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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
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Số: 64/2020/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 12 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và
Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị ñịnh số 158/2018/Nð-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ
quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;
Căn cứ Nghị ñịnh số 107/2020/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04 tháng 4
năm 2014 của Chính phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2008
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức
và biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế các tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Y tế và Giám ñốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực
phẩm trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Phòng ðăng ký và chứng nhận sản
phẩm; Phòng Thông tin, truyền thông và quản lý ngộ ñộc thực phẩm; Phòng Thanh
tra thành Phòng Nghiệp vụ.
ðiều 2. Cơ cấu, tổ chức và biên chế.
1. Lãnh ñạo Chi cục: Chi cục có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng;
Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám ñốc Sở Y tế và trước pháp luật về
toàn bộ hoạt ñộng của Chi cục; Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục
trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác ñược phân công;
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Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng
ñược thực hiện theo quy ñịnh phân cấp hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Các Phòng chuyên môn thuộc Chi cục:
a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;
b) Phòng Nghiệp vụ.
Việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn do Giám ñốc
Sở Y tế quyết ñịnh theo ñề nghị của Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
3. Biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm do Ủy ban nhân dân tỉnh
giao hàng năm trong tổng số biên chế công chức của Sở Y tế.
ðiều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và bãi bỏ
ðiều 2 Quyết ñịnh số 374/Qð-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
ðiều 4. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở Y tế,
Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 65/2020/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 12 năm 2020
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành ñơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả
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 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 Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật thuế thu nhập cá nhân ngày 22
tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị ñịnh số 47/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất;
Căn cứ Nghị ñịnh số 149/2016/Nð-CPngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11
năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của
Luật giá;
Căn cứ Nghị ñịnh số 68/2019/Nð-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ
về quản chi phí ñầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn xác ñịnh và quản lý chi phí ñầu tư xây dựng;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3000/TTr-SXD ngày 25
tháng 9 năm 2020.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh:
Quy ñịnh này quy ñịnh ñơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc, các loại mồ mã và
các loại tài sản khác gắn liền với ñất làm căn cứ ñể bồi thường hỗ trợ, tái ñịnh cư khi
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nhà nước thu hồi ñất; bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước và tính lệ phí trước bạ nhà,
công trình; thu thuế ñối với hoạt ñộng thầu xây dựng nhà, công trình kiến trúc và kinh
doanh bất ñộng sản trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. ðối tượng áp dụng:
a) Tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan khi Nhà nước
thu hồi ñất;
b) Tổ chức, cá nhân có liên quan ñến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu
hồi ñất;
c) Tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân trong nước, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài,
tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan ñến sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng
nhà, công trình và kinh doanh bất ñộng sản;
d) Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan ñến nhà ở.
ðiều 2. Trường hợp không thuộc phạm vi ñiều chỉnh của Quyết ñịnh này
1. ðối với tài sản không ñủ ñiều kiện bồi thường theo quy ñịnh của pháp luật thì
tùy theo từng trường hợp cụ thể mà Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng
mặt bằng trình cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ theo quy ñịnh.
2. Xử lý giá bồi thường, hỗ trợ ñối với các loại nhà, công trình, vật kiến trúc và
các loại mồ mả không có trong danh mục của Quy ñịnh này:
a) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tính toán chi phí bồi
thường, hỗ trợ (hoặc chi phí di dời) theo quy ñịnh cho từng tài sản cụ thể, gửi Sở
quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Phòng có chức năng quản lý xây dựng
thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm ñịnh theo phân cấp tại ðiểm b, ðiểm c Khoản 2
ðiều này và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giá bồi thường, hỗ trợ. Trong trường
hợp Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng không tính toán ñược chi
phí bồi thường, hỗ trợ thì phối hợp với chủ dự án thuê tổ chức tư vấn có năng lực ñể
xác ñịnh giá làm cơ sở ñể Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lập
phương án giá. Chi phí ñịnh giá, thẩm ñịnh giá do chủ dự án chi trả, ñược hạch toán
vào chi phí bồi thưởng giải phóng mặt bằng của dự án.
b) Phân công Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp
huyện chủ trì phối hợp với các phòng liên quan thẩm ñịnh ñối với các công trình từ
cấp III trở xuống, công trình nhà ở riêng lẻ ñược ñầu tư xây dựng trên ñịa bàn thuộc
phạm vi quản lý.
c) Phân công Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì phối hợp với
Sở Tài chính và các cơ quan liên quan thẩm ñịnh ñối với các công trình còn lại.
d) Trong trường hợp cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Sở Tài chính,
phòng tài chính cấp huyện và các cơ quan liên quan không thống nhất mức giá do tổ chức
tư vấn xác ñịnh giá thì Sở Tài chính, phòng tài chính cấp huyện chỉ ñịnh tổ chức tư vấn
khác xác ñịnh lại giá phù hợp quy ñịnh ñể phục vụ thẩm ñịnh. Chi phí ñịnh giá, thẩm ñịnh
giá do chủ dự án chi trả, ñược hạch toán vào chi phí của dự án.
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ðiều 3. ðơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả
1. ðơn giá nhà (theo Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết ñịnh này).
2. ðơn giá công trình, vật kiến trúc (theo Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quyết
ñịnh này).
3. ðơn giá các loại mồ mã (theo Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết ñịnh này).
4. ðơn giá bồi thường, hỗ trợ ñối với các loại nhà, công trình, vật kiến trúc và
các loại mồ mả có ñặc ñiểm cá biệt, chuyên dụng như: ñình, chùa, miếu, nhà rường
có những ñiêu khắc, hoa văn, chạm, trổ phức tạp thì giá bồi thường hoặc hỗ trợ ñược
xác ñịnh cho từng tài sản cụ thể, trên cơ sở dự toán thực tế do chủ dự án lập hoặc thuê
ñơn vị tư vấn lập gửi Phòng có chức năng quản lý xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân
cấp huyện thẩm ñịnh và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt ñể áp dụng.
5. Ngoài những quy ñịnh nói trên ñối với nhà, công trình, vật kiến trúc và các
loại mồ mả chưa có quy ñịnh trong bảng giá này hoặc có quy ñịnh nhưng chưa phù
hợp với ñơn giá thực tế thì tùy từng trường hợp cụ thể về tính chất, quy mô, chất liệu,
thông số kỹ thuật tương tự ñể áp giá tương ñương hoặc tiến hành khảo sát, xác ñịnh
khối lượng thực tế làm cơ sở lập dự toán theo các quy ñịnh hiện hành ñể xác ñịnh giá
trị bồi thường, trình cơ quan thẩm ñịnh theo phân cấp tại Khoản 2 ðiều 2 và Khoản 4
ðiều 3 Quyết ñịnh này, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết ñịnh.
6. ðối với các ñịa phương sau ñây, ñơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các
loại mồ mả ñược nhân với hệ số bù cước vận chuyển như sau:
ðịa phương

STT

Hệ số K

1

Thành phố Huế

K = 1,00

2

Thị xã Hương Trà:
- Các vùng ven biển thuộc các xã ngoài ñầm phá;

K = 1,08

- Các vùng còn lại.

K = 1,03

3

Thị xã Hương Thủy

K = 1,03

4

Huyện Phú Vang:
- Các vùng ven biển thuộc các xã ngoài ñầm phá;

K = 1,08

- Các vùng còn lại.

K = 1,03

Huyện Phong ðiền, Huyện Quảng ðiền:
- Các vùng ven biển thuộc các xã ngoài ñầm phá;

K = 1,08

- Các vùng còn lại.

K = 1,05

6

Huyện Phú Lộc

K = 1,08

7

Huyện Nam ðông, Huyện A Lưới

K = 1,15

5
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ðiều 4. Hiệu lực thi hành
1. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và
thay thế Quyết ñịnh số 68/2015/Qð-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành ñơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các
loại mồ mả trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết ñịnh số 36/2019/Qð-UBND
ngày 10 tháng 7 năm 2019 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 68/2015/Qð-UBND
ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
ñơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi
Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết ñịnh số 33/2020/Qð-UBND
ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều của Quyết ñịnh số 36/2019/Qð-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2019 sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 68/2015/Qð-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành ñơn giá nhà, công trình, vật kiến
trúc và các loại mồ mả làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi ñất trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Quy ñịnh về xử lý chuyển tiếp
a) Trường hợp ñã tổ chức thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ trước ngày Quyết
ñịnh này có hiệu lực thì không thực hiện theo Quyết ñịnh này.
b) Trường hợp ñã ban hành Quyết ñịnh và Thông báo chi trả bồi thường, hỗ trợ
theo ñúng quy ñịnh trước ngày Quyết ñịnh này có hiệu lực nhưng tổ chức, gia ñình,
cá nhân có liên quan không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thì không áp dụng ñiều chỉnh
theo Quyết ñịnh này.
c) Trường hợp ñã lập, thẩm ñịnh phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa phê duyệt
hoặc ñã phê duyệt phương án nhưng chưa ban hành Quyết ñịnh và Thông báo chi trả
bồi thường, hỗ trợ theo ñúng quy ñịnh trước ngày Quyết ñịnh này có hiệu lực thì áp dụng
ñiều chỉnh theo Quyết ñịnh này.
d) Trường hợp ñặc biệt, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
có văn bản ñề xuất nội dung cụ thể, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,
quyết ñịnh.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc ñề nghị các tổ chức,
cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh
xem xét, giải quyết.
ðiều 5. Trách nhiệm thi hành
1. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ñiều chỉnh ñơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc
và các loại mồ mả trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khi có sự biến ñộng giá giảm 10%
hoặc tăng 20% trở lên so với ñơn giá quy ñịnh tại Quyết ñịnh này.
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2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở, Ban, Ngành;
Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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PHỤ LỤC 01
Bảng ñơn giá nhà
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 65/2020/Qð-UBND ngày 21/12/2020
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
1. Bảng ñơn giá nhà:
STT

LOẠI NHÀ

I

NHÀ RIÊNG LẺ

1

Nhà cấp II (≥ 08 tầng)

ðƠN GIÁ
(ñồng/m2 sàn)

1.1

Nhà khung BTCT chịu lực; móng cọc, nền móng gia cố
cọc BTCT; tường gạch; sàn BTCT; mái ngói, tôn; nền,
sàn lát gạch.

6.047.000

1.2

Nhà khung BTCT chịu lực; móng cọc; tường gạch; sàn
BTCT; mái ngói, tôn; nền, sàn lát gạch.

5.695.000

2
2.1
a
b
c
d
ñ
2.2
a
b

c
2.3

Nhà cấp III (< 8 tầng)
Nhà 01 tầng
Nhà khung BTCT chịu lực, móng BTCT, tường gạch, sàn
BTCT, phía trên lợp mái lợp ngói, tôn; nền lát gạch
Nhà khung BTCT chịu lực; móng BTCT; tường gạch;
mái ngói, tôn; nền lát gạch.
Nhà khung BTCT, móng BTCT; tường chịu lực; mái
ngói, tôn; nền lát gạch.
Nhà khung BTCT; móng BTCT kết hợp gạch ñá; tường
gạch; mái ngói, tôn; nền lát gạch.
Nhà khung BTCT chịu lực; móng BTCT kết hợp gạch
ñá; tường gạch; mái ngói, tôn; nền lát gạch.

5.046.000
4.758.000
4.746.000
4.469.000
4.028.000

Nhà từ 02 ñến 03 tầng
Nhà khung BTCT; móng BTCT; tường gạch; sàn BTCT;
mái ngói, tôn; nền, sàn lát gạch.
Nhà khung BTCT; móng BTCT kết hợp xây gạch ñá;
tường xây gạch; sàn BTCT; mái ngói, tôn; nền, sàn lát
gạch.
Nhà móng BTCT kết hợp xây gạch ñá; tường kết hợp
khung chịu lực; sàn BTCT; mái ngói, tôn; nền, sàn lát
gạch.
Nhà từ 04 ñến 07 tầng

5.339.000
5.089.000

4.735.000
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STT

LOẠI NHÀ

a

Nhà khung BTCT; móng cọc; nền móng gia cố cọc
BTCT; tường gạch; sàn BTCT; mái ngói, tôn; nền, sàn lát
gạch.

b
c
3
3.1

Nhà khung BTCT; móng cọc; tường gạch; sàn BTCT;
mái ngói, tôn; nền, sàn lát gạch.
Nhà khung BTCT; móng băng; tường gạch; sàn BTCT;
mái ngói, tôn; nền, sàn lát gạch.
Nhà cấp IV (01 tầng)

11
ðƠN GIÁ
(ñồng/m2 sàn)
6.207.000
5.941.000
5.617.000

Nhà móng BTCT kết hợp xây gạch ñá; cột BTCT; tường gạch; mái ngói, tôn;
nền lát gạch.

a

Nhà có khu phụ

3.564.000

b

Nhà không có khu phụ

3.224.000

a

Nhà móng BT; cột BTCT; tường chịu lực xây gạch; mái ngói, tôn; nền
lát gạch.
Nhà có khu phụ
3.371.000

b

Nhà không có khu phụ

3.2

3.3

2.975.000

Nhà móng xây ñá hoặc gạch; tường gạch; mái ngói, tôn; nền láng vữa xi măng;
cửa gỗ ván

a

Nhà có khu phụ

2.749.000

b

Nhà không có khu phụ

2.247.000

4

Nhà tạm

4.5

Trụ BTCT, tường xây bờ lô hoặc gạch + che chắn gỗ,
tôn; mái lợp ngói, fibrôximăng; nền xi măng
Trụ BTCT, tường xây bờ lô hoặc gạch + che chắn gỗ,
tôn; mái lợp ngói, fibrôximăng; nền ñất
Nhà nền móng không phải gia cố; tường phên, vách nứa;
mái tôn, fibrôximăng; nền xi măng; cửa phên cót, tre nứa.
Nhà cột gạch, gỗ; tường: gạch, ván, tôn; mái: lá, tôn,
fibrôximăng; sàn: gỗ, phên, lá; nền láng xi măng; cửa ván
ghép.
Nhà cột gỗ; tường: ván, tôn; mái lá, giấy dầu.

4.6

Các loại nhà có cấu trúc vật liệu tạm khác

II

NHÀ CHUNG CƯ

1

Nhà cao ≤ 04 tầng

4.1
4.2
4.3
4.4

1.131.000
973.000
882.000

764.000
632.000
531.000
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ðƠN GIÁ
(ñồng/m2 sàn)

STT

LOẠI NHÀ

1.1

Nhà khung BTCT; móng BTCT kết hợp xây gạch ñá;
tường gạch; sàn BTCT; mái ngói, tôn; nền, sàn lát gạch.

5.631.000

1.2

Nhà móng BTCT kết hợp xây gạch ñá; tường chịu lực;
sàn BTCT; mái ngói, tôn; nền, sàn lát gạch.

5.002.000

2
2.1
2.2
III

1

Nhà cao > 04 tầng
Nhà khung BTCT; móng cọc; nền móng gia cố cọc
BTCT; tường gạch; sàn BTCT; mái ngói, tôn; nền, sàn lát
gạch.
Nhà khung BTCT; tường gạch; sàn BTCT; mái ngói, tôn;
nền, sàn lát gạch.
NHÀ BIỆT THỰ
Nhà khung BTCT chịu lực, tường gạch; sàn BTCT; mái
BTCT lợp ngói, tôn; nền, sàn lát gạch; cửa gỗ kính; trần
cách âm, chống nhiệt; vật liệu hoàn thiện (trát, lát, ốp)
trong và ngoài nhà là vật liệu tốt; bếp khép kín trong nhà
ñầy ñủ tiện nghi; khu vệ sinh khép kín từng tầng; thiết bị
ñiện và vệ sinh cao cấp

6.293.700
6.020.000

6.743.000

2. Một số quy ñịnh bổ sung phần nhà:
a) Tất cả các loại nhà nói trên cho phép hộ gia ñình, cá nhân, tổ chức tự tháo dỡ
ñể sử dụng. Chi phí tháo dỡ các hộ gia ñình, cá nhân, tổ chức tự túc.
b) Phần móng nhà quy ñịnh tại Phụ lục này tính từ mặt nền (cốt ±0,00) ñến ñáy
móng của các loại nhà cụ thể như sau:
- ðối với nhà tạm: Chiều sâu phần móng nhà trung bình H = 1,0m, cốt cao ñộ
nền so với ñất tự nhiên trung bình +0,4m;
- ðối với nhà cấp IV: Chiều sâu phần móng nhà trung bình H = 1,2 m, cốt cao
ñộ nền so với ñất tự nhiên trung bình +0,55m;
- ðối với nhà cấp III: Chiều sâu phần móng nhà trung bình H = 1,4m, cốt cao ñộ
nền so với ñất tự nhiên trung bình +0,75m.
ðối với nhà có chiều sâu phần móng hoặc cao ñộ nền nhà lớn hơn móng ñịnh
hình ñược quy ñịnh như trên, ngoài việc áp dụng ñơn giá theo quy ñịnh tại Phụ lục
này, bổ sung thêm chi phí xây dựng do chênh lệch giữa chiều sâu phần móng thực tế
từ mặt nền (cốt ±0,00) và chiều sâu phần móng, trình cơ quan thẩm ñịnh theo phân cấp
tại Khoản 4 ðiều 3 Quyết ñịnh này.
3. Gác lững ñược tính 80% của ñơn giá tương ứng
4. ðối với tiền sảnh (vieranda), ban công, mái hiên liền theo nhà của các loại
nhà có kết cấu như sau:
- Trụ bằng bê tông cốt thép, mái bằng bê tông cốt thép, móng xây hoặc bê tông
cốt thép;
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- Móng bê tông cốt thép; Trụ bằng bê tông cốt thép, có be bằng bê tông cốt
thép bao quanh;
- Móng xây hoặc bê tông cốt thép; Trụ bằng bê tông cốt thép; mái lợp ngói
hoặc tôn, fibrôximăng;
- Móng xây hoặc bê tông cốt thép; Trụ bằng gỗ, sắt; mái lợp ngói, tôn hoặc
fibrôximăng.
Khi xác ñịnh bồi thường 100% diện tích; ñơn giá nhà tại Phụ lục này ñược tính
theo ñơn giá loại nhà tương ứng.
5. Tỷ trọng của các phần chi phí trong ñơn giá nhà ở bao gồm:
- Tỷ trọng chi phí phần móng công trình: 15 – 25%;
- Tỷ trọng chi phí phần kết cấu thân công trình: 30 – 40%;
- Tỷ trọng chi phí phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật trong công
trình: 55 – 35%.
6. ðối với các loại nhà ñã ñược xếp vào ñơn giá tương ứng ñể bồi thường nếu
chưa hoàn thiện hoặc ñã hoàn thiện một số kết cấu thì khi xác ñịnh giá trị hiện có của
nhà phải ñược tính trừ hoặc cộng vào tổng giá trị của nhà và công trình cho từng loại
nhà tương ứng theo ñơn giá như sau:
STT

DANH MỤC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nền lát gỗ
Nền lát ñá Granit
Nền lát gạch men sứ Ceramic
Nền lát gạch men in hoa
Nền lát xi măng
Tô trát trần nhà
Tô trát tường trong nhà
Tô trát tường ngoài nhà
Quét vôi trần, tường nhà trong và ngoài
Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả matit
Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả matit
Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà ñã bả matit
Sơn dầm, trần, tường trong nhà ñã bả matit
Trần lambri gỗ, ñà gỗ
Trần thạch cao, ñà gỗ
Trần tôn lạnh, ñà gỗ
Trần gỗ dán, ñà gỗ
Trần tấm nhựa, ñà gỗ
Trần cót ép, ñà gỗ

ðƠN GIÁ
(ñồng/m2)
453.000
396.000
339.000
283.000
240.000
155.000
79.000
95.000
17.000
49.000
36.000
41.000
30.000
527.000
385.000
236.000
226.000
213.000
162.000
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7. ðối với các công trình nhà xây dựng dở dang ñược tính cho khối lượng xây
dựng dở dang theo ñơn giá sau ñây:
STT

DANH MỤC

1
2
3

5
6
7
8
9
10

Móng xây ñá hộc (bao gồm cả phần ñào móng công trình)
Móng xây ñá chẻ (bao gồm cả phần ñào móng công trình)
Móng ñổ bê tông (bao gồm cả phần ñào móng công trình)
Móng xây gạch thẻ hoặc bờ lô (bao gồm cả phần ñào
móng công trình)
Tường xây ñá hộc
Tường xây ñá chẻ
Tường xây gạch thẻ
Tường xây gạch 06 lỗ
Tường xây gạch bê tông
Tường xây bờ lô (táp lô)

STT

DANH MỤC

4

1
2

Tường nhà ốp lamri gỗ
Tường nhà ốp gạch men

ðƠN GIÁ
(ñồng/m3)
1.212.000
1.470.000
1.397.000
2.173.000
1.135.000
1.095.000
2.527.000
1.228.000
1.082.000
1.000.000
ðƠN GIÁ
(ñồng/m2)
396.000
339.000
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PHỤ LỤC 02
Bảng ñơn giá công trình, vật kiến trúc
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 65/2020/Qð-UBND ngày 21/12/2020
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
TT
I
1
2
3
4
5
6
II
1
2
3
4
III

DANH MỤC

ðVT

ðƠN GIÁ

NHÀ VỆ SINH RIÊNG BIỆT KHÔNG NẰM TRONG NHÀ (ñơn giá
ñã bao gồm hầm tự hoại)
Nhà vệ sinh xây gạch, bờ lô 1 tầng; mái
ñồng/m2 sàn
4.660.000
BTCT; nền gạch men; tường ốp gạch men
Nhà vệ sinh xây gạch, bờ lô 1 tầng; mái ngói,
ñồng/m2 sàn
3.903.000
tôn; nền gạch men; tường ốp gạch men
Nhà vệ sinh xây gạch, bờ lô 1 tầng; mái, tôn;
ñồng/m2 sàn
3.370.000
nền gạch men; tường không ốp gạch men
Nhà vệ sinh xây gạch hoặc bờ lô 1 tầng; mái
ñồng/m2 sàn
2.484.000
ngói, tôn; nền xi măng; tường ốp gạch men
Nhà vệ sinh xây gạch hoặc bờ lô 1 tầng; mái
ngói, tôn; nền xi măng; tường không ốp gạch ñồng/m2 sàn
1.228.000
men
Bể khí sinh học Biogas
ñồng/m3
2.206.000
NHÀ TẮM RIÊNG BIỆT KHÔNG NẰM TRONG NHÀ
Nhà xây gạch 1 tầng; mái ngói, tôn; nền gạch
ñồng/m2 sàn
3.513.000
men; tường ốp gạch men
Nhà xây gạch 1 tầng; mái ngói, tôn; nền gạch
ñồng/m2 sàn
3.033.000
men; tường không ốp gạch men
Nhà xây gạch hoặc bờ lô 1 tầng; mái ngói,
ñồng/m2 sàn
2.236.000
tôn; nền xi măng; tường ốp gạch men
Nhà xây gạch hoặc bờ lô 1 tầng; mái ngói,
ñồng/m2 sàn
1.358.000
tôn; nền xi măng; tường không ốp gạch men
HẦM HÚT NƯỚC (TÍNH THEO KHỐI LƯỢNG CHỨA NƯỚC)

1

Dưới 0,5m3

ñồng/m3

1.697.000

2

Từ 0,5m3 ñến 1m3

ñồng/m3

1.358.000

3

Trên 1m3 ñến 2m3

ñồng/m3

1.018.000

4

Trên 2m3

ñồng/m3

905.000

IV
1

KẾT CẤU MÁI CHE
Kết cấu mái che công nghiệp

1.1

Khung gạch + gỗ; mái lợp fibrôximăng, tôn

ñồng/m2 sàn

1.104.000

1.2

Khung gạch + gỗ; mái lợp ngói

ñồng/m2 sàn

1.258.000
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1.3
1.4
1.5

Khung bê tông; mái ngói, tôn, fibrôximăng
Khung bê tông + thép; mái ngói, tôn,
fibrôximăng
Khung thép; mái ngói, tôn, fibrôximăng

ñồng/m2 sàn

1.566.000

ñồng/m2 sàn

1.964.000

ñồng/m2 sàn

2.085.000

Nếu có nền thì cộng thêm ñơn giá như phần Sân, bãi, ñường nội bộ tại mục XI
2

Kết cấu mái che thông dụng
Trụ BTCT; khung gỗ, tre; mái ngói, tôn,
2.1
ñồng/m2 sàn
577.000
fibrôximăng
Trụ gỗ, tre; khung gỗ, tre; mái ngói, tôn,
2.2
ñồng/m2 sàn
456.000
fibrôximăng
Trụ sắt; khung gỗ, tre; mái ngói, tôn,
2.3
ñồng/m2 sàn
453.000
fibrôximăng
Trụ gỗ tre; khung gỗ, tre; mái ngói, tôn,
2.4
ñồng/m2 sàn
395.000
fibrôximăng
Nếu có nền thì cộng thêm ñơn giá như phần Sân, bãi, ñường nội bộ tại mục XI
V
1
2
3
4
5
6
7
8

GARA (nhà ñể xe ôtô, xe ñạp và xe gắn máy)
Gara xe khung bê tông, không tường; mái
ngói, tôn, fibrôximăng
Gara xe khung bê tông, có tường; mái ngói,
tôn, fibrôximăng
Gara xe khung gỗ, sắt, không tường; mái ngói,
tôn, fibrôximăng
Gara xe khung gỗ, sắt, có tường, mái ngói,
tôn, fibrôximăng

ñồng/m2 sàn

1.056.000

ñồng/m2 sàn

1.730.000

ñồng/m2 sàn

1.244.000

ñồng/m2 sàn

1.754.000

Gara xe xây gạch, bờ lô; mái bằng

ñồng/m2 sàn

2.055.000

Gara xe khung hổn hợp bê tông, sắt gỗ không
tường; mái ngói, tôn, fibrôximăng
Gara xe khung hỗn hợp bê tông, sắt gỗ có
tường; mái ngói, tôn, fibrôximăng
Cầu rửa xe ô tô xây gạch nửa chìm nửa nổi.

