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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: 62/2020/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 12 năm 2020 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế hoạt ñộng biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn 

 Ca Huế 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 Nghị ñịnh số 79/2012/Nð-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ 

quy ñịnh về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người ñẹp và người mẫu; 
lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 15/2016/Nð-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 79/2012/Nð-CP; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Văn hóa và Thể thao.  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế hoạt ñộng biểu diễn và 
tổ chức dịch vụ biểu diễn Ca Huế trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
 ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2020 
và thay thế Quyết ñịnh số 09/2016/Qð-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt ñộng biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn 
Ca Huế trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết ñịnh số 52/2017/Qð-UBND ngày 26 
tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa ñổi khoản 2 ðiều 7 Quy chế 
hoạt ñộng và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh số 09/2016/Qð-UBND.  

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

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn 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 

Hoạt ñộng biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn Ca Huế 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 62/2020/Qð-UBND ngày 14 tháng 12 
năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy chế này ñiều chỉnh hoạt ñộng biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn Ca Huế 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng ñối với các cơ quan, ñơn vị tham gia quản lý Ca Huế và 
các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn Ca Huế. 

ðiều 3. Không thực hiện các hành vi 

1. Rút ngắn thời lượng, thay ñổi nội dung chương trình làm ảnh hưởng chất 
lượng nghệ thuật Ca Huế. 

2. Thực hiện chương trình biểu diễn ca Huế khi thuyền ñang lưu thông từ ñiểm 
xuất phát ra ñến phạm vi neo ñậu biểu diễn trên sông Hương. 

3. Các hành vi khác mà pháp luật cấm ñược quy ñịnh tại ðiều 6 Nghị ñịnh số 
79/2012/Nð-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy ñịnh về biểu diễn 
nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người ñẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh 
bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và các quy ñịnh hiện hành về tổ chức các 
hoạt ñộng văn hóa và dịch vụ văn hóa; không tự ñặt thêm những hành vi khác.  

Chương II 

BIỂU DIỄN VÀ TỔ CHỨC DỊCH VỤ BIỂU DIỄN CA HUẾ 

ðiều 4. Tổ chức dịch vụ biểu diễn Ca Huế 

Các tổ chức, doanh nghiệp tổ chức kinh doanh dịch vụ Ca Huế có trách nhiệm 
thực hiện ñúng các quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 5. Chương trình biểu diễn Ca Huế 

1. Chương trình biểu diễn Ca Huế chủ yếu là các bài bản ca Huế, có thể kết hợp 
một số làn ñiệu dân ca, ngâm thơ, hò vè Huế, nhạc mới có nội dung về Huế.  
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2. Một chương trình biểu diễn Ca Huế phải ñảm bảo các yêu cầu sau: 

a) Có ít nhất 07 diễn viên và nhạc công khi biểu diễn trên thuyền ñơn; 08 diễn viên 
và nhạc công khi biểu diễn trên thuyền ñôi, các loại thuyền du lịch khác và Ca Huế 
thính phòng tại các khách sạn, nhà hàng; 

b) Có ít nhất 3 ñến 4 loại nhạc cụ: ðàn tranh, ñàn Tỳ bà, ñàn Nhị, ñàn Nguyệt; 
ngoài ra có thể có thêm nhạc cụ: ñàn Bầu, Sáo, Phách;  

c) Có thời lượng từ 60 phút trở lên (không tính phần dịch ra tiếng nước 
ngoài ñối với các buổi biểu diễn dành cho khách người nước ngoài); 

d) Có người ñiều hành chương trình; người ñiều hành chương trình do ñơn vị 
tổ chức biểu diễn giao nhiệm vụ; phải có năng lực giới thiệu về lịch sử hình thành và 
phát triển Ca Huế trước khi biểu diễn chương trình Ca Huế; người ñiều hành chương trình 
ñược quyền từ chối biểu diễn ñối với trường hợp thuyền ghép khách chở quá số lượng 
quy ñịnh; không ñi lại trong khoang thuyền lúc diễn viên, nhạc công ñang biểu diễn. 

3. Các chương trình biểu diễn Ca Huế phải ñược Sở Văn hóa và Thể thao thẩm 
ñịnh, cấp giấy phép tổ chức biểu diễn theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

4. Chương trình biểu diễn Ca Huế phải niêm yết công khai tại các ñịa ñiểm 
kinh doanh dịch vụ tổ chức biểu diễn ca Huế và giới thiệu cho khách trong quá trình 
biểu diễn. 

5. Thời gian hoạt ñộng biểu diễn Ca Huế trên ñịa bàn tỉnh trong khung giờ từ 
08 ñến 24 giờ hằng ngày. 

ðiều 6. Trang phục biểu diễn của diễn viên, nhạc công, thuyền trưởng 
tham gia hoạt ñộng dịch vụ Ca Huế 

1. Diễn viên, nhạc công, người ñiều hành chương trình trong quá trình tham gia 
biểu diễn Ca Huế phải mang bảng tên, trang phục truyền thống, phù hợp với thuần phong 
mỹ tục của dân tộc và văn hóa Huế; 

2. Thuyền trưởng, thuyền viên phải ñeo bảng tên, mang trang phục theo quy ñịnh 
hiện hành. 

 ðiều 7. Quy ñịnh về không gian phục vụ biểu diễn Ca Huế  

1. Phạm vi neo ñậu thuyền khi biểu diễn Ca Huế trên sông Hương là khúc sông 
ñoạn từ cầu Trường Tiền ñến cầu Dã Viên; vị trí neo ñậu khi biểu diễn ñảm bảo 
khoảng cách tối thiểu giữa các thuyền là 50m (năm mươi mét). 

2. Không gian biểu diễn Ca Huế trên thuyền phải thông thoáng, ñảm bảo vệ sinh; 
không trưng bày các loại hàng lưu niệm trong thời gian biểu diễn; không trưng bày, 
ñặt ñể các vật dụng sinh hoạt gia ñình; không trang trí các tranh ảnh không phù hợp 
với không gian diễn xướng Ca Huế. ðối với thuyền ñơn, không gian biểu diễn trong 
khoang thuyền có trải chiếu hoa. 

3. Sử dụng máy phát ñiện phải ñảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 
ñể chất lượng buổi biểu diễn ñạt kết quả cao. 
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4. Các thuyền du lịch có hoạt ñộng tổ chức biểu diễn Ca Huế phải lắp ñặt từ 01 
ñến 02 camera giám sát kết nối với cơ quan quản lý khi tham gia hoạt ñộng biểu diễn 
Ca Huế trên sông Hương. 

5. Không gian biểu diễn Ca Huế tại các khách sạn, nhà hàng phải bảo ñảm 
thông thoáng, không trang trí các loại tranh ảnh không phù hợp với không gian diễn 
xướng Ca Huế. 

Chương III 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

ðiều 8. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao  

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn Ca Huế theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Thực hiện phương thức thẩm ñịnh, cấp giấy phép tổ chức biểu diễn các 
chương trình Ca Huế ñảm bảo theo quy ñịnh của pháp luật. 

3. Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao chất lượng biểu diễn và phát triển ñội ngũ 
diễn viên, nhạc công, nghệ sĩ, nghệ nhân Ca Huế; bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật 
Ca Huế; 

4. Hướng dẫn thực hiện các quy ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt ñộng 
biểu diễn, tổ chức dịch vụ biểu diễn Ca Huế và các quy ñịnh có liên quan; 

5. Quy ñịnh mẫu bảng tên, trang phục truyền thống cho diễn viên, nhạc công 
khi tham gia biểu diễn Ca Huế; 

6. Chỉ ñạo Thanh tra Sở thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo 
quy ñịnh; 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân 
dân tỉnh. 

ðiều 9. Trách nhiệm của các ñịa phương, cơ quan có liên quan 

1. Ủy ban nhân dân thành phố Huế có trách nhiệm quản lý, bảo ñảm an ninh 
trật tự, môi trường tại các bến thuyền du lịch, ñường Nguyễn ðình Chiểu, Công viên 
3/2, trên sông Hương và các ñịa ñiểm khác thuộc ñịa bàn thành phố Huế có liên quan 
ñến hoạt ñộng Ca Huế. 

2. Công an tỉnh có trách nhiệm quản lý, kiểm tra phương tiện giao thông ñường 
thủy phục vụ hoạt ñộng biểu diễn Ca Huế theo quy ñịnh của pháp luật. Phối hợp với 
các ngành liên quan kiểm tra hoạt ñộng Ca Huế. 

3. Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm quản lý nhà nước thuyền tham gia 
phục vụ hoạt ñộng Ca Huế theo quy ñịnh của pháp luật. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, 
ngành của tỉnh quản lý hoạt ñộng Ca Huế trên ñịa bàn theo quy ñịnh của Quy chế này 
và pháp luật hiện hành.  
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ðiều 10. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 
ñịa phương liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy ñịnh về 
hoạt ñộng biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn Ca Huế. 

