền; ổn ñịnh lòng dẫn sông Ô Lâu, tăng 
khả năng thoát lũ cho lưu vực. 

- ðảm bảo an toàn tính mạng cho hàng trăm hộ dân sống dọc theo bờ sông Ô Lâu; 
ñảm bảo an toàn cho các tuyến ñường giao thông dọc theo bờ sông và các tuyến 
ñường liên xã liên thôn. 

- Bảo vệ khoảng 500 ha ñất sản xuất nông nghiệp; bảo vệ các công trình kinh tế 
phúc lợi ñịa phương: trạm bơm, kênh mương, ñường ñiện. 

2. Quy mô ñầu tư: Gia cố mái ñê phía sông tuyến ñê Tây Ô Lâu ñoạn qua xã 
Phong Chương có chiều dài khoảng 470m và tuyến ñê ðông Ô Lâu ñoạn qua xã ðiền Lộc 
có chiều dài khoảng 1.400m với kết cấu như sau: 

- ðỉnh ñê: Giữ nguyên, cao trình ñỉnh ñê hiện trạng từ (+1,25 ÷ +1,30)m. 
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- Mái ñê: Gia cố mái ñê từ cao trình +0,1m ñến ñỉnh ñê bằng ñá lát khan dày 
30cm, phía dưới là lớp vải ñịa kỹ thuật; chít mạch ñá lát ñoạn từ ñỉnh ñê xuống 30cm. 

- Chân ñê: Cao trình chân ñê +0,1m; giữ chân bằng rọ ñá kích thước (2x1x0,5)m 
ñặt giữa hai hàng cọc tre l=3m, mật ñộ 5cọc/m, phía dưới là lớp vải ñịa kỹ thuật. 
Những ñoạn chân ñê bị sạt lở sâu ñược hộ chân bằng khối lăng thể ñá ñổ có hệ số 
mái m=2. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, 
cấp IV. 

4. Tổng mức ñầu tư của dự kiến:  Khoảng 8.000 triệu ñồng. 
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm xây dựng: Huyện Phong ðiền. 
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: 129/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 việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án  

Kè chống sạt lở hai bờ sông Phù Bài, 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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
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 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HðND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến dự kiến danh mục kế hoạch ñầu tư công trung hạn 
giai ñoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế;  

Xét Tờ trình số 9592/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ñề nghị xem xét, phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Kè chống sạt lở 
hai bờ sông Phù Bài, 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 Kè chống sạt lở hai bờ sông Phù Bài, 
thị xã Hương Thủy với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư: Nhằm ñảm bảo ngăn lũ tiểu mãn, lũ sớm tràn vào các ñồng 
ruộng, bảo vệ trực tiếp cho 633ha ñất sản xuất tại xã Thủy Phù. Nâng cấp, mở rộng 
tuyến ñê kết hợp làm ñường giao thông nội ñồng tạo ñiều kiện giao thông thuận lợi cho 
công tác sản xuất trong vùng ñồng thời làm ñường cứu hộ, cứu nạn vào mùa mưa 
cho 30 hộ dân thuộc thôn 10 nằm ở cửa ra của sông Phù Bài. 

2. Quy mô ñầu tư:  

- Nâng cấp tuyến ñê với chiều dài khoảng 5,6km (mỗi bờ dài 2,8km). Gia cố mặt ñê 
kết hợp làm ñường giao thông nội ñồng bằng bêtông xi măng với chiều rộng mặt ñê 
b=3,5m. Thân kè ñắp áp trúc ñất cấp phối. Gia cố mái ñê bằng tấm ñan bêtông xi măng 
trong hệ khung giằng bêtông cốt thép. Chân kè gia cố bằng ñá hộc, giữ chân bằng cọc tre. 

- Xây dựng các công trình trên tuyến như: Bãi ñỗ xe, cống thoát nước, cống tưới 
tiêu và các giàn van ñiều tiết trên toàn tuyến ñể phù hợp với chiều rộng mặt ñê mở 
rộng, ñáp ứng nhiệm vụ chống lũ tiểu mãn và ñảm bảo giao thông. 
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3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, 
cấp IV. 

4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 25.000 triệu ñồng. 
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách tỉnh. 
6. ðịa ñiểm xây dựng: 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: 130/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 việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống thủy lợi  
phục vụ sản xuất vùng Ô Thủy Châu, 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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
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 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HðND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến dự kiến danh mục kế hoạch ñầu tư công trung hạn 
giai ñoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế;  

Xét Tờ trình số 9580/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ñề nghị xem xét, phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống thủy lợi 
phục vụ sản xuất vùng Ô Thủy Châu, 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 Hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất 
vùng Ô Thủy Châu, thị xã Hương Thủy với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư:  
- Nạo vét khơi thông, kết hợp ñắp ñê bao tuyến ñê cách ly 27/7 và nâng cấp hai 

bờ ñê hói Mới, nhằm ñảm bảo cách ly nước ngoại lai từ vùng dân cư, hồ Châu Sơn 
(thuộc lưu vực phía thượng lưu) ñổ về; ngăn nước từ sông Lợi Nông, ðại Giang tràn 
vào bảo vệ cho 500ha lúa 2 vụ thuộc phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy. 

- Nâng cao và mở rộng mặt ñê bao cách ly kết hợp làm ñường giao thông nội ñồng, 
gia cố các vị trí xung yếu trên tuyến. 

- Xây dựng mới các trạm bơm tưới, tiêu nhằm ñảm bảo cấp nước, tiêu nước chủ 
ñộng cho toàn vùng canh tác. 

2. Quy mô ñầu tư:  
a) Tuyến ñê hói Mới: Nâng cấp tuyến ñê bờ tả hói Mới có chiều dài khoảng 800m và 

tuyến ñê bờ hữu hói Mới có chiều dài khoảng 2.100m với kết cấu như sau: 
- Thân ñê ñắp bằng ñất cấp phối, bề rộng mặt ñê b=3m. 
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- Mái ñê: Hệ số mái ñê hai phía m=1,5. Gia cố mái phía hói bằng tấm ñan 
bêtông cốt thép trong hệ thống khung giằng bêtông cốt thép, giữ chân bằng ñá hộc ñổ 
hoặc rọ ñá. Mái phía ñồng ñược trồng cỏ gia cố. 

b) Tuyến ñê 27/7: 
- ðắp nâng cao trình ñỉnh ñoạn ñê có chiều dài khoảng 600m bằng ñất cấp phối, 

chiều cao ñắp trung bình khoảng 40cm. 
- Kè gia cố mái phía hói ñoạn ñê có chiều dài khoảng 500m bằng tấm ñan bêtông 

cốt thép trong hệ thống khung giằng bêtông cốt thép, giữ chân bằng ñá hộc ñổ. 
- Nạo vét khơi thông lòng hói ñảm bảo tiêu thoát lũ.  
- Xây mới các cầu dân sinh qua hói ñảm bảo giao thông. 
c) Xây mới trạm bơm tưới Cồn Giếng có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 25ha. 
d) Xây mới trạm bơm tưới Cửa Cống có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 25ha.  
ñ) Xây mới trạm bơm tiêu Cây Chá có nhiệm vụ tiêu cho 42ha. 
e) Nâng cấp tuyến ñường kết hợp ñê từ Tỉnh lộ 3 ñến kè sông Vực có chiều dài 

khoảng 800m, nền ñường rộng 4m bằng ñất cấp phối, mặt ñường rộng 3m bằng 
bêtông xi măng dày 20cm. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, 
cấp IV. 

4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 41.888 triệu ñồng. 
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Phường Thủy Châu, 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 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 11 năm 2020./. 

  
 

          CHỦ TỊCH 
 

          Lê Trường Lưu 
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  HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 131/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 việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Kè chống sạt lở sông Bồ  

ñoạn qua phường Hương Văn, thị xã Hương Trà 
 

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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
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 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HðND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến dự kiến danh mục kế hoạch ñầu tư công trung hạn 
giai ñoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế;  

Xét Tờ trình số 9589/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị xem xét, phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Kè chống 
sạt lở sông Bồ ñoạn qua phường Hương Văn, thị xã Hương Trà; 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 Kè chống sạt lở sông Bồ ñoạn qua 
phường Hương Văn, thị xã Hương Trà với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư: Nhằm bảo vệ trực tiếp cho khoảng 193 hộ dân và khoảng 
5ha ñất trồng màu; Bảo vệ tuyến ñường giao thông và các công trình văn hoá; tạo 
cảnh quan và cải tạo môi trường trong khu vực. 

2. Quy mô ñầu tư:  
a) Quy mô ñầu tư: Xây mới tuyến kè có chiều dài khoảng 1.100m gồm 2 ñoạn: 

ðoạn 1 từ cầu Tứ Phú ñến giáp tuyến kè ñã thi công chiều dài khoảng 700m, ñoạn 2 
từ ngã ba hói Cửa Khâu về hạ lưu chiều dài khoảng 400m. 

b) Giải pháp kỹ thuật: 
- ðỉnh kè: Cao ñộ ñỉnh kè thay ñổi theo mặt ñất tự nhiên, ñỉnh kè gia cố bằng 

bê tông. 
- Mái kè ñược gia cố bằng ñá lát trong hệ thống khung giằng bằng bê tông cốt thép. 
- Chân kè: Hộ chân kè bằng rọ ñá, gia cố lòng sông bằng khối lăng thể ñá ñổ 

hoặc thảm ñá. 
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- Công trình trên tuyến: Trên tuyến bố trí một số bến nước sinh hoạt và cống tiêu 
ñể ñảm bảo nhiệm vụ. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, 
cấp IV. 

4. Tổng mức ñầu tư của dự án: Khoảng 17.000 triệu ñồng. 
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm xây dựng: Thị xã Hương Trà. 
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: 132/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 việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án  

Nâng cấp hệ thống ñê sông Thiệu Hóa, huyện Phú Vang 
 

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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
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 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HðND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến dự kiến danh mục kế hoạch ñầu tư công trung hạn 
giai ñoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế;  

Xét Tờ trình số 9588/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ñề nghị xem xét, phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp hệ thống ñê 
sông Thiệu Hóa, huyện Phú Vang; 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 hệ thống ñê sông Thiệu 
Hóa, huyện Phú Vang với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư:  
- ðảm bảo ngăn lũ tiểu mãn, lũ sớm, bảo vệ trực tiếp cho 920ha ñất sản xuất 

nông nghiệp của các xã Phú Gia (750ha), xã Vinh Hà (70ha) và thị trấn Phú ða 
(100ha), huyện Phú Vang. 

- Tạo sự liên kết giao thông phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần hiện ñại 
hóa nông nghiệp nông thôn vùng dự án và ñẩy nhanh tiến trình xây dựng và phát triển 
nông thôn mới. 

 2. Quy mô ñầu tư: Nâng cấp tuyến ñê sông Thiệu Hóa, huyện Phú Vang với 
tổng chiều dài 13.425m (tuyến ñê bờ tả dài 8.780m, tuyến ñê bờ hữu dài 4.645m) có 
kết cấu như sau: 

- ðỉnh ñê: cao trình từ (+1,2÷ +1,5)m, mặt ñê bằng bêtông xi măng, rộng 3m kết 
hợp giao thông. 

- Thân ñê: ðắp bằng ñất cấp phối. 
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- Mái ñê: Hai phía gia cố bằng tấm ñan bê tông trong hệ khung giằng bêtông 
cốt thép. 

- Chân ñê: Giữ chân bằng ñan bê tông hoặc lăng thể ñá ñổ. 
- Xây dựng các công trình trên tuyến ñảm bảo nhiệm vụ tưới tiêu của dự án. 
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, 

cấp IV. 
4. Tổng mức ñầu tư của dự án: Khoảng 130.000 triệu ñồng. 
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm xây dựng: Huyện Phú Vang. 
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: 133/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 việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nạo vét và gia cố  

02 bờ hói Chợ Nang ñoạn từ cầu Phổ Lại ñến cầu Bố 
 

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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
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 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HðND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến dự kiến danh mục kế hoạch ñầu tư công trung hạn 
giai ñoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế;  

Xét Tờ trình số 9583/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ñề nghị xem xét, phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nạo vét và gia 
cố hai bờ hói Chợ Nang ñoạn từ cầu Phổ Lại ñến cầu Bố; 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 Nạo vét và gia cố hai bờ hói Chợ Nang 
ñoạn từ cầu Phổ Lại ñến cầu Bố với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư:  

- Ngăn sự sạt lở 2 bờ hói, hướng dòng chảy theo trạng thái tự nhiên, ổn ñịnh bờ 
hói nhằm bảo vệ cho 150 hộ dân ñang sinh sống trên bờ hói, ñường giao thông, 
công trình văn hoá và bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp. 