ñồng/m2 sàn

1.188.000

ñồng/m2 sàn

1.527.000

ñồng/m3

1.188.000

Nếu có nền thì cộng thêm ñơn giá như phần Sân, bãi, ñường nội bộ tại mục XI
VI
1
2
3

BỆ MÁY, MÓNG MÁY, GIÁ ðỂ THIẾT BỊ
Bệ bê tông mác <200

ñồng/m3

1.358.000

Bệ máy, móng máy, giá ñể thiết bị bằng bê tông
cốt thép mác 200
Bệ máy, móng máy, giá ñể thiết bị bằng bê tông
cốt thép mác 250

ñồng/m3

2.199.000

ñồng/m3

2.434.000
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VII
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
VIII
1
1.1

a
b
c
1.2

a
b

17

HỆ THỐNG NƯỚC, ðIỆN SINH HOẠT
Hệ thống ñường ống cấp nước sinh hoạt:
Bồi thường di chuyển ống nhựa dẫn nước sinh
ñồng/m
hoạt gia ñình < Ф40
Bồi thường di chuyển ống nhựa dẫn nước sinh
ñồng/m
hoạt gia ñình ≥ Ф40
Bồi thường di chuyển ống thép dẫn nước sinh
ñồng/m
hoạt < Ф40
Bồi thường di chuyển ống thép dẫn nước sinh
ñồng/m
hoạt ≥ Ф40
Hệ thống ñường dây tải ñiện
Bồi thường hao hụt và di chuyển ñường dây
ñiện hạ thế 110V-220V (Sử dụng lại công
ñồng/m
tơ,dây,sứ,xà có sẵn của Gia ñình)
Bồi thường và di chuyển ñường dây ñiện thoại+ Internet:
Thành phố Huế:
Các huyện: Phong ðiền, Quảng ðiền, Phú ñồng/thuê
Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy, thị xã bao
Hương Trà
Huyện Nam ðông, Huyện A Lưới

28.000
40.000
57.000
85.000

28.000

226.000
283.000
339.000

NHÓM NHÀ THỜ HỌ, ðÌNH, ðỀN, TỪ ðƯỜNG
Nhóm nhà có các kết cấu kiến trúc thông thường
Nhóm nhà cột kèo gỗ, tường xây gạch dày 15 cm ÷ <25 cm
Phần kết cấu gỗ không tính ñối với cột, kèo, ñòn tay bằng gỗ)
Nhà thờ họ và ñình làng, tường gạch; cột, kèo
ñồng/m2 XD
3.197.000
gỗ; mái ngói; nền xi măng
Nhà thờ họ và ñình làng, tường gạch; cột, kèo
ñồng /m2 XD
3.471.000
gỗ; mái ngói; nền gạch xi măng in hoa, ñá mài
Nhà thờ họ và ñình làng, tường gạch; cột, kèo
ñồng /m2 XD
3.591.000
gỗ; mái ngói; nền gạch ceramic, granit
Nhóm nhà cột bê tông, kèo gỗ, tường xây gạch dày 15 cm ñến 25 cm
Phần kết cấu gỗ không tính ñối với kèo,ñòn tay bằng gỗ)
Nhà thờ họ và ñình làng, tường gạch; cột, kèo
ñồng /m2 XD
gỗ; mái ngói; nền xi măng
Nhà thờ họ và ñình làng, tường gạch; cột bê tông;
kèo gỗ; mái ngói; nền gạch xi măng in hoa, ñá ñồng /m2 XD
mài

3.684.000
3.957.000
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c
2
2.1

a
b
c
2.2

a
b
c
IX
1
1.1
1.2
2

Nhà thờ họ và ñình làng, tường gạch; cột bê tông;
ñồng /m2 XD
4.080.000
kèo gỗ; mái ngói; nền gạch ceramic, granit
Nhóm nhà có các kết cấu kiến trúc dân gian, mỹ thuật phức tạp
Nhóm nhà cột kèo gỗ, tường xây gạch dày 15 cm ñến 25 cm
Phần kết cấu gỗ không tính bồi thường ñối với cột, kèo, ñòn tay bằng gỗ)
Nhà thờ họ và ñình làng, tường gạch; cột, kèo
ñồng /m2 XD
4.808.000
gỗ; mái ngói; nền xi măng
Nhà thờ họ và ñình làng, tường gạch; cột, kèo
ñồng /m2 XD
5.083.000
gỗ; mái ngói; nền gạch xi măng in hoa, ñá mài
Nhà thờ họ và ñình làng, tường gạch; cột, kèo
ñồng /m2 XD
5.236.000
gỗ; mái ngói; nền gạch ceramic, granit
Nhóm nhà cột bê tông, kèo gỗ, tường xây gạch dày 15 cm ñến 25 cm
Phần kết cấu gỗ không tính bồi thường ñối với kèo,ñòn tay bằng gỗ)
Nhà thờ họ và ñình làng, tường gạch; cột, kèo
ñồng /m2 XD
5.907.000
gỗ; mái ngói; nền xi măng
Nhà thờ họ và ñình làng, tường gạch; cột bê tông;
kèo gỗ; mái ngói; nền gạch xi măng in hoa, ñá ñồng /m2 XD
6.179.000
mài
Nhà thờ họ và ñình làng, tường gạch; cột bê tông;
ñồng /m2 XD
6.362.000
kèo gỗ; mái ngói; nền gạch ceramic, granit
NHÓM MIẾU, AM THỜ
Miếu thờ (bao gồm cả bệ thờ)
Miếu thờ tường gạch, bờ lô; mái ngói; nền xi măng
ñồng/m2 sàn
có kiến trúc hoa văn phức tạp
Miếu thờ tường gạch, bờ lô; mái ngói; nền xi măng
ñồng/m2 sàn
có kiến trúc ñơn giản

5.023.000
2.312.000

Am thờ có trụ xây gạch, bờ lô

2.1

Am xi măng loại lớn (bao gồm cả cột trụ)

Cái

1.358.000

2.2

Am xi măng loại vừa (bao gồm cả cột trụ)

Cái

1.018.000

2.3

Am xi măng loại nhỏ (bao gồm cả cột trụ)

Cái

792.000

- Các loại am thờ bằng gỗ (hoặc ghép tấm ñan bê tông) ñặt trên trụ gỗ hoặc cột thép
không tính ñền bù, hộ gia ñình tự tháo dỡ ñể sử dụng lại.
- Các công trình kiến trúc, nhà, nhà làm việc có kết cấu hoa văn ñặc biệt (cao hơn
hoặc thấp hơn mức chuẩn quy ñịnh tại quyết ñịnh này) thì ñược ñiều chỉnh mức giá
bồi thường nhưng mức ñiều chỉnh không ñược vượt quá 15% mức giá quy ñịnh tại
Phụ lục này.
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4

CHUỒNG HEO, CHUỒNG BÒ, GÀ VỊT
Tường gạch hoặc bờ lô cao > 2m; nền bê tông;
mái ngói, tôn, fibrôximăng
Tường gạch cao 1m; nền bê tông kiên cố; mái
ngói, tôn, fibrôximăng
Tường cao 1m, bán kiên cố; mái ngói, tôn,
fibrôximăng
Chuồng heo, bò lợp lá, bán kiên cố

5

Chuồng gà, vịt thô sơ

ñồng/m2

156.000

6

Khung cây, mái lá, nền ñất

ñồng/m2

107.000

7

Khung cây, mái tôn, nền ñất

ñồng/m2

113.000

1
2
3

ñồng/m2

981.000

ñồng/m2

755.000

ñồng/m2

470.000

ñồng/m2

337.000

Nếu có nền thì cộng thêm ñơn giá như phần Sân, bãi, ñường nội bộ tại mục XI
XI

SÂN, BÃI, ðƯỜNG NỘI BỘ

1
2

Sân, ñường ñất cấp phối ñầm chặt
Sân, ñường bê tông xỉ hay gạch vỡ

ñồng/m2
ñồng/m2

135.000
215.000

3
4

Sân, ñường bằng gạch

ñồng/m2

181.000

Sân, ñường bằng ñá dăm ñầm chặt

ñồng/m2

283.000

5

Sân, ñường bằng nhựa ñường

ñồng/m2

634.000

6

Sân, ñường bằng bê tông xi măng

ñồng/m2

284.000

7

Sân, bãi, ñường ốp ñá Granit

ñồng/m2

509.000

8

Sân, bãi, ñường ốp gạch Ceramic

ñồng/m2

396.000

9

Sân, bãi, ñường ốp gạch Terrazo

ñồng/m2

339.000

XII
1
1.1

GIẾNG NƯỚC
Giếng ñào ñất không xây
ðường kính từ 1m ñến 1,5m; sâu trên 1m

ñồng/m sâu

226.000

1.2

ðường kính trên 1,5m ñến 2m

ñồng/m sâu

283.000

1.3

ðường kính trên 2m

ñồng/m sâu

339.000

ñồng/m sâu

679.000

ñồng/m sâu

1.075.000

2
2.1

2.2

Giếng xây
Giếng nước bi bê tông dày 100mm ñến
150mm, ñường kính từ 1m ñến 1,5m; sâu trên
1m (kể cả phần nền giếng)
Giếng nước bi bê tông dày 100mm ñến
150mm, ñường kính trên 1,5m ñến 2m; (kể cả
phần nền giếng)
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2.3
3
3.1
3.2.
XIII
1

Giếng nước bi bê tông dày 100mm ñến
150mm, ñường kính trên 2m (kể cả phần nền
giếng)
Giếng khoan
Giếng khoan UNICEF (khoan thủ công tại các
vùng ñất cát)
Giếng khoan (khoan bằng máy ñối với các
vùng có thổ nhưỡng bằng ñất ñá hỗn hợp,
ñường kính máy khoan D90):
CỔNG NHÀ

ñồng/m sâu

1.471.000

ñồng/cái

2.000.000

ñồng/ms

500.000

Phần trụ

1.1

Trụ xây gạch, bờ lô; phần thô có tô trát

ñồng/m3

2.339.000

1.2

Trụ ñổ bê tông; phần thô có tô trát

ñồng/m3

2.828.000

2

Phần quét vôi, ốp gạch, ñá

2.1

Quét vôi

ñồng/m2

6.000

2.2

Sơn silicat

ñồng/m2

59.000

2.3

Ốp gạch men các loại

ñồng/m2

339.000

2.4

Ốp ñá granit

ñồng/m2

396.000

2.5

Ốp ñá Cẩm Thạch

ñồng/m2

622.000

3

Phần cửa

3.1

Cửa gỗ nhóm II, III

ñồng/m2

2.263.000

3.2

Cửa cuốn

ñồng/m2

735.000

3.3

Cửa sắt hộp

ñồng/m2

679.000

3.4

Cửa sắt ống

ñồng/m2

735.000

3.5

Cửa sắt hỗn hợp

ñồng/m2

566.000

3.6

Cửa khác

ñồng/m2

396.000

4

Mái che

4.1

Khung gạch + gỗ; mái tôn, fibrôximăng

ñồng/m2

1.104.000

4.2

Khung bê tông + gỗ; mái tôn, fibrôximăng

ñồng/m2

1.258.000

4.3

Khung sắt; mái tôn, fibrôximăng

ñồng/m2

1.637.000

4.4

Khung bê tông; mái ñổ bê tông
Khung bê tông; mái bê tông cốt thép có ốp
ngói

ñồng/m2

1.964.000

ñồng/m2

2.085.000

4.5
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Nếu có nền thì cộng thêm ñơn giá như phần Sân, bãi, ñường nội bộ tại mục XI
XIV

HÀNG RÀO (Kể cả móng)

1

Hàng rào chè tàu, dâm bụt

ñồng/m2

113.000

2

Hàng rào sắt hộp

ñồng/m2

453.000

3

Hàng rào sắt cây

ñồng/m2

566.000

4

Hàng rào gạch, bờ lô, ñá xây lam thoáng gió
Hàng rào gạch, bờ lô, ñá xây kín không có
khe thoáng
Lưới B40

ñồng/m2

679.000

ñồng/m2

792.000

ñồng/m2

11.000

5
6

Phần hàng rào xây thô + móng + trụ nếu có quét vôi, sơn silicat hoặc ốp gạch men
thì căn cứ vào Khoản 2, Mục XIII (Cổng nhà) ñể bổ sung thêm giá trị. Các loại
hàng rào xây nói trên nếu ñược căng dây kẽm gai, khi tính chỉ ñược tính phần xây,
còn phần kẽm gai tự tháo dỡ ñể sử dụng lại.
XV
1
2
3
XVI
1
2
3

BỂ CHỨA NƯỚC
Bể chứa nước xây gạch, bờ lô dung tích chứa
≤ 5m3
Bể chứa nước xây gạch, bờ lô dung tích chứa
5m3 < V ≤ 10m3
Bể chứa nước xây gạch, bờ lô dung tích chứa
V >10m3

ñồng/m3

1.233.000

ñồng/m3

1.034.000

ñồng/m3

801.000

ñồng/m3

43.000

ñồng/m3

105.000

ñồng/m3

128.000

AO, HỒ CHỨA NƯỚC
Ao, hồ ñắp bờ ñất nuôi trồng thủy sản (tính
theo m3 ñào ñắp tự nhiên)
Ao, hồ chứa nước thành xây gạch bao quanh
dày 110mm (tính theo thể tích hồ)
Ao, hồ chứa nước thành xây ñá chẻ bao quanh
dày 110mm (tính theo thể tích hồ)

4

Hồ có non bộ cao từ 1,6m trở lên xây gạch ñồng/m2 +
dày 110mm chứa nước nuôi cá cảnh
ñồng/non bộ

139.000 –
6.605.000

5

Hồ có non bộ cao dưới1,6m xây gạch dày 110 mm ñồng/m2 +
chứa nước nuôi cá cảnh
ñồng/non bộ

139.000 –
4.718.000

Hồ có non bộ cao từ 1,6m trở lên xây ñá chẻ ñồng/m2 +
dày 150mm chứa nước nuôi cá cảnh
ñồng/non bộ
Hồ có non bộ cao dưới 1,6m xây ñá chẻ dày ñồng/m2 +
150mm chứa nước nuôi cá cảnh
ñồng/non bộ

161.000 –
6.605.000
161.000 –
4.718.000

6
7
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XVII KÊNH MƯƠNG THOÁT NƯỚC
1

Kênh ñào bằng ñất (400x400)

ñồng/m

57.000

2

Kênh ñào bằng ñất (600x600)
Kênh xây bờ lô, gạch, ñá (bao gồm khối
lượng ñào ñất) (400x400)
Kênh xây bờ lô, gạch, ñá (bao gồm khối
lượng ñào ñất) (600x600)
Kênh ñổ bê tông (bao gồm khối lượng ñào ñất)

ñồng/m

79.000

ñồng/m

1.358.000

ñồng/m

1.527.000

ñồng/m

1.697.000

ñồng/m

849.000

ñồng/m

1.018.000

ñồng/m

1.358.000

ñồng/m

1.131.000

3
4
5
6

Ống cống bê tông có ñường kính <1m
Ống cống bê tông có ñường kính từ 1m ñến
7
1,5m
8
Ống cống bê tông có ñường kính >1,5m
Cống xây cuốn vòm bằng gạch từ 1m ñến
9
1,5m
XVIII BỜ KÈ, TƯỜNG
1

Xây kè ñá hộc

ñồng/m3

2.482.000

2

Xây kè ñá chẽ

ñồng/m3

2.865.000

3

Xây kè bờ lô hoặc gạch

ñồng/m3

1.837.000

4

Kè xếp ñá hộc, ñá chẽ

ñồng/m3

1.607.000

5

Bờ kè tường bằng bê tông

ñồng/m3

2.715.000

Biển quảng cáo có hộp ñèn

ñồng/m2

905.000

XIX
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PHỤ LỤC 03
Bảng ñơn giá các loại mồ mã
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 65/2020/Qð-UBND ngày 21/12/2020
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
STT
I

ðƠN
GHI CHÚ
GIÁ
MỘ ðẤT (Gồm: chi phí tiền chôn, ñào, bốc di chuyển, hạ tầng nghĩa trang, chi
phí chôn cất tập trung tại nghĩa trang)

DANH MỤC

ðVT

Mộ nấm ñất an táng dưới 2 năm

2

Mộ nấm ñất an táng từ 2 năm
ñồng/mộ
ñến 5 năm

5.152.000

3

Mộ nấm ñất an táng trên 5 năm

ñồng/mộ

1.980.000

4

Mộ nấm ñất vô chủ (có hài cốt)

ñồng/mộ

1.980.000

5

Mộ líp ñất (căn cứ vào số hài)

ñồng/mộ

1.131.000

II

MỘ XÂY KHÔNG CÓ THÀNH BAO (Gồm: chi phí tiền chôn, ñào, bốc di
chuyển, hạ tầng nghĩa trang, chi phí chôn cất tập trung tại nghĩa trang)

1

2

3

4

5

Mộ có phần nấm xây hình chữ
nhật, mặt bệ mộ có diện tích xây
dựng từ 1,2m2 ñến 2,5m2, an táng
dưới 2 năm.
Mộ có phần nấm xây hình chữ
nhật, mặt bệ mộ có diện tích xây
dựng từ 1,2m2 ñến 2,5m2, an táng
từ 2 năm ñến 5 năm.
Mộ có phần nấm xây hình chữ
nhật, mặt bệ mộ có diện tích xây
dựng từ 1,2m2 ñến 2,5m2, an táng
trên 5 năm.
Mộ có phần nấm xây hình tròn,
mặt bệ mộ có diện tích xây dựng
từ 1,2m2 ñến 2,5m2, an táng dưới
2 năm.
Mộ có phần nấm xây hình tròn,
mặt bệ mộ có diện tích xây dựng
từ 1,2m2 ñến 2,5m2, an táng từ 2
năm ñến 3 năm.