ðiều 11. Các hành vi vi phạm trong hoạt ñộng biểu diễn và tổ chức dịch vụ 
biểu diễn Ca Huế tùy theo tính chất, mức ñộ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy ñịnh của 
pháp luật hiện hành. 

ðiều 12. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng biểu diễn và tổ chức dịch vụ 
biểu diễn Ca Huế có trách nhiệm thực hiện ñúng Quy chế này; có quyền khiếu nại, tố cáo 
hoặc khởi kiện hành chính về những hành vi của tổ chức, cá nhân (kể cả người ñang 
thi hành công vụ) vi phạm các quy ñịnh về hoạt ñộng biểu diễn và tổ chức dịch vụ 
biểu diễn Ca Huế. 

Chương IV 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

ðiều 13. Quy ñịnh chuyển tiếp 

Các giấy phép tổ chức chương trình biểu diễn Ca Huế ñã ñược Sở Văn hóa và 
Thể thao cấp trước ngày Quy chế này có hiệu lực ñược tiếp tục sử dụng trong thời 
hạn 03 tháng. Khi hết hạn, doanh nghiệp muốn tiếp tục tổ chức chương trình phải gửi 
hồ sơ ñến Sở Văn hóa và Thể thao ñề nghị cấp Giấy phép biểu diễn Ca Huế theo quy 
ñịnh tại Quy chế này và các quy ñịnh về biểu diễn nghệ thuật hiện hành. 

ðiều 14. Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung nào cần sửa ñổi, bổ sung, 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Văn hóa và Thể thao ñể tổng hợp, báo 
cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh./. 

 
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 

 
    Số: 63/2020/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 12 năm 2020 

    
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí  
trên hệ thống mạng lưới phát ngôn 

 

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 Nghị ñịnh số 64/2007/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ 
ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của cơ quan Nhà nước; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 09/2017/Nð-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí của các 
cơ quan hành chính Nhà nước; 

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

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh phát ngôn và cung cấp 
thông tin cho cơ quan báo chí trên hệ thống mạng lưới phát ngôn. 

ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2020 

ðiều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông; 
Thủ trưởng các các cơ quan chuyên môn, ñơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương 
ñược tổ chức theo ngành dọc ñặt tại ñịa bàn tỉnh và các cơ quan, ñơn vị 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 ðỊNH 
Phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí  

trên hệ thống mạng lưới phát ngôn 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 63/2020/Qð-UBND ngày 14/12/2020 

của UBND 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 ñịnh này quy ñịnh việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo 
chí trên hệ thống mạng lưới phát ngôn trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. ðối tượng áp dụng   

a) Quy ñịnh này áp dụng cho các cơ quan chuyên môn, ñơn vị sự nghiệp thuộc 
UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND cấp xã; các ñơn vị sự nghiệp 
thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan Trung ương ñóng trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế (sau ñây viết tắt là các ñơn vị, ñịa phương). 

b) Các cơ quan báo chí Trung ương và ñịa phương, Văn phòng ñại diện; nhà báo, 
phóng viên thường trú và phóng viên của các cơ quan báo chí có ñăng ký hoạt ñộng 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau ñây viết tắt là cơ quan báo chí, nhà báo, 
phóng viên). 

c) Người phát ngôn, Người ñược ủy quyền phát ngôn, Người tiếp nhận và cá nhân, 
tổ chức có liên quan. 

ðiều 2. Giải thích từ ngữ 

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

1. Mạng lưới phát ngôn: Là ứng dụng tương tác trên website và trên ñiện thoại 
thông minh ñể các ñơn vị, ñịa phương cung cấp thông tin phản hồi các tin, bài ñã 
ñược phản ánh từ các cơ quan báo chí Trung ương và ñịa phương và phát ngôn, cung 
cấp thông tin cho cơ quan báo chí theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Người tiếp nhận: Là người ñược người ñứng ñầu cơ quan hành chính Nhà 
nước giao nhiệm vụ tiếp nhận ñề nghị phát ngôn từ cơ quan báo chí, hoặc cơ quan 
quản lý Nhà nước về báo chí ñể tham mưu cho người phát ngôn của cơ quan hành 
chính Nhà nước nội dung phát ngôn và thông tin ñể cung cấp cho báo chí trên hệ 
thống Mạng lưới phát ngôn tỉnh. 
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ðiều 3. Nguyên tắc phát ngôn và tổ chức cung cấp thông tin cho cơ quan 
báo chí, nhà báo, phóng viên 

1. Công tác phát ngôn và tổ chức cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, nhà báo, 
phóng viên phải tuân thủ ñầy ñủ các quy ñịnh hiện hành của pháp luật có liên quan. 

2. Quy trình trả lời, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng 
viên phải cụ thể, rõ ràng, thống nhất, ñúng thời gian quy ñịnh. 

3. Nội dung câu hỏi, ñề nghị các ñơn vị, ñịa phương cung cấp thông tin phải rõ 
ràng, ñúng sự việc, ñảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, trung thực. 

4. Bảo ñảm an toàn thông tin trong việc gửi, chuyển, lưu trữ thông tin cung cấp 
cho báo chí. 

5. Trong trường hợp ñề nghị phát ngôn của cơ quan báo chí, nhà báo, phóng 
viên liên quan ñến nhiều ñơn vị, ñịa phương xử lý khác nhau mà không thống nhất ñược 
nội dung trả lời ñầy ñủ thì Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với 
Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh ñể trả lời cho báo chí tại phiên 
họp báo thường kỳ gần nhất của UBND tỉnh. 

Chương II 

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CƠ QUAN BÁO CHÍ  

TRÊN HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI PHÁT NGÔN 

ðiều 4. Hình thức và thời gian ñề nghị phát ngôn 

1. Cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên ñề nghị các ñơn vị, ñịa phương phát 
ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên hệ thống Mạng lưới phát ngôn 
thì ñược thực hiện thông qua một trong các hình thức sau: 

a) Ứng dụng di ñộng: HueB (dịch vụ ñô thị thông minh Thừa Thiên Huế). 

b) Cổng thông tin tương tác: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn. 

2. Thời gian ñề nghị phát ngôn của cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên ñược 
thực hiện 24/24 giờ, 7 ngày/tuần. 

3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông 
thực hiện việc tiếp nhận, phân phối lần ñầu ñối với câu hỏi, hoặc ñề nghị trả lời từ cơ 
quan báo chí, nhà báo, phóng viên ñể các ñơn vị, ñịa phương phát ngôn và cung cấp 
thông tin cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên ñối với các vụ việc ñược quy ñịnh 
tại ðiều 6, 7 của Quy ñịnh này. 

ðiều 5. Yêu cầu ñối với ñề nghị phát ngôn và cung cấp thông tin 

1. Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. 

2. Nội dung câu hỏi ñề nghị phát ngôn phải rõ ràng, chính xác và không xúc 
phạm tổ chức, cá nhân. Trong trường hợp có hình ảnh và video kèm theo phải ñảm 
bảo trung thực, khách quan, không qua chỉnh sửa, cắt ghép và tự chịu trách nhiệm về 
nguồn hình ảnh và video.  
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3. Cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên khi ñề nghị các ñơn vị, ñịa phương 
phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí phải công khai họ tên, chứng 
minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, số ñiện thoại, ñịa chỉ thư ñiện tử, 
cơ quan báo chí trên hệ thống mạng lưới phát ngôn và chịu trách nhiệm toàn bộ về 
tính trung thực, chính xác của các thông tin câu hỏi. 

ðiều 6. Tiếp nhận, phân phối và chuẩn bị nội dung cung cấp thông tin ñối với 
câu hỏi và ñề nghị cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên 

1. Các ñơn vị, ñịa phương tiếp nhận câu hỏi và ñề nghị cung cấp thông tin từ 
cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên ñược thực hiện thông qua một trong các hình 
thức sau: 

a) Ứng dụng di ñộng: Hue-G (dịch vụ ñô thị thông minh Thừa Thiên Huế). 

b) Cổng thông tin tương tác: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn. 

2. Thời gian tiếp nhận, phân phối và chuẩn bị nội dung cung cấp thông tin ñối với 
câu hỏi và ñề nghị phát ngôn của các ñơn vị, ñịa phương từ cơ quan báo chí, nhà báo, 
phóng viên ñược thực hiện trong giờ hành chính. 

3. Sau khi cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên ñặt câu hỏi và ñề nghị cung cấp 
thông tin, các ñơn vị, ñịa phương phải cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, ñồng 
thời, nhà báo, phóng viên có thể tương tác, phản hồi trực tiếp với cơ quan hành chính 
Nhà nước. 