- Nâng cấp bờ hói Chợ Nang nhằm ñảm bảo chống ñược lũ tiểu mãn và lũ sớm, 
cách ly nước từ hói Chợ Nang tràn vào ñồng ruộng ñể bảo vệ 150ha diện tích canh 
tác của xã Quảng Vinh thuộc huyện Quảng ðiền. 

- Giảm thiểu thiệt hại do lũ chính vụ gây ra cho khu vực dân cư ñang sinh sống 
ở thượng hạ lưu tuyến ñê, kết hợp làm tuyến ñường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân 
trong mùa mưa bão, kết nối với hệ thống ñường trong khu vực phục vụ cho người 
dân sản xuất nông nghiệp. 
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2. Quy mô ñầu tư:  
- Nạo vét lòng hói Chợ Nang có tổng chiều dài khoảng 3.900m (từ cầu Phổ Lại 

ñến cầu Bố), chiều rộng nạo vét dự kiến tối thiểu 15m. 
- Gia cố tuyến ñê hai bờ có tổng chiều dài khoảng 5.200m có kết cấu như sau: 
+ ðỉnh ñê: Cao trình ñảm bảo chống lũ tiểu mãn, chiều rộng mặt ñê khoảng 3m 

bằng bê tông. 
+ Mái ñê: Mái ñê phía hói và phía ñồng gia cố bằng ñá lát trong khung giằng 

bêtông cốt thép.  
+ Chân ñê: Phía hói gia cố bằng rọ ñá giữa 2 hàng cọc tre.  
- Công trình trên tuyến: Trên tuyến bố trí một số bến nước sinh hoạt và cống 

tưới tiêu ñể ñảm bảo nhiệm vụ của dự án. 
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, 

cấp IV. 
4. Tổng mức ñầu tư của dự án: Khoảng 50.000 triệu ñồng. 
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm xây dựng: Huyện Quảng ðiền. 
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: 134/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 việc phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án  

Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Hòa Mỹ, huyện Phong ðiền 
 

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

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

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 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa hồ 
chứa nước Hòa Mỹ, huyện Phong ðiền;  

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HðND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến dự kiến danh mục kế hoạch ñầu tư công trung hạn 
giai ñoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế;  

Xét Tờ trình số 9584/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ñề nghị xem xét, phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa hồ 
chứa nước Hòa Mỹ, huyện Phong ðiền; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách 
và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

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

1. Nội dung quy mô ñầu tư bổ sung: 

- Nâng cấp tuyến ñường quản lý vào hồ dài khoảng 1,6km. 

- Nâng cấp, sửa chữa kênh chính với chiều dài khoảng 1,3km. 

- Xây dựng hệ thống cảnh báo, thiết bị quan trắc hồ chứa, bản ñồ ngập lụt hạ du, 
cắm mốc chỉ giới bảo vệ hồ ñập, kiểm ñịnh an toàn hồ chứa. 

- Nâng cấp hồ ñập Trại tiếp nước từ kênh chính hồ Hòa Mỹ ñảm bảo nhiệm vụ 
cấp nước tưới cho 61ha lúa 2 vụ của xã Phong Sơn. 

2. Tổng mức ñầu tư ñiều chỉnh: Khoảng 25.000 triệu ñồng. 

3. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm. 
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ðiều 2. Các nội dung khác về chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa hồ 
chứa nước Hòa Mỹ, huyện Phong ðiền ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại 
Nghị quyết số 73/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2020 không thay ñổi.  

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp 
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: 135/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 việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nạo vét và gia cố các thủy ñạo  
sau cống thoát lũ kết hợp giao thông (cống An Xuân, Hà ðồ, Mai Dương,  

Bàu Làng, Bạch ðằng, Bàu Sau và Quán Cửa) 
 

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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
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 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HðND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến dự kiến danh mục kế hoạch ñầu tư công trung hạn 
giai ñoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế;  

Xét Tờ trình số 9587/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị xem xét, phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nạo vét và 
gia cố các thủy ñạo sau cống thoát lũ kết hợp giao thông (cống An Xuân, Hà ðồ, 
Mai Dương, Bàu Làng, Bạch ðằng, Bàu Sau và Quán Cửa); 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 Nạo vét và gia cố các thủy ñạo sau 
cống thoát lũ kết hợp giao thông (cống An Xuân, Hà ðồ, Mai Dương, Bàu Làng, Bạch ðằng, 
Bàu Sau và Quán Cửa) với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư:  
- Hạn chế sạt lở hai bờ hói, hướng dòng chảy theo trạng thái tự nhiên, ổn ñịnh bờ 

hói nhằm bảo vệ cho 635ha ñất nuôi trồng thủy, hải sản. 
- Nâng cấp bờ các hói thủy ñạo nhằm ñảm bảo chống ñược lũ tiểu mãn và lũ sớm, 

cách ly nước từ các hói thủy ñạo tràn vào khu vực nuôi trồng thủy, hải sản của các xã 
Quảng Phước, Quảng An, Quảng Vinh và thị trấn Sịa thuộc huyện Quảng ðiền. 

- Giảm thiểu thiệt hại do lũ chính vụ gây nên cho khu vực dân cư trong vùng dự án, 
kết hợp làm ñường giao thông, kết nối với hệ thống ñường trong khu vực phục vụ cho 
khu vực dân cư và cho vùng sản xuất. 

- Ngoài ra công trình còn có nhiệm vụ là làm cho dòng chảy lũ thông thoáng ñược 
nhanh, làm tăng cảnh quan sạch ñẹp, ñặc biệt là góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường cho khu vực dân cư của ñịa phương. 
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2. Quy mô ñầu tư:  
- Nạo vét trục thủy ñạo có tổng chiều dài 5.450m, trong ñó: cống An Xuân chiều 

dài khoảng 1.500m, cống Hà ðồ chiều dài khoảng 700m, cống Mai Dương chiều dài 
khoảng 1.000m, cống Bàu Làng chiều dài khoảng 700m, cống Bạch ðằng chiều dài 
khoảng 450m, cống Bàu Sau chiều dài khoảng 700m và cống Quán Cửa chiều dài 
khoảng 400m; chiều rộng ñáy nạo vét khoảng 15m ÷ 60m, cao trình ñáy nạo vét -
1,5m ÷ -2,2m. 

- Gia cố mái hai bờ trục thủy ñạo trong và ngoài cống có tổng chiều dài khoảng 
10.900m, có kết cấu như sau: 

+ ðỉnh ñê: Chiều rộng khoảng 3m bằng bê tông xi măng. 
+ Mái ñê: Gia cố mái bằng ñá lát trong khung giằng bêtông cốt thép. 
+ Chân ñê: Phía hói gia cố bằng ñá lát rộng 1m giữa 2 hàng cọc tre. Phía hồ tôm 

giữ chân ñê bằng cọc tre. 
- Công trình trên tuyến: Xây mới các công tiêu và cống lấy nước ñể ñảm bảo 

nhiệm vụ của dự án. 
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, 

cấp IV. 
4. Tổng mức ñầu tư của dự án: Khoảng 90.000 triệu ñồng. 
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm xây dựng: Huyện Quảng ðiền. 
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: 136/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 việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án  
Kè chống sạt lở bờ biển các ñoạn xung yếu 

 
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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
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 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HðND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến dự kiến danh mục kế hoạch ñầu tư công trung hạn 
giai ñoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế;  

Xét Tờ trình số 9585/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ñề nghị xem xét, phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ 
biển các ñoạn xung yếu; 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 Kè chống sạt lở bờ biển các ñoạn 
xung yếu với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư:  
Xây dựng các tuyến kè chống sạt lở bờ biển nhằm bảo vệ khu vực rừng phòng 

hộ ven biển, ñất ñai, nhà dân, công trình văn hóa và công trình cơ sở hạ tầng ven biển 
khác; thúc ñẩy phát triển kinh tế xã hội, ñồng thời cải thiện môi trường, tạo cảnh quan 
cho khu vực; từng bước kết nối hoàn thiện với các tuyến kè ñã ñược ñầu tư tạo thành 
một hệ thống kè hoàn chỉnh, ñồng bộ từ xã Phú Thuận ñến xã Phú Diên ñể ứng phó 
với nước biển dâng và thiên tai bão lũ. 

2. Quy mô ñầu tư:  
Xây dựng các tuyến kè xung yếu có tổng chiều dài khoảng 2.850m, trong ñó: 

Tuyến kè ñoạn qua xã Phú Thuận có chiều dài khoảng 650m và tuyến kè ñoạn qua xã 
Phú Diên có chiều dài khoảng 2.200m có kết cấu như sau: 

- Chân kè: Giữ chân kè bằng hàng cọc ván bê tông cốt thép dự ứng lực ñúc sẵn, 
ñóng ngàm kẹp vào nhau liên tục, ñỉnh cọc ñược liên kết bởi dầm mũ cọc bằng bê tông 
cốt thép. 

- Mái kè: Gia cố bằng cấu kiện tấm bê tông. 
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- ðỉnh kè: Gia cố bằng bê tông. 
- Trên tuyến bố trí một số bến dân sinh kết hợp kéo thuyền ñảm bảo nhiệm vụ 

của dự án. 
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, 

cấp IV. 
4. Tổng mức ñầu tư của dự án: Khoảng 250.000 triệu ñồng. 
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm xây dựng: Huyện Phú Vang. 
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: 137/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 việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống tiêu thoát lũ  

Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, huyện Phú Vang 
 

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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
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 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HðND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến dự kiến danh mục kế hoạch ñầu tư công trung hạn 
giai ñoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế;  

Xét Tờ trình số 10167/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ñề nghị xem xét, phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống tiêu 
thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê huyện Phú Vang; 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 tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc 
Hàn - Phú Khê huyện Phú Vang với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư:  
- Nạo vét khơi thông dòng chảy ñảm bảo tiêu thoát lũ nhanh, giảm thời gian 

ngập úng kéo dài trong khu dân cư, vùng sản xuất thuộc các xã: Phú Thượng, Phú 
Mậu, Phú Dương, huyện Phú Vang.     

- Chống sạt lở bờ những ñoạn xung yếu ñể bảo vệ nhà cửa, ñất sản xuất và cơ sở 
hạ tầng dọc hai bên sông và hói. 

- Khơi thông dòng chảy, tạo cảnh quan môi trường khu vực, thúc ñẩy phát triển 
các làng nghề truyền thống phục vụ du lịch sinh thái. 

- ðảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp và giao thông thủy 
nội ñịa trong vùng.  

- Giảm tối ña ảnh hưởng của dòng chảy lũ cho hơn 300ha vùng nuôi trồng thủy 
sản trên ñầm phá dọc hai bên tuyến thủy ñạo sau cống Diên Trường. 

- Tạo thành tuyến ñường ñi xe ñạp từ thành phố Huế về thị trấn Thuận An góp 
phần phát triển du lịch. 
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2. Quy mô ñầu tư: 
a) Sông Phổ Lợi:  
- Xây dựng mới kè gia cố bờ sông những ñoạn sạt lở qua xã Phú Dương có 

chiều dài khoảng 4.800m, bao gồm: 
+ Tuyến kè bờ tả dài 2.000m, ñỉnh kè bằng bêtông ximăng kết hợp ñường giao 

thông có bề rộng mặt ñường 5m. 
+ Tuyến kè bờ hữu dài 2.800m, chỉnh trang vỉa hè ñoạn dọc ñường Quốc lộ 49B.  
- Sửa chữa ñoạn kè ñã xuống cấp có chiều dài khoảng 680m. 
- Nạo vét khơi thông phía thượng lưu cầu Diên Trường có chiều dài khoảng 800m. 
- Xây dựng mới 2 cầu qua sông Phổ Lợi thay cho 2 cầu cũ ñã xuống cấp, kết cấu 

bằng bêtông cốt thép. 
b) Hói Mộc Hàn:  
- Nạo vét khơi thông các ñoạn còn lại chưa thực hiện thuộc dự án Cải thiện môi 

trường nước thành phố Huế có tổng chiều dài khoảng 1.050m. 
- Kè gia cố 2 bờ có chiều dài khoảng 2.510m, ñỉnh kè bằng bêtông ximăng kết 

hợp ñường giao thông. 
c) Hói Phú Khê: 
- Nạo vét khơi thông trên toàn tuyến có chiều dài khoảng 2.200m. 
- Kè gia cố chống sạt lở hai bờ có tổng chiều dài khoảng 3.345m, trong ñó bờ tả 

2.200m, bờ hữu 1.145m, ñỉnh kè bằng bêtông ximăng kết hợp giao thông. 
d) Hói La Ỷ:  
- Nạo vét khơi thông trên tuyến có chiều dài khoảng 1.200m. 
- Kè gia cố chống sạt lở bờ hữu có chiều dài khoảng 920m, ñỉnh kè bằng bêtông 

ximăng kết hợp giao thông. 
ñ) Hói Mậu Tài: 
- Nạo vét khơi thông trên toàn tuyến có chiều dài khoảng 1.720m. 
- Kè gia cố chống sạt lở bờ tả có chiều dài khoảng 300m, ñỉnh kè bằng bêtông 

ximăng kết hợp giao thông. 
e) Xây mới cống Diên Trường và tuyến thủy ñạo sau cống:  
- Tháo dỡ cống cũ, xây dựng cống mới có khẩu ñộ ñảm bảo tiêu thoát lũ: Kết 

cấu bằng bêtông cốt thép; hệ thống cửa bằng thép không rỉ, ñóng mở bằng ñiện; nâng 
cấp gia cố mở rộng tuyến ñê nối hai bên mang cống bằng ñá lát trong hệ khung giằng 
bêtông cốt thép, mặt ñê bằng bêtông ximăng. 