ñồng/mộ

7.189.000 Loại mộ này ñã

1

tính yếu tố hôi
thối chưa phân
hủy hết
Chủ mộ cất bốc,
di chuyển
Chủ ñầu tư có
trách nhiệm di
chuyển ñến nơi
quy ñịnh

ñồng/mộ

8.146.000

Chủ mộ cất bốc
di chuyển

ñồng/mộ

6.109.000

Chủ mộ cất bốc
di chuyển

ñồng/mộ

3.258.000

Chủ mộ cất bốc
di chuyển

ñồng/mộ

8.960.000

Chủ mộ cất bốc
di chuyển

ñồng/mộ

6.720.000

Chủ mộ cất bốc
di chuyển
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DANH MỤC

ðVT

Mộ có phần nấm xây hình tròn,
mặt bệ mộ có diện tích xây dựng
ñồng/mộ
từ 1,2m2 ñến 2,5m2, an táng trên
3 năm.
Mộ chí và các loại mộ xây nhỏ
tương tự như mộ chí (Vật kiến
trúc nghĩa trang ñược bồi thường
ñồng/mộ
căn cứ vào hiện trạng, ñơn giá dự
toán do cơ quan chuyên ngành
phê duyệt)

ðƠN
GIÁ

GHI CHÚ

3.869.000

Chủ mộ cất bốc
di chuyển

2.444.000

Chủ mộ cất bốc
di chuyển

LĂNG MỘ XÂY CÓ KIẾN TRÚC ðƠN GIẢN (không có nhà bia, bình phong, trụ biểu)
(Gồm: chi phí tiền chôn, ñào, bốc di chuyển, hạ tầng nghĩa trang, chi phí chôn cất tập trung tại
nghĩa trang)
Bồi thường công trình kiến trúc lăng mộ theo diện tích xây dựng thực tế
Bồi
Tính cho ñồng/m2 diện tích xây lăng mộ
thường
Kích
phần
>20 m2
>25 m2
>30 m2
2
thước
>15
m
mộ cất
÷≤12 m2
>12 m2
thành
÷≤20 m2
÷≤25 m2
÷≤30 m2
trở lên
bốc, di
xây bao
chuyển
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
Móng ñá, tường thành xây gạch ñặc:
Bồi
d=15thường
25cm
1.630.000 1.496.000 1.291.000 1.191.000 1.054.000 884.000
theo
h≤120cm
ðiểm 1,
d=252, 3
Khoản I, 30cm h≤ 1.836.000 1.699.000 1.462.000 1.325.000 1.191.000 1.019.000
120cm
Phụ lục
03;
d=30trong
40cm
h≤ 2.038.000 1.870.000 1.630.000 1.496.000 1.359.000 1.122.000
một lăng
120cm
mộ có
từ 2 mộ
d=40cm
trở lên
trở lên
2.344.000 2.141.000 1.870.000 1.699.000 1.530.000 1.291.000
thì tính
gộp số h≤120cm
mộ
Móng ñá, tường thành xây ñá chẻ:
d=15Bồi
thường 25cm h≤ 1.584.000 1.445.000 1.275.000 1.161.000 1.046.000 907.000
120cm
theo
d=25ðiểm 1,
30cm h≤ 1.812.000 1.670.000 1.473.000 1.359.000 1.217.000 1.018.000
2, 3
120cm
Khoản I,
Phụ lục
d=3003;
40cm h≤ 2.068.000 1.896.000 1.670.000 1.530.000 1.387.000 1.161.000
trong
120cm
một lăng d=40cm 2.378.000 2.179.000 1.926.000 1.756.000 1.584.000 1.330.000
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IV
1
1.1

1.2

1.3

1.4
2
2.1

2.2

2.3

2.4

V
1
1.1

25

mộ có
trở lên
từ 2 mộ h≤120cm
trở lên
thì tính
gộp số
mộ
LĂNG MỘ XÂY CÓ KIẾN TRÚC ðƠN GIẢN (có nhà bia, bình phong, trụ biểu)
(Gồm: chi phí tiền chôn, ñào, bốc di chuyển, hạ tầng nghĩa trang, chi phí chôn cất tập trung tại
nghĩa trang)
Móng ñá, tường thành xây gạch ñặc:
Bồi
d=15thường
25cm h≤ 1.698.000 1.559.000 1.359.000 1.247.000 1.104.000 936.000
theo
120cm
ðiểm 1,
2, 3
d=25Khoản I, 30cm h≤ 1.926.000 1.756.000 1.530.000 1.387.000 1.247.000 1.046.000
Phụ lục
120cm
03;
trong
d=30một lăng 40cm h≤ 2.125.000 1.954.000 1.698.000 1.559.000 1.416.00 1.189.000
mộ có
120cm
từ 2 mộ
trở lên
d=40cm
thì tính
trở lên
2.435.000 2.207.000 1.954.000 1.784.000 1.584.000 1.330.000
gộp số h≤120cm
mộ
Móng ñá, tường thành xây ñá chẻ:
Bồi
d=15thường
25cm
1.982.000 1.812.000 1.584.000 1.473.000 1.330.000 1.132.000
theo
h≤120cm
ðiểm 1,
2, 3
d=25Khoản I, 30cm h≤ 2.265.000 2.096.000 1.841.000 1.670.000 1.530.000 1.275.000
Phụ lục
120cm
03;
d=30trong
một lăng 40cm h≤ 2.577.000 2.350.000 2.096.000 1.896.000 1.726.000 1.445.000
120cm
mộ có
từ 2 mộ
trở lên
d=40cm
thì tính
trở lên
2.973.000 2.745.000 2.408.000 2.207.000 1.982.000 1.670.000
gộp số h≤120cm
mộ
LĂNG MỘ XÂY CÓ KIẾN TRÚC PHỨC TẠP (không có nhà bia, bình phong, trụ biểu)
(Gồm: chi phí tiền chôn, ñào, bốc di chuyển, hạ tầng nghĩa trang, chi phí chôn cất tập trung tại
nghĩa trang)
Móng ñá, tường thành xây gạch ñặc:
Bồi
d=15thường
25cm h≤ 2.039.000 1.868.000 1.613.000 1.473.000 1.330.000 1.132.000
theo
120cm
ðiểm 1,
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VI
1
1.1

1.2

1.3

1.4
2
2.1
2.2
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2, 3
d=25Khoản I, 30cm h≤ 2.293.000 2.096.000 1.841.000 1.670.000 1.501.000 1.275.000
Phụ lục
120cm
03;
trong
d=30một lăng 40cm h≤ 2.548.000 2.350.000 2.039.000 1.868.000 1.670.000 1.416.000
mộ có
120cm
từ 2 mộ
trở lên
d=40cm
thì tính
trở lên
2.917.000 2.662.000 2.322.000 2.125.000 1.926.000 1.613.000
gộp số h≤120cm
mộ
Móng ñá, tường thành xây ñá chẻ:
Bồi
d=15thường 25cm h≤ 2.350.000 2.179.000 1.926.000 1.756.000 1.584.000 1.330.000
theo
120cm
ðiểm 1,
d=252, 3
Khoản I, 30cm h≤ 2.716.000 2.491.000 2.207.000 2.010.000 1.841.000 1.530.000
120cm
Phụ lục
03;
d=30trong
40cm h≤ 3.086.000 2.831.000 2.491.000 2.293.000 2.068.000 1.756.000
một lăng
120cm
mộ có
từ 2 mộ
d=40cm
trở lên
trở lên
3.566.000 3.283.000 2.887.000 2.634.000 2.378.000 2.010.000
thì tính
h≤120cm
gộp số
mộ
LĂNG MỘ XÂY CÓ KIẾN TRÚC PHỨC TẠP (có nhà bia, bình phong, trụ biểu)
(Gồm: chi phí tiền chôn, ñào, bốc di chuyển, hạ tầng nghĩa trang, chi phí chôn cất tập trung tại
nghĩa trang)
Móng ñá, tường thành xây gạch ñặc:
d=15Bồi
25cm
h≤ 2.378.000 2.179.000 1.896.000 1.726.000 1.559.000 1.302.000
thường
theo ðiểm 120cm
1, 2, 3
d=25Khoản I,
30cm h≤ 2.690.000 2.010.000
Phụ lục
120cm
03; trong
một lăng
mộ có từ d=30-40cm 3.000.000 2.716.000
2 mộ trở h≤ 120cm
lên thì
tính gộp d=40cm
trở lên
3.396.000 3.115.000
số mộ
h≤120cm
Móng ñá, tường thành xây ñá chẻ:
d=15Bồi
thường 25cm h≤ 2.745.000 2.520.000
120cm
theo
ðiểm 1,
d=253.171.000 2.965.000
2, 3
30cm h≤

2.151.000

1.954.000

1.756.000

1.473.000

2.408.000

2.179.000

1.954.000

1.642.000

2.716.000

2.491.000

2.236.000

1.867.000

2.236.000

2.039.000

1.841.000

1.559.000

2.577.000

2.350.000

2.125.000

1.812.000
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Khoản I,
120cm
Phụ lục
d=3003;
2.3
40cm h≤ 3.595.000 3.311.000 2.917.000 2.662.000 2.408.000 2.039.000
trong
120cm
một lăng
mộ có
từ 2 mộ d=40cm
trở lên
2.4
trở lên
4.161.000 3.823.000 3.368.000 3.086.000 2.774.000 2.350.000
thì tính h≤120cm
gộp số
mộ
LĂNG MỘ XÂY CÓ KIẾN TRÚC PHỨC TẠP (có nhà bia, bình phong, trụ biểu ghép sành
sứ)
VII
(Gồm: chi phí tiền chôn, ñào, bốc di chuyển, hạ tầng nghĩa trang, chi phí chôn cất tập trung tại
nghĩa trang)
1 Móng ñá, tường thành xây gạch ñặc:
Bồi
thường d=15-25cm
2.716.000 2.491.000 2.179.000 1.982.000 1.784.000 1.501.000
1.1
theo
h≤ 120cm
ðiểm 1,
2, 3
Khoản I, d=25-30cm
3.057.000 2.802.000 2.463.000 2.236.000 2.010.000 1.698.000
1.2
Phụ lục h≤ 120cm
03;
trong
d=30-40cm
3.426.000 3.115.000 2.745.000 2.491.000 2.236.000 1.896.000
1.3 một lăng
h≤ 120cm
mộ có
từ 2 mộ
trở lên d=40cm trở
lên
3.877.000 3.539.000 3.115.000 2.831.000 2.548.000 2.151.000
1.4 thì tính
gộp số
h≤120cm
mộ
2 Móng ñá, tường thành xây ñá chẻ:
d=15-25cm
Bồi thường h≤ 120cm
theo ðiểm
1, 2, 3 d=25-30cm
2.2
Khoản I, h≤ 120cm
Phụ lục 03;
d=30-40cm
2.3 trong một
lăng mộ có h≤ 120cm
từ 2 mộ trở
lên thì tính d=40cm trở
2.4 gộp số mộ
lên
h≤120cm
2.1

3.143.000

2.887.000

2.547.800

2.322.000

2.125.000

1.784.000

3.624.000

3.340.000

2.945.000

2.690.000

2.435.000

2.068.000

4.106.000

3.766.000

3.340.000

3.057.000

2.745.000

2.322.000

4.756.000

4.360.000

3.849.000

3.511.000

3.171.000

2.690.000

- ðối với mộ ñất có diện tích lớn hơn 9m2 thì hỗ trợ thêm 102.000 ñồng/m2 cho
phần diện tích lớn hơn. ðối với mộ xây không có thành bao có diện tích lớn hơn 2,5
m2 thì ñược hỗ trợ thêm 180.000 ñồng/m2 cho phần diện tích lớn hơn;
- Nếu các lăng, mộ xây mà mặt trong lăng, mộ là nền ñất thì trừ vào ñơn giá 1m2 là
134.000 ñồng/m2;

28
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- ðối với các lăng, mộ chưa có thi hài an táng trong lăng, mộ thì chỉ bồi thường
phần phần công trình, kiến trúc lăng, mộ;
- Kiến trúc lăng, mộ xây có chiều cao lớn hơn 1,2m thì ñược tính ñơn giá bồi
thường số khối lượng tăng thêm theo tỷ lệ 70% của ñơn giá tương ứng.
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN A LƯỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 03/2020/NQ-HðND

A Lưới, ngày 16 tháng 12 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 11
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 nghị quyết số 19/2020/NQ-HðND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của
Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;
Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển
kinh tế - xã hội năm 2021; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân huyện
và ý kiến thảo luận của các ñại biểu.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành ñánh giá tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2021 nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, ñồng thời Hội ñồng
nhân dân huyện lưu ý thêm những vấn ñề sau:
Năm 2020 là năm cuối thực hiện nghị quyết ðại hội ðảng các cấp; kết thúc kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020; năm có rất nhiều sự kiện lớn, các ngày lễ
trọng ñại diễn ra trên ñịa bàn; tổ chức ðại hội ðảng các cấp tiến tới ðại hội ðại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của ðảng, ñòi hỏi quyết tâm nỗ lực rất lớn của toàn ðảng,
toàn quân và toàn dân vượt qua khó khăn, tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; hoàn thành nhiệm vụ kỳ kế hoạch 2015 - 2020.
Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta
cũng gặp không ít khó khăn: tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến phức tạp,
ñặc biệt là ảnh hưởng của ñại dịch Covid - 19; dịch tả lợn Châu Phi, bệnh lở mồm
long móng; những tháng cuối năm mưa, bão, lũ dồn dập… ảnh hưởng rất lớn ñến sản xuất
và ñời sống của Nhân dân.
Tuy nhiên, với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự ñồng thuận của
Nhân dân, chúng ta ñã thực hiện ñược "mục tiêu kép": vừa phòng, chống dịch bệnh
Covid - 19 hiệu quả, kiểm soát tốt dịch bệnh; vừa ñẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội
nên chúng ta vẫn thu ñược nhiều kết quả, ñã cơ bản kiểm soát ñược bệnh dịch Covid - 19,
bảo ñảm an toàn về tính mạng và sức khỏe của người dân; hoàn thành việc chi trả cho
các ñối tượng bị ảnh hưởng bởi ñại dịch Covid-19. Tổ chức ứng phó kịp thời các ñợt
mưa bão và tập trung khắc phục hậu quả mưa bão, nhanh chóng ổn ñịnh cuộc sống,
khôi phục sản xuất, kinh doanh. Tổng vốn ñầu tư toàn xã hội ñạt 963 tỷ ñồng, thu
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ngân sách phần giao huyện thu ñạt 25 tỷ ñồng ñều vượt kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo
giảm mạnh (3,18%); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ñạt 97,2%; sản xuất nông
nghiệp ñạt ñược kết quả quan trọng, ñời sống của Nhân dân cơ bản ổn ñịnh. Thực
hiện có hiệu quả cuộc vận ñộng “toàn dân ñoàn kết xây dựng nông thôn mới, ñô thị
văn minh”; phong trào “ngày Chủ nhật xanh” ñược duy trì; tình hình an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội ổn ñịnh; chủ quyền an ninh biên giới quốc gia ñược giữ vững...
Tuy nhiên, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 cho
thấy chúng ta vẫn còn những hạn chế, khuyết ñiểm ñó là: còn 04 chỉ tiêu chưa ñạt;
sản xuất nông nghiệp còn lúng túng; công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
ñất còn nhiều hạn chế; khai thác khoáng sản, phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép
vẫn còn diễn biến phức tạp; ñào tạo nguồn nhân lực còn bất cập cả về cơ cấu, số
lượng và chất lượng. Cải cách hành chính một số lĩnh vực còn hạn chế, sắp xếp, tinh gọn
tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn khó khăn. ðổi mới lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương
trong một số cơ quan, ñơn vị chưa ñáp ứng yêu cầu. Kết quả giảm nghèo chưa thực
sự bền vững, nguy cơ tái nghèo cao; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao, nạn tảo hôn
tăng, xuất hiện trở lại tình trạng hôn nhân cận huyết thống; ñời sống của một bộ phận
Nhân dân còn khó khăn, nhất là ñồng bào dân tộc thiểu số. Quản lý biên giới, bảo vệ
chủ quyền quốc gia còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội
trên một số ñịa bàn diễn biến phức tạp.
Năm 2021 có ý nghĩa ñặc biệt quan trọng, năm ñầu tiên triển khai nghị quyết
ðại hội ðảng các cấp, ðại hội ðảng bộ huyện lần thứ XII; ñặc biệt là năm tổ chức
ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ðảng, bầu cử ñại biểu Quốc hội khóa XV
và ñại biểu HðND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm ñầu tiên thực hiện Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
10 năm 2021 - 2030. Trước mắt, chúng ta có những thuận lợi cơ bản, tiếp tục kế thừa
ñà phát triển kinh tế - xã hội của 5 năm qua ñể phát triển, ñồng thời cũng còn gặp
không ít khó khăn, thách thức: tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp,
khó lường; những tác ñộng tiêu cực của ñại dịch Covid-19 có thể kéo dài, tiềm ẩn
nhiều nguy cơ, chịu tác ñộng của biến ñổi khí hậu cực ñoan… Vì vậy, ñòi hỏi phải có
sự bình tĩnh, chủ ñộng, quyết tâm vượt qua khó khăn, ñẩy mạnh phát triển sản xuất
kinh doanh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, năm 2021, nhiệm vụ của huyện cần
tập trung vào những ñịnh hướng chủ yếu sau ñây:
1. Mục tiêu phát triển
Triển khai thực hiện nghị quyết ðại hội ðảng các cấp, tập trung khắc phục
nhanh hậu quả bão lụt, khôi phục sản xuất, ổn ñịnh ñời sống Nhân dân; tăng cường
các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. ðẩy mạnh phát triển nông nghiệp
toàn diện theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, cải thiện ñiều kiện
sản xuất, sinh hoạt và không ngừng nâng cao ñời sống của Nhân dân, nhất là ñồng bào
các dân tộc thiểu số; các xã, thôn ñặc biệt khó khăn. Phát huy lợi thế nguồn tài
nguyên thiên nhiên sẵn có gắn với kêu gọi, thu hút ñầu tư và phát triển du lịch, bảo vệ
môi trường sinh thái. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tăng cường tiềm lực
quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chủ
quyền biên giới quốc gia.
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2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021
a) Các chỉ tiêu kinh tế
Thu nhập bình quân ñầu người phấn ñấu ñạt 30 triệu ñồng/người/năm;
Tổng vốn ñầu tư toàn xã hội ñạt 850 tỷ ñồng;
Thu ngân sách huyện trên ñịa bàn: 22,825 tỷ ñồng;
Tổng diện tích gieo trồng cả năm: 5.800 ha;
Sản lượng lương thực có hạt: 17.500 tấn;
Tổng ñàn gia súc: 23.000 con; tổng ñàn gia cầm 166.000 con.
b) Các chỉ tiêu văn hóa - xã hội
Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới: 1,52%;
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn dưới: 11,2%;
Các chỉ tiêu về giáo dục: tỷ lệ huy ñộng học sinh ñến trường: trẻ từ 1 - 2 tuổi:
41,5%, trẻ từ 3 - 4 tuổi: 98%, trẻ 5 tuổi: 100%, học sinh tiểu học: 99,7%, học sinh
trung học cơ sở: 96%, học sinh Trung học phổ thông: 78,6%; số trường ñạt chuẩn
quốc gia: 35 trường (tăng 04 trường);
Số xã, thị trấn ñạt chuẩn quốc gia về y tế 16/18 xã. Tỷ lệ dân số tham gia Bảo
hiểm Y tế trên 98%; tỷ lệ lao ñộng tham gia bảo hiểm xã hội trên 18% so với người
trong ñộ tuổi lao ñộng có khả năng lao ñộng, bảo hiểm thất nghiệp trên 10%;
Số cơ quan, ñơn vị thôn, tổ dân phố và gia ñình ñạt chuẩn văn hóa từ 90%
trở lên;
Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo: 40% (tạo việc làm mới cho 400 lao ñộng); ñưa
lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng bình quân hàng năm từ 50 lao
ñộng trở lên;
Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%;
Xây dựng 01 xã ñạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo lộ trình.
c) Các chi tiêu về môi trường
Tỷ lệ che phủ rừng trên 75%;
Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh: trên 98% (nước sạch trên 70%);
Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn trên 90%; chất thải y tế ñược thu gom và
xử lý ñạt tiêu chuẩn môi trường ñạt 100%.
3. Các chương trình trọng ñiểm
Chương trình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.
Chương trình phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các
dân tộc thiểu số.
4. Các công trình, dự án trọng ñiểm
Chỉnh trang vỉa hè, cây xanh trung tâm huyện A Lưới; hệ thống trường học
ñạt chuẩn quốc gia giai ñoạn 2021 - 2025; hạ tầng dự án Khu tái ñịnh cư di dân
vùng sạt lở ñất tại xã Quảng Nhâm; Trạm dừng chân ngã ba Bốt ðỏ; chợ A Lưới;
nâng cấp, cải tạo hệ thống ñường nội thị A Lưới. Dự án thuộc các Chương trình
mục tiêu quốc gia.
ðưa vào hoạt ñộng nhà máy chế biến dăm gỗ rừng trồng; dự án trồng và sơ chế
cây dược liệu; dự án bể bơi tại thị trấn A Lưới.
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5. Các nhiệm vụ và giải pháp chính
a) Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm
thiểu thiệt hại do ñại dịch Covid-19.
Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch
bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tuyệt ñối
không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch.
Kiểm soát phù hợp người nhập cảnh, ngăn chặn hiệu quả nguồn bệnh xâm nhập từ bên
ngoài, bảo ñảm phòng dịch từ sớm, từ xa. ðồng thời, các biện pháp phòng, chống dịch
cần ñược tính toán kỹ lưỡng, hạn chế tối ña tác ñộng tiêu cực ñến các hoạt ñộng
kinh tế - xã hội và ñời sống Nhân dân. Tiếp tục củng cố trạng thái bình thường mới, vừa
phục hồi và phát triển kinh tế, vừa sẵn sàng phòng chống dịch trong tất cả các ngành,
lĩnh vực và ở tại tất cả các cơ quan, ñơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cộng ñồng; coi việc
bảo ñảm an toàn với dịch bệnh là cơ sở ñể phát triển kinh tế - xã hội.
b) Tập trung huy ñộng nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; ñẩy mạnh
giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, ñô thị văn minh
Triển khai thực hiện 2 chương trình kinh tế - xã hội trọng ñiểm giai ñoạn
2020 - 2025 và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu ñến năm 2025 theo
Nghị quyết ðại hội ðảng bộ huyện lần thứ XII, tạo nền tảng vững chắc trong việc
ñẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện ñại hoá.
Thực hiện tốt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; tăng cường công tác quản lý quy
hoạch và thực hiện quy hoạch trên các lĩnh vực. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các
ðề án ñã ñược thông qua tại các kỳ họp của HðND huyện khóa XI. Rà soát, tổ chức
tổng kết các nghị quyết kết thúc vào năm 2020.
Tập trung huy ñộng nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn
thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, các chương trình
kinh tế - xã hội trọng ñiểm ñã ñược xác ñịnh và các công trình, dự án trong năm 2021:
hệ thống trường học ñạt chuẩn quốc gia năm 2021, hạ tầng dự án Khu tái ñịnh cư di dân
vùng sạt lở ñất tại xã Quảng Nhâm, Trạm dừng chân ngã ba Bốt ðỏ, chợ A Lưới, dự án
thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia... ðẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát
triển kinh tế nông thôn gắn với giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới;
chuyển ñổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, thích ứng với biến ñổi khí hậu, bảo
ñảm an ninh lương thực phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, ñáp ứng nhu cầu cải thiện,
nâng cao ñời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Tích cực vận ñộng Nhân dân
ñổi mới tư duy trong tiêu dùng, thực hành tiết kiệm, thay ñổi tập quán và phương
thức canh tác, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa sản xuất, nâng cao
năng suất lao ñộng.
Coi trọng việc khai thác tiềm năng thế mạnh sẵn có, các ñiều kiện thực tiễn và các
căn cứ khoa học, nâng cao năng lực dự báo ñể xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
cho giai ñoạn sau. Bố trí, phân phối lại lực lượng lao ñộng, chỉ ñạo phát triển kinh tế tập
thể phục vụ cho nhu cầu xây dựng nông thôn mới; tạo ñiều kiện thuận lợi cho kinh tế tư
nhân phát triển làm ñộng lực của nền kinh tế; cải thiện cơ cấu thu nhập.
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c) ðầu tư ñồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển mạnh các thành
phần kinh tế, tạo nguồn thu ngân sách ổn ñịnh, bền vững
Huy ñộng mọi nguồn lực ñầu tư ñồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng trên ñịa bàn
huyện, tập trung ñầu tư xây dựng nông thôn mới, ưu tiên nguồn lực cho hỗ trợ phát
triển sản xuất. Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh ñể tiếp tục ñầu tư
hoàn thiện hệ thống giao thông xuống cấp, ñiện, nước sinh hoạt; ñường vào các khu
sản xuất tập trung. Có chính sách thúc ñẩy phát triển kinh tế tạo nguồn thu mới; khai
thác có hiệu quả chợ A Lưới, chợ Bốt ðỏ; phát triển du lịch, dịch vụ; tạo ñiều kiện
thuận lợi ñể xây dựng nhà máy chế biến dăm gỗ rừng trồng; trồng và sơ chế cây dược
liệu... Hỗ trợ kinh tế tập thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Tăng cường kỷ luật
tài chính - ngân sách nhà nước. Triển khai thực hiện Kế hoạch ñầu tư công trung hạn
2021 - 2025, bảo ñảm quản lý tập trung, thống nhất, phù hợp với nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội. Thanh toán nợ ñọng vốn ñầu tư xây dựng cơ bản; vốn cho các công
trình chuyển tiếp; ñầu tư cho xây dựng nông thôn mới và các vùng còn khó khăn.
Kiểm soát chặt chẽ nguồn chi ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản
công; ñẩy mạnh các biện pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế.
Phấn ñấu thu ngân sách ñạt và vượt kế hoạch ñề ra.
d) Phát ñộng phong trào thi ñua yêu nước trong toàn xã hội, lập thành tích
chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2021, chào mừng ðại hội ðại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của ðảng, bầu cử ñại biểu Quốc hội khoá XV và ñại biểu Hội ñồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến
giáo dục pháp luật, tham gia xây dựng pháp luật
Phát ñộng phong trào thi ñua yêu nước rộng khắp trong toàn xã hội, ra quân
ngay từ những ngày ñầu, tháng ñầu của năm, tích cực lao ñộng sản xuất, công tác,
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức thực hiện tốt nghị quyết số 54-NQ/TW
ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế ñến
năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2045. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh ñốn ðảng; ngăn chặn, ñẩy lùi
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, ñạo ñức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến",
"tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về
tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung
tuyên truyền về ñường lối của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện
lớn, kỷ niệm 45 năm thành lập huyện, 55 năm giải phóng A So; ñặc biệt là ðại hội
ñại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ðảng; bầu cử ñại biểu Quốc hội khóa XV và ñại biểu
HðND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của ðảng, kịp thời
phản bác các quan ñiểm sai trái; ñấu tranh ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu ñộc, xử lý
nghiêm các vi phạm. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt dân chủ cơ sở,
phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội,
ñoàn thể nhân dân, góp phần tạo sự ñồng thuận xã hội, củng cố khối ñại ñoàn kết toàn
dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ ñề ra.
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Tích cực tham gia vào việc ñóng góp ý kiến xây dựng Luật, Pháp lệnh theo yêu
cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ñoàn ðại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực
HðND tỉnh bảo ñảm chất lượng. Tổ chức tốt việc quán triệt, phổ biến, tuyền truyền,
giáo dục pháp luật sâu rộng, ñồng bộ trong cán bộ và Nhân dân ñể pháp luật thực sự
ñi vào cuộc sống.
ñ) Chăm lo phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, bảo ñảm an sinh xã hội;
thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia
Phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam và sức mạnh toàn dân tộc, thực
hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng ñời sống của Nhân dân. Gắn
kết chặt chẽ, hài hoà giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và thực hiện tiến
bộ công bằng xã hội; bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Nâng
cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hoá; ñẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất
lượng phong trào “toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” thực hiện tốt cuộc
vận ñộng “Toàn dân ñoàn kết xây dựng nông thôn mới, ñô thị văn minh”. Phát triển
mạnh thể dục, thể thao quần chúng. Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu,
quảng bá về du lịch; chủ ñộng chuẩn bị tổ chức các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng ñại
của quê hương, ñất nước diễn ra trong năm 2021. Phát triển toàn diện, ñồng bộ các
lĩnh vực văn hóa, xã hội; tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa
các dân tộc; coi trọng xây dựng gia ñình “no ấm, bình ñẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
Tiếp tục thực hiện hiệu quả ñổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và ñào tạo; chủ
ñộng thực hiện lộ trình ñổi mới sách giáo khoa. Tập trung rà soát thường xuyên ñể
củng cố kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học,
phổ cập trung học cơ sở, xóa mù chữ giữ vững ñạt chuẩn, nâng chuẩn. Tiếp tục xây
dựng trường học ñạt chuẩn quốc gia theo lộ trình, nâng cao chất lượng giáo dục ñại
trà, thực hiện xã hội hóa giáo dục. Củng cố, xây dựng và ñẩy mạnh hoạt ñộng các
trung tâm học tập cộng ñồng tại các xã, thị trấn, coi trọng công tác khuyến học,
khuyến tài. ðẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn
với chuyển dịch nhanh cơ cấu lao ñộng, ñáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp lần
thứ tư và hội nhập quốc tế.
Tăng cường cải thiện ñiều kiện chăm sóc sức khỏe ban ñầu cho Nhân dân,
nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; cải cách thủ tục hành chính, thái ñộ ứng xử
với người bệnh trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, nâng cao y ñức của người thầy thuốc,
bảo ñảm an toàn bệnh viện; quan tâm y tế dự phòng. Khắc phục có hiệu quả các hạn chế,
bất cập trong ngành y tế. Tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid - 19; bảo ñảm vệ sinh
an toàn thực phẩm; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng; nâng cao chất lượng
khám chữa bệnh tại các trạm y tế. Thực hiện tốt chính sách dân số và phát triển, giải quyết
tốt các vấn ñề về chất lượng dân số, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh; quyết tâm ngăn
chặn, ñẩy lùi nạn tảo hôn và chấm dứt hôn nhân cận huyết thống; giảm mạnh tỷ lệ
sinh con thứ 3 trở lên; củng cố các mô hình xây dựng cụm dân cư không có người
sinh con thứ 3 trở lên.
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Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu ñãi người có công, bảo trợ xã hội; bảo vệ
nhóm yếu thế trong xã hội. Triển khai ñồng bộ các giải pháp tạo việc làm, giảm nghèo
bền vững, bao trùm; thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia,
chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai ñoạn 2021-2030; bố trí ngân sách và huy ñộng các nguồn lực xã hội, tạo ñiều kiện
ñể người dân vùng ñồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ
xã hội cơ bản, giảm nghèo và phát triển bền vững. Chú trọng hơn nữa công tác dân
tộc, tôn giáo, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, vì sự tiến bộ của phụ nữ, gia ñình,
thanh thiếu niên; giảm thiểu tệ nạn xã hội.
e) Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, chú trọng
bảo vệ môi trường, chủ ñộng ứng phó hiệu quả với biến ñổi khí hậu; phòng,
tránh và khắc phục hậu quả thiên tai.
Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy ñịnh pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo
vệ môi trường. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả và bảo ñảm an ninh nguồn nước;
kiểm soát chặt chẽ nguồn xả thải; giảm thiểu rác thải nhựa; thu gom, xử lý chất thải rắn.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
pháp luật về quản lý ñất ñai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Thực hiện hiệu quả công
tác phòng, tránh thiên tai, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 ñể khôi
phục sản xuất, kinh doanh, bảo ñảm cuộc sống an toàn và sinh kế cho người dân.
Luôn cảnh giác, chủ ñộng thực hiện hiệu quả các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch,
giải pháp phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến ñổi khí hậu. Thực hiện nghiêm các
quy ñịnh về bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn ña dạng sinh học và chủ trương ñóng cửa
rừng tự nhiên, trồng 1 tỷ cây xanh; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển ñổi mục ñích
sử dụng rừng, ñất rừng, giao ñất sản xuất cho người dân. Thực hiện có hiệu quả
Quy hoạch sử dụng ñất giai ñoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng ñất 5 năm
2021 - 2015 chất lượng, ñúng tiến ñộ.
g) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; ñẩy mạnh phòng, chống
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Tổ chức thành công cuộc bầu cử ðại biểu Quốc hội khóa XV và ðại biểu Hội ñồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, tinh giản
biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cải cách thủ tục hành chính thực
chất hơn, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin trong các cơ quan, ñơn vị; ñẩy nhanh tiến ñộ xây dựng chính quyền
ñiện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số. Thực hiện nghiêm pháp luật
về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. ðề cao trách nhiệm
giải trình của cơ quan, người ñứng ñầu và cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện
nghiêm quy ñịnh về kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập phục vụ cho bầu cử
ðại biểu Quốc hội khóa XV và ðại biểu HðND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nâng cao
chất lượng công tác của các cơ quan bảo vệ pháp luật, khắc phục các bất cập trong
hoạt ñộng kiểm tra, thanh tra, ñiều tra, khởi tố, truy tố; ñổi mới hoạt ñộng tố tụng, xét
xử các vụ án; ñẩy mạnh công tác thi hành án. Xây dựng hệ thống chính trị từ huyện
ñến cơ sở vững mạnh ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
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Phát huy vai trò giám sát của HðND, Mặt trận Tổ quốc, các ñoàn thể nhân dân
và trách nhiệm của cơ quan thông tin truyền thông trong phòng chống tham nhũng,
lãng phí. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân.
h) Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo ñảm phòng thủ vững chắc
tuyến biên giới
Củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh
biên giới quốc gia; giữ vững ổn ñịnh chính trị xã hội. Tập trung bảo vệ an toàn tuyệt ñối
ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ðảng, bầu cử ñại biểu Quốc hội khóa XV và
ñại biểu HðND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các ngày lễ, tết, sự kiện quan trọng.
Kiên quyết, kiên trì ñấu tranh bảo vệ và giữ vững ñộc lập, chủ quyền, thống nhất,
toàn vẹn lãnh thổ. Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nền quốc phòng
toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.
Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện ñại.
Giữ vững ổn ñịnh chính trị, bảo ñảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Tập trung
phát hiện, ñấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt ñộng chống phá của các thế lực
thù ñịch, phản ñộng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh kinh tế,
an ninh thông tin, an ninh mạng; ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi
truyền thống. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị ñộng viên vững mạnh toàn diện;
phát huy vai trò của công an chính quy cấp xã. Chủ ñộng phòng ngừa, ñấu tranh,
ngăn chặn kịp thời các âm mưu, hoạt ñộng chống phá ðảng, Nhà nước của các thế lực
thù ñịch; nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vấn ñề phát sinh; ñấu tranh
phòng, chống hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là các tội phạm ñặc biệt nguy hiểm,
tội phạm ma túy, lừa ñảo, tham nhũng... Thực hiện ñồng bộ các giải pháp bảo ñảm
trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ, phấn ñấu giảm tai nạn giao thông
trên cả 3 tiêu chí. Sẵn sàng ứng phó kịp thời, xử lý hiệu quả các sự cố, thiên tai và
cứu nạn, cứu hộ.
Phát huy tình ñoàn kết, hữu nghị ñặc biệt Việt Nam - Lào, tăng cường trao ñổi
kinh nghiệm, học tập và giúp ñỡ lẫn nhau trong phát triển và giữ vững ổn ñịnh tuyến
biên giới của 2 nước; tiếp tục ñưa quan hệ hợp tác ñi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
Giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu,
nhiệm vụ và giải pháp mà Hội ñồng nhân dân huyện ñã thông qua.
Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, các Tổ
ðại biểu và các ðại biểu Hội ñồng nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp
chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các thành viên tuyên truyền,
vận ñộng Nhân dân hưởng ứng tổ chức thực hiện nghị quyết ñạt hiệu quả; thường xuyên
kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết này.
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Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức với những biến ñộng phức tạp,
khó lường, tác ñộng của biến ñổi khí hậu; ñại dịch Covid - 19 có thể còn kéo dài, ảnh
hưởng lớn ñến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ
ñặt ra rất nặng nề. Hội ñồng nhân dân huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân
huyện nhà nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực thi ñua yêu nước, ñoàn kết, nhất trí, tạo
sự ñồng thuận cao trong toàn xã hội, phát huy những kết quả ñạt ñược, khắc phục khó
khăn, vượt qua thách thức, huy ñộng mọi nguồn lực bảo ñảm thực hiện thắng lợi kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội kỳ kế hoạch 2021 - 2025.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khoá XI, kỳ họp thứ 11
thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 12
năm 2020./.
CHỦ TỊCH
Hồ ðàm Giang
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN A LƯỚI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 04/2020/NQ-HðND