4. Quy trình ñặt câu hỏi và ñề nghị phát ngôn, cung cấp thông tin cho cơ quan 
báo chí, nhà báo, phóng viên trên hệ thống mạng lưới phát ngôn (theo Phụ lục 1 ñính kèm) 

a) Bước 1: Cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên ñặt câu hỏi hoặc ñề nghị cung 
cấp thông tin cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên: 

ðối với câu hỏi hoặc ñề nghị phát ngôn ñến 01 ñơn vị, ñịa phương, nội dung 
câu hỏi ñó sẽ ñược chuyển trực tiếp ñến Người tiếp nhận của ñơn vị, ñịa phương ñó. 

ðối với câu hỏi hoặc ñề nghị phát ngôn ñến từ 02 ñơn vị, ñịa phương trở lên, 
sau khi nhận ñược câu hỏi từ nhà báo, phóng viên, Sở Thông tin và Truyền thông có 
trách nhiệm biên tập và gửi nội dung câu hỏi, trong ñó xác ñịnh ñơn vị, ñịa phương 
chủ trì và ñơn vị, ñịa phương phối hợp trả lời. Thời gian thực hiện không quá 01 ngày 
làm việc.  

b) Bước 2: Tiếp nhận, phân phối và chuẩn bị nội dung cung cấp thông tin cho 
cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên 

ðối với câu hỏi hoặc ñề nghị phát ngôn gửi ñến 01 ñơn vị, ñịa phương, Người 
tiếp nhận thực hiện tiếp nhận và tham mưu cho Người phát ngôn ñể phát ngôn và 
cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí.  

ðối với câu hỏi hoặc ñề nghị phát ngôn ñược gửi ñến từ 02 ñơn vị, ñịa phương 
trở lên, Người tiếp nhận của ñơn vị, ñịa phương chủ trì thực hiện tiếp nhận, tham 
mưu cho Người phát ngôn của ñơn vị, ñịa phương mình trong 03 ngày làm việc kể từ 
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thời ñiểm nhận ñược câu hỏi, ñồng thời tổng hợp nội dung trả lời từ ñơn vị, ñịa phương 
phối hợp trước thời ñiểm hết thời gian trả lời chậm nhất là 01 ngày làm việc. Người 
tiếp nhận của ñơn vị, ñịa phương phối hợp có trách nhiệm thực hiện tiếp nhận, 
tham mưu cho Người phát ngôn của ñơn vị, ñịa phương ñể chuyển câu trả lời cho 
ñơn vị, ñịa phương chủ trì tổng hợp trong 03 ngày làm việc. 

c) Bước 3: Phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, nhà báo, 
phóng viên 

ðối với câu hỏi hoặc ñề nghị phát ngôn gửi ñến 01 ñơn vị, ñịa phương, nội dung 
phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên sẽ ñược 
Người phát ngôn phê duyệt và chuyển trực tiếp ñến cơ quan báo chí, nhà báo, 
phóng viên ñã ñặt câu hỏi. 

ðối với câu hỏi hoặc ñề nghị phát ngôn ñược gửi ñến từ 02 ñơn vị, ñịa phương 
trở lên, sau khi ñơn vị, ñịa phương chủ trì tổng hợp nội dung trả lời từ các ñơn vị, 
ñịa phương phối hợp, sẽ ñược Người phát ngôn phê duyệt chuyển trực tiếp ñến cơ quan 
báo chí, nhà báo, phóng viên ñã ñặt câu hỏi. 

5. ðối với vụ việc cần có ngay thông tin ban ñầu của cơ quan hành chính Nhà nước, 
thời gian phát ngôn, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên 
chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận câu hỏi. 

6. ðối với các sự kiện, vấn ñề quan trọng có tác ñộng lớn trong xã hội hoặc khi 
dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn ñề thuộc phạm vi quản 
lý của cơ quan hành chính Nhà nước thì người phát ngôn hoặc người ñược ủy quyền 
phát ngôn phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, nhà báo, 
phóng viên ñể cảnh báo kịp thời và ñịnh hướng dư luận, thời gian phát ngôn, 
cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận 
câu hỏi. 

7. ðối với các vụ việc, sự kiện ñược cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên hoặc 
Chủ tịch UBND tỉnh có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, 
vấn ñề của cơ quan mà lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của nhiều ñơn vị, ñịa phương 
ñã ñược nêu trên báo chí, thời gian phát ngôn, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, 
nhà báo, phóng viên trong vòng 14 ngày, kể từ khi tiếp nhận câu hỏi. 

8. Trong trường hợp sự việc phức tạp, cần thêm nhiều thời gian ñể xử lý và 
cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên, người phát ngôn hoặc 
người ñược ủy quyền phát ngôn của các ñơn vị, ñịa phương phải cung cấp cho cơ 
quan báo chí, nhà báo, phóng viên thời gian hẹn trả lời, bao gồm: Ngày, giờ, hình 
thức phát ngôn. Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí ñược 
thực hiện theo ðiều 4, Nghị ñịnh số 09/2017/Nð-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí 
của các cơ quan hành chính Nhà nước hoặc thông qua hệ thống Mạng lưới phát ngôn. 

9. Khi các ñơn vị, ñịa phương có căn cứ cho rằng báo chí ñăng, phát thông tin 
sai sự thật về lĩnh vực, ñịa bàn do cơ quan mình quản lý thì có quyền nêu ý kiến phản 
hồi theo quy ñịnh tại ðiều 43, Luật Báo chí năm 2016.  
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ðiều 7. Cung cấp thông tin ñối với những vấn ñề báo chí ñã phản ánh 
1. ðối với thông tin ñã ñược báo chí nêu mà chưa ñược các cơ quan hành chính 

Nhà nước giải thích, làm rõ. Sở Thông tin và Truyền thông ñề nghị các ñơn vị, ñịa 
phương liên quan cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí theo các bước sau: (theo 
Phụ lục 2 ñính kèm) 

a) Bước 1: Chuyển nội dung bài báo và ñề nghị cung cấp thông tin 
Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chuyển các nội dung ñã ñược 

báo chí nêu mà có nhiều vấn ñề cần phải cung cấp thông tin chính xác ñến ñơn vị, 
ñịa phương ñể có thông tin phản hồi. Thời gian thực hiện 01 ngày làm việc. 

ðối với nội dung sự việc ñã ñược báo nêu liên quan ñến từ 02 ñơn vị, ñịa 
phương, Sở Thông tin và Truyền thông ñề xuất ñơn vị, ñịa phương chủ trì ñể phối 
hợp các ñơn vị, ñịa phương khác thống nhất nội dung phản hồi ñến cơ quan báo chí. 
Thời gian thực hiện của ñơn vị, ñịa phương chủ trì: 04 ngày làm việc (gồm 03 ngày 
xử lý vụ việc, 01 ngày tổng hợp phản hồi của ñơn vị phối hợp). Thời gian thực hiện 
của ñơn vị, ñịa phương phối hợp là 03 ngày làm việc. 

b) Bước 2: Tiếp nhận, phân phối và chuẩn bị nội dung cung cấp thông tin cho 
cơ quan báo chí 

ðối với nội dung báo nêu liên quan ñến một ñơn vị, ñịa phương, Người tiếp 
nhận có trách nhiệm tiếp nhận, tham mưu nội dung trả lời ñể Người phát ngôn xem xét, 
phê duyệt nội dung. 

ðối với nội dung phản hồi cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí liên quan 
ñến từ 02 ñơn vị, ñịa phương trở lên, Người tiếp nhận của ñơn vị, ñịa phương ñược 
giao chủ trì có trách nhiệm tiếp nhận và tham mưu cho Người phát ngôn của ñơn vị, 
ñịa phương mình, ñồng thời tiếp nhận từ ñơn vị, ñịa phương phối hợp ñể tổng hợp nội 
dung vào một câu trả lời. 

c) Bước 3: Phản hồi và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí 
ðối với nội dung báo nêu liên quan ñến một ñơn vị, ñịa phương, Người phát 

ngôn có trách nhiệm phê duyệt và chuyển nội dung ñến nhà báo, phóng viên của các cơ 
quan báo chí 

ðối với nội dung phản hồi cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí liên quan ñến từ 
02 ñơn vị, ñịa phương trở lên, Người phát ngôn của ñơn vị, ñịa phương chủ trì có 
trách nhiệm phê duyệt nội dung trả lời của ñơn vị, ñịa phương mình, ñồng thời tiếp nhận 
nội dung trả lời từ ñơn vị, ñịa phương phối hợp ñể thống nhất các nội dung vào một 
câu trả lời và trực tiếp cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí. 