- Tuyến thủy ñạo sau cống: Nạo vét tuyến thủy ñạo có chiều dài khoảng 500m, 
chiều rộng khoảng 30m; ñắp ñê bao hai bờ có chiều dài khoảng 800m, gia cố mái ñê 
bằng ñá lát trong khung giằng bêtông cốt thép, mặt ñê bằng bêtông ximăng. 

g) Tuyến ñường xe ñạp từ thành phố Huế - Thuận An: 
Xây dựng tuyến ñường xe ñạp từ thành phố Huế ñến thị trấn Thuận An có tổng 

chiều dài khoảng 8.250m, mặt ñường rộng từ 3m ñến 5m; xây dựng các công trình 
trên tuyến; lắp ñặt ñèn chiếu sáng và trồng cây xanh. 
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3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, 
cấp IV. 

4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 285.000 triệu ñồng. 
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm xây dựng: Huyện Phú Vang. 
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: 138/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 cho ý kiến ñiều chỉnh dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Kinh thành Huế 
(giai ñoạn 1 ðề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu  

vực 1 di tích Kinh Thành Huế) 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP 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 10079/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

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

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất chủ trương ñiều chỉnh dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích 
Kinh thành Huế (giai ñoạn 1 ðề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích 
Kinh Thành Huế) theo ñề xuất của Ủy ban nhân tỉnh tại Tờ trình số 10079/TTr-UBND 
ngày 09 tháng 11 năm 2020. 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp 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: 139/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 việc bổ sung ngân sách tỉnh từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi  

ñể ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các dự án quan trọng 
 

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 số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Xét Tờ trình số 9794/TTr-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về ñề nghị bổ sung ngân sách tỉnh từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ñể ñẩy nhanh tiến ñộ 
thực hiện các dự án quan trọng; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và 
ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất bổ sung ngân sách tỉnh 15.000 triệu ñồng từ nguồn tăng thu, 
tiết kiệm chi ñể ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các dự án quan trọng. 

(Chi tiết tại phụ lục ñính kèm) 
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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BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ðẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2020 
Nguồn vốn: ngân sách tỉnh từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi 

(Kèm theo Nghị quyết số 139/NQ-HðND  ngày 13 tháng 11 năm 2020 của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
               

                                                                                                                                                                    ðơn vị tính: triệu ñồng 

Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Năng 
lực 

thiết 
kế 

Quyết ñịnh phê duyệt dự 
án ñầu tư 

Vốn bố trí 
ñến nay 

Kế hoạch 
ñầu tư 
công  

2016-2020 
ñã giao 

Bổ 
sung 

kế 
hoạch 
năm 
2020 

Ghi 
chú Số Qð DADT; 

ngày/tháng/năm 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Tổng 
số  

Tr. 
ñó: 
năm 
2020 

                        

  TỔNG CỘNG         69.141 8.050 7.050 68.177 15.000   

                        

I. Dự án phục vụ bố trí di dời 
cơ quan quân sự tại khu 
vực di tích Mang Cá 

        48.177 50 50 48.177 10.000   

1 Hạ tầng kỹ thuật khu ñất 
phường Thuỷ Dương, thị xã 
Hương Thuỷ ñể thực hiện dự 
án trọng ñiểm của tỉnh 

H.Thủy 2020-2021  8,5ha 2433  ngày 
18/9/2020 

48.177 50 50 48.177 10.000 ðB, 
GPMB 
21,7 tỷ 
ñồng 

II. Dự án Hạ tầng tái ñịnh cư 
phục vụ di dời khu vực I 
Kinh thành Huế 

       20.964 8.000 7.000 20.000 5.000   

1 Trường MN Hương Sơ (gñ1), 
TP Huế 

Huế 2019-2020   3103 ngày 
03/12/2019 

20.964 8.000 7.000 20.000 5.000 Hoàn 
thành 
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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: 140/NQ-HðND            Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh kế hoạch vốn ñầu tư công năm 2020  

 
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 06 năm 2015; 

Căn cứ Luật ðầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

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

Xét Tờ trình số 9796/TTr-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñiều chỉnh kế hoạch vốn ñầu tư công năm 2020; Báo cáo 
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. ðiều chỉnh kế hoạch vốn ñầu tư công năm 2020 theo ñề xuất của Ủy ban 
nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 9796/TTr-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2020. 

(Chi tiết tại phụ lục ñính kèm) 

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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ðIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ðẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh quản lý 

(Kèm Nghị quyết số 140/NQ-HðND ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 
 

 
 

Số 
TT 

 
 

Danh mục dự án 

Quyết ñịnh ñầu tư  
 

Kế hoạch 
năm 2020 

 
ðiều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2020 

 
 
Tăng (+) 

 
 

Giảm (-) 

 
 

Ghi chú 
Tổng mức ñầu tư 

 
Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 
và khác 

 TỔNG CỘNG 47.040.688 4.628.013 219.078,619 234.053,977 61.673,776 -46.696,867   

         
A Vốn ñầu tư theo tiêu chí   56.409,371 57.828,168 19.564,998 -18.146,201   

I Nông nghiệp, Hạ tầng NT 0 1.800 0,000 1,200.000 1,200.000 0,000   

1 Dự án ñầu tư trang trại chăn nuôi 
lợn thịt thương phẩm tại xã Phong 
Hiền, huyện Phong ðiền, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

22.500 1.800  1.200,000 1.200,000    

II Lâm nghiệp 7.771 2.000 0,000 41,047 41,047 0,000   

1 Dự án ñầu tư rừng mưa nhiệt ñới 7.771 2.000 0,000 41,047 41,047  ðã TT khi ñiều 
chỉnh giảm KH 

III Thủy sản 178.170 29.000 4.800,000 2.800,000 0,000 -2.000,000   

1 Khu neo ñậu tàu thuyền tránh trú 
bão kết hợp mở rộng cảng cá Thuận 
An 

178.170 29.000 4.800,000 2.800,000  -2.000,000   

IV Thủy lợi 147.857 - 34.000,000 33.763,170 8.500,000 -8.736,830   

1 Hệ thống tưới Thanh Lam - Phú ða, 
huyện Phú Vang 

32.670  5.000,000 7.000,000 2.000,000    

2 Nâng cấp bờ kè chống xói lở thôn 
Thanh Phước, xã Hương Phong, 
Hương trà 

17.766   3.500,000 2.700,000   -800,000   



4
6

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 6

1
/N

g
ày

 2
9
-1

1
-2

0
2
0

 
 

 

 
 

Số 
TT 

 
 

Danh mục dự án 

Quyết ñịnh ñầu tư  
 

Kế hoạch 
năm 2020 

 
ðiều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2020 

 
 
Tăng (+) 

 
 

Giảm (-) 

 
 

Ghi chú 
Tổng mức ñầu tư 

 
Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 
và khác 

3 Nâng cấp mở rộng kết hợp nạo vét 
gia cố bờ hói Hàng Tổng, huyện 
Quảng ðiền 

38.079   9.000,000 4.500,000   -4.500,000   

4 Nâng cấp ñê kết hợp giao thông ñê 
Nho Lâm-Nghĩa lộ ñoạn qua xã 
Quảng Phú và Quảng Thọ. 

36.342   8.000,000 11.500,000 3.500,000     

5 Nạo vét và gia cố tuyến tiêu thoát lũ 
hói Cồn Bài xã Quảng An 

13.000   4.500,000 7.500,000 3.000,000 0,000   

6 Sửa chữa, nâng cấp ñập Khe Mang, 
thị trấn Phong ðiền 

10.000   4.000,000 563,170   -3.436,830   

V Giao thông  54.997 0 0,000 5.105,154 5.105,154 0,000   

1 Nâng cấp, mở rộng ñường Phùng Quán, 
thị xã Hương Thuỷ 

25.000   0,000 2.600,000 2.600,000     

2 Nâng cấp, mở rộng ñường Nguyễn 
Chí Thanh (ñoạn từ cầu Niêm Phò 
ñến thị trấn Sịa)huyện Quảng ðiền 

29.997     2.505,154 2.505,154     

VI Văn hoá: 19.582 0 2.000,000 0,000 0,000 -2.000,000   
1 Camera lưu ñộng, cần cầu camera, 

thiết bị bổ sung cho xe truyền hình 
lưu ñộng và nguồn ñiện dự phòng 
(UPS) 

19.582   2.000,000 0,000   -2.000,000   

VIII Y tế Xã hội 0 0 0,000 300,000 300,000 0,000   

1 Nhà hành chính và bếp ăn Bệnh 
viện Phong - Da liễu tỉnh TTH 

5.258     300,000 300,000     

IX Giáo dục ñào tạo 75.835 0 11.500,000 11.400,095 3.200,095 -3.300,000   
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Số 
TT 

 
 

Danh mục dự án 

Quyết ñịnh ñầu tư  
 

Kế hoạch 
năm 2020 

 
ðiều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2020 

 
 
Tăng (+) 

 
 

Giảm (-) 

 
 

Ghi chú 
Tổng mức ñầu tư 

 
Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 
và khác 

1 Hệ thống các trường MN huyện 
Phong ðiền (Trường Mầm non 
ðiền Lộc, Phong Sơn II, Hoa sen, 
Phong Hoà II, Phong Chương II, 
Phong Hiền II và Phong Mỹ II) 

23.189 
 
 

 

  6.500,000 3.200,000   -3.300,000   

2 Hệ thống các trường THCS huyện 
Phong ðiền (Trường THCS Phong 
Xuân, Phong Sơn, Nguyễn Tri 
Phương, Phong An và Phong Hiền) 

12.000   5.000,000 8.000,000 3.000,000     

3 Nhà thi ñấu ña năng Trường THPT 
Tam Giang 

15.882   0,000 195,885 195,885   ðã TT khi ñ/c 
giảm nguồn do 
hụt thu 

4 Trường THPT Hai Bà Trưng 24.764   0,000 4,210 4,210   ðã TT khi ñ/c 
giảm nguồn do 
hụt thu 

X Quản lý Nhà nước  25.580                 
-   

0,000 1.218,702 1.218,702 0,000   

1 Nâng cấp Trụ sở HðND-UBND xã 
Thượng Nhật 

3.690   0,000 955,646 955,646   ðã TT khi ñ/c 
giảm nguồn do 
hụt thu 

2 Trụ sở Huyện ủy Phú Lộc 21.890   0,000 263,056 263,056   ðã TT khi ñ/c 
giảm nguồn do 
hụt thu 

XI Các dự án ñã quyết toán     109,371 0,000 0,000 -109,371   

1 Dự án xây dựng khu tái ñịnh cư Lập 
An 

40.815.336   109,371     -109,371   

XII Các dự án Quy hoạch 52.800 0 4.000,000 2.000,000 0,000 -2.000,000   
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Số 
TT 

 
 

Danh mục dự án 

Quyết ñịnh ñầu tư  
 

Kế hoạch 
năm 2020 

 
ðiều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2020 

 
 
Tăng (+) 

 
 

Giảm (-) 

 
 

Ghi chú 
Tổng mức ñầu tư 

 
Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 
và khác 

1 Dự án lập quy hoạch tỉnh Thừa 
Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn ñến năm 2050 

52.800   4.000,000 2.000,000   -2.000,000   

B Vốn Chương trình mục tiêu     59.380,000 59.380,000 450,000 -450,000   

I Giao thông  344.985 216.000 58.880,000 59.330,000 450,000 0,000   

1 ðường Phú Mỹ - Thuận An, huyện 
Phú Vang 

344.985 216.000 58.880,000 59.330,000 450,000   Hoàn ứng NS 
tỉnh 1.500 tr.ñ 

II Văn hoá: 44.645 25.000 500,000 50,000 0,000 -450,000   

 Trùng tu di tích Huế 44.645 25.000 500,000 50,000 0,000 -450,000   

1 Bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích Ngọ 
Môn - Hoàng thành (giai ñoạn 2) 

44.645 25.000 500,000 50,000   -450,000   

C Cấp quyền sử dụng ñất     63.819,000 59.819,000 11.631,086 -11.631,086   
I Giao thông  53.462 0 9.000,000 14.700,000 5.701,551 0,000   

1 Chỉnh trang ðường Võ Văn 
Kiệt(ñoạn từ ñường Minh Mạng 
ñến cầu vượt Thủy Dương) 

29.462   9.000,000 11.700,000 2.700,000   Hoàn ứng NS 
tỉnh 6.000 tr.ñ.  