A Lưới, ngày 16 tháng 12 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Bổ sung danh mục ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020
của huyện A Lưới thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 11
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 Ngân sách nhà nước ngày 25 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
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công;
Xét Tờ trình số 163/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân
dân huyện về bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 thuộc
nguồn vốn ngân sách huyện quản lý; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội Hội ñồng
nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các ñại biểu.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân huyện tán thành và thông qua bổ sung danh mục
ñầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của huyện A Lưới thuộc nguồn vốn
ngân sách huyện quản lý như sau:
Tên công trình: Trạm dừng chân huyện A Lưới tại ngã ba Bốt ðỏ.
Tổng mức ñầu tư: 4.900.000.000 ñồng (bốn tỷ chín trăm triệu ñồng chẳn)
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
Giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện bổ sung danh mục ñầu tư công
trung hạn 5 năm giai ñoạn 2016 - 2020 của huyện A Lưới thuộc nguồn vốn ngân sách
huyện quản lý theo ñúng quy ñịnh của Luật ðầu tư công, văn bản hướng dẫn của
Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan.
Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn ñề phát sinh, Ủy ban nhân dân
huyện phối hợp với Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện xem xét, giải quyết và
báo cáo Hội ñồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.
Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, các Tổ
ñại biểu và các ðại biểu Hội ñồng nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp
chặt chẽ với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các thành viên
tuyên truyền, vận ñộng Nhân dân hưởng ứng tổ chức thực hiện nghị quyết ñạt hiệu quả;
thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
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Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khoá XI, kỳ họp thứ 11
thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 12
năm 2020./.
CHỦ TỊCH
Hồ ðàm Giang
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN A LƯỚI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 05/2020/NQ-HðND

A Lưới, ngày 16 tháng 12 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về bổ sung danh mục ñầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025
của huyện A Lưới thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 11
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 Ngân sách nhà nước ngày 25 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
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công;
Xét Tờ trình số 164/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân
dân huyện về bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 thuộc
nguồn vốn ngân sách huyện quản lý; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội
Hội ñồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các ñại biểu.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân huyện tán thành và thông qua bổ sung danh
mục ñầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của huyện A Lưới thuộc nguồn
vốn ngân sách huyện quản lý như sau:
Tên công trình: ñường sản xuất từ thôn Quảng Ngạn ñi thôn Quảng Hợp, xã
Sơn Thủy, huyện A Lưới.
Tổng mức ñầu tư: 2.000.000.000 ñồng (hai tỷ ñồng chẵn)
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
Giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện bổ sung danh mục ñầu tư công
trung hạn 5 năm giai ñoạn 2021 - 2025 của huyện A Lưới thuộc nguồn vốn ngân sách
huyện quản lý theo ñúng quy ñịnh của Luật ðầu tư công, văn bản hướng dẫn của
Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan.
Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn ñề phát sinh, Ủy ban nhân dân
huyện phối hợp với Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện xem xét, giải quyết và
báo cáo Hội ñồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.
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Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, các Tổ
ñại biểu và các ðại biểu Hội ñồng nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp
chặt chẽ với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các
thành viên tuyên truyền, vận ñộng Nhân dân hưởng ứng tổ chức thực hiện Nghị quyết
ñạt hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới khoá XI, kỳ họp thứ 11
thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 12
năm 2020./.
CHỦ TỊCH
Hồ ðàm Giang

42

CÔNG BÁO/Số 69+70/Ngày 30-12-2020

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM ðÔNG
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN NAM ðÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/2020/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 12 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM ðÔNG
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương (hiện hành), (sửa ñổi, bổ sung
năm 2017, 2019);
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 19/2020/NQ-HðND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình và Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình
thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
năm 2021; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

ðiều 1. Mục tiêu: Tập trung thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp;
kêu gọi ñầu tư, huy ñộng nguồn lực ñể phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp gắn
với bảo vệ tài nguyên môi trường; nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa, xã hội.
Phát triển kinh tế gắn với bảo ñảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Nâng cao
chất lượng cải cách hành chính; hiệu lực, hiệu quả hoạt ñộng của hệ thống chính trị
gắn với tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; giữ vững an ninh chính trị và trật
tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.
ðiều 2. Các chỉ tiêu chủ yếu
1. Tốc ñộ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 9,5-10,5%. Trong ñó: Công nghiệp Xây dựng tăng 12,4%; Nông - lâm - ngư nghiệp tăng 3,7%; Dịch vụ tăng 11,8%.
2. Thu nhập bình quân ñầu người 44 triệu ñồng.
3. Tổng giá trị ñầu tư toàn xã hội là 491 tỷ ñồng.
4. Tổng thu ngân sách trên ñịa bản là 28 tỷ ñồng.
5. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: 14%o.
6. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 9,7%.
7. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT là 92%.
8. Tỷ lệ dân số trong ñộ tuổi lao ñộng tham gia BHXH là: 22-24%.
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9. Kiểm tra và công nhận lại 5 trường ñạt chuẩn quốc gia.
10. Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo 45%.
11. ðưa người lao ñộng làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng 45-50 người.
12. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia dưới 4,5% (chuẩn giai ñoạn 2016-2020).
13. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt ñược thu gom, xử lý: 96%.
14. Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch: 77,6%.
15. Tỷ lệ ñộ che phủ rừng: 83,4%.
16. Xây dựng 2 xã ñạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao (xã Hương Xuân và xã
Hương Lộc).
ðiều 3. Các chương trình, ñề án, dự án trọng ñiểm
*. Các chương trình trọng ñiểm
- Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; phát
triển kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030.
- Chương trình chỉnh trang, phát triển ñô thị.
- Chương trình phát triển văn hóa - du lịch.
*. Các ñề án, dự án trọng ñiểm
- ðề án bảo tồn làng văn hóa truyền thống dân tộc Cơ Tu.
- ðề án phát triển kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số của huyện.
- Dự án Nhà truyền thống lịch sử huyện Nam ðông.
ðiều 4. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
Hội ñồng nhân dân huyện cơ bản tán thành nhiệm vụ, giải pháp do Ủy ban nhân dân
huyện trình, ñồng thời yêu cầu tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
sau ñây:
1. Về phát triển kinh tế: Tập trung ñẩy mạnh sản xuất ðông xuân ñúng lịch
thời vụ, kịp thời khắc phục thiệt hại sau bão, lũ, thiên tai,… Thực hiện cơ cấu lại
ngành nông nghiệp; chuyển ñổi một số diện tích ñất lúa nước một vụ, ñất lâm nghiệp
ở những nơi có ñiều kiện ñể sản xuất nông nghiệp theo hướng trang trại. Ưu tiên
phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và chăn nuôi theo mô hình gia trại,
trang trại (trọng tâm là xã Hương Xuân, xã Hương Phú và những vùng có ñiều
kiện). Nhân rộng mô hình rau sạch và hoa theo phương pháp công nghệ tiên tiến
(nhà lưới - nhà màn). Kêu gọi, huy ñộng nguồn lực ñầu tư vào sản xuất nông nghiệp
theo hướng liên kết từ sản xuất ñến tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nông dân với doanh nghiệp,
hợp tác xã, chủ trang trại. Duy trì và phát triển các sản phẩm nông sản ñã có
thương hiệu như: Cam Nam ðông, Rượu men lá, Mật ong ruồi.
Triển khai ñồng bộ các giải pháp quản lý, ñiều hành thu - chi ngân sách. Quản lý
chặt chẽ, hiệu quả các khoản chi; cấp phát ngân sách kịp thời, ñảm bảo theo quy ñịnh
của Nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra gắn với việc hướng dẫn nghiệp vụ, xuất
toán các khoản chi sai chế ñộ chính sách.
Tăng cường bảo vệ tài nguyên môi trường và quản lý, bảo vệ, chăm sóc diện
tích rừng tự nhiên. Nâng cao chất lượng diện tích rừng sản xuất hiện có; ñẩy mạnh
phát triển trồng rừng gỗ lớn có chứng chỉ FSC. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng,
tránh thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
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Tập trung ưu tiên rà soát, bổ sung, quy hoạch gắn với phát triển ñô thị. Tăng
cường quản lý quy hoạch, quản lý ñầu tư, quản lý ñô thị theo quy hoạch. Tiến hành
khảo sát, ñánh giá ñịa chất những vùng ñất ñồi núi dễ bị sạt lở hiện ñang có dân cư
sinh sống ñể có kế hoạch di dời ñảm bảo an toàn cho người dân. ðẩy nhanh tiến ñộ
cấp ñổi giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. ðầu tư hạ tầng ñồng bộ ở các cụm công
nghiệp, khu thương mại; sắp xếp các cơ sở sản xuất phân tán vào khu tập trung, gắn
với bảo vệ tài nguyên môi trường và xử lý ô nhiễm môi trường.
2. Về phát triển văn hóa - xã hội: Tập trung phát triển văn hóa - du lịch, dịch vụ,
ngành nghề, giải quyết việc làm, tăng cường ñẩy mạnh công tác ñưa lao ñộng ñi làm
việc ở nước ngoài; khai thác tốt các ñiểm du lịch sinh thái, quan tâm các dịch vụ có
nét ñặc trưng của ñồng bào dân tộc Cơ Tu; khảo sát kết nối các mô hình nông nghiệp
vào các chương trình du lịch; tiếp tục kêu gọi các cá nhân, tổ chức có ñủ năng lực ñầu tư,
khai thác, phát huy tiềm năng các ñiểm du lịch trên ñịa bàn; ñẩy mạnh hoạt ñộng xúc tiến,
quảng bá hình ảnh du lịch.
Nâng cao chất lượng giáo dục - ñào tạo, nhất là ñội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
giáo dục; giảm tình trạng học sinh bỏ học; ñẩy nhanh tiến ñộ các dự án xây dựng
trường học; tranh thủ các nguồn vốn ñể ñầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, ñảm bảo
ñáp ứng trang thiết bị dạy - học. Nâng cao chất lượng học sinh mũi nhọn, học sinh
dân tộc thiểu số.
Nâng cao chất lượng ñội ngũ y, bác sĩ và cán bộ quản lý ngành y tế, chất lượng
khám chữa bệnh. Chủ ñộng phòng chống dịch bệnh trên ñịa bàn; ñảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm. Hạn chế sinh con thứ 3, ngăn chặn tảo hôn; cương quyết không ñể xảy
ra tình trạng hôn nhân cận huyết thống.
Thực hiện ñầy ñủ, kịp thời các chủ trương của ðảng và Nhà nước ñối với hộ
chính sách, gia ñình thương binh liệt sĩ, gia ñình có công với cách mạng. Tăng cường
công tác ñào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm, ñẩy mạnh hoạt ñộng giới thiệu
việc làm, ñẩy mạnh hoạt ñộng giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao ñộng.
ðẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn
với giảm nghèo bền vững, chính sách an sinh xã hội; nâng cao ñời sống nhân dân.
Tăng cường công tác ñảm bảo quốc phòng - an ninh; thực hiện tốt công tác
tuyển quân, huấn luyện, diễn tập; chủ ñộng nắm chắc tình hình, thực hiện ñồng bộ
các biện pháp phòng ngừa, ñấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.
Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phổ biến các chủ trương của ðảng, chính sách
của Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng.
3. Công tác chỉ ñạo ñiều hành: Thường xuyên bám sát Nghị quyết ðại hội
ðảng bộ huyện lần thứ XVI, Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 10/8/2020 của
UBND huyện về triển khai Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Chương trình hành ñộng
số 69-CTr/HU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị Quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai ñoạn 2021 - 2025 ñể xây dựng chương trình,
kế hoạch triển khai thực hiện; chỉ ñạo, ñiều hành có trọng tâm, cụ thể, quyết liệt và
ñúng chủ trương, chính sách của ðảng, pháp luật Nhà nước.
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ðổi mới phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, phân công rõ cán bộ chịu
trách nhiệm cụ thể từng công việc, nhất là người ñứng ñầu cơ quan, ñơn vị, ñịa phương
trong thực thi công vụ; chống mọi biểu hiện cửa quyền, sách nhiễu, tham nhũng, lãng
phí. Thực hiện tốt công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại gắn với công tác kiện toàn các
tổ chức nhằm tăng hiệu quả quản lý, ñồng thời tạo nguồn cán bộ lãnh ñạo chủ chốt
cấp huyện. ðẩy mạnh phong trào thi ñua, khen thưởng.
Tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; phát huy tác dụng tích cực trang thông tin ñiện tử
huyện và cấp xã ñể cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, giới thiệu hình ảnh,
thế mạnh của huyện nhằm thu hút ñầu tư phát triển.
ðiều 5. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức 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 huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo
nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Hội ñồng nhân dân huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân trong huyện nêu
cao tinh thần làm chủ, ñoàn kết, nhất trí, phát huy những kết quả ñạt ñược, huy ñộng
mọi nguồn lực, tạo chuyển biến ñồng bộ và mạnh mẽ trên các lĩnh vực, phấn ñấu thực
hiện tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, hướng ñến hoàn thành vượt mức các
mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện khóa VI, kỳ họp thứ 11 thông qua
ngày 17 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực ngày 24 tháng 12 năm 2020./.
CHỦ TỊCH
Mai Văn Dũng

46

CÔNG BÁO/Số 69+70/Ngày 30-12-2020

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ VANG
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ VANG