2. Thời gian thực hiện: Theo quy ñịnh tại khoản 5, 6, 7, 8 ðiều 6 của Quy ñịnh này. 

ðiều 8. Xây dựng và cung cấp tin, bài tuyên truyền 

1. Các ñơn vị, ñịa phương khi cần tuyên truyền, giải thích, phản bác hoặc cung 
cấp thông tin chính thức về một số tin hoạt ñộng, sự kiện, vụ việc thuộc thẩm quyền 
có thể xây dựng tin, bài có liên quan bao gồm nội dung, hình ảnh, video clip (nếu có) 
và gửi ñến cơ quan báo chí thông qua hệ thống Mạng lưới phát ngôn. 
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2. Các ñơn vị, ñịa phương phải cung cấp thông tin ñịnh kỳ hàng tháng cho cơ 
quan báo chí thông qua hệ thống Mạng lưới phát ngôn và tự chịu trách nhiệm trước 
quy ñịnh của pháp luật về nội dung ñã cung cấp cho báo chí. 

3. Quy trình xây dựng, cung cấp tin, bài tuyên truyền: (theo Phụ lục 3 ñính kèm) 

a) Bước 1: Người tiếp nhận của ñơn vị, ñịa phương xây dựng nội dung tin, bài 
tuyên truyền và gửi cho Người phát ngôn của ñơn vị, ñịa phương mình phê duyệt. 

b) Bước 2: Người phát ngôn của ñơn vị, ñịa phương có trách nhiệm phê duyệt 
về nội dung, thể thức, kết cấu tin, bài và gửi cho cơ quan báo chí theo từng chuyên 
mục, chủ ñề trên hệ thống Mạng lưới phát ngôn. 

c) Bước 3: Cơ quan báo chí có trách nhiệm ñăng tải chính xác nội dung tin, bài 
ñã ñược các ñơn vị, ñịa phương cung cấp. 

ðiều 9. Tương tác và ñánh giá kết quả thông tin ñã cung cấp cho cơ quan 
báo chí, nhà báo, phóng viên 

1. Cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên có quyền phản hồi lại hoặc ñặt lại câu 
hỏi nhằm làm rõ hơn kết quả trả lời và thông tin ñã cung cấp cho báo chí. 

2. Người phát ngôn của các ñơn vị, ñịa phương có trách nhiệm làm rõ thông tin 
ñược phản hồi từ cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên. 

3. Cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên có quyền ñánh giá kết quả trả lời và 
thông tin ñã ñược cơ quan hành chính Nhà nước cung cấp cho báo chí trên hệ thống 
Mạng lưới phát ngôn với 3 tiêu chí sau: 

a) Hài lòng. 

b) Chấp nhận ñược. 

c) Không hài lòng. 

ðiều 10. Chế ñộ thông tin, lưu trữ 

1. Trung tâm Giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh thực hiện chế ñộ thông tin, 
có trách nhiệm lưu trữ và bảo mật tất cả các nội dung thông tin báo chí và thông tin phát 
ngôn của các ñơn vị, ñịa phương và cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên trên máy chủ 
ñể cung cấp cho cơ quản lý Nhà nước kiểm chứng khi có yêu cầu của UBND tỉnh và 
lãnh ñạo Sở Thông tin và Truyền thông. 

2. Các ñơn vị, ñịa phương có tham gia vào hệ thống Mạng lưới phát ngôn có 
trách nhiệm kết nối, liên thông dữ liệu với hệ thống ñiều hành, tác nghiệp tại ñơn vị, ñịa 
phương mình ñể thực hiện cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng 
viên kịp thời, chính xác.  

3. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các ñơn vị ñể 
thực hiện việc kết nối, liên thông dữ liệu về hệ thống. 
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Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 11. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Chịu trách nhiệm vận hành kỹ thuật, ñảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho 
hệ thống Mạng lưới phát ngôn tỉnh Thừa Thiên Huế vận hành ổn ñịnh, thông suốt. 

2. Hướng dẫn, ñôn ñốc các ñơn vị, ñịa phương thực hiện quy trình theo dõi và 
tiếp nhận, kiểm tra và thực hiện cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, nhà báo, 
phóng viên thông qua Mạng lưới phát ngôn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

3. Theo dõi, ñôn ñốc, nhắc nhở các ñơn vị, ñịa phương thực hiện quy ñịnh về phát 
ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí ñúng quy ñịnh của pháp luật. 

4. Tập huấn, ñào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho người phát ngôn, người ñược ủy 
quyền phát ngôn của các ñơn vị, ñịa phương ñể vận hành hệ thống Mạng lưới phát 
ngôn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

5. Triển khai thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin ñại 
chúng về hoạt ñộng của hệ thống Mạng lưới phát ngôn tỉnh Thừa Thiên Huế ñể các cơ 
quan báo chí, nhà báo, phóng viên ñược biết và hưởng ứng sử dụng. 

6. Hướng dẫn các ñơn vị, ñịa phương ñối với các vấn ñề liên quan ñến kỹ thuật công 
nghệ, tổ chức kết nối, liên thông dữ liệu từ các hệ thống phần mềm liên quan ñến hệ 
thống Mạng lưới phát ngôn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

7. ðịnh kỳ hàng tháng (trước ngày 20 hàng tháng) hoặc theo yêu cầu ñột xuất 
của UBND tỉnh, báo cáo kết quả phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí 
của các ñơn vị, ñịa phương; tổng hợp các trường hợp phát ngôn quá hạn, các vấn ñề tồn 
ñọng, vướng mắc mà báo chí nêu chưa ñược làm rõ, báo cáo UBND tỉnh ñể xem xét, 
chỉ ñạo xử lý. 

8. Báo cáo kết quả tiếp nhận, phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo 
chí của các ñơn vị, ñịa phương ñến Sở Nội vụ ñể nghiên cứu, xem xét ñánh giá, xếp 
hạng ñánh giá chất lượng hoạt ñộng của cơ quan, ñơn vị, ñịa phương. 

ðiều 12. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp nội dung phát 
ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên của các ñơn vị, 
ñịa phương ñể phục vụ họp báo thường kỳ của UBND tỉnh. 

ðiều 13. Trách nhiệm của các ñơn vị, ñịa phương 

1. Các ñơn vị, ñịa phương cử người phát ngôn, người ñược ủy quyền phát 
ngôn, người tiếp nhận thường xuyên tham gia vào Mạng lưới phát ngôn của tỉnh. 

2. Bố trí phương tiện kỹ thuật ñể kết nối vào hệ thống mạng lưới phát ngôn tỉnh. 

3. Chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các ñơn vị trực thuộc liên quan ñể 
tiếp nhận, tham mưu, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí ñúng thời gian quy ñịnh. 
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4. Chịu trách nhiệm ñối với những nội dung phát ngôn và thông tin ñã cung cấp 
cho báo chí. Trong trường hợp chậm xử lý hoặc không xử lý ñối với các thông tin ñược 
báo chí phản ánh thì người ñứng ñầu các ñơn vị, ñịa phương phải chịu trách nhiệm trước 
Chủ tịch UBND tỉnh. 

5. Trách nhiệm của người phát ngôn, người ñược ủy quyền phát ngôn, người 
tiếp nhận ñược gắn với các nội dung thực hiện ñược quy ñịnh tại các ñiều thuộc 
Chương II của Quy ñịnh này. 

ðiều 14. Trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên 

1. Cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên có trách nhiệm ñăng, phát, phản ánh 
trung thực, khách quan, ñầy ñủ nội dung phát ngôn và thông tin do người phát ngôn, 
người ñược ủy quyền phát ngôn cung cấp, ñồng thời phải ghi rõ họ tên người phát ngôn 
hoặc người ñược ủy quyền phát ngôn, tên cơ quan hành chính Nhà nước của người 
phát ngôn, người ñược ủy quyền phát ngôn. Trường hợp cơ quan báo chí, nhà báo, 
phóng viên ñăng, phát ñúng nội dung thông tin mà người phát ngôn, người ñược ủy 
quyền phát ngôn cung cấp thì không phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin ñó. 

2. Cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên phải ñăng, phát ý kiến phản hồi của 
người phát ngôn, người ñược ủy quyền phát ngôn ñối với các nội dung ñăng tải không 
chính xác. Thời ñiểm ñăng, phát thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 5 ðiều 42 Luật Báo chí. 

ðiều 15. Khen thưởng, kỷ luật 

1. Các ñơn vị, ñịa phương thường xuyên tổ chức phát ngôn và cung cấp thông 
tin cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên kịp thời, ñúng thời gian, chính xác ñược 
xem xét tuyên dương tại cuộc họp báo thường kỳ và phiên họp của UBND tỉnh theo 
quy ñịnh. 

2. Các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên phải kịp thời ñăng tải, phản ánh 
chính xác, ñúng quy ñịnh của pháp luật nội dung ñã phát ngôn và thông tin ñã ñược 
cung cấp từ cơ quan hành chính Nhà nước ñược xem xét tuyên dương tại cuộc họp 
báo thường kỳ của UBND tỉnh và Giao ban báo chí hàng tháng của Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy theo quy ñịnh. 

3. Các ñơn vị, ñịa phương, cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên thiếu trách 
nhiệm, vi phạm trong cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí và ñăng, phát ý kiến 
của người phát ngôn tùy theo tính chất, mức ñộ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy ñịnh của 
pháp luật. 