2 Mở rộng ðường tỉnh 9 qua thị trấn 
Phong ðiền ñoạn từ QL1A ñi Nhà 
máy xi măng ðồng Lâm  

24.000     3.000,000 3.001,551     

II Công trình công cộng 1.940.925 1.353.387 54.819,000 45.119,000 1.800,000 -11.500,000   

1 Hạ tầng kỹ thuật khu ñịnh cư Bàu 
Vá giai ñoạn 3 

48.012   1.500,000 1.000,000   -500,000   

2 Chỉnh trang một phần khu ñất 
CTR4 thuộc khu A-ðô thị mới An 
Vân Dương 

25.723   2.000,000 0,000   -2.000,000   
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Số 
TT 

 
 

Danh mục dự án 

Quyết ñịnh ñầu tư  
 

Kế hoạch 
năm 2020 

 
ðiều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2020 

 
 
Tăng (+) 

 
 

Giảm (-) 

 
 

Ghi chú 
Tổng mức ñầu tư 

 
Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 
và khác 

3 Hạ tầng khu Tð5 thuộc khu B - An 
Vân Dương ( bao gồm tuyến ñường 
36m nối từ ñường 100m Khu B vào 
Khu Tð5) 

41.800   7.000,000 5.000,000   -2.000,000   

4 Hầng tầng KT khu nhà biệt thự trục 
ñường QL IA-Lăng Tự ðức 

42.117   0,000 1.300,000 1.300,000     

5 HT kỹ thuật khu tái ñịnh cư Hương 
Sơ, giai ñoạn 4 

114.411   15.000,000 15.500,000 500,000     

6 Dự án "Chương trình phát triển các 
ñô thị loại II(các ñô thị xanh)-tiểu 
dự án Thừa Thiên Huế 

1.617.196 1.353.387 24.319,000 22.319,000   -2.000,000 ðối ứng ODA 
263,8 tỷ ñồng 

7 Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái 
ñịnh cư tổ 6, khu vực 1, phường 
Thủy Xuân  

51.666   5.000,000 0,000   -5.000,000 ðB, GPMB 
30,4 tỷ 

III Dự án ñã quyết toán     131,086 4.129,535 4.129,535 -131,086   

1 ðường vào khu dân cư Tứ Hạ, thị 
xã Hương Trà 

    131,086 -  -131,086   

2 Trường tiểu học Quang Trung     - 488,620 488,620     

3 Trường tiểu học Lê Lợi     - 183,222 183,222     

4 Trường tiểu học Trường An       170,653 170,653     

5 Chỉnh trang, di chuyển nhà trưng 
bày nghệ thuật ðiềm Phùng Thị 

    - 231,760 231,760     

6 ðường trung tâm huyện lỵ Phú ða 
nối dài ñến tỉnh lộ 10B(giai ñoạn 1) 

      890,890 890,890     

7 ðường liên xã  Lộc Trì - Lộc Bình, 
huyện Phú Lộc 

      829,842 829,842     
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Số 
TT 

 
 

Danh mục dự án 

Quyết ñịnh ñầu tư  
 

Kế hoạch 
năm 2020 

 
ðiều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2020 

 
 
Tăng (+) 

 
 

Giảm (-) 

 
 

Ghi chú 
Tổng mức ñầu tư 

 
Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 
và khác 

8 Nâng cấp ñê Tây phá Tam Giang 
ñoạn Km11+476 ñến Km33+043 

      814,508 814,508     

9 Văn phòng ðội Kiểm lâm cơ ñộng-
PCCCR số 2 

      141,991 141,991     

10 HTKT khu TðC thôn 8B xã Thủy 
Phù, thị xã Hương Thủy 

      378,049 378,049     

D Xổ số kiến thiết     12.400,000 14.933,571 3.003,151 -469.580   
I Giáo dục ñào tạo 50.103 0 12.400,000 14.933,571 3.003,151 -469.580   

1 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 11.113   5.100,000 5.143,635 43,635   ðã TT khi ñiều 
chỉnh giảm KH 

2 Nhà 03 tầng, 06 phòng học Trường 
Tiểu học Quang Trung 

4.622   2.050,000 2.080,757 30,757   ðã TT khi ñiều 
chỉnh giảm KH 

3 Trường mầm non Hoa ðỗ Quyên 
(giai ñoạn 2) 

11.814   5.250,000 4.780,420   -469,580 Trả lại nguồn 
khi ñ/c tăng KH 

4 DA giáo dục THCS khu vực khó 
khăn nhất giai ñoạn 2(huyện Phú 
Vang, Phú Lộc, Quảng ðiền, Phong 
ðiền và TX Hương Trà) 

6.456   0,000 395,188 395,188   ðã TT khi ñiều 
chỉnh giảm KH 

5 Trường THCS Nguyễn ðình Anh 5.170   0,000 1.253,696 1.253,696   ðã TT khi ñ/c 
giảm nguồn do 
hụt thu 

6 Trường THCS Lê Xuân 5.228   0,000 1.257,275 1.257,275   ðã TT khi ñ/c 
giảm nguồn do 
hụt thu 

7 Trường THCS Vinh Thanh 5.700   0,000 22,600 22,600   ðã TT khi ñ/c 
giảm nguồn do 
hụt thu 
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Số 
TT 

 
 

Danh mục dự án 

Quyết ñịnh ñầu tư  
 

Kế hoạch 
năm 2020 

 
ðiều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2020 

 
 
Tăng (+) 

 
 

Giảm (-) 

 
 

Ghi chú 
Tổng mức ñầu tư 

 
Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 
và khác 

E Sự nghiệp xây dựng cơ bản     8.639,162 19.663,703 11.024,541 0,000   
* Trùng tu di tích Huế 3.115.390 3.000.826 8.639,162 19.663,703 11.024,541 0,000   
1 Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ 

thống kinh thành Huế (hợp phần tu 
bổ, tôn tạo và ðB, GPMB và tái 
ñịnh cư) 

2.503.192 2.503.192 2.641,921 7.663,703 5.021,782 0,000   

  - Hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích - 
Mặt Nam kimh thành 

497.634 497.634 2.641,921 7.663,703 5.021,782   ðã TT khi ñ/c 
giảm nguồn do 
hụt thu 

2 Bảo tồn, tu bổ di tích Triệu Miếu 
(giai ñoạn 2) 

44.854   642,221 1.000,000 357,779   ðã TT khi ñ/c 
giảm nguồn do 
hụt thu 

3 Bảo tồn, tu bổ  và phát huy giá trị tổng 
thể di tích lăng vua Thiệu Trị (giai 
ñoạn 2) 

45.812   5.355,020 6.000,000 644,980   ðã TT khi ñ/c 
giảm nguồn do 
hụt thu 

4 Bảo tồn, tu bổ di tích ðàn Nam Giao 
(giai ñoạn 1) 

23.898   0,000 5.000,000 5.000,000   ðã TT khi ñ/c 
giảm nguồn do 
hụt thu 

G Ngân sách tỉnh bổ sung 107.992 0 18.300,000 18.300,000 16.000,000 -16.000,000   
G.1 Vốn ứng trước: 107.992 0 18.300,000 18.300,000 16.000,000 -16.000,000   

I 
Theo Qð số 961/Qð-UBND ngày 
13/4/2020 

107.992 0 18.300,000 18.300,000 16.000,000 -16.000,000 
  

1 ðường vào nhà máy chế biến cát, 
bột thạch anh ít sắt chất lượng cao 
huyện Phong ðiền 

33.992 

  

0.000 10.000,000 10.000,000     

2 Các dự án Quy hoạch 74.000   16.000,000 - - -16.000,000   
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Số 
TT 

 
 

Danh mục dự án 

Quyết ñịnh ñầu tư  
 

Kế hoạch 
năm 2020 

 
ðiều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2020 

 
 
Tăng (+) 

 
 

Giảm (-) 

 
 

Ghi chú 
Tổng mức ñầu tư 

 
Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 
và khác 

- Dự án lập quy hoạch tỉnh Thừa 
Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn ñến năm 2050 

74.000 

  

16.000,000 0,000 

  

-16.000,000   

3 Bố trí vốn ñể thực hiện công tác lập 
ñề cương nhiệm vụ quy hoạch, quy 
hoạch phân khu và quy hoạch chi 
tiết 

0 0 2.300,000 8.300,000 6.000,000 0,000   

- Phần còn lại     2.300,000 8.300,000 6.000,000   Phân khai sau 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 141/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 cho ý kiến chủ trương ñiều chuyển số vốn không giải ngân hết  
thuộc kế hoạch ñầu tư công năm 2020 nguồn nước ngoài cấp phát  

từ ngân sách Trung ương 
 

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 56/2020/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ 

về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu ñãi của nhà 
tài trợ nước ngoài;  

Xét Tờ trình số 9793/TTr-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñiều chuyển số vốn không giải ngân hết thuộc kế hoạch ñầu tư 
công năm 2020 nguồn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương; Báo cáo thẩm tra 
của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
ðiều 1. Thống nhất chủ trương ñiều chuyển số vốn không giải ngân hết thuộc 

kế hoạch ñầu tư công năm 2020 nguồn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương 
của dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực 
tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai ñoạn 2, dự án thành phần Thừa Thiên Huế là 
27.650 triệu ñồng theo ñề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 9793/TTr-UBND 
ngày 31 tháng 10 năm 2020.  
 ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp 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: 142/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 
ðiều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn giai ñoạn 2016-2020;  

ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2020 các chương trình mục tiêu quốc gia  
 

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 quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương 
ñầu tư các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai ñoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1600/Qð-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
giai ñoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1722/Qð-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
giai ñoạn 2016-2020; 

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

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

Xét Tờ trình số 10128/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020; 
ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2020 các chương trình mục tiêu quốc gia; Báo cáo 
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

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

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

(Chi tiết theo phụ lục 2 ñính kèm) 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

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

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

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

 
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 1. ðiều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn giai ñoạn 2016-2020 các chương trình mục tiêu quốc gia  
tỉnh Thừa Thiên Huế (vốn ñầu tư phát triển) 

(Kèm theo Nghị quyết số 142/NQ-HðND  ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
        ðơn vị tính: Triệu ñồng 

TT Hạng mục 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Quy mô ñầu tư 

Kế hoạch trung hạn giai ñoạn 
2016-2020  

Ghi 
chú Tổng 

số 

Trong ñó 

NSTW 
hỗ trợ 

Vốn ñối ứng 
của ñịa 

phương và 
các nguồn 
huy ñộng 
hợp pháp 

khác 
  TỔNG CỘNG       11.169 1.380 9.789   

A 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới 

      10.222 1.082 9.140   

1 
ðường nối tỉnh lộ 11A ñến ñường Tứ Phú, xã 
Quảng Vinh 

Q.ðiền 2020-2021 
1.329m ñường BT, 

công trình trên tuyến 4.300 373 3.927   

2 
ðường dân sinh Giáp ðông – An Thuận, xã 
Hương Toàn 

H.Trà 2019-2020 
877m ñường BT, công 

trình trên tuyến 1.622 318 1.304   

3 ðường từ Hói Chùa ñến kênh Tắc, xã Vinh Thái P.Vang 2019-2020 
1.201m ñường BT, 

công trình trên tuyến 4.300 391 3.909   

B Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững       947 298 649   

1 
ðường bê tông thôn Phú Lương A, xã Quảng Thành 
(giai ñoạn 2) 

Q.ðiền 2020-2021 
456m ñường BT; công 

trình trên tuyến 947 298 649   

Ghi chú: NSTW hỗ trợ từ nguồn vốn tiết kiệm giảm giá sau ñấu thầu rộng rãi qua mạng, do ñiều chỉnh giá gói thầu theo 
Nghị ñịnh 68/2019/Nð-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ và các quy ñịnh mới khác có liên quan của các công trình thuộc 
kế hoạch năm 2020 các CTMTQG. 
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Phụ lục 2. ðiều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2020 các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế (vốn ñầu tư phát triển 
NSTW hỗ trợ) 