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

Số: 04/2020/NQ-HðND

Phú Vang, ngày16 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ VANG
KHOÁ VI, 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 quyết số 19/2020/NQ-HðND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình và Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020và kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội Hội ñồng
nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Mục tiêu phát triển
Tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh,
bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển
kinh tế với tốc ñộ tăng trưởng nhanh, bền vững; tạo chuyển biến mạnh mẽ về
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế hội nhập. Tiếp tục thực
hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, xây dựng kết
cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và ñời sống nhân dân. ðẩy mạnh phát triển kinh tế
biển, ñầm phá gắn với phát triển du lịch. ðẩy nhanh tốc ñộ phát triển ñô thị ở các
thị trấn và xã trọng ñiểm. Nâng cao chất lượng giáo dục và ñào tạo. Bảo tồn và
phát huy các giá trị văn hoá. Cải thiện ñời sống nhân dân ñi ñôi với giảm nghèo
bền vững, tạo việc làm, bảo ñảm an sinh xã hội. Giải quyết tốt vấn ñề môi trường.
ðẩy mạnh cải cách bộ máy hành chính Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác
chống quan liêu, tham nhũng. Giữ vững ổn ñịnh chính trị, trật tự an toàn xã hội;
xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, ñội ngũ cán bộ, công chức giỏi về
chuyên môn, nghiệp vụ, vững vàng về ñạo ñức cách mạng, ñáp ứng yêu cầu với
lãnh ñạo, quản lý trong thời kỳ mới.
ðiều 2. Các chỉ tiêu chủ yếu
1. Giá trị sản xuất (GO) (giá so sánh): 6.328 tỷ ñồng, trong ñó:
- Dịch vụ: 2.559 tỷ ñồng
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- Công nghiệp-TTCN, Xây dựng: 2.547 tỷ ñồng
- Nông, lâm, ngư nghiệp: 1.222 tỷ ñồng
2. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản: 33.200 tấn, trong ñó:
- Sản lượng ñánh bắt: 29.700 tấn
- Sản lượng nuôi trồng: 3.500 tấn
3. Giá trị thu hoạch/ha diện tích canh tác ñất nông nghiệp: 78 triệu ñồng/ha/năm.
4. Tổng vốn ñầu tư toàn xã hội tăng thêm: 3.415 tỷ ñồng
5. Thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn: 306,9 tỷ ñồng
6. Tổng chi ngân sách ñịa phương: 776,4 tỷ ñồng
7. Thu nhập bình quân ñầu người/năm: 60 triệu ñồng
8. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 8,4%
9. Tỷ lệ hộ nghèo: 3,8%
10. Tỷ lệ ñô thị hóa: 48%
11. Số xã ñạt tiêu chí nông thôn mới: 02 xã
12. Tạo việc làm mới trên: 3.000 lao ñộng
13. Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo: 66,8%
14. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 96%
15. Tỷ lệ hộ sử dụng nước máy: 93%
16. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải rắn: 90%
ðiều 3. Các Chương trình trọng ñiểm
1.Chương trình phát triển kinh tế biển và ñầm phá, trọng tâm là phát triển
hạ tầng dịch vụ, du lịch.
2. Chương trình xây dựng nông thôn mới, tập trung xây dựng vùng sản xuất
nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị.
3. Chương trình phát triển nguồn nhân lực.
ðiều 4. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
1. Tập trung huy ñộng nguồn lực cho ñầu tư phát triển.
a) Về phát triển dịch vụ - Thương mại:ðẩy mạnh huy ñộng các nguồn vốn từ
ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp và cá nhân ñể ñầu tư cho du lịch, dịch vụ,
thương mại. Xúc tiến kêu gọi nguồn lực ñầu tư của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ñể
thúc ñẩy phát triển dịch vụ, du lịch. Cải thiện môi trường ñầu tư, nâng cao chỉ số
cạnh tranh ñể thu hút các nguồn lực ñầu tư bên ngoài, hướng tập trung vào các
ngành dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, chế biến thủy sản, sản phẩm
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nông nghiệp, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như giao thông, thủy lợi,
giáo dục, y tế, văn hóa và xây dựng các khu ñô thị.
ðôn ñốc triển khai hoàn thành dự án Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An.
ðẩy nhanh tiến ñộ dự án Khu vui chơi và công viên biển HAB Park ở Vinh Thanh.
Phối hợp và hỗ trợ tạo ñiều kiện ñể triển khai dự án Khu du lịch, vui chơi giải trí
và nghỉ dưỡng cao cấp ở Vinh Xuân - Vinh Thanh, sân golf quốc tế, khu dịch vụ
phụ trợ, biệt thự nghỉ dưỡng tại xã Vinh Xuân và kêu gọi các dự án ñầu tư trên
ñịa bàn huyện.
Thực hiện tốt công tác quy hoạch, chỉnh trang, sắp xếp các hoạt ñộng kinh
doanh dịch vụ tại các bãi tắm Phú Thuận, Phú Diên, Vinh Thanh, Vinh Xuân và
Vinh An; khu dịch vụ ăn uống tại ðầm Chuồn. Xây dựng các quầy bán hàng lưu
niệm tại bến thuyền Phú An; Bãi tắm Phú Thuận, Phú Diên, Vinh Thanh.
b) Về phát triển công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp: Tập trung kêu gọi ñầu tư
cơ sở hạ tầng tại Khu công nghiệp Phú ða. ðẩy mạnh xúc tiến kêu gọi ñầu tư các nhà
máy lắp ráp ñiện tử, ñóng mới và sửa chữa tàu thuyền, chế biến nông - thủy, hải sản;
ưu tiên các dự án sản xuất nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với
môi trường,... Phối hợp với các ngành chức năng tiến hành quy hoạch chi tiết; ñồng thời
xúc tiến kêu gọi ñầu tư nhà máy sản xuất vào Cụm Công nghiệp Phú Diên.
Tiếp tục ñầu tư cải tiến nhãn mác hàng hóa, tăng cường các hoạt ñộng xúc
tiến quảng bá mở rộng thị trường các sản phẩm ñã có thương hiệu, xây dựng các
thương hiệu mới; tăng cường khả năng cạnh tranh của các sản phẩm trên ñịa bàn,
tạo thành chuỗi liên kết từ khâu sản xuất ñến phân phối và tiêu thụ sản phẩm. Kết nối
ngành nghề truyền thống với các tour du lịch. Vận ñộng các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ
liên kết với nhau cùng dùng chung một nhãn hiệu tập thể, nhằm xây dựng và
phát triển thương hiệu chung.
c) Về sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp: Nghiên cứu chuyển ñổi mạnh mẽ,
cơ cấu lại sản phẩm nông nghiệp theo hướng hiệu quả hơn. Tranh thủ nguồn vốn
của Trung ương, tỉnh và bố trí một phần ngân sách của ñịa phương, Hợp tác xã
Nông nghiệp ñể xây dựng, tu bổ hệ thống kênh mương, ñê, ñập phục vụ sản xuất
nông nghiệp; ưu tiên ñầu tư cho các xã vùng thấp trũng. Nâng cao giá trị sản xuất
trên ñơn vị diện tích ñất. ðẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật theo
hướng ứng dụng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Liên kết với
các doanh nghiệp ñể bao tiêu sản phẩm và nhân rộng mô hình cánh ñồng mẫu.
Phát triển chăn nuôi lợn ñảm bảo an toàn sinh học, theo hướng hữu cơ và
theo chuỗi giá trị giai ñoạn 2020 - 2025, nhằm ñảm bảo kế hoạch tái sản xuất ñàn
lợn, phát triển chăn nuôi lợn, phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.
Tiếp tục vận ñộng ngư dân ñóng mới, cải hoán tàu có công suất lớn trên 400 CV,
mua sắm trang thiết bị và cải tiến ngư lưới cụ ñể mở rộng ngư trường; kết hợp
ñánh bắt với bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên biển. Củng cố và phát triển
các nghiệp ñoàn, liên ñoàn, chi hội nghề cá, tổ ñội sản xuất trên biển ñể hỗ trợ và
giúp ñỡ nhau trong ñánh bắt trên biển.
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Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm, trong ñó có xác
ñịnh các sản phẩm chủ lực, ñặc trưng ñể tập trung phát triển. Phấn ñấu ñến cuối
năm 2021 trên ñịa bàn huyện có từ 02-03 sản phẩm ñạt hạng từ 3 sao trở lên.
d) Tiếp tục ñề xuất và tranh thủ thêm nguồn ngân sách của Trung ương, tỉnh
ñể ñầu tư mở rộng, nâng cấp, sửa chữa các tuyến giao thông huyết mạch trên ñịa bàn
như: Quốc lộ 49B, Tỉnh lộ 10A, tuyến ñường Phú Bài - Phú Thứ,...
2. Về phát triển ñô thị và xây dựng nông thôn mới
a) Tiếp tục tranh thủ tối ña nguồn vốn ñầu tư của Trung ương, tỉnh và của
các ban, ngành cấp tỉnh thông qua nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng ñầm phá
Tam Giang - Cầu Hai,… ñể lồng ghép, bố trí cho ñầu tư phát triển ñô thị, ñặc biệt
là Chương trình xây dựng nông thôn mới. ðẩy nhanh tiến ñộ giải phóng mặt bằng
các dự án, giải ngân nguồn vốn ñầu tư công ñảm bảo theo kế hoạch.
b) Về phát triển ñô thị: Thực hiện nâng cấp và phát triển ñô thị phải tuân thủ
theo quy hoạch ñã ñược phê duyệt; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển ñô thị với ñầu tư
xây dựng kết cấu hạ tầng; tạo ñộng lực trong phát triển toàn diện kinh tế - xã hội
với liên kết vùng; ñầu tư xây dựng các dự án công trình bảo ñảm ñúng theo quy hoạch,
bảo ñảm tính ñồng bộ trong quá trình xây dựng, phát triển cũng như cải tạo,
chỉnh trang ñô thị. Không ñể xảy ra lấn chiếm, xây dựng trái phép làm phá vỡ
quy hoạch ñã ñược phê duyệt.
c) Về xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục huy ñộng, lồng ghép các nguồn lực
ñể ñầu tư xây dựng nông thôn mới. Cần giữ vững các tiêu chí ñã ñạt ñược, ñảm
bảo mục tiêu xuyên suốt của Chương trình xây dựng nông thôn mới là tạo việc
làm, tăng thu nhập cho người dân. Năm 2021, phấn ñấu có thêm 02 xã ñạt chuẩn
nông thôn mới.
3. Phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế và bảo ñảm an sinh xã hội
a) Tiếp tục ñẩy mạnh phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa”;
nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia ñình văn hóa; ñầu tư nâng cấp,
xây dựng mới gắn với hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hoá ở các cấp, nhằm
nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân.
Tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục và ñào tạo, nâng cao chất lượng
ñội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ñạo ñức
nhà giáo, trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ và tiếp tục thực hiện việc ñổi mới
phương pháp dạy và học. Tập trung huy ñộng nguồn lực ñầu tư cơ sở vật chất
trường học ñể nâng cao tỷ lệ trường ñạt chuẩn quốc gia; phấn ñấu năm 2021 có
thêm 05 trường ñạt chuẩn quốc gia.
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Tăng cường công tác ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn, nâng cao tỷ lệ
lao ñộng qua ñào tạo nghề và tiếp tục hỗ trợ người lao ñộng ñi làm việc ở nước
ngoài theo hợp ñồng, nhằm nâng cao thu nhập cho người lao ñộng.
b) ðẩy mạnh thực hiện phong trào “ðền ơn, ñáp nghĩa”. Triển khai quyết liệt
các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh, nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19
trên ñịa bàn.
4. ðẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hành tiết kiệm; phòng, chống
tham nhũng, lãng phí
Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính;nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của
Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả hiện ñại
tại các xã, thị trấn. Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành
chính của huyện, phấn ñấu giữ vị trí top ñầu của tỉnh. Triển khai nghiêm túc việc
chấm ñiểm, ñánh giá và công bố chỉ số cải cách hành chính ñối với Ủy ban Nhân dân
các xã, thị trấn. Tổ chức khảo sát lấy ý kiến mức ñộ hài lòng của người dân và
doanh nghiệp trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên ñịa bàn
huyện và các xã, thị trấn. ðẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính,
nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cơ quan hành chính Nhà nước và của cán bộ,
công chức, viên chức trong thực thi công vụ.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý Nhà nước ở cơ sở;
thực hiện tốt việc giải quyết ñơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kiên quyết
xử lý, thay thế những cán bộ, công chức nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn.
5. Giải pháp khôi phục sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19
Triển khai những giải pháp ñể chuẩn bị cho thời ñiểm sau khi dịch ñi qua,
ưu tiên trước mắt ñối với ngành dịch vụ du lịch, thương mại, vận tải…Thực hiện tốt
giải pháp hỗ trợ tín dụng ñối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể. Triển khai các
chương trình về kích cầu nâng cao chất lượng, tạo thêm các dịch vụ mới và giảm giá
nhiều dịch vụ. Tổ chức chương trình khuyến mãi nhằm bình ổn và kích cầu thị
trường, có chiến lược xúc tiến quảng bá, kích cầu du lịch trở lại.
Triển khai ñồng bộ các giải pháp ñể kiểm soát tốt thị trường, không ñể xảy ra
những biến ñộng lớn, gây ảnh hưởng ñến ñời sống của người dân.Kiểm soát chặt chẽ
ñối với các thông tin về Covid-19, kịp thời xử lý những luồng thông tin xấu, sai lệch
về tình hình diễn biến của dịch bệnh cũng như việc nâng giá của các mặt hàng thiết
yếu nhằm trục lợi.
6. Chủ ñộng phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai
ðẩy nhanh thực hiện theo tiến ñộ giải ngân nguồn kinh phí 18 tỷ ñồng khắc
phục hậu quả thiên tai ñã ñược phân bổnăm 2020 ñể khắc phục trường, lớp hư hỏng;
các công trình thủy lợi và các tuyến ñường giao thông, ñảm bảo sớm hoàn thành ñưa
các công trình vào sử dụng.
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Triển khai tốt các phương án, biện pháp phòng, chống bão lụt ñã ñề ra. Chú trọng
kiểm tra việc chuẩn bị kế hoạch, phương án di dời dân, phương tiện, lực lượng phòng,
chống bão lụt-Tìm kiếm cứu nạn ở cơ sở, thôn xóm, tổ ñội sản xuất, cụm dân cư
ñể phòng, chống có hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
ðiều 5. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân và các
ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ,
quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Hội ñồng nhân dân huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân trong huyện nêu
cao tinh thần làm chủ, ñoàn kết, nhất trí, phát huy những kết quả ñạt ñược, huy ñộng mọi
nguồn lực, tạo chuyển biến ñồng bộ và mạnh mẽ trên các lĩnh vực, phấn ñấu thực
hiện tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, ñể làm tiền ñề thực hiện hoàn thành
vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện Phú Vang khóa VI, kỳ họp
thứ 11 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23
tháng 12 năm 2020./.
CHỦ TỊCH

La Phúc Thành
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 3130/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ðỊNH
Phê duyệt ñiều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương số 75/2015/QH13 ngày 19 tháng 6
năm 2015;
Căn cứ Luật Quy hoạch ñô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 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 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về
việc Hướng dẫn xác ñịnh, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch ñô thị;
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;
Căn cứ Quyết ñịnh số 123/Qð-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt ñiều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên
Huế (theo ñịnh hướng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương);
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Căn cứ Quyết ñịnh số 1174/Qð-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ñiều chỉnh Quy hoạch phát triển Giao thông
Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 ñịnh hướng ñến năm 2030;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2015/NQ-HðND ngày 25 tháng 04 năm 2015 của
Hội ñồng Nhân dân tỉnh về việc thông qua ðề án ðiều chỉnh Quy hoạch phát triển
giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030;
Căn cứ Nghị quyết số 161/NQ-HðND ngày 07tháng 12năm 2020 của Hội ñồng
Nhân dân tỉnh 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;
Theo ñề nghị của Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 4091/TTr-SKHðT
ngày 14 tháng 12 năm 2020 về việc ñề nghị phê duyệt ñiều chỉnh Quy hoạch phát triển
giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt ðiều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa
Thiên Huế ñến 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030; với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên quy hoạch: ñiều chỉnh Quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải tỉnh
Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 ñịnh hướng ñến năm 2030;
Nội dung ñiều chỉnh: ñiều chỉnh Quy hoạch Tuyến ñường bộ ven biển tỉnh
Thừa Thiên Huế.
2. Phạm vi, ñối tượng lập quy hoạch:
2.1. ðối tượng quy hoạch:
Là tuyến ñường bộ ven biển tỉnh TT-Huế (ñoạn từ huyện Phong ðiền ñến
huyện Phú Lộc) có tổng chiều dài khoảng 127km. Trong ñó, ñiểm ñầu tại Tỉnh lộ
thuộc xã ðiền Hương, huyện Phong ðiền (giáp thôn Thâm Khê, xã Hải Lăng, tỉnh
Quảng Trị); ñiểm cuối tại chân ñèo Hải Vân, TT Lăng Cô, huyện Phú Lộc (giáp TP
ðà Nẵng).
2.2. Phạm vi nghiên cứu lập ñiều chỉnh quy hoạch:
- Phạm vi nghiên cứu quy hoạch ñiều chỉnh tuyến ñường ven biển tỉnh TT-Huế
có ñiểm ñầu tại Tỉnh lộ 22, xã ðiền Hương, huyện Phong ðiền (giáp xã Hải Lăng,
tỉnh Quảng Trị); ñiểm cuối tại vị trí giao ñường ven sông Bù Lu, xã Lộc Thủy, huyện
Phú Lộc (giáp ranh Khu QHXD ñô thị Chân Mây - thuộc Khu Kinh tế Chân Mây Lăng Cô). Tổng chiều dài tuyến quy hoạch ñiều chỉnh: khoảng 84,5km. Riêng ñoạn
tuyến còn lại từ ñường ven sông Bù Lu ñến chân ñèo Hải Vân, TT Lăng Cô, huyện

54

CÔNG BÁO/Số 69+70/Ngày 30-12-2020

Phú Lộc (dài khoàng 32,5km) là ñoạn tuyến thuộc phạm vi Quy hoạch chung của
Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô ñã ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và cơ bản
ñã có quy hoạch chi tiết về hướng tuyến ven biển nên sẽ không nghiên cứu lập quy
hoạch ñiều chỉnh trong ñồ án này như chủ trương ñã ñược thống nhất và nhiệm vụ lập
quy hoạch ñã phê duyệt.
- Vị trí tuyến ven biển quy hoạch ñiều chỉnh dự kiến sẽ ñi qua ñịa phận của
21 xã, thị trấn thuộc 04 huyện và 01 thị xã cụ thể như sau:
+ Huyện Phong ðiền: Tuyến lần lượt ñi qua các xã ðiền Hương, ðiền Môn,
ðiền Lộc, ðiền Hòa, Phong Hải.
+ Huyện Quảng ðiền: Tuyến lần lượt ñi qua các xã: Quảng Công, Quảng Ngạn.
+ Thị xã Hương Trà: Tuyến ñi qua xã Hải Dương.
+ Huyện Phú Vang : Tuyến ñi qua thị trấn Thuận An và tiếp tục các xã: Phú Thuận,
Phú Hải, Phú Diên, Vinh Xuân, Vinh Thanh, Vinh An.
+ Huyện Phú Lộc: Tuyến lần lượt ñi qua các xã: Vinh Mỹ, Giang Hải, Vinh Hiền,
Lộc Bình, Lộc Thủy.
3. Quan ñiểm, mục tiêu lập quy hoạch ñiều chỉnh:
Về cơ bản, quan ñiểm, mục tiêu lập ñiều chỉnh quy hoạch tuyến ñường ven
biển tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn tuân theo quan ñiểm, mục tiêu chung ñã nêu trong các
quy hoạch như: ðiều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế ñã ñược
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết ñịnh số 123/Qð-UBND
ngày 03/02/2012 và ðiều chỉnh quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải tỉnh
Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 ñịnh hướng ñến năm 2030 ñã ñược phê duyệt tại
Quyết ñịnh số 1174/Qð-UBND ngày 24/6/2015. Tuy nhiên, ñể phù hợp ñặc ñiểm,
tình hình thực tế hiện nay của tỉnh TT-Huế và các ñịa phương vùng ven biển,
quan ñiểm lập quy hoạch ñường ven biển ñược ñiều chỉnh bổ sung ñể ñảm bảo mục tiêu
cụ thể như sau:
- Tuyến ñường bộ ven biển ñược quy hoạch xây dựng phù hợp ñiều kiện ñịa hình,
ñịa vật và các khu dân cư, ñô thị hiện trạng; phù hợp với ñiều kiện thuỷ hải văn và
ñặc biệt lưu ý tới vấn ñề ảnh hưởng của biến ñổi khí hậu và nước biển dâng;
- Hình thành ñược tuyến ñường du lịch ven biển xuyên suốt từ Bắc chí Nam, ñi
dọc bờ biển tỉnh TT-Huế. Trong ñó, quy hoạch vị trí xây dựng tuyến ñi vào gần bờ biển
hơn (cách bờ biển không quá 1km, cục bộ không ñi xa biển quá 2km) nhằm tạo ñiều
kiện thúc ñẩy hình thành các ñô thị ven biển và phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của
ñịa phương, cải thiện và nâng cao ñời sống của nhân dân tại các xã ven biển nói riêng
và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung.
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- Kết nối liên hoàn, thông suốt với các tuyến ñường bộ vùng ven biển hiện có
hoặc quy hoạch, tạo ñiều kiện thuận lợi cho vận tải theo hướng Bắc -Nam và tăng
tính kết nối ñến các các cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp trọng ñiểm ven biển
của tỉnh Thừa Thiên Huế và của quốc gia.
- Củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao năng lực phòng tránh thiên tai, cứu
hộ, cứu nạn, bảo vệ tài sản tính mạng của nhân dân trong mùa mưa bão.
- Thúc ñẩy và tăng sức thu hút các Nhà ñầu tư, các doanh nghiệp, Tập ñoàn lớn
ñến với Huế ñể ñầu tư XD, phát triển các dự án hạ tầng du lịch, dịch vụ, các khu resort,
du lịch nghỉ dưỡng và các dự án phát triển kinh tế xã hội khác cho tỉnh Thừa Thiên Huế.
4. Các nội dung chính của quy hoạch:
4.1. Nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của công tác lập ñiều chỉnh quy hoạch
tuyến ñường bộ ven biển tỉnh TT-Huế:
- Chi tiết hóa và xác ñịnh tim tuyến và chỉ giới ñường ñỏ của tuyến quy hoạch
ñường ven biển ñiều chỉnh cụ thể hơn theo hệ tọa ñộ VN-2000 ñể thuận tiện, ñồng bộ
khi ghép nối và số hóa vào bản ñồ GIS của tỉnh sau này.
- ðề xuất quy mô ñầu tư xây dựng mặt cắt ngang tuyến ñường ven biển theo
từng phân ñoạn, khu vực cho phù hợp như: ñoạn tuyến qua ñô thị, ñoạn ñi ngoài khu
ñô thị, ñoạn ñi trùng ñường hiện trạng (QL49, TL22...) ñể phục vụ công tác thiết kế,
cắm mốc lộ giới quy hoạch của tuyến ven biển sau này.
- Nghiên cứu, ñề xuất dự kiến quy hoạch các vị trí ñiểm ñấu nối hoặc ñiểm giao
cắt tuyến ñường ven biển với các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ lân cận; với các tuyến ñường
xuống các bãi tắm cộng ñồng hiện trạng hoặc bãi tắm quy hoạch.
- Xác ñịnh thứ tự các ñoạn tuyến cần ưu tiên ñầu tư theo từng thời kỳ, từng giai
ñoạn, dự kiến sơ bộ tổng mức ñầu tư và ñề xuất các giải pháp, nguồn lực ñể thực hiện.
4.2. Kết quả ñiều chỉnh Quy hoạch hướng tuyến và mặt cắt ñường bộ ven
biển tỉnh Thừa Thiên Huế:
Tuyến ñường bộ ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế sau quy hoạch ñiều chỉnh gồm
04 ñoạn, cụ thể có Phụ lục kèm theo.
5. Phương án quy hoạch các tuyến ñường ngang kết nối ñường ven biển
vào các bãi tắm cộng ñồng:
ðể ñảm bảo tính kết nối tuyến ven biển mới quy hoạch và các bãi tắm cộng
ñồng, thì quy hoạch xây dựng các tuyến ñường ngang theo nguyên tắc sau:
- Mỗi xã ít nhất có 01 tuyến ñường ngang kết nối từ tuyến ñường bộ ven biển
xuống bãi tắm và ñiểm vui chơi cộng ñồng theo quy hoạch. Khoảng cách tối thiểu:
500m~1000m/ vị trí.
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- Tuyến ñường ngang vào bãi tắm nên ñi theo ñường ngang hiện trạng sẵn có,
chỉ nắn chỉnh cục bộ ñể ñảm bảo hạn chế ñền bù GPMB và ñảm bảo các yêu cầu kỹ
thuật của ñường.
- Trường hợp trong khu vực chưa có ñường cũ thì cần bổ sung tuyến kết nối tại
các vị trí phù hợp quy hoạch của từng ñịa phương.
- Giữa ranh giới 02 khu ñất giao cho các nhà ñầu tư liền kề nhau, nên chừa 01
tuyến ñường xuống biển ñể ñảm bảo tính tiếp cận cận dễ dàng cho nhân dân, du khách.
Dự kiến quy hoạch số ñường ngang kết nối từ ñường ven biển vào các bãi tắm
cộng ñồng như sau:

TT

Số lượng bãi tắm cộng
ñồng hiện trạng hoặc ñịnh
hướng quy hoạch

Số tuyến ñường QH
kết nối vào các bãi
tắm

(bãi tắm)

(tuyến)

Huyện Phong ðiền

05

06

Huyện Quảng ðiền

02

03

Thị xã Hương Trà

02

02

Huyện Phú Vang

11

13

Huyện Phú Lộc

07

05

Tổng cộng

27

29

ðịa bàn

Ghi chú: Vị trí tuyến và quy mô mặt cắt ngang các tuyến ñường QH kết nối ñến các
bãi tắm cộng ñồng lập theo Văn bản số 1207/UBND-XD ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh
TT-Huế và Văn bản số 1604/SXD-QHKT ngày 04/7/2019 của Sở Xây dựng tỉnh TT-Huế .