ðiều 16. Tổ chức thực hiện 

1. Các tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan Trung ương ñược tổ chức ngành dọc ñặt 
tại ñịa phương ñề nghị ñiều chỉnh như sau: Các cơ quan Trung ương ñóng trên ñịa 
bàn tỉnh thực hiện theo quy ñịnh của ngành mình nếu có khác biệt giữa quy ñịnh của 
UBND tỉnh và cơ quan Trung ương trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho 
cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai hướng dẫn 
thực hiện Quy ñịnh này trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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Trong quá trình thực hiện Quy ñịnh, nếu có các vấn ñề phát sinh mới, không 
phù hợp hoặc chưa ñược quy ñịnh rõ, các cơ quan, ñơn vị có ý kiến gửi về Sở Thông tin 
và Truyền thông ñể tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, ñiều chỉnh Quy ñịnh 
cho phù hợp với thực tế./. 

 

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

 
Nguyễn Thanh Bình 
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Phụ lục 1 
MÔ TẢ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, PHÂN PHỐI VÀ CHUẨN BỊ NỘI DUNG 

CUNG CẤP THÔNG TIN ðỐI VỚI CÂU HỎI VÀ ðỀ NGHỊ CUNG CẤP  
THÔNG TIN CHO CƠ QUAN BÁO CHÍ, NHÀ BÁO, PHÓNG VIÊN 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 63/2020/Qð-UBND ngày 14/12/2020  

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
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Phụ lục 2 
MÔ TẢ QUY TRÌNH  CUNG CẤP THÔNG TIN ðỐI VỚI NHỮNG VẤN ðỀ  
BÁO CHÍ ðÃ PHẢN ÁNH TRÊN HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI PHÁT NGÔN 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 63/2020/Qð-UBND ngày 14/12/2020  
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
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Phụ lục 3 
MÔ TẢ QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ CUNG CẤP TIN, BÀI TUYÊN TRUYỀN 

TRÊN HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI PHÁT NGÔN 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 63/2020/Qð-UBND ngày 14/12/2020  

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 159/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 12 năm 2020 
 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc cho ý kiến ñiều chỉnh ðề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng 
 khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế  

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ  11 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

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

Căn cứ Luật 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; 
Xét Tờ trình số 11001/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ñề nghị thông qua ñiều chỉnh ðề án di dời dân cư, giải phóng mặt 
bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế; 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. Thống nhất chủ trương ñiều chỉnh ðề án di dời dân cư, giải phóng 

mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế theo 
Tờ trình số 11001/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Các nội dung ñiều chỉnh chủ yếu 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 thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2020./. 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục các nội dung ñiều chỉnh chủ yếu ðề án di dời dân cư, giải phóng 
mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế 

 thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế 
(ðính kèm theo Nghị quyết số 159/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2020 

 của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 

1. Về giải phóng mặt bằng, di dời tái ñịnh cư:  
Thực hiện di dời dân cư, giải phóng mặt bằng di tích Kinh Thành Huế, gồm: 

tường thành, các eo bầu, hộ thành hào và tuyến phòng lộ. ðiều chỉnh, bổ sung phạm vi 
thực hiện tại các khu vực Trấn Bình ðài, hồ Tịnh Tâm, các di tích Hồ Học Hải, 
ðàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Xiển Võ Từ, Lục Bộ, khu vực tiếp giáp Mang Cá; 
diện tích thu hồi là 580.951m2; số hộ bị ảnh hưởng là 5.470 hộ; kinh phí thực hiện 
giải phóng mặt bằng là 3.765 tỷ. 

2. Về bảo tồn, tu bổ di tích:  
- Thực hiện bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế ñoạn từ công 

Thượng Tứ ñến Quan Tượng ðài, tổng mức ñầu tư 110 tỷ ñồng. 
- Bổ sung hạng mục bảo tồn, tu bổ, phục hồi các di tích sau: 
+ Hệ thống Kinh thành Huế (Thượng Thành, Eo bầu, Hộ thành hào, tuyến phòng 

lộ, Trấn Bình ðài), hồ Tịnh Tâm, hồ Học Hải, ðàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Xiển 
Võ Từ, Khu di tích Lục Bộ thuộc khu vực I - di tích Kinh thành Huế.  

+ Bảo tồn, tu bổ, phục hồi cấp thiết các công trình di tích: ðiện Thái Hòa, Thái Miếu, 
Nhà kho cổ vật - Bảo tàng Cổ vật cung ñình Huế, Văn Miếu - Võ Miếu. 

Tổng mức ñầu tư bổ sung khoảng 1.740 tỷ ñồng. 
3. Về xây dựng khu tái ñịnh cư:  
- Tiếp tục thực hiện 10 dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ (từ khu 

vực 1 ñến khu vực 10) phục vụ giải phóng mặt bằng với diện tích 83,05ha, kinh phí 
ñầu tư khoản 979,441 tỷ ñồng. 

- Bổ sung các khu ñất tái ñịnh cư người dân sau khi di dời, giải phóng mặt bằng 
có diện tích 32ha và khu ñất bố trí các cơ quan quốc phòng sau khi di dời có diện tích 
20 ha, kinh phí ñầu tư khoản 616 tỷ ñồng. 

4. Nguồn vốn ñầu tư: 
a) Phần di dời, giải phóng mặt bằng và bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích: 
 

ðơn vị: tỷ ñồng 
TT Cơ cấu nguồn vốn Toàn ñề án 2019-2021 2021-2022 2021-2025 

 Tổng cộng 5.615 2.115 1.760 1.740 

1 
Di dời, giải phóng mặt bằng 
từ nguồn vốn Trung ương 
hỗ trợ 

3.765 2.005 1.760  

2 
Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích 
từ nguồn vốn Trung ương 
hỗ trợ 

1.850 110  1.740 
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TT Cơ cấu nguồn vốn Toàn ñề án 2019-2021 2021-2022 2021-2025 

 

- Trong ñó một phần ñã thực 
hiện từ cổng Thượng Tứ ñến 
Quan Tượng ðài bằng ngân 
sách ñịa phương  

 110   

b) Phần khu tái ñịnh cư:  
ðơn vị: tỷ ñồng 

TT Cơ cấu nguồn vốn Toàn ñề án 2019-2021 2021-2022 
 Tổng cộng 1.595,441 979,441 616 

1 

10 khu tái ñịnh cư phục vụ giải 
phóng mặt bằng (83,05 ha) từ 
nguồn ngân sách tỉnh và các 
nguồn huy ñộng hợp pháp khác  

979,441 979,441  

2 

Khu dân cư phục vụ giải phóng 
mặt bằng 32ha từ nguồn ngân 
sách tỉnh và các nguồn huy 
ñộng hợp pháp khác 

416  416 

3 

Khu ñất bố trí các cơ quan quốc 
phòng sau khi di dời có diện 
tích 20 ha từ nguồn ngân sách 
tỉnh và các nguồn huy ñộng hợp 
pháp khác 

200  200 
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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: 160/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 12 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc cho ý kiến báo cáo ñề xuất chủ trương ñầu tư dự án “Xây dựng  

thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh”  
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 11 

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

Căn cứ Luật 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 
các nhà tài trợ nước ngoài; 

Xét Tờ trình số 11002/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến báo cáo ñề xuất chủ trương ñầu tư dự án “Xây dựng 
thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” sử dụng nguồn vốn viện trợ không 
hoàn lại của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), 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. Thống nhất báo cáo ñề xuất chủ trương ñầu tư dự án “Xây dựng 
thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” sử dụng nguồn vốn viện trợ không 
hoàn lại của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) theo ñề xuất của Ủy ban 
nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 11002/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 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 tỉnh, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2020./. 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 161/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 12 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh ðề án Quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế 

ñến năm 2020 ñịnh hướng ñến năm 2030 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 11 

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

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

Căn cứ Luật Quy hoạch ñô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Luật Xây dựng số ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số ñiều của Luật Quy hoạch; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2019/Nð-CP ngày 7 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về 

việc quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Quy hoạch; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 56/2019/Nð-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ 

về việc Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều liên quan ñến lĩnh vực giao thông vận tải 
trong Luật sửa ñổi, bổ sung mộ số ñiều của 37 luật có liên quan ñến quy hoạch; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/2015/NQ-HðND ngày 25 tháng 4 năm 2015 của của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông qua ðề án ñiều chỉnh quy 
hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020, ñịnh hướng 
ñến năm 2030; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 129/Qð-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến ñường bộ ven biển Việt Nam; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 649/Qð-TTg ngày 06 tháng 05 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt ñiều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế ñến năm 2030, 
tầm nhìn ñến năm 2050; 

Xét Tờ trình số 10908/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ñề nghị thông qua nội dung ñiều chỉnh Quy hoạch phát triển Giao 
thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 ñịnh hướng ñến năm 2030; 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 ñiều chỉnh ðề án Quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải 
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 ñịnh hướng ñến năm 2030: 
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Nội dung ñiều chỉnh: ðiều chỉnh quy hoạch tuyến ñường bộ ven biển tỉnh Thừa 
Thiên Huế thuộc ðề án Quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế 
ñến năm 2020 ñịnh hướng ñến năm 2030 theo ñề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh tại 
Tờ trình số 10908/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2020. 