(Kèm theo Nghị quyết số 142/NQ-HðND  ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
        ðơn vị tính: Triệu ñồng 

TT Hạng mục 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Thời gian 
thực hiện 

Quy mô 
ñầu tư 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Kế hoạch năm 

2020 HðND tỉnh 
ñã thông qua 

Kế hoạch năm 
2020 ñiều chỉnh 

NSTW 
Chủ 
ñầu 
tư Số Qð, 

ngày phê 
duyệt 

TMðT 
Tổng 
cộng 

Trong ñó 
Tổng 
cộng 

Trong ñó 
Tăng 

(+) 
Giảm 

(-) Tổng 
số 

NSTW ðTPT SN ðTPT SN 

  TỔNG CỘNG         41.869 23.098 17.061 17.061   17.061 17.061   1.380 -1.380   

A 

Chương trình 
MTQG xây 
dựng nông 
thôn mới 

        33.600 22.048 16.011 16.011 0 16.011 16.011 0 1.082 -1.082   

I 

Công trình 
khởi công mới 
năm 2020 ñã 
giao kế hoạch 

        29.300 22.048 16.011 16.011 0 14.929 14.929 0 0 -1.082   

1 

ðường nhà 
ông Cẩn ñến 
nhà ông Tuân 
(Trằm Ngang), 
xã Quảng Thái, 
huyện Quảng 
ðiền 

Q.ðiền 2019-2020 

763m 
ñường BT, 
công trình 
trên tuyến 

2931, 
30/10/2018 

1.500 1.157 1.150 1.150   1.027 1.027     -123 

UBND 
xã 

Quảng 
Thái 

2 

ðường Bến 
Miệu-Trung 
Làng, xã 
Quảng Thái, 
huyện Quảng 
ðiền 

Q.ðiền 2019-2020 

372m 
ñường BT, 
công trình 
trên tuyến 

2929, 
30/10/2018 

1.000 576 570 570   518 518     -52 

UBND 
xã 

Quảng 
Thái 
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TT Hạng mục 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Thời gian 
thực hiện 

Quy mô 
ñầu tư 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Kế hoạch năm 

2020 HðND tỉnh 
ñã thông qua 

Kế hoạch năm 
2020 ñiều chỉnh 

NSTW 
Chủ 
ñầu 
tư Số Qð, 

ngày phê 
duyệt 

TMðT 
Tổng 
cộng 

Trong ñó 
Tổng 
cộng 

Trong ñó 
Tăng 

(+) 
Giảm 

(-) Tổng 
số 

NSTW ðTPT SN ðTPT SN 

3 

ðường Kênh 
Cộ (bờ hữu), 
xã Quảng Thái, 
huyện Quảng 
ðiền 

Q.ðiền 2019-2020 

843m 
ñường BT, 
công trình 
trên tuyến 

2930, 
30/10/2018 

1.400 1.120 1.120 1.120   922 922     -198 

UBND 
xã 

Quảng 
Thái 

4 

Nâng cấp ñê 
bao nội ñồng 
ngăn lũ chống 
úng, xã Hương 
Vinh 

H.Trà 2019-2020 1,3km 
2930, 

30/10/2018 
1.400 1.120 1.400 1.400   1.082 1.082     -318 

UBND 
xã 

Hương 
Vinh 

5 
Trường mầm 
non Phú 
Dương 

P.Vang 2019-2020 

815m2,  
2 tầng/6 PH, 
cổng, tường 

rào 

3747, 
30/10/2018 

5.900 5.000 3.000 3.000   2.911 2.911     -89 

Ban 
QLDA 

ðT&XD 
khu vực 
huyện 
Phú 

Vang 

6 

Kênh Cây Gai 
nối tiếp, kênh 
Thái Phú, Vinh 
Thái 

P.Vang 2019-2020 

1,9km và 
các cống; 
tưới 62ha 

lúa 

3732, 
26/10/2018 

3.000 2.230 1.230 1.230   1.208 1.208     -22 

Ban 
QLDA 

ðT&XD 
khu vực 
huyện 
Phú 

Vang 

7 

Nhà văn hóa 
và khu thể thao 
trung tâm xã 
Vinh Thái 

P.Vang 2019-2020 
739m2/200 

chỗ 
3749, 

30/10/2018 
4.700 2.500 1.500 1.500   1.477 1.477     -23 

Ban 
QLDA 

ðT&XD 
khu vực 
huyện 
Phú 

Vang 
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TT Hạng mục 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Thời gian 
thực hiện 

Quy mô 
ñầu tư 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Kế hoạch năm 

2020 HðND tỉnh 
ñã thông qua 

Kế hoạch năm 
2020 ñiều chỉnh 

NSTW 
Chủ 
ñầu 
tư Số Qð, 

ngày phê 
duyệt 

TMðT 
Tổng 
cộng 

Trong ñó 
Tổng 
cộng 

Trong ñó 
Tăng 

(+) 
Giảm 

(-) Tổng 
số 

NSTW ðTPT SN ðTPT SN 

8 

ðường giao 
thông nội ñồng 
T8 (ñoạn từ cầu 
mụ Vàng ñến ñê 
ñập sông thôn 2 
và ñoạn từ cống 
số 2 ñến cống 
Lầu), xã Vinh Hà 

P.Vang 2019-2020 
2,07km; 
nền 4m, 
mặt 3m 

3757, 
30/10/2018 

3.900 2.986 1.886 1.886   1.861 1.861     -25 

Ban 
QLDA 

ðT&XD 
khu vực 
huyện 
Phú 

Vang 

9 
Trường tiểu 
học Phú Diên 
2, xã Phú Diên 

P.Vang 2019-2020 
620m2, 2 
tầng/8 PH 

3751, 
30/10/2018 

4.000 3.625 2.425 2.425   2.304 2.304     -121 

Ban 
QLDA 

ðT&XD 
khu vực 
huyện 
Phú 

Vang 

10 

ðường từ Quốc 
lộ 49 ñến khu 
dân cư sông 
ñầm thôn 3, xã 
Vinh Thanh 

P.Vang 2019-2020 

895m 
ñường BT, 
công trình 
trên tuyến 

3477, 
21/10/2019 

2.500 1.734 1.730 1.730   1.619 1.619     -111 

Ban 
QLDA 

ðT&XD 
khu vực 
huyện 

Phú Vang 

II 

Kế hoạch năm 
2020 ñề nghị 
ñiều chỉnh, bổ 
sung 

        10.222 0 0 0 0 1.082 1.082 0 1.082 0   

1 

ðường nối tỉnh 
lộ 11A ñến 
ñường Tứ Phú, 
xã Quảng Vinh 

Q.ðiền 2020-2021 

1.329m 
ñường BT, 
công trình 
trên tuyến 

343, 
02/3/2020 

4.300 0 0 0   373 373   373   

Ban 
QLDA 
ðTXD 
khu vực 
huyện 
Quảng 
ðiền 
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TT Hạng mục 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Thời gian 
thực hiện 

Quy mô 
ñầu tư 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Kế hoạch năm 

2020 HðND tỉnh 
ñã thông qua 

Kế hoạch năm 
2020 ñiều chỉnh 

NSTW 
Chủ 
ñầu 
tư Số Qð, 

ngày phê 
duyệt 

TMðT 
Tổng 
cộng 

Trong ñó 
Tổng 
cộng 

Trong ñó 
Tăng 

(+) 
Giảm 

(-) Tổng 
số 

NSTW ðTPT SN ðTPT SN 

2 

ðường dân 
sinh Giáp 
ðông – An 
Thuận, xã 
Hương Toàn 

H.Trà 2019-2020 

877m 
ñường BT, 
công trình 
trên tuyến 

1066, 
30/10/2018 

1.622 0 0 0   318 318   318   

UBND 
xã 

Hương 
Toàn 

3 

ðường từ Hói 
Chùa ñến kênh 
Tắc, xã Vinh 
Thái 

P.Vang 2019-2020 

1.201m 
ñường BT, 
công trình 
trên tuyến 

3652, 
30/10/2019 

4.300 0 0 0   391 391   391   

Ban 
QLDA 

ðT&XD 
khu vực 
huyện 
Phú 

Vang 

B 
Chương trình 
MTQG giảm 
nghèo bền vững 

        2.347 1.050 1.050 1.050   1.050 1.050   298 -298   

I 

Công trình 
khởi công mới 
năm 2020 
(phần bổ 
sung) ñã giao 
kế hoạch 

        1.400 1.050 1.050 1.050   752 752     -298   

1 

ðường bê tông 
thôn Tây 
Thành, thôn 
Thành Trung, 
xã Quảng 
Thành 

Q.ðiền 2019-2020 

720m (nền 
ñường 4m, 
mặt ñường 
3m); công 
trình trên 

tuyến 

525, 
23/3/2020 

1.400 1.050 1.050 1.050   752 752     -298 

UBND 
xã 

Quảng 
Thành 

II 

Kế hoạch năm 
2020 ñề nghị 
ñiều chỉnh, bổ 
sung 

        947 0 0 0   298 298   298     
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TT Hạng mục 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Thời gian 
thực hiện 

Quy mô 
ñầu tư 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Kế hoạch năm 

2020 HðND tỉnh 
ñã thông qua 

Kế hoạch năm 
2020 ñiều chỉnh 

NSTW 
Chủ 
ñầu 
tư Số Qð, 

ngày phê 
duyệt 

TMðT 
Tổng 
cộng 

Trong ñó 
Tổng 
cộng 

Trong ñó 
Tăng 

(+) 
Giảm 

(-) Tổng 
số 

NSTW ðTPT SN ðTPT SN 

1 

ðường bê tông 
thôn Phú 
Lương A, xã 
Quảng Thành 
(giai ñoạn 2) 

Q.ðiền 2020-2021 

456m 
ñường BT; 
công trình 
trên tuyến 

2509, 
30/10/2019 

947   0 0   298 298   298   

Ban 
QLDA 
ðTXD 

khu 
vực 

huyện 
Quảng 
ðiền 

 

 
 

 



62 CÔNG BÁO/Số 61/Ngày 29-11-2020

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 143/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 việc cho ý kiến ghi thu, ghi chi tiền thuê ñất 
 

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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Xét Tờ trình số 10166/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ghi thu, ghi chi tiền thuê ñất; Báo cáo thẩm tra của Ban 
kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất ghi thu tiền thuê ñất, ghi chi tiền bồi thường, giải phóng 
mặt bằng năm 2020 với số tiền là 51.795.565.752 ñồng (Năm mươi mốt tỷ, bảy trăm 
chín mươi lăm triệu, năm trăm sáu mươi lăm ngàn, bảy trăm năm mươi hai ñồng) 
như ñề xuất của Ủy ban nhân tỉnh tại Tờ trình số 10166/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 
năm 2020.  