6. Giải pháp phân kỳ và thứ tự ưu tiên ñầu tư xây dựng tuyến ñường:
6.1. Tổng mức ñầu tư dự kiến: khoảng 6.547 tỷ ñồng.
6.2. Thời kỳ thực hiện quy hoạch: 2021~2030 (tầm nhìn ñến 2050).
6.3. Kế hoạch và thứ tự ưu tiên thực hiện:
a. Giai ñoạn 1 (2021~2025):
- Triển khai ñầu tư xây dựng ñoạn tuyến mới ñể nối thông tuyến QL49B hiện
hữu gồm:
+ ðoạn QL49B vượt qua cửa biển Thuận An, nối cầu Tam Giang (thuộc xã
Hải Dương, thị xã Hương Trà) ñến cầu Thuận An và ñập Hòa Duân (thuộc thị trấn
Thuận An, huyện Phú Vang): dài khoảng 9km. Trong ñó, có cầu qua cửa biển Thuận An
dự kiến khoảng 2,3km.
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+ ðoạn QL49B nối cầu Tư Hiền (thuộc xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc) ñến
ñường ven sông Bù Lu, thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc):
dài khoảng 9,3km.
b. Giai ñoạn 2 (2025~2030):
Triển khai ñầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng các ñoạn tuyến còn lại (ñoạn
tuyến ñập Hòa Duân - thị trấn Thuận An – xã Vinh Hiền và ñoạn từ Tỉnh lộ 22, xã
ðiền Hương, huyện Phong ðiền về ñến cầu Tam Giang hiện có thuộc xã Hải Dương,
thị xã Hương Trà).
c. Giai ñoạn 3 (2030~2050):
Triển khai ñầu tư xây dựng ñoạn tuyến ñường và hầm xuyên núi nối QL49B, xã
Lộc Bình, huyện Phú Lộc ñến Tuyến 2 ven biển Cảnh Dương (gần khu vực cổng
Resort Laguna) thuộc xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc: dài khoảng 4,0km.
7. Nội dung khác:
Các nội dung khác tại Quyết ñịnh số 1174/Qð-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2015
của Ủy ban nhân dân tỉnh không trái với các nội dung trên ñược giữ nguyên.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện quy hoạch:
1. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh, UBND
cấp huyện và các ñơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung sau:
a) Tổ chức công bố “ðiều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh
Thừa Thiên Huế ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030”.
b) Tham mưu, ñề xuất với UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý quy hoạch
phát triển giao thông vận tải, các cơ chế, chính sách nhằm thúc ñẩy phát triển hệ
thống giao thông vận tải phù hợp với ñiều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
c) Theo dõi, xây dựng các chương trình, nhiệm vụ, ñề án, dự án và tổ chức thực
hiện quy hoạch.
d) Chỉ ñạo, hướng dẫn các ñơn vị, doanh nghiệp giao thông vận tải thực hiện
xây dựng hạ tầng mạng lưới và cung cấp dịch vụ giao thông vận tải trên ñịa bàn tỉnh
theo ñúng quy hoạch.
e) Chủ ñộng liên hệ với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, Ngành liên quan ñể
tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các chương trình, ñề án của Chính phủ, ngành
giao thông vận tải trên ñịa bàn tỉnh theo ñúng quy ñịnh.
2. Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện căn cứ nội dung quy
hoạch này, phối hợp với Sở giao thông vận tải thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của
quy hoạch phát triển giao thông vận tải, ñảm bảo tính thống nhất, ñồng bộ với
quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
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ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác
tại Quyết ñịnh số 1174/Qð-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân
tỉnh không trái với các nội dung trên ñược giữ nguyên.
ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở Kế hoạch và ðầu tư,
Giao thông vận tải; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,
thị xã, thành phố Huế; Giám ñốc các doanh nghiệp giao thông vận tải hoạt ñộng trên
ñịa bàn tỉnh, Thủ trưởng các ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

Phụ lục:
Bảng thống kê phương án ðiều chỉnh Quy hoạch hướng tuyến ñường bộ ven biển tỉnh TT-Huế
(Kèm theo Quyết ñịnh số 3130/Qð-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Tên ñoạn tuyến ven biển
quy hoạch

(1)

(2)
ðoạn xã ðiền Hương xã Phong Hải (từ vị trí
giáp ranh tỉnh Q.Trị ñến
xã Phong Hải, huyện
Phong ðiền, TT-Huế)
ðoạn xã ðiền Hương ñầu xã ðiền Lộc (huyện
Phong ðiền)

1

1.1

1.2

ðoạn ñầu xã ðiền Lộc thôn Hải Nhuận, xã
Phong Hải (huyện Phong
ðiền)

Chiều dài tuyến
QH ñiều chỉnh
(km)

Hướng tuyến ñường ven biển quy
hoạch ñiều chỉnh

(3)

(4)

Mặt cắt tuyến ven biển
quy hoạch ñiều chỉnh
(Gð hoàn thiện)
(5)

13,0

5,6

7,4

Không ñiều chỉnh.
Giữ nguyên QH ñã duyệt
(ði theo tuyến TL22 hiện có)

B=36m=5+10,5+5+10,5+5

ðiều chỉnh ñi theo hướng tuyến
mới
B=36m=5+10,5+5+10,5+5
(ði vào giữa TL22 và QL49B.
Tim tuyến cách bờ biển TB
khoảng 1km
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(1)

(2)
ðoạn Phong Hải (huyện
Phong ðiền) - cầu Tư
Hiền, xã Vinh Hiền
(huyện Phú Lộc)
ðoạn thôn Hải Nhuận,
xã Phong Hải (huyện
Phong ðiền) - thôn Vĩnh
Tu, xã Quảng Ngạn,
huyện Quảng ðiền
ðoạn thôn Vĩnh Tu (xã
Quảng
Ngạn,
huyện
Quảng ðiền) - cầu Tam
Giang (xã Hải Dương)

2

2.1

2.2

2.3

ðoạn cầu Tam Giang (xã
Hải Dương) - nút giao
QL49A và ñường cầu
Thuận An (TT Thuận An,
huyện Phú Vang)

Chiều dài tuyến
QH ñiều chỉnh
(km)

Hướng tuyến ñường ven biển quy
hoạch ñiều chỉnh

(3)

(4)

Mặt cắt tuyến ven biển
quy hoạch ñiều chỉnh
(Gð hoàn thiện)
(5)

68,6

7,5

8,0

7,8

ðiều chỉnh ñi theo hướng tuyến
mới.
(ði vào giữa TL22 và QL49B. B=36m=5+10,5+5+10,5+5
Tim tuyến cách bờ biển TB khoảng
650m)
Không ñiều chỉnh.
Giữ nguyên QH ñã duyệt
(ði theo QL49B hiện có)

B=36m=5+10,5+5+10,5+5

B=26m= 4+8+2+8+4
ði theo tuyến mới ven phá Tam
Riêng ñoạn tuyến trùng
Giang, xã Hải Dương + XD cầu vượt
phạm vi QH xây dựng cầu
qua cửa biển Thuận An (dài khoảng
qua cửa biển Thuận An:
2,3km) ñể nối về nút giao QL49A và
Bcầu=20m=2.5+15+2.5
ñường vào cầu Thuận An.
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Tên ñoạn tuyến ven biển
quy hoạch
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TT

Tên ñoạn tuyến ven biển
quy hoạch

Chiều dài tuyến
QH ñiều chỉnh
(km)

(1)

(2)

(3)

2.4

ðoạn từ nút giao QL49A
ñường cầu Thuận An (TT
Thuận An) - thôn Mai
Vĩnh, xã Phú Diên (huyện
Phú Vang)

14,1

2.5

2.6

ðoạn xã Phú Diên - xã
Vinh An (từ thôn Mai
Vĩnh ñến thôn An Bằng; xã
Vinh An, huyện Phú Vang)
ðoạn xã Vinh An – Vinh
Mỹ - Giang Hải (từ thôn
An Bằng, xã Vinh An,
huyện Phú Vang giáp xã
Giang Hải, huyện Phú Lộc)

13,5

3,3

Hướng tuyến ñường ven biển quy
hoạch ñiều chỉnh

Mặt cắt tuyến ven biển
quy hoạch ñiều chỉnh
(Gð hoàn thiện)
(4)
(5)
Gồm có 02 dạng sau:
- ðoạn từ nút giao
QL479A - ñập Hòa Duân
(nút 35 - nút 36):
Chỉ giới ñường ñỏ:
ðiều chỉnh ñi trùng QL49B hiện
B=36m=5+10,5+5+10,5+5
có và hướng tuyến dự án nâng cấp
mở rộng QL49B ñã ñược bộ GTVT
- ðoạn ñập Hòa Duân nút
phê duyệt năm 2010
giao QL49B, thôn Kế Sung
xã Phú Diên (nút 36 - nút
48):
Chỉ giới ñường ñỏ:
B=26m= (4+8+2+8+4).
ðiều chỉnh ñi theo hướng tuyến
mới
B=36m=5+10,5+5+10,5+5
(Tim tuyến QH mới cách bờ biển
TB 1km)
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ðiều chỉnh ñi theo hướng tuyến
mới
B=36m=5+10,5+5+10,5+5
(Tim tuyến mới cách bờ biển TB
250m).
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(1)

(2)
ðoạn xã Giang Hải - cầu
Tư Hiền (từ Thôn 3, xã
Giang Hải, huyện Phú Lộc
ñến cầu Tư Hiền, xã Vinh
Hiền, huyện Phú Lộc)
ðoạn cầu Tư Hiền - Lộc
Bình - Bù Lu - Cảnh
Dương
ðoạn cầu Tư Hiền - xã
Lộc Bình

2.7

3
3.1

3.2

ðoạn xã Lộc Bình - ñường
ven sông Bù Lu, xã Lộc
Thủy

Chiều dài tuyến
QH ñiều chỉnh
(km)

Hướng tuyến ñường ven biển quy
hoạch ñiều chỉnh

(3)

(4)

8,2

Mặt cắt tuyến ven biển
quy hoạch ñiều chỉnh
(Gð hoàn thiện)
(5)

ðiều chỉnh ñi theo hướng tuyến
mới khoảng 5.2km + ñi trùng 3,0km
B=36m=5+10,5+5+10,5+5
tuyến dự án QL49B ñang thi công
nâng cấp, mở rộng

13,7

5,3

4,0

ðiều chỉnh ñi trùng tuyến QL49B
hiện có
QH ñiều chỉnh hướng tuyến theo
2 giai ñoạn:
- Gð1(2021~2030): ði theo
hướng tuyến mới dài 4km (băng qua
sườn núi Lộc Bình ñể nối vào ñường
ven sông Bù Lu thuộc KKT CMâyLCô).
- Gð2 (2030~2050): XD ñường +
hầm xuyên núi nối từ xã Lộc Bình Tuyến 2 ven biển Cảnh Dương hiện
có, khu vực gần cổng Resort Laguna.

B = 20m = 3+14+3
Riêng ñoạn cuối tuyến
trùng phạm vi ranh giới
Quy hoạch chi tiết Xây
dựng ñô thị Chân Mây tỷ
lệ 1/2000 ñã phê duyệt
(thuộc Khu KKT-CM
Lăng Cô): Bố trí mặt cắt
ngang tuyến ñường bộ ven
biển tuân theo mặt cắt
ñường quy hoạch chi tiết
xây dựng ñô thị Chân Mây
TL 1/2000 ñã ñược phê
duyệt.
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TT

Tên ñoạn tuyến ven biển
quy hoạch

Chiều dài tuyến
QH ñiều chỉnh
(km)

Hướng tuyến ñường ven biển quy
hoạch ñiều chỉnh

(1)

(2)

(3)

(4)

3.3

ðoạn ñường ven sông Bù
Lu - Cù Dù – Cảnh Dương

4,4

Hướng tuyến theo ñường ven
sông Bù Lu hiện hữu (thuộc ñịa phận
Khu Kinh tế Chân Mây-Lăng Cô)

4

ðoạn Cảnh Dương –
ðông An – QL1A - TT
Lăng Cô – ñèo Hải Vân
(giáp TP ðà Nẵng)

28,1

Hướng tuyến tuân theo QH của
Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô ñã
duyệt

5

Tổng cộng
(04 ñoạn)

117

Mặt cắt tuyến ven biển
quy hoạch ñiều chỉnh
(Gð hoàn thiện)
(5)
Tuân theo mặt cắt quy
hoạch các tuyến ñường của
Khu KKT-CM Lăng Cô ñã
ñược phê duyệt
Tuân theo mặt cắt quy
hoạch các tuyến ñường của
Khu KKT Chân Mây Lăng Cô ñã ñược phê
duyệt