ðiều 2: Các nội dung khác ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ñây 
không trái với ðiều 1 của Nghị quyết này vẫn tiếp tục triển khai thực hiện. 

 ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2020./. 

 

 
CHỦ TỊCH 

 
 

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

 

      Số: 163/NQ-HðND                            Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 12 năm 2020 
 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về quyết ñịnh biên chế công chức năm 2021  

trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 11 

 

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

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 62/2020/Nð-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ 
về vị trí việc làm và biên chế công chức; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1499/Qð-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước 
của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất ñặc thù 
hoạt ñộng trong phạm vi cả nước năm 2021; 

Xét Tờ trình số 10964/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc giao biên chế công chức năm 2021 trong các cơ quan hành chính 
nhà nước của tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và ý kiến thảo luận của các 
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Quyết ñịnh biên chế công chức năm 2021 trong các cơ quan hành chính 
nhà nước của tỉnh là 1.987 biên chế. 

(Theo phụ lục 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, các Ban của 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 và 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 thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2020./.  

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 
QUYẾT ðỊNH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2021 

TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
(Kèm theo Nghị quyết số 163/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2020  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 

STT CƠ QUAN, ðƠN VỊ 
Biên chế công chức  
phê duyệt năm 2021 

  TỔNG CỘNG  1.987 
I KHỐI SỞ, BAN 1.190 
1 Văn phòng HðND tỉnh 24 
2 Văn phòng UBND tỉnh 56 
3 Thanh tra tỉnh 38 
4 Sở Nội vụ 67 
5 Sở Tài chính 53 
6 Sở Kế hoạch và ðầu tư 46 
7 Sở Nông nghiệp và PTNT 334 
8 Sở Công Thương 41 
9 Sở Xây dựng 45 
10 Sở Giao thông vận tải 51 
11 Sở Ngoại vụ 20 
12 Sở Tài nguyên và Môi trường 60 
13 Sở Khoa học và Công nghệ 32 
14 Sở Giáo dục và ðào tạo 46 
15 Sở Y tế 61 
16 Sở Văn hóa và Thể thao 42 
17 Sở Du lịch 18 
18 Sở Lao ñộng - TB&XH 42 
19 Sở Tư pháp 31 
20 Sở Thông tin và Truyền thông 29 
21 Ban Dân tộc 14 
22 BQL Khu kinh tế, CN tỉnh 40 
II CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 797 
1 UBND thành phố Huế 153 
2 UBND huyện Phong ðiền 81 
3 UBND huyện Quảng ðiền 78 
4 UBND thị xã Hương Trà 79 
5 UBND thị xã Hương Thủy 77 
6 UBND huyện Phú Vang 93 
7 UBND huyện Phú Lộc 81 
8 UBND huyện Nam ðông 68 
9 UBND huyện A Lưới 87 
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  HỘI ðỒNG NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                              ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Số: 164/NQ-HðND                          Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 12 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về phê duyệt số lượng người làm việc trong các ñơn vị sự nghiệp công lập 

 và các hội có tính chất ñặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 11 

 

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

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa ñổi, bổ sung một 
số ñiều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 106/2020/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Xét Tờ trình số 10966/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các ñơn vị sự nghiệp 
công lập và các hội có tính chất ñặc thù tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021; Báo cáo 
thẩm tra của Ban pháp chế và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt số lượng người làm việc trong các ñơn vị sự nghiệp công lập 
tự bảo ñảm một phần chi thường xuyên, ñơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước 
bảo ñảm chi thường xuyên và các hội có tính chất ñặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế 
năm 2021 là 24.535 người, bao gồm: 

1. Phê duyệt số lượng người làm việc trong các ñơn vị sự nghiệp công lập: 
24.446 người. 

2. Phê duyệt số lượng người làm việc trong các hội có tính chất ñặc thù: 89 người. 

(Theo các Phụ lục ñính kèm) 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh việc 
sử dụng số lượng người làm việc dự phòng và báo cáo Hội ñồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp gần nhất. 
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2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 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 
và 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 thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2020./.   
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 01 
SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ðƠN VỊ 

 SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 
(Kèm theo Nghị quyết số 164/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của HðND tỉnh) 

 

TT CƠ QUAN, ðƠN VỊ  
Tổng 
cộng 

Sự nghiệp 
trong cơ quan 

hành chính 

Viên chức 
trong ñơn vị 

sự nghiệp 
khác 

Sự 
nghiệp 

giáo dục 
Ghi chú 

  Tổng cộng 24.446 329 4.564 19.553   
I Khối Sở, Ban 6.778 129 3.900 2.749   
1 Văn phòng HðND tỉnh 2 2 0 0   
2 Văn phòng UBND tỉnh 28 9 19 0   
3 Sở Thông tin và Truyền thông 54 0 54 0   
4 Sở Nội vụ 15 0 15 0   
5 Thanh tra tỉnh 5 5 0 0   
6 Sở Ngoại vụ 14 1 13 0   
7 Sở Kế hoạch & ðầu tư 23 3 20 0   
8 Sở Tài chính 1 1 0 0   
9 Sở Lao ñộng - TB & XH 99 3 96 0   
10 Sở Tư pháp 24 3 21 0   
11 Sở Khoa học và Công nghệ 23 1 22 0   
12 Sở Xây dựng 33 11 22 0   
13 Sở Giao thông vận tải 7 3 4 0   
14 Sở Công Thương  14 2 12 0   
15 Sở Nông nghiệp và PT NT 289 63 226 0   
16 Sở Tài nguyên và Môi trường 67 4 63 0   
17 Sở Văn hóa và Thể thao  295 1 294 0   
18 Sở Du lịch 16 4 12 0   
19 Sở Y tế 3.003 6 2.997 0   
20 Sở Giáo dục và ðào tạo 2.754 5 0 2.749   
21 BQL Khu KT, CN tỉnh 10 0 10 0   
22 Ban Dân tộc 2 2 0 0   

II 
Khối ñơn vị sự nghiệp trực 
thuộc UBND tỉnh 

280 0 280 0   

1 Trung tâm Festival Huế 17 0 17 0   
2 Trường Cð Sư phạm T.T.Huế 130 0 130 0   
3 Trường Cð Nghề T.T.Huế 53 0 53 0   

4 
Viện Nghiên cứu phát triển 
tỉnh 17 0 17 0   

5 Nhà Xuất bản Thuận Hóa 13 0 13 0   

6 
ðài Phát thanh Truyền hình 
tỉnh 50 0 50 0   

III Huyện, thị xã, thành phố Huế 17.338 200 334 16.804   
1 Thành phố Huế 3.788 17 76 3.695   
2 Huyện Phong ðiền 1.858 19 28 1.811   
3 Huyện Quảng ðiền 1.505 29 35 1.441   
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TT CƠ QUAN, ðƠN VỊ  
Tổng 
cộng 

Sự nghiệp 
trong cơ quan 

hành chính 

Viên chức 
trong ñơn vị 

sự nghiệp 
khác 

Sự 
nghiệp 

giáo dục 
Ghi chú 

4 Thị xã Hương Trà 1.829 18 31 1.780   
5 Huyện Phú Vang 2.659 24 27 2.608   
6 Thị xã Hương Thuỷ 1.578 22 34 1.522   
7 Huyện Phú Lộc 2.171 22 38 2.111   
8 Huyện Nam ðông 708 14 33 661   
9 Huyện A Lưới 1.242 35 32 1.175   

IV Dự phòng  50 0 50 0   
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Phụ lục 02 
 SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ðẶC THÙ 

 CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021   
(Kèm theo Nghị quyết số 164/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của HðND tỉnh) 

 

TT Tên các hội có tính chất ñặc thù 
Số lượng người 

làm việc năm 2021 
Ghi chú 

  Tổng cộng 89   

I Hội cấp tỉnh 70   

1 Hội Chữ thập ñỏ tỉnh 15   

2 Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật 17   

3 Liên minh các hợp tác xã 13   

4 LH các tổ chức hữu nghị 4   

5 Liên hiệp các hội KH-KT 7   

6 Hội Nhà báo 2   

7 Hội ðông y 3   

8 Hội Người mù 8   

9 Hội Luật gia 1   

II Hội cấp huyện 19   

1 Hội chữ thập ñỏ thành phố Huế 3   

2 Hội Chữ thập ñỏ huyện Phong ðiền 2   

3 Hội Chữ thập ñỏ huyện Quảng ðiền 1   

4 Hội Chữ thập ñỏ thị xã Hương Trà 2   

5 Hội Chữ thập ñỏ huyện Phú Vang 2   

6 Hội Chữ thập ñỏ thị xã Hương Thủy 2   

7 Hội Chữ thập ñỏ huyện Phú Lộc 3   

8 Hội Chữ thập ñỏ huyện Nam ðông 2   

9 Hội Chữ thập ñỏ huyện A Lưới 2   
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  HỘI ðỒNG NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                              ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Số: 165/NQ-HðND                          Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 12 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri  
tại Kỳ họp thứ 10, Hội ñồng nhân dân tỉnh Khóa VII 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 11 

 

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

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

Xét ñề nghị của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo giám sát kết 
quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 10, Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa VII và 
ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Hội ñồng nhân dân tỉnh tán thành nội dung báo cáo giám sát của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 10, 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Khóa VII và nhấn mạnh một số vấn ñề sau:  

Công tác tiếp thu, trả lời và giải quyết kiến nghị của cử tri ñã ñược các cơ quan 
chức năng thực hiện nghiêm túc, chất lượng; các kiến nghị ñược giải quyết ñã từng 
bước ñáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính ñáng của người dân, góp phần thúc ñẩy 
phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao ñời sống cho nhân dân. 