(Chi tiết tại phụ lục ñính kèm) 

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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PHỤ LỤC 
(Kèm theo Nghị quyết số 143/NQ-HðND ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 

 

TT Doanh nghiệp Mã số thuế Số tiền (ñồng) 

Cơ quan 
quản lý thu: 

Chi cục 
Thuế 

Mã 
chương 

Văn bản xác ñịnh giá trị ñược 
khấu trừ của Sở Tài chính và 

Ban quản lý Khu kinh tế, công 
nghiệp tỉnh 

  Tổng cộng   51.795.565.752     

1 Tổng Cty Viglacera-CTCP (GðI) 0100108173 10.963.632.393 Hương ðiền 554 
3165/STC-QLGCS ngày 
04/12/2018 

2 Cty TNHH MTV Huế Trường Hải 3301546302 4.499.012.280 Hương ðiền 557 50/STC-QLGCS ngày 09/01/2018 

3 Cty TNHH Về Nguồn 3300369442 1.273.909.000 Hương ðiền 557 
450/STC-QLGCS ngày 
28/02/2018 

4 Cty TNHH MTV Châu Thành Phát 3301227779 396.789.625 TP Huế 554 888/STC-QLGCS ngày 19/4/2018 

5 Trường THPT tư thục Thế Hệ Mới 3301613911 177.978.500 
Phú Lộc, 

Nam ðông 
554 1005/STC-QLGCS ngày 

04/5/2018 

6 Cty TNHH TM Thái ðông Anh 3300393526 283.155.060 Hương Phú 554 
1009/STC-QLGCS ngày 
07/5/2018 

7 Cty CP Prime Thiên Phúc 3300513576 399.144.000 Hương ðiền 555 
1010/STC-QLGCS ngày 
07/5/2018 

8 Cty CP Bê tông và Xây dựng 3300384426 322.594.000 Hương ðiền 557 
1200/STC-QLGCS ngày 
24/5/2018 

9 Cty TNHH Kim Nguyễn 3300389569 409.596.000 TP Huế 557 1199/STC-QLCS ngày 24/5/2018 

10 Cty TNHH SX&TM Havi 3300483610 48.276.000 Hương Phú 554 
1227/STC-QLGCS ngày 
28/5/2018 

11 Cty TNHH TMDV Duyên Anh 3300223820 812.916.000 Hương Phú 555 
3268/STC-QLGCS ngày 
14/12/2018 

12 Cty CP VLXD Lộc ðiền 3301567461 535.682.745 
Phú Lộc, 

Nam ðông 
555 1174/TB-KKTCN ngày 

23/8/2019 

13 Cty CP du lịch Mỹ An 3300422992 1.784.693.511 Hương Phú 557 
791/STC-GCS&DN ngày 
04/4/2019 
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TT Doanh nghiệp Mã số thuế Số tiền (ñồng) 

Cơ quan 
quản lý thu: 

Chi cục 
Thuế 

Mã 
chương 

Văn bản xác ñịnh giá trị ñược 
khấu trừ của Sở Tài chính và 

Ban quản lý Khu kinh tế, công 
nghiệp tỉnh 

14 
Cty TNHH MTV khu du lịch sinh thái 
Vedana 

3300513583 337.283.800 
Phú Lộc, 

Nam ðông 
557 

1197/STC-GCS&DN ngày 
20/5/2019 

15 DNTN TMDV Hoàng Long Thiên Phú 3301596487 543.793.620 Hương Phú 555 
1122/STC-GCS&DN ngày 
13/5/2019 

16 Cty CP ñầu tư Sài Gòn-Huế 3300512389 16.588.537.464 
Phú Lộc, 

Nam ðông 
557 794/TB-KKTCN ngày 02/7/2019 

17 Cty TNHH ðT&XD Long Phụng 3301550073 431.728.000 
Phú Lộc, 

Nam ðông 
554 

3318/STC-GCS&DN ngày 
25/11/2019 

18 Cty TNHH MTV Trùng Phương Lăng Cô 3301609898 11.802.296.154 
Phú Lộc, 

Nam ðông 
555 866/TB-KKTCN ngày 17/7/2019 

19 Cty TNHH SXXD TMDV Minh An 3300368946 65.769.600 Hương Phú 555 
1441/STC-GCS&DN ngày 
28/5/2020 

20 
Ngân hàng TMCP Công thương Việt 
Nam-CN TT Huế 

0100111948-021 118.778.000 TP Huế 557 
1505/STC-GCS&DN ngày 
03/6/2020 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 144/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 cho ý kiến bố trí kinh phí thực hiện dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ 

công tác khám chữa bệnh cho các ñơn vị trong ngành y tế 
tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020  

 
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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị Quyết số 14/NQ-HðND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị phục 
vụ công tác khám chữa bệnh cho các ñơn vị trong ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 
năm 2020; 

Xét Tờ trình số 10164/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc bố trí kinh phí thực hiện dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ 
công tác khám chữa bệnh cho các ñơn vị trong ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 
năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các 
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
ðiều 1. Thống nhất bổ sung kinh phí cho Sở Y tế với số tiền 21.033.000.000 

ñồng (Hai mươi mốt tỷ, không trăm ba mươi ba triệu ñồng chẵn) từ nguồn sự nghiệp 
y tế năm 2019 chuyển sang ñể thực hiện dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ công 
tác khám chữa bệnh cho các ñơn vị trong ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 
như ñề xuất của Ủy ban nhân tỉnh tại Tờ trình số 10164/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 
năm 2020.  

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp 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: 145/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 cho ý kiến hoàn ứng vốn ứng trước các dự án 

 
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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

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

Xét Tờ trình số 10165/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc hoàn ứng vốn các dự án ứng trước; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và 
ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất chuyển toàn bộ nguồn kinh phí thực hiện các dự án, nhiệm vụ 
năm 2019 không sử dụng hết với số tiền 150 tỷ ñồng (Một trăm năm mươi tỷ ñồng) 
chuyển sang năm 2020; ñồng thời trích ngân sách tỉnh 150 tỷ ñồng từ nguồn này ñể thu 
hồi kinh phí ñã ứng trước cho các dự án ñầu tư như ñề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh tại 
Tờ trình số 10165/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2020. 

(Chi tiết tại phụ lục ñính kèm) 

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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PHỤ LỤC 
(Kèm theo Nghị quyết số 145/NQ-HðND ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 

 

TT Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Năng 
lực 

thiết kế 

Quyết ñịnh phê duyệt 
dự án ñầu tư 

Vốn ñã 
ứng 
ñến 
nay 

Bổ 
sung 

ñể thu 
hồi 
vốn 
ứng 

trước 
ñợt 
này 

Chủ 
ñầu tư 

Số Qð 
DADT; 

ngày/tháng/
năm 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

                    

  TỔNG CỘNG         446.786 184.000 150.000   

1 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc 
Hương Sơ (khu vực 4) 

Huế 2019-2020 8,47ha 
546 ngày 

27/02/2020 
130.699 84.000 84.000 

Ban 
QLDA 
ðTXD 

khu 
vực 

thành 
phố 
Huế 

2 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc 
Hương Sơ (khu vực 5) 

Huế 2019-2020 
 9,24 ha 
(380 lô) 

821 ngày 
26/3/2020 

115.239    30.000  
      

30.000  

3 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc 
Hương Sơ (khu vực 6) 

Huế 2019-2020  '9,67ha 
767 ngày 
23/3/2020 

127.371    30.000  
      

30.000  

4 
Xử lý triệt ñể ô nhiễm môi trường do 
rác thải sinh hoạt trên ñịa bàn thành 
phố Huế và vùng phụ cận 

TX 
Hương 
Thủy 

2020 - 2022   
94 ngày 

18/01/2016 
73.477    40.000  

         
6.000  

Sở Tài 
nguyên 
và Môi 
trường 
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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: 146/NQ-HðND 

   
Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc xác ñịnh vị trí các thửa ñất bị ảnh hưởng khi giải phóng mặt bằng  
khu vực Hộ Thành hào, Tuyến Phòng lộ thuộc dự án ðầu tư, bảo tồn,  

tu bổ và tôn tạo Hệ thống Kinh thành 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 ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

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

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

sửa ñổi, bổ sung một số Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai; 
Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh chi tiết Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 
tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết 
thi hành Luật ñất ñai và sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các thông tư hướng dẫn thi 
hành Luật ðất ñai; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh chi tiết phương pháp ñịnh giá ñất; xây dựng, ñiều 
chỉnh bảng giá ñất; ñịnh giá ñất cụ thể và tư vấn xác ñịnh giá ñất và Quyết ñịnh số 
1351/Qð-BTNMT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
ñính chính Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT; 

 Xét Tờ trình số 9128/TTr-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành nghị quyết xác ñịnh vị trí các thửa ñất bị 
ảnh hưởng khi giải phóng mặt bằng khu vực Hộ Thành hào, Tuyến Phòng lộ thuộc dự án 
ðầu tư, bảo tồn, tu bổ và tôn tạo Hệ thống Kinh thành Huế; Báo cáo thẩm tra của 
Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của ðại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất xác ñịnh vị trí các thửa ñất bị ảnh hưởng khi giải phóng 
mặt bằng khu vực Hộ Thành hào, Tuyến Phòng lộ thuộc dự án ðầu tư, bảo tồn, tu bổ 
và tôn tạo Hệ thống Kinh thành Huế như sau:  
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1. Vị trí 1, vị trí 2 của các thửa ñất bị ảnh hưởng ñược xác ñịnh theo ñiểm a, 
ñiểm b khoản 1 ðiều 14 của Quy ñịnh kèm theo Nghị quyết số 23/2019/NQ-HðND 
ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh Bảng giá các loại 
ñất ñịnh kỳ 05 năm (2020-2024) trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

2. Các thửa ñất còn lại bị ảnh hưởng (ngoài vị trí 1 và vị trí 2) ñược xác ñịnh là 
vị trí 3 theo ñiểm c khoản 1 ðiều 14 của Quy ñịnh kèm theo Nghị quyết số 
23/2019/NQ-HðND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh 
Bảng giá các loại ñất ñịnh kỳ 05 năm (2020-2024) trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

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 ðại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường Trực Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam 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: 147/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 
Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi ñất; cho phép 

chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ và ñất rừng ñặc dụng 
sang mục ñích khác trên ñịa bàn tỉnh năm 2020 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
KHOÁ 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 ðất ñai 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Văn bản số 21/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của 

Văn phòng Quốc hội xác thực văn bản hợp nhất Luật ðất ñai; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

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

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

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

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

Xét Tờ trình số 9771/TTr-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ñề nghị thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu 
hồi ñất; chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ và ñất rừng ñặc 
dụng sang mục ñích khác trên ñịa bàn tỉnh năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban 
kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ: 

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

1. Thống nhất bổ sung 04 công trình, dự án cần thu hồi ñất. 
(Chi tiết theo Phụ lục 01 ñính kèm). 
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2. Cho phép bổ sung chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa sang sử dụng vào 
mục ñích khác ñể thực hiện 03 công trình, dự án.  

(Chi tiết theo Phụ lục 02 ñính kèm). 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá 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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Phụ lục 01: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ðẤT NĂM 2020 
(Kèm theo Nghị quyết số 147/NQ-HðND ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

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

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

I THÀNH PHỐ HUẾ   4,1299   

1 

Khu công nghệ thông tin tập 
trung kết hợp ñất ở Khu ñất 
CC4 - thuộc Khu ñô thị  mới 
An Vân Dương (phần bổ sung) 

Phường Xuân Phú 0,3800 
- Công văn số 7297/UBND-Nð ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về 
việc liên quan ñến kêu gọi ñầu tư tại khu ñất có ký hiệu CC4 thuộc 
khu A - ðô thị mới An Vân Dương 

2 

Dự án ñầu tư Bảo tồn, tu bổ và 
tôn tạo hệ thống Kinh thành 
Huế (Di dời dân cư, giải phóng 
mặt bằng khu vực I hệ thống di 
tích Kinh thành Huế thuộc 
quần thể di tích Cố ñô Huế). 
Trong ñó: Khu vực hồ Tịnh 
Tâm, phường Thuận Lộc và 
phường Thuận Thành, thành 
phố Huế  

Phường Thuận Lộc; 
Phường Thuận 

Thành 
1,8059 

- Quyết ñịnh số 370/Qð-UBND ngày 13/2/2019 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt ñề án di dời dân cư, giải phóng 
mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố 
ñô Huế; 
- Quyết ñịnh số 1863/Qð-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt ñiều chỉnh dự án Bảo tồn, tu bổ 
và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai ñoạn 1 ðề án di dời dân cư, 
giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế); 
- Thông báo số 388/TB-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh về 
Kết luận của ñồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh tại 
cuộc họp nghe báo cáo tiến ñộ thực hiện dự án di dời dân cư, giải 
phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Quy mô 
diện tích 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

3 
ðầu tư xây dựng công trình 
Trường Tiểu học Thủy Biều 
(giai ñoạn 1) 

Phường Thủy Biều 1,9440 
- Quyết ñịnh số 2675/Qð-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh 
về phê duyệt chủ trương ñầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu 
học Thủy Biều (giai ñoạn 1), thành phố Huế 

II THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ   0,2300   

1 
ðường trục xã từ QL49B cũ - 
ñường ven phá Tam Giang, 
Hải Dương 

Xã Hải Dương 0,2300 

- Quyết ñịnh số 1979/Qð-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư danh mục các 
dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới thuộc chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2019,2020 thị xã Hương Trà; 
- Quyết ñịnh số 350/Qð-UBND ngày 19/3/2020 của UBND thị xã 
Hương Trà về việc phân bổ kinh phí Chương trình MTQG năm 2020 
(ñợt 1) 
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Phụ lục 02: DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ðÍCH SỬ DỤNG  
ðẤT TRỒNG LÚA, ðẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ðẤT RỪNG ðẶC DỤNG NĂM 2020 

(Kèm theo Nghị quyết số 147/NQ-HðND ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 

Quy 
mô  

diện 
tích 
(ha) 

Trong ñó diện tích 
chuyển mục ñích sử 

dụng (ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ  

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng  
I THÀNH PHỐ HUẾ   2,324 0,560 0,000 0,000   