Ghi chú:
Chi tiết hướng tuyến và mặt cắt từng phân ñoạn tuyến ñường bộ ven biển sau QH ñiều chỉnh có bản vẽ mặt bằng kèm theo.
Trong ñó:
- Chiều dài ñoạn ñi trùng QL49B: 22,6km.
- Chiều dài ñoạn ñi trùng TL22: 5,6 km
- Chiều dài ñoạn tuyến mới hoàn toàn: 56,3 km
- Chiều dài ñoạn tuyến ñi trùng ñường hiện có trong KKT Chân Mây - Lăng Cô: 4,4+28,1 = 32,5 Km./.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 23/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 12 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về việc phát ñộng phong trào thi ñua thực hiện thắng lợi
Kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, là năm ñầu thực hiện Nghị quyết ðại hội lần
thứ XVI ðảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm
2021-2025, là năm tiếp tục thực hiện các mục tiêu Quy hoạch phát triển kinh tế - xã
hội ñến năm 2030, Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về
xây dựng Thừa Thiên Huế ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2045.
ðể thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, ñưa phong
trào thi ñua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm mang lại hiệu quả
thiết thực, tạo ñộng lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Thừa Thiên
Huế phát triển nhanh, mạnh và bền vững, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành,
ñoàn thể, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, ñơn vị ñóng trên ñịa bàn tỉnh:
1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chị thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ
Chính trị về việc “tiếp tục ñổi mới công tác thi ñua, khen thưởng”, quán triệt sâu sắc
Lời kêu gọi thi ñua ái quốc của Chủ tịch Hồ chí Minh và các chủ trương, chính sách
của ðảng, Nhà nước về công tác thi ñua, khen thưởng, phát huy vai trò lãnh ñạo,
chỉ ñạo của cấp ủy, chính quyền gắn với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận ñộng
“ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong
ñó chú trọng ñổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào
thi ñua nhằm nâng cao chất lượng có hiệu quả trong công tác thi ñua, khen thưởng ñể
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch
5 năm (2021 - 2025).
2. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi ñua yêu nước
năm 2021 gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết ðại hội lần
thứ XVI ðảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong ñó, tập trung chỉ ñạo các phong trào
thi ñua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát ñộng: phong trào “Cả nước chung tay
xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”;
phong trào thi ñua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không ñể ai bị bỏ lại phía sau”;
phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi ñua thực hiện văn hóa công sở”, gắn với
phong trào thi ñua “ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, ñạo ñức, phong cách
Hồ Chí Minh” và phong trào thi ñua do Tỉnh phát ñộng như “Toàn dân xây dựng
Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải”; “Ngày chủ nhật xanh - Hãy
hành ñộng ñể Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”; “Nói không với túi ni lông
và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”; “Huế - bốn mùa hoa”, “Làm cho Huế ñẹp hơn...”
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Kết hợp vận ñộng di dân Khu vực I kinh thành Huế. Tuyên dương, tôn vinh những
ñiển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu có nhiều cống hiến trong lao ñộng và
học tập theo phương châm "Tìm người ñể tôn vinh". Tiếp tục thực hiện vinh danh
Công dân tiêu biểu, tuyên dương học sinh Danh dự toàn trường, suy tôn Sáng kiến vì
cộng ñồng.
3. Quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của
Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2030, tầm nhìn
ñến năm 2045, huy ñộng mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế
nhanh và bền vững, phấn ñấu xây dựng Thừa Thiên Huế ñến năm 2025 trở thành
thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố ñô
và bản sắc văn hóa Huế, với ñặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện
môi trường và thông minh.
4. Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tổ chức phát ñộng
phong trào thi ñua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ñịa phương, ñơn vị ñể thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, trong ñó tập trung chỉ ñạo và thực hiện tốt các
chương trình trọng ñiểm: Chương trình phát triển ñô thị (bao gồm Chương trình
di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh Thành Huế); Chương trình phát triển
hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp; Chương trình phát triển văn hóa,
du lịch - dịch vụ; Chương trình cải cách hành chính gắn liền với phát triển chính quyền
ñiện tử, dịch vụ ñô thị thông minh; Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là
nguồn nhân lực chất lượng cao; Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo
bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số.
5. Chủ ñộng và thực hiện quyết liệt có hiệu quả trong ñấu tranh, phòng ngừa
các loại tội phạm, diễn biến hòa bình của các thế lực thù ñịch, giảm thiểu về tại nạn
giao thông và các tệ nạn xã hội; ñảm bảo tốt về an ninh - chính trị và trật tự an toàn
xã hội trên ñịa bàn tỉnh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ñẩy lùi bệnh quan liêu,
tham nhũng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chỉ ñạo, ñiều hành và thực thi
công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ ñược giao;
quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.
6. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi ñua yêu nước của Chủ tịch
Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của ðảng, pháp luật của Nhà nước về thi ñua,
khen thưởng. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi ñua, khen thưởng; phát huy
vai trò lãnh ñạo, chỉ ñạo của cấp ủy, chính quyền và Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng
các cấp; công tác khen thưởng phải tập trung chỉ ñạo từ khâu ñề xuất, lựa chọn, phải
thật sự công khai, ñảm bảo ñúng quy trình, ñúng thành tích, ñúng ñối tượng và tiêu
chuẩn quy ñịnh, thành tích ñến ñâu khen thưởng ñến ñó; lưu ý khen thưởng người
trực tiếp lao ñộng sản xuất, cán bộ cơ sở, người công tác ở những lĩnh vực, ñịa bàn
khó khăn. Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng và nhân rộng các ñiển hình tiên tiến,
nhân tố mới, mô hình hiệu quả; kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các cá nhân,
tập thể ñiển hình tiên tiến gắn với cuộc vận ñộng “ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh”.
7. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt ñộng cụm, khối thi ñua từ tỉnh ñến cơ sở,
bảo ñảm việc sinh hoạt chuyên ñề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình giải pháp thiết thực,
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tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi ñua trên ñịa bàn tỉnh và cơ quan, ñơn vị,
ñịa phương, doanh nghiệp. Thường xuyên ñôn ñốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, ñánh
giá hiệu quả các phong trào thi ñua yêu nước trên cơ sở ñánh giá kết quả thực hiện
nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, ñơn vị.
8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ñoàn thể, các tổ chức chính trị
xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp ở các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ
với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối ñại ñoàn kết toàn dân trong
việc vận ñộng ñoàn viên, hội viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao ñộng và
các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi
ñua ñể phong trào thi ñua thực sự là ñộng lực tác ñộng tích cực trong thực hiện thắng
lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh năm 2021 và
kế hoạch 5 năm (2021 - 2025).
9. Sở Nội vụ (Ban Thi ñua - Khen thưởng) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra,
ñôn ñốc và thường xuyên báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện
Chỉ thị này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 24/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 12 năm 2020
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CHỈ THỊ
Về ñẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn liền với xây dựng
chính quyền ñiện tử, chuyển ñổi số và ñô thị thông minh
Trong thời gian qua, các sở, ban, ngành và UBND các cấp ñã tích cực triển
khai thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền ñiện
tử, dịch vụ ñô thị thông minh bước ñầu ñạt ñược một số kết quả nhất ñịnh: Hệ thống
quản lý văn bản và ñiều hành và Hệ thống thông tin một cửa ñiện tử ñược triển khai
ñến các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh ñến cấp huyện, cấp xã; ñã kết nối,
liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản và ñiều hành của tỉnh với Trục liên thông
văn bản quốc gia; Cổng dịch vụ công và một số dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 3 và 4
ñược triển khai phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; nhiều kế hoạch, dự án,
ñề án về Chính quyền ñiện tử, chuyển ñổi số ñã và ñang triển khai. Số lượng người
dân và tổ chức ñăng ký tài khoản ñiện tử, hồ sơ giao dịch trực tuyến, thanh toán
không dùng tiền mặt và tiếp nhận, trả hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích ñược
nâng lên. Qua ñó, ñã nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt ñộng của cơ quan Nhà nước
theo hướng công khai, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
Tuy nhiên, những năm qua, ứng dụng công nghệ thông tin, chính quyền ñiện
tử và chuyển ñổi số với công tác cải cách hành chính chưa thống nhất, ñồng bộ và
chưa thực hiện hoàn thành các mục tiêu theo chương trình, kế hoạch xây dựng Chính phủ
số, chuyển ñổi số quốc gia. Một số cơ quan, ñịa phương chưa hoàn thành việc triển
khai dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 3, 4 theo yêu cầu; số lượng người dân, tổ chức
ñăng ký: Tài khoản trực tuyến, hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và
giao dịch thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích còn thấp. Việc xây
dựng các cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ thông tin, ñường truyền phục vụ phát triển
Chính quyền ñiện tử chậm ñược nâng cấp, chưa kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống
thông tin.
ðể ñẩy nhanh tiến ñộ xây dựng, phát triển chính quyền ñiện tử, chuyển ñổi số
và ñô thị thông minh gắn liền với công tác cải cách hành chính, hướng tới nền hành
chính hiện ñại, minh bạch, hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
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1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố Huế
- Chủ ñộng xây dựng, hoàn thiện và phát triển Chính quyền ñiện tử hướng tới
Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số của ngành, ñơn vị, ñịa phương mình
trong giai ñoạn 2021 - 2025 với mục tiêu: “4 không” (Làm việc không giấy tờ; Hội
họp không tập trung; Dịch vụ công không gặp mặt; Thanh toán không tiền mặt) và
“một có” (Dữ liệu có chuyển ñổi số). ðổi mới phương thức làm việc, phục vụ, lấy
người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước
ño quan trọng trong phát triển Chính quyền ñiện tử; bảo ñảm gắn kết chặt chẽ, ñồng
bộ ứng dụng công nghệ thông tin, xem ñây là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc ñẩy cải
cách hành chính.
- ðổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo
hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không gắn với ñịa giới hành chính, ñẩy mạnh
ứng dụng CNTT, cắt giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.
- Xây dựng Kế hoạch và ñẩy mạnh triển khai thực hiện các ứng dụng công nghệ
thông tin do Trung ương triển khai; các nhiệm vụ ñược giao tại các kế hoạch, ðề án
của UBND tỉnh: Kế hoạch cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền ñiện
tử, dịch vụ ñô thị thông minh hàng năm; “Chương trình chuyển ñổi số của tỉnh ñến
năm 2025 tầm nhìn ñến 2030” theo Quyết ñịnh số 1957/Qð-UBND ngày 31/7/2020;
Chương trình Chuyển ñổi số ñến năm 2025 theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày
21/10/2020; ðề án “Phát triển dịch vụ ñô thị thông minh trên ñịa bàn tỉnh ñến năm
2020 ñịnh hướng ñến năm 2025”; ðề án “Thúc ñẩy hoạt ñộng thanh toán không dùng
tiền mặt trên ñịa bàn tỉnh ñến năm 2025”. Phấn ñấu Thừa Thiên Huế là một trong
năm ñịa phương dẫn ñầu cả nước về triển khai ứng dụng: Thực hiện bảo hiểm xã hội
số, cấp thẻ căn cước công dân, hóa ñơn ñiện tử, xử phạt vi phạm hành chính qua hệ
thống giám sát, vận hành cơ sở dữ liệu công dân.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tập trung triển khai, hoàn thiện
và khai thác, sử dụng có hiệu quả, ñúng tiến ñộ các hệ thống thông tin dùng chung
của tỉnh ñã và ñang ñược triển khai, gồm: Hệ thống quản lý văn bản và ñiều hành;
Hệ thống thông tin báo cáo; Hệ thống Cổng/trang thông tin ñiện tử; Hệ thống Hội
nghị truyền hình trực tuyến; Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa ñiện tử
gắn với triển khai xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 3 và 4 bảo ñảm các
chức năng theo quy ñịnh, kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Xây dựng
Cổng thông tin dữ liệu mở ñể chia sẻ dữ liệu cho cộng ñồng phục vụ phát triển chính
quyền số, phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.
- Tập trung triển khai chuyển ñổi số trong dịch vụ công, trước hết là áp dụng e-form
(biểu mẫu ñiện tử), ñảm bảo tối thiểu 20% thông tin của công dân, tổ chức ñược tự
ñộng nhập vào e-form khi nộp hồ sơ trực tuyến, làm cơ sở ñể hình thành, hoàn thiện
các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo hướng từ phân tán ñến tập trung. Trong quá
trình triển khai cần ưu tiên chọn lựa các dịch vụ công phát sinh nhiều, thực hiện từ
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“ñiểm ñến diện”. Có các giải pháp khuyến khích công dân, tổ chức tham gia nộp hồ
sơ trực tuyến ñể tiết kiệm chi phí, công sức trong chuyển ñổi số.
- Thành lập hoặc kiện toàn Ban Chỉ ñạo xây dựng Chính quyền ñiện tử và
chuyển ñổi số, ñô thị thông minh do Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các
huyện, thị xã, thành phố làm Trưởng ban; bố trí nguồn nhân lực và kinh phí cho việc
xây dựng Chính quyền ñiện tử, tạo lập dữ liệu, chuyển ñổi số, ñầu tư trang thiết bị,
nâng cấp chất lượng, dung lượng ñường truyền, hạ tầng cơ sở cấp xã; ñảm bảo an toàn
thông tin tại cơ quan, ñơn vị, ñịa phương.
- ðịnh kỳ trước ngày 15 của tháng cuối quý, báo cáo tình hình thực hiện và
phản ánh các khó khăn, vướng mắc, ñề xuất kiến nghị trong thực hiện nhiệm vụ xây
dựng chính quyền ñiện tử gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình UBND
tỉnh ñể báo cáo Chính phủ theo quy ñịnh tại Khoản 23, Mục V Nghị quyết số 17/NQCP ngày 07/3/2019 của Chính phủ.
2. Sở Thông tin và Truyền thông
- Tích cực triển khai chương trình truyền thông ñể nâng cao nhận thức, thay
ñổi thói quen, hành vi, tạo sự ñồng thuận của người dân, doanh nghiệp về phát triển
chính quyền ñiện tử của tỉnh. Tuyên truyền, phố biến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp
sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 3, 4, sử dụng ứng dụng Hue-S kết hợp thanh toán
không dùng tiền mặt.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính tham mưu, ñề xuất
UBND tỉnh ñầu tư, nâng cấp và duy trì, quản lý các hệ thống thông tin dùng chung và
hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh ñể ñẩy nhanh tiến ñộ xây dựng, phát triển Chính quyền
ñiện tử và chuyển ñổi số, ñô thị thông minh; phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin
tỉnh hoàn thiện Cổng dịch vụ công tỉnh, Hệ thống thông tin Một cửa ñiện tử tỉnh kết nối,
tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, ñảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu theo
Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ và hoàn thiện, áp dụng hệ thống
e-form ñối với các loại giấy tờ phổ biến của công dân, tổ chức khi giải quyết thủ tục
hành chính.
- Hoàn thiện Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của
người dân, doanh nghiệp bảo ñảm có một ñầu mối theo dõi, giám sát, tích hợp với
các hệ thống thông tin của các sở, ngành, ñịa phương, bảo ñảm mọi ý kiến của người dân,
doanh nghiệp ñược gửi, nhận hoàn toàn trên môi trường mạng.
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư và các cơ quan liên quan tham mưu
UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách ñể thu hút, huy ñộng các nguồn lực
tham gia xây dựng Chính quyền ñiện tử.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt ñộng của Cổng Dịch vụ công,
Hệ thống thông tin một cửa ñiện tử tỉnh sau khi Văn phòng Chính phủ ban hành Quy chế
hoạt ñộng của Cổng Dịch vụ công quốc gia.
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- Tham mưu Ban Chỉ ñạo xây dựng Chính quyền ñiện tử, chuyển ñổi số và ñô thị
thông minh tỉnh làm việc với các sở, ban, ngành, ñịa phương nhằm tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc trong việc triển khai xây dựng Chính quyền ñiện tử, chuyển ñổi số.
3. Sở Nội vụ
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các chương trình hành ñộng, kế hoạch về
công tác cải cách hành chính giai ñoạn 2021-2030 và hàng năm; trong ñó, trọng tâm
là cải cách hành chính gắn với xây dựng, phát triển chính quyền ñiện tử, dịch vụ ñô thị
thông minh.
- Hoàn thiện công tác cập nhập dữ liệu hồ sơ công chức, viên chức trong toàn tỉnh.
Liên thông Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức quốc gia.
- Ưu tiên bố trí trong kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng hàng năm các lớp tập huấn
nâng cao kỹ năng, kiến thức công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền ñiện tử cho
ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông
tham mưu quy ñịnh, hướng dẫn về tiêu chuẩn trình ñộ, năng lực và chế ñộ, chính sách
ñối với công chức, viên chức ñảm nhận vị trí việc làm công nghệ thông tin, ñảm bảo
năng lực triển khai xây dựng Chính quyền ñiện tử.
4. Sở Tài chính
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, ñịa phương tham mưu UBND tỉnh phân bổ
ngân sách xây dựng Chính quyền ñiện tử, chuyển ñổi số.
- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế bố trí nguồn kinh phí
bảo ñảm dịch vụ bưu chính công ích, mua sắm trang thiết bị phù hợp ñể phục vụ
công tác tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến; ưu tiên thực hiện ñầu tư,
nâng cấp ñường truyền, máy tính, thiết bị cho các ñơn vị cấp xã.
5. Văn phòng UBND tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, ñịa phương tham mưu UBND tỉnh các
giải pháp, công nghệ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công trực
tuyến ñể ñẩy mạnh số lượng, chất lượng dịch vụ công trực tuyến góp phần vào
chuyển ñổi số trong dịch vụ công.
- Phối hợp với Bưu ñiện tỉnh trong việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp
sử dụng dịch vụ công trực tuyến bảo ñảm gia tăng số lượng hồ sơ giải quyết trên
môi trường mạng; triển khai thí ñiểm mô hình thu phí, lệ phí trực tiếp, trực tuyến tại
Bộ phận một cửa hiện ñại cấp xã.
6. ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế và các cơ quan
báo chí trên ñịa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác truyền thông, thông tin ñể phổ biến
cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết và tham gia hưởng hứng trong quá trình
xây dựng, phát triển Chính quyền ñiện tử, chuyển ñổi số và ñô thị thông minh của tỉnh.
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7. ðề nghị Giám ñốc Công an tỉnh, Giám ñốc BHXH tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh
xây dựng phương án, kế hoạch ñể thực hiên cấp thẻ căn cước công dân, vận hành
cơ sở dữ liệu công dân, chủ trương khám chữa bệnh không mang theo Thẻ BHYT,
bảo hiểm xã hội số (VssID), 100% doanh nghiệp sử dụng hóa ñơn ñiện tử trước
tháng 6 năm 2021.
8. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các thành viên Ban
Chỉ ñạo xây dựng Chính quyền ñiện tử, chuyển ñổi số và ñô thị thông minh tỉnh và
Tổ giúp việc Ban Chỉ ñạo theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, ñôn ñốc các cơ quan, ñơn vị,
ñịa phương thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ tại Chỉ thị này, kịp thời báo cáo UBND tỉnh.
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,
thành phố Huế nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị này, xem ñây là một trong
những nhiệm vụ trọng tâm và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả
thực hiện./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 25/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 12 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về bảo ñảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19
trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên ñán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021
Năm 2020, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc quyết tâm thực hiện
thành công mục tiêu kép là tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã
hội; các cấp ủy, chính quyền ñịa phương, các ban ngành, ñoàn thể, tổ chức chính
trị - xã hội cùng với sự ñồng thuận của người dân trong việc thực hiện các giải pháp
bảo ñảm trật tự, ATGT, kiềm chế tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông
trong cộng ñồng; do ñó, tai nạn giao thông trên ñịa bàn tỉnh ñã ñược kéo giảm trên cả
03 tiêu chí so với năm 2019, cụ thể: Trong năm 2020 toàn tỉnh xảy ra 285 vụ, làm
chết 149 người, bị thương 216 người, thiệt hại tài sản khoảng 2.300 triệu ñồng; So với
năm 2019 giảm 67 vụ (-19%), giảm 40 người chết (-21%), giảm 65 người bị thương (-23%).
Về nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông chủ yếu là do người tham gia giao
thông không chấp hành nghiêm túc các quy ñịnh pháp luật về an toàn giao thông như:
sử dụng rượu, bia vượt quá nồng ñộ quy ñịnh; ma túy; chạy quá tốc ñộ; ñi sai
phần ñường, làn ñường; thiếu chú ý quan sát; ñặc biệt là ñối tượng thanh thiếu niên
ñiều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm; tai nạn xảy ra trên ñịa bàn khu vực ñô thị và
nông thôn tăng cao... Công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về trật tự,
an toàn giao thông, trật tự ñô thị có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa kiên quyết, làm giảm
hiệu quả, hiệu lực công tác.
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ
về tăng cường bảo ñảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai ñoạn 2019 - 2021
gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch Năm ATGT 2021 với chủ ñề
“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo ñảm trật tự an toàn giao thông”
mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết” và Công ñiện số 1711/Cð-TTg ngày
07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bảo ñảm trật tự ATGT gắn với phòng,
chống dịch COVID - 19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên ñán Tân Sửu và lễ hội
Xuân 2021. ðể bảo ñảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho nhân dân vui ñón
Tết Nguyên ñán Tân Sửu và Lễ hội xuân, kiềm chế tai nạn giao thông ngay từ ñầu
năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, ñoàn thể
và các ñịa phương theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ ñược giao chỉ ñạo, phối hợp
và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp tình hình của cơ quan, ñơn vị,
ñịa phương với các nội dung sau:
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1. Công an tỉnh:
- Xây dựng kế hoạch, mở ñợt cao ñiểm ra quân tuần tra kiểm soát, bảo ñảm trật
tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT
ñường bộ, ñường sắt, ñường thủy dịp Tết Dương lịch, Tết nguyên ñán Tân Sửu và lễ hội
xuân năm 2021; có phương án vừa bảo ñảm an toàn giao thông ñối với phương tiện
vận tải hành khách từ các tỉnh, thành phố ñến Thừa Thiên Huế vừa bảo ñảm tuyệt ñối
an toàn phòng dịch Covid-19 cho lực lượng thực thi nhiệm vụ và người dân.
- Chỉ ñạo các lực lượng ñẩy mạnh tuần lưu, tuần tra, kiểm soát trên các tuyến
giao thông trọng ñiểm (QL, Tỉnh lộ, ñường sắt, ñường nội thành nội thị và ñường liên thôn,
liên xã); rà soát, phân loại, tập trung xử lý các ñối tượng, loại phương tiện, ñịa bàn là
nguyên nhân chính xảy ra nhiều vụ tai nạn trong 05 năm vừa qua (2016-2020); kiểm tra
các ñiều kiện kinh doanh, bảo ñảm an toàn cho phương tiện, người ñiều khiển
phương tiện giao thông (gồm cả ñường thủy nội ñịa tại các bến khách ngang sông,
bến hành khách); tổ chức ký cam kết bảo ñảm an toàn giao thông cho các doanh nghiệp
vận tải, lái xe kinh doanh vận tải trên ñịa bàn.
- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Chi cục quản lý ñường bộ II.06 ñề xuất
các giải pháp trong tổ chức giao thông, xử lý khắc phục ngay các ñiểm ñen, ñiểm
tiềm ẩn tai nạn giao thông; xử lý nghiêm các ñơn vị thi công trên ñường bộ ñang khai
thác mà không thực hiện ñầy ñủ các biện pháp bảo ñảm an toàn; có phương án tổ chức,
ñiều tiết giao thông, sẵn sàng giải toả, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông;
chú trọng tập trung trên các tuyến giao thông trọng ñiểm, các ñiểm tổ chức lễ hội, chợ hoa,
chợ tết, các bến xe, bến thuyền, nhà ga, sân bay, bến cảng, các ñiểm ñang thi công
thường xảy ra ùn tắc giao thông.
2. Sở Giao thông vận tải:
- Xây dựng và triển khai kế hoạch vận tải phục vụ kỳ nghỉ Tết và Lễ hội Xuân 2021;
yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, các bến xe huy ñộng tối ña phương tiện bảo ñảm
tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật ñáp ứng nhu cầu ñi lại nhân dân, ứng dụng công nghệ
thông tin trong việc quản lý, bán vé, nâng cao chất lượng dịch vụ, niêm yết công khai
giá vé theo tuyến, thời gian và loại hình dịch vụ; tuân thủ nghiêm ngặt các quy ñịnh
và chỉ ñạo về phòng, chống dịch Covid-19, ñặc biệt là tại các ñầu mối giao thông
chính, trên phương tiện vận tải hành khách công cộng, người ñiều khiển và nhân viên
phục vụ trên phương tiện;
Kiên quyết không ñể hành khách về quê ăn Tết chậm do thiếu phương tiện; dự phòng
phương tiện ñể kịp thời ñiều ñộng, giải tỏa hành khách trên phương tiện chở khách
quá tải bị xử lý; tổ chức cho các doanh nghiệp vận tải, lái phụ xe ký cam kết phục vụ
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hành khách thuận lợi, an toàn, văn minh; kiểm tra, ñôn ñốc các nhà Ga, bến xe chỉnh
trang, nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ hành khách. Tổ chức thực hiện có hiệu
quả việc niêm yết ñầy ñủ các thông tin về phòng, chống dịch Covid-19 tại các ñầu
mối giao thông (bến xe, nhà ga, sân bay, bến cảng…) và trên các phương tiện vận tải
công cộng. Chỉ ñạo các ñơn vị vận tải phối hợp các tổ chức ñoàn thể, các trường
ðại học, ban quản lý các KCN tổ chức các ñoàn xe phục vụ sinh viên, người lao ñộng
ở các tỉnh về quê ăn tết thuận lợi, bảo ñảm an toàn giao thông và phòng, chống dịch
Covid - 19 có hiệu quả.
- Tăng cường kiểm tra, chỉ ñạo các ñơn vị quản lý ñường bộ, ñơn vị thi công
khắc phục các ñiểm ñen, ñiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, nhất là kết cấu hạ tầng giao
thông do bị xuống cấp, hư hỏng trong các ñợt bão lụt vừa qua; hoàn thành công tác
nâng cấp, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông và các tuyến giao thông trọng
ñiểm ñảm bảo an toàn trước ngày 31/1/2021.
- Chỉ ñạo Trung tâm ðăng kiểm xe cơ giới ñường bộ nâng cao chất lượng
công tác kiểm tra, kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật phương tiện, cung cấp danh sách
phương tiện hết niên hạn sử dụng ñể các ngành chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm.
Tăng cường chia sẽ dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ôtô, thực hiện ñồng bộ
Quy chế phối hợp trao ñổi, xử lý thông tin thu ñược từ thiết bị cảm biến của Trung tâm
Giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính
trên ñịa bàn tỉnh.
- Chỉ ñạo Thanh tra giao thông ñẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
việc thực hiện các quy ñịnh về kinh doanh và ñiều kiện kinh doanh vận tải hành
khách; kiểm soát tải trọng xe; vận tải hành khách của các phương tiện thủy nội ñịa,
ñiều kiện bảo ñảm an toàn, phục vụ tại các bến khách ngang sông, bến thuyền du lịch
và các ñiểm tham quan, lễ hội; phối hợp ðội Thanh tra ñường sắt số 7 và các ñơn vị
quản lý ðường sắt ñảm bảo giao thông tại các ñường ngang không ñể xảy ra ùn tắc;
kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy trình công tác ñối với ñội ngũ nhân viên gác
ñường ngang, gác cầu ñề phòng xảy ra tai nạn do lỗi chủ quan; tổ chức phối hợp liên ngành
ñẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm bảo ñảm trật tự an toàn giao thông trong
các ñợt cao ñiểm.
3. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế:
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các biện pháp bảo ñảm trật tự an toàn
giao thông trên ñịa bàn, trên các tuyến giao thông phức tạp, nhất là các khu vực, vị trí
thường xảy ra tai nạn giao thông hoặc tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao,
ùn tắc giao thông; tổ chức phát ñộng, ra quân cao ñiểm bảo ñảm trật tự an toàn giao thông
ngay từ ñầu năm ñể tạo sự ñồng thuận, hưởng ứng của toàn xã hội.
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- ðẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông,
các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông bằng nhiều hình thức trên hệ thống
thông tin cơ sở xã, phường; ñưa nội dung công tác bảo ñảm trật tự an toàn giao thông
vào nội dung các chương trình, kế hoạch họp sơ kết, tổng kết của chính quyền và các
ñoàn thể; tập trung tuyên truyền cho ñối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, người lao
ñộng và các doanh nghiệp trên ñịa bàn; ñẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền bảo ñảm
trật tự an toàn giao thông tại các nơi diễn ra Lễ hội, khu vui chơi giải trí ở ñịa phương
gắn với chủ ñề Năm an toàn giao thông 2021 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi
pháp luật bảo ñảm trật tự an toàn giao thông” và bảo ñảm tuyệt ñối an toàn phòng,
chống dịch Covid-19 cho lực lượng thực thi nhiệm vụ và người dân.
- Tổ chức kiểm tra, rà soát và chỉ ñạo các ñơn vị thi công trên các tuyến ñường
giao thông ñang khai thác cam kết thực hiện các biện pháp ñảm bảo ATGT tại các dự án
ñang thi công thuộc ñịa bàn quản lý; hoàn trả mặt bằng, mặt ñường, lề ñường ñảm bảo
an toàn giao thông êm thuận trước khi nghỉ Lễ, ñón Tết; tập trung khắc phục, xử lý
các tuyến ñường bị hư hỏng xuống cấp do bão lụt thuộc ñịa phương quản lý ñể ñảm bảo
giao thông êm thuận, an toàn.
- Chỉ ñạo các lực lượng chức năng ở ñịa phương ra quân tuần tra, kiểm soát,
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông,
nhất là trên các tuyến ñường giao thông phức tạp, khu vực trọng ñiểm ñã xảy ra nhiều
vụ tai nạn trong năm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại các ñường ngang, lối ñi
công cộng không có người gác như: cố tình vượt qua ñường sắt khi có tàu ñến, dừng
ñỗ xe không ñúng phần ñường, không giữ khoảng cách an toàn; các vi phạm về chất lượng
dịch vụ, ñiều kiện kinh doanh vận tải hành khách ñường thủy nội ñịa và bảo ñảm an toàn
tại các bến thuyền du lịch, bến hành khách ngang sông.
- Gắn trách nhiệm ñối với người ñứng ñầu chính quyền, công an ñịa phương
cấp xã, phường, thị trấn, nhà Ga, bến xe và Ban quản lý các chợ, khu vực tổ chức lễ hội,
nơi họp chợ Tết, khu vui chơi, giải trí trong việc tổ chức các biện pháp nhằm bảo ñảm
trật tự an toàn giao thông, trật tự ñô thị trên ñịa bàn.
4. Sở Giáo dục - ðào tạo, ðại Học Huế:
- Xây dựng kế hoạch hành ñộng Năm ATGT 2021 trong hệ thống, cơ sở giáo dục
trên ñịa bàn tỉnh; tổ chức phát ñộng học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật
về trật tự ATGT năm học 2021-2022 và phát ñộng “Tháng cao ñiểm an toàn giao thông
cho học sinh ñến trường - tháng 9/2021”; chỉ ñạo các cơ sở giáo dục ñẩy mạnh tuyên
truyền, giáo dục kiến thức an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ Tết
dương lịch, Tết nguyên ñán và lễ hội xuân năm 2021 và trong các dịp cao ñiểm 30/4,
01/5/2021, dịp nghỉ hè năm học 2021-2022.
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- Chỉ ñạo các Trường ðại học chủ ñộng phối hợp với các doanh nghiệp vận tải
ñể hỗ trợ học sinh, sinh viên trong việc mua vé tàu, xe và tổ chức ñưa ñón học sinh,
sinh viên về quê nghỉ Lễ, ñón Tết và trở lại trường học ñảm bảo an toàn; bố trí thời
gian cho sinh viên các trường ñại học, cao ñẳng nghỉ Tết và trở lại trường phù hợp,
giảm áp lực giao thông trước và sau Tết Nguyên ñán.
5. Sở Thông tin và Truyền thông:
Chỉ ñạo, phối hợp các cơ quan thông tấn, báo, ñài ở Trung ương, ñịa phương nâng cao
hiệu quả các giải pháp thông tin tuyên truyền về bảo ñảm trật tự an toàn giao thông
gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên ñán Tân Sửu
và Lễ hội xuân 2021; trọng tâm trên hệ thống phát thanh, truyền hình, tuyên truyền
trực quan, tuyên truyền lưu ñộng, hệ thống loa phóng thanh xã, phường, phát huy lợi thế
của các trang mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền, trong ñó; tập trung tuyên
truyền, phổ biến Luật Giao thông ñường bộ sửa ñổi, Luật Phòng chống tác hại của
rượu, bia; Nghị ñịnh 100/2019/Nð-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
giao thông vận tải ñường bộ và ñường sắt; Nghị ñịnh số 10/2020/Nð-CP ngày
17/01/2020 của Chính phủ quy ñịnh về kinh doanh và ñiều kiện kinh doanh vận tải
bằng ô tô và các nội dung liên quan với chủ ñề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi
pháp luật bảo ñảm trật tự an toàn giao thông” năm An toàn giao thông 2021.
6. Sở Y tế:
- Sở Y tế chỉ ñạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên ñịa bàn tỉnh tăng cường lực lượng,
phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và ñơn vị máu dự trữ ñể ñảm bảo
khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại
về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông.
- Chỉ ñạo các cơ sở y tế thực hiện kiểm tra chất ma tuý và nồng ñộ cồn ñối với
người vào cấp cứu do tai nạn giao thông; thống kê báo cáo số liệu về nạn nhân cấp cứu
vì tai nạn giao thông và tình hình vi phạm quy ñịnh nồng ñộ cồn, ma tuý ñể báo cáo cơ quan
chức năng liên quan ñể có biện pháp xử lý khi có yêu cầu. Có phương án ứng phó kịp thời,
hiệu quả khi phát sinh tình huống có người nhiễm virus Covid-19 tại các ñầu mối
giao thông và trên phương tiện vận tải công cộng.
7. 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:
ðẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, hướng dẫn các kỹ năng
và kiến thức phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông cho tập thể, cá nhân
ñược phân công theo dõi, quản lý; vận ñộng chấp hành nghiêm các quy ñịnh, chuẩn tắc
khi tham gia giao thông: ðã uống rượu bia - không lái xe; không phóng nhanh, vượt ẩu;
ñội mũ bảo hiểm ñạt chuẩn khi ñi mô tô, xe máy, xe ñạp ñiện; mặc áo phao khi ñi ñò;
rửa tay ñúng cách và mang khẩu trang khi tham gia giao thông,...; cảnh báo nguy cơ,
hậu quả, nguyên nhân tai nạn giao thông; chủ ñộng phối hợp với các cơ quan chức năng
tham gia cảnh giới, hướng dẫn giao thông, tổ chức chốt gác tại các ñiểm có nguy cơ
cao về tai nạn giao trên ñịa bàn, lĩnh vực ñược giao quản lý.
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8. Ban An toàn giao thông tỉnh
- Chủ trì, phối hợp kiểm tra, ñôn ñốc Ban ATGT các ñịa phương, các thành viên
Ban ATGT tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung chỉ ñạo tại Chỉ thị này.
- Giao Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh thường xuyên theo dõi, cập nhật
thông tin hàng ngày từ Công an tỉnh, Ban ATGT các ñịa phương về tình hình trật tự
an toàn giao thông, tai nạn giao thông ñể kịp thời tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND
tỉnh, lãnh ñạo các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.
Nhận ñược Chỉ thị này, yêu cầu các Sở, ban ngành, ñịa phương và các ñơn vị
liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện ñồng bộ các giải pháp
bảo ñảm trật tự, ATGT, kiềm chế tai nạn giao thông dịp Tết và lễ hội Xuân 2021 gắn với
việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19 phù hợp với ñiều kiện
thực tiễn của từng ngành, lĩnh vực, ñịa phương./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 26/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 12 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực
hoạt ñộng bộ máy quản lý nhà nước trên ñịa bàn tỉnh
Những năm qua, các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương trong tỉnh ñã tăng cường và
thực hiện khá nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; hiệu quả, hiệu lực hoạt ñộng
của bộ máy quản lý nhà nước trên ñịa bàn tỉnh ngày càng nâng lên. Tác phong, lề lối
làm việc, tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân của ñội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức có chuyển biến tích cực. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số
18-NQ/TW, số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
ñã thực sự ñem lại những kết quả rất tích cực, rõ nét trong toàn hệ thống. Tổ chức bộ máy
bên trong của một số sở, ban, ngành từng bước ñược sắp xếp tinh gọn, phù hợp; khắc
phục sự chồng chéo, trùng lắp giữa các cơ quan, ñơn vị; công tác tổ chức, quản lý các
ñơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục ñược ñổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả
hoạt ñộng...
Bên cạnh những kết quả ñạt ñược việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính
và nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt ñộng của bộ máy quản lý nhà nước trên ñịa bàn
tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Kỷ luật, kỷ cương hành chính trong một số
cơ quan hành chính chưa nghiêm; tiến ñộ thực hiện ý kiến chỉ ñạo của Ủy ban
nhân dân tỉnh tại một số cơ quan, ñơn vị vẫn chưa kịp thời; công tác kiểm tra, ñôn ñốc
việc thực hiện chưa ñược quan tâm ñúng mức, việc phát hiện vi phạm và xử lý chưa
kịp thời, vẫn còn tình trạng nể nang, bao che. Tác phong, lề lối làm việc, tinh thần,
thái ñộ phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa thực sự nghiêm
túc, vẫn còn trường hợp vi phạm giờ giấc làm việc, còn xảy ra tình trạng gây phiền
hà, sách nhiễu trong quá trình thực thi công vụ. Bộ máy của một số cơ quan vẫn còn
cồng kềnh, nhiều ñầu mối, mối quan hệ phối hợp của một số cơ quan, tổ chức chưa
thật sự rõ ràng; việc sắp xếp, ñổi mới các ñơn vị sự nghiệp công lập còn chậm, số ñơn vị
sự nghiệp chuyển sang cơ chế tự chủ kinh phí hoạt ñộng chưa nhiều.... Những tồn tại,
hạn chế trên ñã ảnh hưởng ñến kỷ luật, kỷ cương nền hành chính và hiệu quả,
hiệu lực hoạt ñộng bộ máy quản lý nhà nước của tỉnh.
ðể nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; hiệu quả, hiệu lực hoạt ñộng
bộ máy quản lý nhà nước trong các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh yêu cầu:
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1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai thực
hiện một số nhiệm vụ sau
a) Tổ chức quán triệt ngay các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị tới các cơ quan,
ñơn vị, bộ phận trực thuộc; cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng và xây dựng
chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị.
b) Tiếp tục ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức
thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 một số vấn ñề về tiếp tục ñổi mới,
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt ñộng hiệu lực, hiệu quả;
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục ñổi mới hệ thống tổ chức và
quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng của các ñơn vị sự nghiệp công
lập; các kế hoạch của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh thực hiện các Nghị quyết nêu trên gắn
với việc thực hiện tinh giản ñến năm 2021 tối thiểu 10% biên chế so với biên chế
ñược giao năm 2015.
c) Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị ñịnh số 107/2020/Nð-CP ngày
14/9/2020 của Chính phủ về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số
24/2014/Nð-CP ngày 04/4/2014 quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị ñịnh số 108/2020/Nð-CP của
Chính phủ về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 37/2014/Nð-CP
ngày 05/5/2014 quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị ñịnh số
62/2020/Nð-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế
công chức; Nghị ñịnh số 106/2020/Nð-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí
việc làm và số lượng người làm việc trong ñơn vị sự nghiệp công lập.
Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng biên chế viên chức, công chức và
số lượng người làm việc. Chấp hành nghiêm quy ñịnh của Nhà nước về tuyển dụng
công chức, viên chức, thuyên chuyển viên chức, công chức theo ñúng quy ñịnh của
pháp luật. Thực hiện việc ñiều chuyển, luân chuyển cán bộ lãnh ñạo cấp phòng trong
nội bộ cơ quan, trong hệ thống cơ quan cấp sở với cấp huyện, ưu tiên ñối với các
lĩnh vực tiếp xúc nhiều với công dân như: xây dựng, nhà ñất, tài chính, cán bộ,
tài nguyên...
d) Tiếp tục rà soát, tổ chức lại các ñơn vị sự nghiệp công lập theo hướng
giải thể các ñơn vị sự nghiệp công lập hoạt ñộng không hiệu quả; xem xét hợp nhất,
sáp nhập các ñơn vị cùng ngành, lĩnh vực và hoạt ñộng trên cùng một ñịa bàn; chuyển
các ñơn vị sự nghiệp hoạt ñộng có nguồn thu sang loại hình tự chủ một phần hoặc
toàn bộ kinh phí hoạt ñộng; ñẩy mạnh xã hội hóa ñể giảm biên chế sự nghiệp hưởng
lương từ ngân sách và giảm chi trực tiếp từ ngân sách cho các ñơn vị sự nghiệp;
chuyển các ñơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác ñang hoạt ñộng theo cơ chế tự
chủ toàn bộ sang loại hình công ty cổ phần khi có ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh tại
Quyết ñịnh số 31/2017/Qð-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu
chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển ñơn vị sự nghiệp công lập thành
công ty cổ phần.
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e) Tiếp tục ñổi mới phương thức chỉ ñạo, nâng cao chất lượng ñiều hành bằng
những việc làm cụ thể, có tính ñột phá ñể ñạt ñược hiệu quả thực chất hướng ñến nền
hành chính thân thiện, phục vụ, hiện ñại và hiệu quả, ñẩy mạnh xây dựng chính
quyền số theo phương châm "4 không 1 có" "Làm việc không giấy tờ - Hội họp
không tập trung - Dịch vụ công không gặp mặt - Thanh toán không dùng tiền mặt" và
1 có "Dữ liệu có chuyển ñổi số"; thực hiện thí ñiểm chứng thực ñiện tử tại cấp xã,
phường.
Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong
giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, ñặc biệt là các trường hợp tái
phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực
hiện nhiệm vụ ñược giao, ñặc biệt là các vấn ñề xã hội quan tâm.
g) Tăng cường trách nhiệm của người ñứng ñầu, ñổi mới phương thức lãnh ñạo,
ñiều hành; ñôn ñốc, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện
nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên ñới ñối với người
ñứng ñầu cơ quan, tổ chức, ñơn vị ñể xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc
quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà, vi phạm
quy tắc ứng xử trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp,
nhất là trong việc thực hiện các thủ tục cấp các loại giấy phép ñăng ký kinh doanh,
thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
ñất, cấp giấy phép xây dựng, ñăng ký hộ khẩu, cấp lý lịch tư pháp, tuyển dụng,
công chứng, chứng thực, khám chữa bệnh, lao ñộng - thương binh và xã hội....
Bố trí nguồn kinh phí bảo ñảm dịch vụ bưu chính công ích, mua sắm trang thiết bị
phù hợp ñể phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến; ưu tiên
thực hiện ñầu tư, nâng cấp ñường truyền, máy tính, thiết bị cho các ñơn vị cấp xã.
h) Thực hiện việc ñánh giá chất lượng, hiệu quả công việc và phân loại cán bộ,
công chức, viên chức theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh; xây dựng và tổ chức
triển khai ñánh giá, xếp loại hàng quý, năm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức,
viên chức tại cơ quan, ñơn vị. Loại khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức
không ñủ phẩm chất, năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm; nhũng nhiễu,
phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.
i) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành
chính bao gồm cả giám sát từ nhân dân; về văn hóa công sở; trách nhiệm và ñạo ñức,
văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.
2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng
a) Chấp hành nghiêm túc Chỉ thị này và Quy ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh về
ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng trong các
cơ quan hành chính và ñơn vị sự nghiệp công lập.
b) Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính tổ chức, kỷ cương và
trật tự hành chính, ñúng thẩm quyền. Thực hiện nghiêm túc công việc, nhiệm vụ ñược
giao, không ñể quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ ñược phân công.
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c) Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, ñơn vị, các
quy ñịnh về ñạo ñức, văn hóa giao tiếp, quy ñịnh trong văn hóa hội họp. Nghiêm cấm
sử dụng thời giờ làm việc ñể làm việc riêng; không hút thuốc lá trong phòng làm việc,
phòng họp, hội trường; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, ñồ uống có cồn trong giờ
làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không ñược ñánh bạc dưới mọi
hình thức. Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ñể nhũng nhiễu,
gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan ñến người dân và
doanh nghiệp. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật và không xem xét các
hình thức thi ñua, khen thưởng có cán bộ, công chức vi phạm.
3. Sở Nội vụ
a) Là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm ñôn ñốc,
theo dõi tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị này tại các cơ quan, ñơn vị,
ñịa phương.
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị có liên quan trong việc tham mưu,
ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống
chính trị và ñơn vị sự nghiệp công lập theo ñúng quy ñịnh. Báo cáo, ñề xuất Ủy ban
nhân dân tỉnh xem xét trách nhiệm của người ñứng ñầu cơ quan, ñơn vị và ñịa
phương chưa thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ
máy tinh gọn, hoạt ñộng hiệu lực, hiệu quả và ñổi mới hệ thống tổ chức và quản lý,
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt ñộng của các ñơn vị sự nghiệp công lập.
c) Triển khai có hiệu quả hoạt ñộng của Tổ Công tác về kiểm tra công vụ do
Giám ñốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng.
4. ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng Thông tin
ñiện tử tỉnh
ðẩy mạnh tuyên truyền, cổ ñộng các gương “ðiển hình tiên tiến”, “Người tốt,
việc tốt”, các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay mang lại hiệu quả cao trong công việc
của các cá nhân, tổ chức, ñơn vị; phát hiện, phản ánh kịp thời những hành vi nhũng
nhiễu, tiêu cực, vi phạm quy tắc ứng xử của ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức triển khai
và chỉ ñạo các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc
Chỉ thị này. Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 25/8/2018; Chỉ thị số
28/CT-UBND 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