ðiều 2. Nhằm thực hiện có hiệu quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri, Hội ñồng 
nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu những nội dung kiến nghị nêu tại 
báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Chỉ ñạo các ban, ngành nghiên cứu, xây dựng chính sách miễn, giảm phí ño ñạc 
và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất của các hộ dân tự nguyện hiến ñất trình 
Hội ñồng nhân dân tỉnh xem xét quyết ñịnh.  

2. Trình Hội ñồng nhân dân tỉnh ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát 
triển sản xuất nông nghiệp mới cho làng Thanh niên lập nghiệp tại xã Hương Phong, 
huyện A Lưới. 

3. Rà soát, tổng hợp và có ý kiến ñề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn sớm ñiều chỉnh các quy ñịnh về việc chuyển ñổi diện tích ñất trồng lúa ven 
phá do bị nhiễm mặn, nhiễm phèn sang nuôi trồng thủy sản ñể mang lại hiệu quả kinh 
tế cao hơn và tránh lãng phí quỹ ñất.  
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4. Chỉ ñạo các cơ quan chức năng kiểm tra, ñánh giá và dự báo tình trạng bồi lấp 
Cửa Lạch Giang tại thôn Bình An 2, xã Lộc Vĩnh huyện Phú Lộc và có giải pháp ñể 
chống bồi lấp ñảm bảo việc lưu thông tàu thuyền ra biển. 

5. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, ñôn ñốc việc tổ chức thực hiện ñối với các 
kiến nghị ñang ñược tổ chức triển khai thực hiện và các kiến nghị của các kỳ họp 
trước chưa giải quyết dứt ñiểm. ðồng thời sớm có báo cáo giải quyết kiến nghị của 
cử tri ñể cung cấp cho các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri 
trước kỳ họp. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả 
thực hiện tại Kỳ họp của Hội ñồng nhân dân tỉnh theo quy ñịnh. 

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

 Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2020./.    

 
 
 

                                           

                                                                      

 

 

 

 

 
CHỦ TỊCH 

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

  

Số: 166/NQ-HðND  Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 12 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
   Về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn ñề  

phát sinh giữa hai kỳ họp 
  

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 11 

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

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

Xét Tờ trình số 215/TTr-HðND ngày 05 tháng 12 năm 2020 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh kèm theo Báo cáo số 129/BC-HðND ngày 04 tháng 12 năm 2020 
về kết quả phối hợp giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp và ý kiến thảo luận 
của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất thông qua 17 nội dung giải quyết những vấn ñề phát sinh 
giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 10 và kỳ họp thứ 11 Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa VII) 
ñã ñược Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh thỏa thuận, thống nhất với Ủy ban 
nhân dân tỉnh (tại phụ lục kèm theo). 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Khóa VII, Kỳ họp thứ 11 thông qua 
ngày 07 tháng 12 năm 2020./. 
 
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

  

 
PHỤ LỤC 

Các nội dung giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 10  
và kỳ họp thứ 11 Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa VII) ñã ñược Thường trực 
 Hội ñồng nhân dân tỉnh thỏa thuận, thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 166/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2020  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 
 

1. Về việc bố trí vốn ODA năm 2020 ñể thực hiện dự án BCC. (Công văn số 
113/HðND-KTNS ngày 14 tháng 7 năm 2020) 

2. Về việc chủ trương miễn, giảm phí tham quan các ñiểm di tích nhằm kích cầu 
du lịch. (Công văn số 114/HðND-KTNS ngày 14 tháng 7 năm 2020) 

3. Về việc bổ sung ñịnh mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế. 
(Công văn số 121/HðND-KTNS ngày 10 tháng 8 năm 2020) 

4. Về việc ñiều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án Kè chống sạt lở các ñoạn xung yếu thuộc 
hệ thống sông Hương. Hạng mục thực hiện giai ñoạn 1: ðoạn từ cầu Kim Long ñến chùa 
Thiên Mụ, TP Huế. (Công văn số 148/HðND-THKT ngày 23 tháng 9 năm 2020). 

5. Về việc cấp bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của Trung tâm Bảo tồn 
di tích Cố ñô Huế. (Công văn số 154/HðND-KTNS ngày 28 tháng 9 năm 2020). 

6. Về việc ñiều chỉnh dự toán kinh phí các nhiệm vụ ñể bổ sung nguồn dự phòng 
năm 2020. (Công văn số 155/HðND-KTNS ngày 28 tháng 9 năm 2020). 

7. Về việc bổ sung kinh phí tổ chức cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid 19. 
(Công văn số 157/HðND-KTNS ngày 02 tháng 10 năm 2020). 

8. Về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí cho các ñơn vị thực hiện nhiệm vụ. (Công văn số 
160/HðND-KTNS ngày 09 tháng 10 năm 2020). 

9. Về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí cho các ñơn vị thực hiện nhiệm vụ. (Công văn số 
166/HðND-KTNS ngày 27 tháng 10 năm 2020). 

10. Về việc hỗ trợ kinh phí xử lý bờ sông ñoạn qua thị xã Hương Trà. (Công văn số 
177/HðND-KTNS ngày 09 tháng 11 năm 2020). 

11. Về việc ứng trước ngân sách tỉnh ñể thực hiện một số dự án quan trọng. (Công văn 
số 178/HðND-KTNS ngày 09 tháng 11 năm 2020). 

12. Về việc bổ sung viên chức năm 2020 cho Sở Thông tin và Truyền thông. (Công 
văn số 186/HðND-PC ngày 13 tháng 11 năm 2020). 

13. Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ từ nguồn 
Trung ương. (Công văn số 188/HðND-KTNS ngày 18 tháng 11 năm 2020) 

14. Về việc bổ sung ñịnh mức trang thiết bị, xe ô tô chuyên dùng. (Công văn số 
198/HðND-KTNS ngày 24 tháng 11 năm 2020) 

15. Về việc bổ sung vốn ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện dự án quan trọng. (Công văn số 
210/HðND-KTNS ngày 03 tháng 12 năm 2020) 

16. Về việc cấp bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của Trung tâm Bảo tồn 
di tích Cố ñô Huế. (Công văn số 211/HðND-KTNS ngày 03 tháng 12 năm 2020). 

17. Về việc bổ sung viên chức năm 2020 cho Văn phòng Ban ATGT tỉnh. (Công văn số 
213/HðND-PC ngày 04 tháng 12 năm 2020). 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 167/NQ-HðND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 12 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 THỨ 11 

 
 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 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 10929/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 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 07 tháng 12 năm 2020.  

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

ðiều 1. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
ñối với ông Phan Văn Thông, nguyên Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

ðiều 2. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
Khoá VII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2020./.  

 

 

 CHỦ TỊCH 
 

 Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

Số: 168/NQ-HðND 

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

 

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 12 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban pháp chế HðND tỉnh 

khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021  
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHOÁ VII, KỲ HỌP LẦN THỨ 11 

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

 Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  
 Xét Tờ trình số 217/TTr-TTHðND ngày 05 tháng 12 năm 2020 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Hội ñồng nhân dân tỉnh 
khóa VII, nhiệm kỳ 2016 -2021; kết quả biểu quyết công khai miễn nhiệm chức vụ 
Trưởng ban Ban pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
ngày 07 tháng 12 năm 2020. 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban pháp chế Hội ñồng 
nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông Hồ Văn Hải - nguyên Ủy viên 
ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. 

ðiều 2. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp lần thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2020./.  