1 

Khu công nghệ thông tin tập 
trung kết hợp ñất ở Khu ñất 
CC4 - thuộc Khu ñô thị  mới 
An Vân Dương (phần bổ sung) 

Phường Xuân 
Phú 

0,380 0,380 0,000 0,000 

- Công văn số 7297/UBND-Nð ngày 14/8/2020 của 
UBND tỉnh về việc liên quan ñến kêu gọi ñầu tư tại 
khu ñất có ký hiệu CC4 thuộc khu A - ðô thị mới 
An Vân Dương 

2 
ðầu tư xây dựng công trình 
Trường Tiểu học Thủy Biều 
(giai ñoạn 1) 

Phường Thủy 
Biều 

1,944 0,180 0,000 0,000 

- Quyết ñịnh số 2675/Qð-UBND ngày 29/10/2019 
của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương ñầu tư xây 
dựng công trình Trường Tiểu học Thủy Biều (giai 
ñoạn 1), thành phố Huế 

II THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ   0,230 0,210 0,000 0,000   

1 
ðường trục xã từ QL49B cũ - 
ñường ven phá Tam Giang, 
Hải Dương 

Xã Hải Dương 0,230 0,210 0,000 0,000 

- Quyết ñịnh số 1979/Qð-UBND ngày 10/9/2018 
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt 
chủ trương ñầu tư danh mục các dự án nhóm C quy 
mô nhỏ, khởi công mới thuộc chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2019, 2020 
thị xã Hương Trà; 
- Quyết ñịnh số 350/Qð-UBND ngày 19/3/2020 
của UBND thị xã Hương Trà về việc phân bổ kinh 
phí Chương trình MTQG năm 2020 (ñợt 1) 
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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: 148/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc cho phép chuyển mục ñích sử dụng rừng sang mục ñích khác 

 
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 Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 83/2020/Nð-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh 156/2018/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 
của Chính phủ Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Lâm nghiệp; 

Xét Tờ trình số 9596/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc xem xét quyết ñịnh chủ trương chuyển mục ñích sử dụng rừng 
sang mục ñích khác; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận 
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 ðiều 1. Thống nhất chủ trương cho phép chuyển mục ñích sử dụng rừng sang 
mục ñích khác ñể thực hiện 06 dự án (chi tiết tại Phụ lục ñính kèm). 

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 kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo 
nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp 
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 
 

Phụ lục:  DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH  
CHUYỂN MỤC ðÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ðÍCH KHÁC 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HðND ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

TT Tên công trình, dự án  ðịa ñiểm 

Quy mô 
diện 
tích 

khoảng  
(ha) 

Diện tích có rừng xin chuyển  
mục ñích sử dụng sang mục ñích khác (ha) 

Phân theo loại rừng 
Phân theo  
hiện trạng 

Tổng  
Rừng 
trồng 

Rừng tự 
nhiên 

Phòng 
hộ  

Sản 
xuất 

1 
Dự án Khai thác khoáng sản ñất làm vật 
liệu san lấp tại khu vực ñồi Trốc Voi 1 

Phường Thủy 
Phương, thị xã 
Hương Thủy 

14,70 14,70 14,70 
 

- 14,70 

2 
Dự án xây dựng Trường Trung học 
Giao thông Vận tải Huế (cơ sở 2), nay 
là Trường Cao ñẳng giao thông Huế 

Phường Thủy 
Phương, thị xã 
Hương Thủy 

7,34 3,36 3,36 
 

- 3,36 

3 
Dự án ñầu tư xây dựng Nghĩa trang 
nhân dân xã Phú Diên, huyện Phú Vang 

Xã Phú Diên, 
huyện Phú 

Vang 
5,13 3,42 3,42 

 
3,42 - 

4 
Mở rộng Khu nhà máy và nhà ñiều hành, 
kênh xả hạ lưu thuộc Dự án Nhà máy 
thủy ñiện Sông Bồ 

Xã Hồng Hạ, 
Hương Nguyên, 
huyện A Lưới 

8,60 5,23 5,23 
 

- 5,23 
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TT Tên công trình, dự án  ðịa ñiểm 

Quy mô 
diện 
tích 

khoảng  
(ha) 

Diện tích có rừng xin chuyển  
mục ñích sử dụng sang mục ñích khác (ha) 

Phân theo loại rừng 
Phân theo  
hiện trạng 

Tổng  
Rừng 
trồng 

Rừng tự 
nhiên 

Phòng 
hộ  

Sản 
xuất 

5 
Dự án ðầu tư xây dựng và khai thác mỏ 
Laterit làm phụ gia xi măng của CTCP 
Xi măng ðồng Lâm 

Xã Phong Mỹ, 
huyện Phong 

ðiền 
29,87 3,33 3,33 

 
- 3,33 

6 

Công trình tuyến ñường dây tải ñiện 
110 kV ñấu nối trạm biến áp 220 kV 
Phong ðiền thuộc Dự án Nhà máy ñiện 
mặt trời Phong ðiền II 

Huyện Phong 
ðiền  

     
11,83  

           
2,30  

  
2,30  

  
                

-   
           

2,30  
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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: 149/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về quyết ñịnh chủ trương thay ñổi phương án sắp xếp, ñổi mới công ty  

Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp 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 Nghị quyết số 30/NQ-TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị 

về chủ trương sắp xếp, ñổi mới các công ty nông, lâm nghiệp; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 118/2014/Nð-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của 

Chính phủ về sắp xếp, ñổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của 
công ty nông, lâm nghiệp; 

Xét Tờ trình số 10100/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương thay ñổi phương án sắp xếp, ñổi mới 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp 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 tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất chủ trương thay ñổi phương án sắp xếp, ñổi mới công ty 
Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Phong ðiền với các nội 
dung chính như sau: 

1. Phương án: Tiếp tục duy trì loại hình công ty Nhà nước thực hiện nhiệm vụ 
sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. 

2. Quy hoạch quản lý, sử dụng ñất sau khi ñiều chỉnh quy hoạch chức năng của 
diện tích rừng thông dự kiến như sau: 

- Tổng diện tích: 2.378,99 ha, trong ñó: 
+ ðất phi nông nghiệp:      3,12 ha, chiếm 0,13% 
+ ðất khác:           19,34 ha, chiếm 0,81% 
+ ðất rừng sản xuất:       670,32 ha, chiếm 28,18% 
+ ðất rừng phòng hộ : 1.686,21 ha, chiếm 70,88%  
Với diện tích rừng phòng hộ chiếm 70,88% tổng diện tích ñất ñược giao, ñáp 

ứng ñầy ñủ tiêu chí duy trì loại hình doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn 
ñiều lệ ñược quy ñịnh tại ðiều 8 Nghị ñịnh số 118/2014/Nð-CP ngày 17 tháng 12 
năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, ñổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt 
ñộng của công ty nông, lâm nghiệp. 
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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 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

       
         Số: 150/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 việc thống nhất bổ sung dự án Khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn, thị xã 

Hương Trà vào danh mục dự án phát triển nhà ở có sử dụng ñất thuộc  
Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020  

và tầm nhìn 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; 
Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 100/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở; 
Căn cứ Nghị quyết số 12/2015/NQ-HðND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của 

Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa 
Thiên Huế ñến năm 2020 và tầm nhìn ñến năm 2030; 

Xét Tờ trình số 9915/TTr-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc bổ sung dự án Khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn, thị xã Hương Trà 
vào danh mục dự án phát triển nhà ở có sử dụng ñất thuộc Chương trình phát triển 
nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 và tầm nhìn ñến năm 2030; Báo cáo thẩm tra 
của Ban pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Thống nhất bổ sung dự án Khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn, thị xã 
Hương Trà vào danh mục dự án phát triển nhà ở có sử dụng ñất thuộc Chương trình 
phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 và tầm nhìn ñến năm 2030: 

1. Tên dự án: Khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn, thị xã Hương Trà. 

2. Vị trí: Thuộc Tổ dân phố 8, phường Tứ Hạ và Tổ dân phố Giáp Nhì, 
phường Hương Văn, thị xã Hương Trà. 

3. Phạm vi ranh giới: 

- Phía Tây Bắc tiếp giáp ñường Hoàng Trung, phường Tứ Hạ; 

- Phía ðông Nam tiếp giáp khu dân cư hiện trạng; 
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- Phía ðông Bắc tiếp giáp khu dân cư hiện trạng; 
- Phía Tây Nam tiếp giáp ñường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tứ Hạ. 

4. Quy mô diện tích và dân số: 
- Diện tích khu quy hoạch: 11,9 ha. 
- Dân số: 1.200 người. 

5. Chức năng sử dụng ñất và các chỉ tiêu quy hoạch:  

a) Chức năng sử dụng ñất: ðất công trình dịch vụ thương mại; ñất ở mới, tái ñịnh cư 
và hiện trạng; ñất tín ngưỡng; ñất cây xanh, mặt nước, ñất hạ tầng kỹ thuật; ñất giao thông, 
bãi ñổ xe. 

b) Một số chỉ tiêu quy hoạch như sau: 

- ðất công trình dịch vụ thương mại: Diện tích xây dựng: 0,42 ha; mật ñộ xây dựng 
tối ña: 45%; chiều cao xây dựng tối ña: 05 tầng. 

- ðất ở - thương mại: Diện tích xây dựng: 1,03 ha; mật ñộ xây dựng tối ña: 80%; 
chiều cao xây dựng tối ña: 04 tầng. 

- ðất ở liền kế: Diện tích xây dựng: 3,92 ha; mật ñộ xây dựng tối ña: 80%; chiều 
cao xây dựng tối ña: 04 tầng. 

- ðất ở biệt thự: Diện tích xây dựng: 0,12 ha; mật ñộ xây dựng tối ña: 65%; 
chiều cao xây dựng tối ña: 04 tầng. 

- ðất ở tái ñịnh cư, hiện trạng: Diện tích xây dựng: 0,66 ha; mật ñộ xây dựng 
tối ña: 65 - 80%; chiều cao xây dựng tối ña: 04 tầng. 

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 
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: 151/NQ-HðND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 

 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHOÁ 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 Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của 

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

Xét Tờ trình số 10125/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh 
và kết quả biểu quyết công khai miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày 13 tháng 11 năm 2020.  

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ               
2016 - 2021 ñối với ông Phan Thiên ðịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư 
Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025, do chuyển công tác và ñảm nhiệm chức vụ mới. 

ðiều 2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh hoàn tất thủ tục trình 
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh theo ñúng quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 3. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
Khoá 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: 152/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 việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên 

Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHOÁ 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 Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, 
từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 

Xét Tờ trình số 10124/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh 
và kết quả biểu quyết công khai miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày 13 tháng 11 năm 2020.  

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 
2021 ñối với ông Hồ Bê, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh. 

ðiều 2. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
Khoá 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: 153/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 việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên 

Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHOÁ 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 Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của 

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

Xét Tờ trình số 10124/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh 
và kết quả biểu quyết công khai miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày 13 tháng 11 năm 2020.  

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 
2016 - 2021 ñối với ông Nguyễn Nam Hùng, nguyên Giám ñốc Sở Y tế. 

ðiều 2. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
Khoá 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: 154/NQ-HðND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2020 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc cho thôi nhiệm vụ ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHOÁ VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 12 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Xét Tờ trình số 185/TTr-TT.HðND ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thường trực 

Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc ñề nghị cho thôi nhiệm vụ ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và kết quả biểu quyết công khai cho 
thôi làm nhiệm vụ ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh Khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Chấp nhận cho thôi làm nhiệm vụ ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
Khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông Nguyễn Ngọc Lâm, ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tỉnh thuộc Tổ ñại biểu số 2 vì lý do không có ñiều kiện tiếp tục thực hiện 
nhiệm vụ ñại biểu Hội ñồng nhân dân. 

ðiều 2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tổ ñại biểu Hội ñồng nhân dân số 2 thông báo ñến 
cử tri huyện Quảng ðiền và ông Nguyễn Ngọc Lâm ñể biết, thực hiện. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khoá 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: 3016/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 11 năm 2020 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế phối hợp giám sát môi trường thông  

qua dữ liệu tại Trung tâm Giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh 
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 Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật ðo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 19/2015/Nð-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh về kỹ thuật quan trắc môi trường; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp giám sát môi 
trường thông qua dữ liệu tại Trung tâm Giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

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

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Thông tin và 
Truyền thông, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị và 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 Thanh Bình 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 

 
QUY CHẾ 

Phối hợp giám sát môi trường thông qua dữ liệu tại Trung tâm Giám sát,  
ñiều hành ñô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 3016/Qð-UBND ngày 27  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: Quy chế này quy ñịnh nguyên tắc, quy trình và trách nhiệm 
phối hợp giám sát môi trường thông qua dữ liệu tại Trung tâm Giám sát, ñiều hành ñô thị 
thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. ðối tượng áp dụng:  

a) Sở Tài nguyên và Môi trường;  

b) Trung tâm Giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh;  

c) Chủ nguồn thải thuộc ñối tượng phải lắp ñặt hệ thống, thiết bị quan trắc 
môi trường tự ñộng, liên tục theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 38/2015/Nð-CP ngày 
24/4/2015 của Chính phủ về Quản lý chất thải và phế liệu ñược sửa ñổi bổ sung tại 
Nghị ñịnh số 40/2019/Nð-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của các nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 
(sau ñây gọi là Chủ nguồn thải) 

ðiều 2. Giải thích từ ngữ 

Một số từ ngữ trong Quy chế này ñược hiểu như sau: 

1. Quan trắc môi trường tự ñộng, liên tục: Là quá trình ño ñạc chỉ tiêu của các 
thành phần môi trường một cách liên tục, tự ñộng nhằm cung cấp thông tin phục vụ 
ñánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường, ñánh giá chất lượng nước thải, 
khí thải ra môi trường. 

2. Hệ thống quan trắc tự ñộng, liên tục: Là hệ thống mở, bao gồm các Trạm cơ sở, 
Trạm trung tâm và các ñường truyền dữ liệu. 

3. Trạm trung tâm: Là nơi tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu từ các Trạm cơ sở 
cung cấp; giám sát, hỗ trợ hoạt ñộng cho các Trạm cơ sở. 
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4. Trạm cơ sở: Là các trạm quan trắc môi trường tự ñộng, liên tục do nhà nước 
ñầu tư hoặc do chủ nguồn thải ñầu tư. 

5. Hiệu chuẩn: Là hoạt ñộng xác ñịnh, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị ño của 
chuẩn ño lường, phương tiện ño với giá trị ño của ñại lượng cần ño. 

6. Kiểm ñịnh: Là hoạt ñộng ñánh giá, xác nhận ñặc tính kỹ thuật ño lường của 
phương tiện ño theo yêu cầu kỹ thuật ño lường. 

7. Bảo trì, bảo dưỡng: Là tập hợp các hoạt ñộng nhằm duy trì hoặc phục hồi 
một thiết bị ở tình trạng nhất ñịnh hoặc ñảm bảo một dịch vụ nhất ñịnh luôn hoạt ñộng 
trong trạng thái tiêu chuẩn. 

Chương II 

QUY ðỊNH PHỐI HỢP GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

ðiều 3. Nguyên tắc của giám sát môi trường 

1. Hoạt ñộng giám sát môi trường phải tuân theo các quy ñịnh của Luật Bảo vệ 
môi trường, Luật ño lường, Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Các yêu cầu về ñặc tính kỹ thuật, tính năng và thành phần cơ bản của hệ 
thống quan trắc môi trường tự ñộng, liên tục phải ñảm bảo theo ñúng quy ñịnh tại 
Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
quy ñịnh kỹ thuật quan trắc môi trường. 

3. Chủ nguồn thải chủ trì, phối hợp với các ñơn vị cung cấp thiết bị quan trắc 
chịu trách nhiệm kết nối dữ liệu về Trung tâm Giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh tỉnh 
ñể tận dụng hạ tầng dùng chung phục vụ công tác lưu trữ, giám sát, phục vụ công tác 
dùng chung, chia sẻ dữ liệu cho các ñơn vị, các ngành trong phạm vi quản lý và phục vụ 
kịp thời công tác chỉ ñạo, ñiều hành của lãnh ñạo tỉnh. 

4. Các ñơn vị cung cấp thiết bị quan trắc chịu trách nhiệm kết nối dữ liệu về 
Trung tâm Giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh tỉnh ngay sau khi lắp ñặt thiết bị. 

5. ðảm bảo kết quả quan trắc ñược truyền, nhận, xử lý và giám sát tự ñộng, 
liên tục; ñảm bảo thông tin nhanh chóng, kịp thời giữa các ñơn vị có liên quan ñến 
hoạt ñộng của các trạm quan trắc môi trường tự ñộng, liên tục. 

6. Xử lý sự cố nhanh chóng, ñảm bảo tính pháp lý của kết quả quan trắc; phát huy 
hiệu quả của các trạm quan trắc môi trường tự ñộng, liên tục; xác ñịnh hành vi vi phạm 
hành chính ñể xử phạt theo ñúng quy ñịnh của pháp luật. 

7. Sử dụng tối ña hệ thống thông tin (phần mềm, email, ñiện thoại, hội thoại 
nhóm…) ñể nâng cao hiệu quả phối hợp; hạn chế sử dụng giấy tờ, văn bản. 
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ðiều 4. Quy trình phối hợp giám sát môi trường 

1. Dữ liệu từ trạm ñược kết nối và truyền về Trung tâm Giám sát, ñiều hành ñô thị 
thông minh qua mạng Internet với tần suất tích hợp dữ liệu 05 phút/lần, liên tục trong 
24 giờ/ngày. 

2. ðối với số liệu từ các trạm do doanh nghiệp ñầu tư lắp ñặt, truyền về máy chủ 
ñặt tại Trung tâm Giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh ñể lưu trữ. Sở Tài nguyên và 
Môi trường theo dõi, thẩm ñịnh, ñánh giá ñộ tin cậy. 

3. Số liệu quan trắc sau khi xử lý, ñược lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu môi trường 
thông qua phần mềm ñược tích hợp với máy chủ ñặt tại Trung tâm Giám sát, ñiều hành 
ñô thị thông minh. 

4. Trung tâm Giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh chuyển giao ñịa chỉ và 
tài khoản truy cập phần mềm cho Sở Tài nguyên và Môi trường, các ñơn vị có liên quan 
ñể giám sát, tra cứu số liệu liên quan quan trắc tự ñộng thông qua hệ thống mạng 
riêng của tỉnh, nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước. 

5. Việc kết nối, trao ñổi thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường với ñơn vị bên 
ngoài hệ thống quan trắc môi trường tự ñộng, liên tục phải ñược phép của Sở Tài nguyên 
và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế; Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và 
Môi trường. 

6. Trong các trường hợp sự cố ñối với trạm quan trắc môi trường tự ñộng: Kết quả 
quan trắc vượt quy chuẩn; trạm bị mất kết nối với máy chủ; thiết bị ñang trong 
thời gian kiểm ñịnh, hiệu chuẩn; lỗi thiết bị… phần mềm hệ thống sẽ tự ñộng gửi 
thông báo (email, sms,…) ñến ñơn vị vận hành trạm kịp thời khắc phục, ñồng thời 
cũng gửi thông báo ñến Sở Tài nguyên và Môi trường ñể theo dõi, giám sát, báo cáo 
UBND tỉnh chỉ ñạo xử lý trong trường hợp sự cố vượt quá khả năng xử lý của chủ 
nguồn thải. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ TRÁCH NHIỆM  
CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ 

ðiều 5. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm thực hiện 
quản lý nhà nước về giám sát môi trường trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy 
ñịnh pháp luật và có các nhiệm vụ sau: 

a) Thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống quan trắc 
môi trường tự ñộng, liên tục trên ñịa bàn tỉnh; rà soát các tổ chức, cá nhân có nguồn 
thải thuộc ñối tượng phải thực hiện quan trắc tự ñộng, liên tục nước thải, khí thải trên 
ñịa bàn tỉnh ñể yêu cầu thực hiện lắp ñặt hệ thống, thiết bị quan trắc môi trường tự 
ñộng, liên tục và truyền số liệu về Trung tâm Giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh. 
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b) Chủ trì phối hợp với các ñơn vị có liên quan tổ chức làm việc với các tổ 
chức, cá nhân ñã lắp ñặt và vận hành hệ thống, thiết bị quan trắc môi trường tự ñộng, 
liên tục ñể thực hiện kết nối số liệu, niêm phong vật lý các thiết bị có khả năng ñiều 
chỉnh ñược số liệu ño sau khi kết nối thành công; thông báo bằng văn bản việc hoàn 
thành kết nối cho các tổ chức, cá nhân. 

c) Trường hợp phát hiện số liệu quan trắc tự ñộng vượt quy chuẩn kỹ thuật 
môi trường cho phép, tổ chức làm việc, tiến hành thu mẫu (nếu có), xác ñịnh 
nguyên nhân, yêu cầu Chủ nguồn thải, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các biện 
pháp khắc phục và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh nguyên nhân, kết quả khắc phục. 

d) Xem xét việc kết nối, trao ñổi thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường tự ñộng 
với bên ngoài khi có yêu cầu. 

ñ) Phối hợp với Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 
việc truyền dữ liệu theo thời gian thực ñể thống nhất quản lý số liệu quan trắc 
môi trường trong phạm vi cả nước. 

e) Phối hợp với Trung tâm Giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh ñảm bảo 
yêu cầu về an toàn thông tin, dữ liệu và hệ thống mạng kết nối nhận, truyền dữ liệu 
theo quy ñịnh. 

2. Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra công tác kiểm ñịnh và hiệu chuẩn 
thiết bị ño của các trạm quan trắc môi trường tự ñộng, liên tục nhằm ñảm bảo ñộ 
tin cậy của số liệu ño. 

3. Phối hợp Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh kiểm tra, giám sát quá 
trình vận hành, xử lý sự cố các trạm quan trắc môi trường tự ñộng, liên tục của các 
khu công nghiệp và các Chủ nguồn thải trong khu công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh. 

4. Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ nguồn thải và 
các ñơn vị có liên quan trong quá trình ñầu tư, lắp ñặt, kiểm tra, giám sát quá trình 
vận hành, xử lý sự cố các Trạm cơ sở trên ñịa bàn. 

ðiều 6. Trách nhiệm của Trung tâm giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh, 
Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Nguyên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào việc quản lý, giám sát 
tập trung về hoạt ñộng giám sát môi trường. 

2. Chủ trì, phối hợp với các ñơn vị liên quan tiến hành kết nối, thiết lập chính sách 
ñảm bảo truy cập an toàn và thông suốt trong truyền, nhận kết quả quan trắc môi trường. 

3. ðảm bảo hệ thống mạng, máy chủ quản lý, hoạt ñộng ổn ñịnh, liên tục. 

4. Vận hành, giám sát hệ thống cảnh báo sự số; ghi nhận kết quả xử lý, khắc 
phục sự cố của các trạm quan trắc tự ñộng, liên tục. 
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ðiều 7. Trách nhiệm của chủ nguồn thải 

1. Chủ nguồn thải phải tuân thủ các quy ñịnh của Luật Bảo vệ môi trường về 
hoạt ñộng xả chất thải vào nguồn thải; có trách nhiệm lắp ñặt hệ thống quan trắc 
nước thải, khí thải tự ñộng, liên tục ñảm bảo các yêu cầu và ñặc tính kỹ thuật theo 
quy ñịnh tại Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên Môi trường trong công tác thu thập 
thông tin, xử lý số liệu; duy trì việc vận hành Trạm cơ sở bao gồm: Kiểm tra, theo dõi 
tình trạng hoạt ñộng của các thiết bị quan trắc môi trường tự ñộng, hệ thống thiết bị ñiện, 
hệ thống an ninh, an toàn, chất lượng ñường truyền dữ liệu quan trắc môi trường, 
hệ thống ñiều hòa, công tác phòng chống cháy nổ, các ñiều kiện cần thiết khác ñể 
ñảm bảo tình trạng Trạm cơ sở hoạt ñộng ổn ñịnh, liên tục 24/24. 

3. Giám sát hoạt ñộng bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, kiểm ñịnh, thay thế 
thiết bị. Phối hợp với các ñơn vị liên quan xử lý, khắc phục sự cố. 

ðiều 8. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Chủ trì phổ biến, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
Quy chế này; xây dựng hướng dẫn, tổ chức tập huấn các nội dung vận hành hệ thống 
quan trắc môi trường tự ñộng, liên tục; hướng dẫn chia sẻ thông tin quan trắc tự ñộng, 
liên tục; tổng hợp kết quả quản lý, vận hành các thông số quan trắc tự ñộng, liên tục 
và báo cáo ñịnh kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ phổ biến hướng dẫn, tổ 
chức tập huấn việc kiểm ñịnh và hiệu chuẩn thiết bị ño của các trạm quan trắc môi 
trường tự ñộng, liên tục. 

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vấn ñề gì khó khăn vướng 
mắc, các cơ quan, ñơn vị, tổ chức, cá nhân gửi về Sở Thông tin và Truyền thông ñể 
tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh./. 
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