 
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

Số: 169/NQ-HðND 

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

 

Thừa Thiên Huế, ngày 07tháng 12 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban văn hóa - xã hội 

HðND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021  
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHOÁ VII, KỲ HỌP LẦN THỨ 11 

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

 Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  
 Xét Tờ trình số 217/TTr-TTHðND ngày 05 tháng 12 năm 2020 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Hội ñồng nhân dân tỉnh 
khóa VII, nhiệm kỳ 2016 -2021; kết quả biểu quyết công khai miễn nhiệm chức vụ 
Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, 
ngày 07 tháng 12 năm 2020, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội 
Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông Nguyễn Thái Sơn - 
nguyên Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

ðiều 2. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp lần thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2020./.  

 
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 22/CT-UBND 

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

   Thừa Thiên Huế, ngày  08 tháng 12 năm 2020 

   

CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường công tác bảo ñảm an ninh, trật tự, 

 bảo vệ an toàn tuyệt ñối ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ XIII,   
tết Nguyên ñán Tân Sửu 2021, bầu cử Quốc hội và Hội ñồng nhân dân các cấp 

 

Năm 2021, nhiều sự kiện chính trị trọng ñại diễn ra trên toàn quốc và ñịa bàn 
tỉnh, ñặc biệt là ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội và Hội ñồng 
nhân dân các cấp, các hoạt ñộng mừng ðảng, mừng Xuân Tân Sửu, trong bối cảnh 
tác ñộng của thiên tai, tình hình dịch bệnh Covid -19 còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát 
trở lại, kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn; các thế lực thù ñịch phản ñộng ñẩy mạnh 
hoạt ñộng chống ñối; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, gia tăng 
hoạt ñộng. 

ðể tăng cường ñảm bảo an ninh, trật tự, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội 
và bảo vệ an toàn, bình yên cho Nhân dân vui Xuân, ñón Tết Tân Sửu 2021, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, cơ quan, ñoàn thể cấp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, 
cơ quan Trung ương ñóng trên ñịa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
Huế tổ chức phát ñộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền, 
vận ñộng cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm quy ñịnh của pháp luật, 
nhất là ý thức chấp hành về pháp luật giao thông ñường bộ; vận ñộng Nhân dân nâng cao 
cảnh giác, chủ ñộng phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục 
người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia ñình và cộng ñồng dân cư.  

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, không ñể sơ hở, 
thiếu sót ñể các ñối tượng xấu lợi dụng, kích ñộng gây rối an ninh chính trị; làm tốt 
công tác thông tin tuyên truyền, kịp thời phản bác luận ñiệu sai trái, ñịnh hướng dư luận, 
không ñể các thế lực thù ñịch lợi dụng xuyên tạc, lôi kéo, móc nối hoạt ñộng. 

Tăng cường canh gác ứng trực, bảo vệ trụ sở cơ quan, trường học, thực hiện 
nghiêm túc các quy ñịnh về an toàn phòng, chống cháy nổ; xem xét trách nhiệm 
người ñứng ñầu cơ quan, ñơn vị ñể xảy ra tình trạng trộm cắp, cháy xảy ra ở công sở 
do không ñảm bảo các ñiều kiện phòng ngừa. 

2. Công an tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả ñợt cao ñiểm tấn công, trấn áp 
tội phạm, bảo ñảm an ninh, trật tự ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội 
khóa XV và Hội ñồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tết Nguyên ñán 
Tân Sửu 2021; huy ñộng tối ña lực lượng, phương tiện, triển khai ñồng bộ các biện pháp 
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công tác, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, ñoàn thể ñảm bảo an ninh chính trị; 
tấn công quyết liệt, trấn áp mạnh các loại tội phạm ma túy, tín dụng ñen, lừa ñảo 
qua mạng, kịp thời giải quyết những vấn ñề nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội 
ngay từ cơ sở, không ñể tội phạm hoạt ñộng lộng hành.  

Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT, tăng cường quản lý cư trú, 
người nước ngoài, các ngành nghề kinh doanh có ñiều kiện về ANTT; thực hiện tốt 
công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng cháy chữa cháy; 
phòng, chống kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ... 

 3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh, các Sở: 
Công Thương, Y tế, Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn; Cục Hải quan, Cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước tỉnh theo chức năng, 
nhiệm vụ huy ñộng lực lượng, phương tiện, sử dụng ñồng bộ các biện pháp phòng, 
chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm liên quan lĩnh vực ngân hàng, 
tín dụng, công nghệ cao, tệ nạn xã hội, “tín dụng ñen”, trộm cắp tài sản, lừa ñảo, lạm dụng 
tín nhiệm chiếm ñoạt tài sản; buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, 
vệ sinh, an toàn thực phẩm; chống ñầu cơ, nâng ép giá… Tổ chức kiểm soát chặt chẽ 
các hoạt ñộng hợp pháp liên quan ñến ma túy và tiền chất ma túy; nâng cao hiệu quả 
công tác cai nghiện, ñiều trị nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện. 

Xem xét trách nhiệm Công an xã, Công an khu vực nếu ñể xảy ra tình trạng sử 
dụng ma túy trên ñịa bàn do thiếu trách nhiệm, chậm trễ xử lý khi phát hiện hoặc có 
thông tin tố giác của người dân. 

 4. Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, 
giáo dục ý thức chấp hành về giao thông; tăng cường công tác ñảm bảo trật tự an toàn 
giao thông, trật tự ñô thị, trật tự công cộng. 

Theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, 
quản lý hoạt ñộng kinh doanh vận tải, người tham gia giao thông; xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm về ma túy, nồng ñộ cồn, ñua xe trái phép... là nguyên nhân trực tiếp 
gây tai nạn giao thông; có phương án hạ tải, xuống khách ñối với các phương tiện 
vi phạm về tải trọng, chở quá hành khách và phân luồng, hạn chế ùn tắc giao thông, 
nhất là trong dịp lễ, Tết; giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm ñối với các tổ chức thi công 
công trình không ñúng phương án ñã ñược phê duyệt; kiến nghị, xử lý các ñiểm ñen, 
ñiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ ñạo, phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí 
Trung ương, ñịa phương tăng cường thời lượng phát sóng, ñưa tin, tổ chức các hoạt ñộng 
tuyên truyền, vận ñộng, phổ biến, quán triệt các chủ trương, ñường lối của ðảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên ñưa tin về kết quả công tác ñảm bảo 
an ninh, trật tự, “gương người tốt, việc tốt” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc; kiên quyết xử lý nghiêm ñối với những trường hợp cố tình ñưa tin sai sự thật, 
nhất là trên không gian mạng.  
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6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm 
về tình hình an ninh, trật tự trên ñịa bàn phụ trách. Chỉ ñạo tổ chức triển khai thực hiện 
có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa ñấu tranh tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở; 
tăng cường nắm tình hình, giải quyết kịp thời, dứt ñiểm, ổn ñịnh các vụ mâu thuẫn, 
tranh chấp, khiếu kiện, ñình công, lãn công, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài, 
không ñể hình thành các “ñiểm nóng”, không ñể khiếu kiện ñông người, vượt cấp; 
chỉ ñạo giải quyết, xử lý kịp thời tội phạm, vi phạm pháp luật và những vấn ñề nổi lên 
liên quan an ninh trật tự; không ñể xảy ra ñốt pháo nổ trái phép, ñốt và thả “ñèn trời”, 
xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng, vi phạm quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 137/2020/Nð-CP 
ngày 27/11/2020 của Chính phủ Về quản lý, sử dụng pháo. 

7. ðề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức tốt công tác 
giám sát, thực hành công tố, truy tố, xét xử không ñể oan sai, bỏ lọt tội phạm, ra bản án 
ñúng người, ñúng tội, ñảm bảo giáo dục, phòng ngừa, răn ñe tội phạm, chú ý lựa chọn 
một số vụ án ñiểm, vụ án gây bức xúc mà nhân dân quan tâm. 

 8. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức, ñoàn thể 
chính trị, xã hội chỉ ñạo các cấp hội, hội viên, ñoàn viên tích cực tham gia tuyên truyền, 
vận ñộng các tầng lớp nhân dân thực hiện các quy ñịnh của pháp luật và tham gia 
ñấu tranh, phòng chống tội phạm ñảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ðại hội ðảng 
toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội ñồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026, các hoạt ñộng mừng ðảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021. 

9. Thủ trưởng các sở, cơ quan, ban, ngành, ñoàn thể trên ñịa bàn tỉnh; Chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ Chỉ thị này, tổ chức triển khai thực 
hiện nghiêm túc. Tăng cường tiếp dân, giải quyết dứt ñiểm các vụ khiếu nại tố cáo 
kéo dài, hạn chế khiếu nại vượt cấp thông qua ñối thoại cơ sở. 

Giao Công an tỉnh chủ trì, tham mưu công tác kiểm tra, chấn chỉnh, tổng hợp tình 
hình liên quan, ñịnh kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ñể chỉ ñạo./. 

 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Phan Ngọc Thọ 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN 

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

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

In tại: Công ty CP In và Dịch vụ giáo dục Huế. 
 