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

Số: 27/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 12 năm 2020

CHỈ THỊ
Về biện pháp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ
tài chính - ngân sách nhà nước tỉnh năm 2021

Năm 2020, tình hình thiên tai và dịch bệnh, ñặc biệt là ñại dịch Covid-19 diễn
biến phức tạp, tác ñộng tiêu cực ñến mọi mặt ñời sống kinh tế - xã hội; các hoạt ñộng
sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, thương mại, vận tải, xuất nhập khẩu ñều
bị ñình trệ. Tuy nhiên, với nỗ lực vượt qua khó khăn của các cấp, các ngành, cộng
ñồng doanh nghiệp, nhân dân nên kết quả thu, chi NSNN cơ bản ñạt và vượt dự toán
HðND tỉnh giao: Thu NSNN trên ñịa bàn ñạt gần 8.800 tỷ ñồng, vượt 16% dự toán;
chi ñầu tư cho các dự án trọng ñiểm về cơ bản ñảm bảo mục tiêu nhiệm vụ chi theo
dự toán; chi thực hiện các chính sách, chế ñộ an sinh xã hội nói chung và chính sách
hỗ trợ khắc phục dịch bệnh Covid và khắc phục thiên tai nói riêng ñã ñược ñáp ứng
kịp thời, ñầy ñủ. Việc sắp xếp các nhiệm vụ chi phù hợp theo tiến ñộ thu NSNN ñã
ñược ñiều hành chặt chẽ, ñến cuối năm cân ñối thu chi ngân sách tỉnh ñược ñảm bảo.
Tuy nhiên, nhìn sâu vào công tác quản lý tài chính - ngân sách còn tồn tại
những hạn chế như chất lượng công tác xây dựng dự toán của các ngành, các ñịa
phương chưa cao; trách nhiệm giải trình và thuyết minh dự toán của thủ trưởng các
ñơn vị chưa ñược chú trọng; việc phân bổ dự toán chi tiết của các ngành cho các ñơn
vị dự toán cấp dưới cũng như công tác quyết toán NSNN còn sai sót và chưa ñảm bảo
thời gian quy ñịnh; chi chuyển nguồn còn lớn chưa ñược khắc phục qua nhiều năm.
Dự báo thu NSNN thời gian ñến vẫn còn nhiều khó khăn như thiếu năng lực
sản xuất mới góp phần tăng nhanh các khoản thu NSNN; diễn biến dịch bệnh và thời tiết
rất khó lường, sẽ tác ñộng bất lợi ñến sự phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm
vụ thu chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2021 theo Nghị quyết của HðND tỉnh giao.
Nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý tài chính - ngân sách năm 2021,
tạo tiền ñề hoàn thành kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm ñã ñược HðND tỉnh
quyết ñịnh, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các
huyện, thị xã, thành phố Huế (gọi chung là các huyện) theo chức năng, nhiệm vụ
ñược giao tổ chức triển khai thực hiện các quy ñịnh về tài chính - ngân sách của
Chính phủ, các Nghị quyết của HðND tỉnh, ñồng thời tập trung thực hiện kịp thời, có
hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về tài chính - ngân sách sau:
1. Về phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm 2021:
- Các ñơn vị dự toán cấp I thuộc tỉnh thực hiện phân bổ, giao dự toán chi ngân
sách cho các ñơn vị cấp dưới phải khớp ñúng dự toán chi ñược UBND giao cả về
tổng mức và chi tiết theo từng nhiệm vụ chi; ưu tiên vốn thực hiện những nhiệm vụ
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quan trọng, cấp thiết ñã ñược UBND tỉnh giao và cả dự kiến kinh phí năm 2021 cho
những ñề án, nhiệm vụ sắp triển khai thuộc kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.
Năm 2021 là năm ñầu của thời kỳ ổn ñịnh trong việc giao quyền tự chủ tài chính
cho các ñơn vị sự nghiệp giai ñoạn 2021 – 2023, Thủ trưởng các ñơn vị dự toán cấp 1,
các ñơn vị sự nghiệp cộng lập các cấp cần thực hiện ngay việc rà soát, phân tích
ñánh giá kết quả hoạt ñộng và tình hình thu, chi tài chính từ tất cả các nguồn những
năm vừa qua; ñề xuất phân loại mức ñộ tự chủ tài chính theo quy ñịnh hiện hành cho
giai ñoạn mới, gửi cơ quan tài chính thẩm ñịnh trước ngày 12/01/2021.
- UBND tỉnh giao chi ngân sách huyện theo tổng mức dự toán và theo những
lĩnh vực chi chủ yếu: Chi ñầu tư phát triển, chi thường xuyên, dự phòng; trong ñó
giao mức tối thiểu ñối với chi lĩnh vực giáo dục và ñào tạo, dự phòng; ñảm bảo ưu
tiên mua sắm ñủ trang thiết bị thiết yếu nhất cho ngành giáo dục và thúc ñẩy cải cách
hành chính; các lĩnh vực còn lại trên cơ sở ñịnh hướng của UBND tỉnh, UBND huyện
trình HðND cấp huyện quyết ñịnh.
UBND các huyện thực hiện phân bổ chi tiết, giao dự toán cho các cơ quan, ñơn
vị trực thuộc, UBND xã, phường, thị trấn ñảm bảo theo ñúng mục tiêu, nội dung kinh
phí ñã ñược UBND tỉnh giao. UBND các huyện cần chủ ñộng cân ñối, bố trí ngân
sách cấp mình ñể bổ sung thêm kinh phí cho sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp bảo vệ
môi trường.
- Việc giao và phân bổ vốn ñầu tư phải phù hợp với Nghị quyết số 158/NQ-HðND
ngày 07/12/2020 của HðND tỉnh về kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà nước.
Yêu cầu UBND các huyện sử dụng nguồn thu tiền sử dụng ñất ñể thực hiện ñầu tư
xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, không sử dụng nguồn này ñể xây dựng trụ sở
các cơ quan ðảng, nhà nước, ñoàn thể; khi phân bổ cần ưu tiên thực hiện các dự án
giải phóng mặt bằng, ñầu tư tạo quỹ ñất bán ñấu giá, dự án tái ñịnh cư rồi mới bố trí
các nhiệm vụ ñầu tư phát triển khác. Nguồn thu tiền sử dụng ñất năm 2020 vượt lớn,
UBND các huyện phải báo cáo Thường trực HðND huyện phương án sử dụng tiền
vượt thu này theo hướng sử dụng tối thiểu 70% số vượt thu ñể ñầu tư các dự án phục vụ
tái ñịnh cư và tạo quỹ ñất bán ñấu giá, dành nguồn cùng với ngân sách tỉnh thúc ñẩy
ñầu tư các công trình giao thông lớn trên ñịa bàn sắp ñược triển khai.
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư ñể tổng hợp báo cáo
UBND tỉnh về tình hình và phương án sử dụng tiền sử dụng ñất của các huyện trong
tháng 02 năm 2021.
2. Về tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước:
Xác ñịnh mục tiêu phấn ñấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2021
từ 5 - 7% ñã ñược HðND tỉnh giao, ngay từ ñầu năm cần tập trung thực hiện tốt các
nhiệm vụ:
- Ngành Thuế tổ chức thực hiện tốt các Luật thuế và triển khai quyết liệt nhiệm vụ
thu ngân sách nhà nước ngay từ những tháng ñầu năm; quản lý chặt chẽ các khoản thu,
chống thất thu, chống chuyển giá, nhất là thu qua hình thức khoán; tăng cường công tác
quản lý kê khai thuế, ñảm bảo 100% tổ chức, cá nhân có hoạt ñộng sản xuất kinh doanh
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ñều ñược ñưa vào diện quản lý và kê khai nộp thuế; ñẩy mạnh công tác tuyên truyền,
hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc kê khai thuế; tập trung xử lý, thu hồi nợ ñọng thuế,
giao chỉ tiêu thu nợ, phương án xử lý nợ thuế và ñôn ñốc tổ chức thực hiện cho từng
Chi cục Thuế; ñôn ñốc thu kịp thời các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan
kiểm toán, kết luận của cơ quan thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật; tăng cường
công tác thanh tra, kiểm tra, ñặc biệt là các chuyên ñề chuyên sâu ñối với các doanh
nghiệp có tiềm ẩn rủi ro về trốn thuế, gian lận thuế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương,
nâng cao tinh thần trách nhiệm ñội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực
hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí; hiện ñại hóa công
tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính.
Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế tỉnh theo dõi chặt chẽ tình hình thu
NSNN hàng tháng ñể có giải pháp ñối với những khoản thu còn ñạt thấp; phối hợp
với Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành ñôn ñốc các chủ dự án có nguồn thu tiền
thuê ñất, tiền sử dụng ñất lớn nộp ngân sách trong năm 2021.
- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch
và ðầu tư, UBND các huyện và các ñơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch
và dự toán thu tiền sử dụng ñất 5 năm 2021 – 2025, có phân kỳ theo từng năm và
theo từng dự án, ñảm bảo khả thi cao làm cơ sở ñể lập kế hoạch ñầu tư công trung
hạn và tạo nguồn lực ñột phá về ñầu tư các công trình cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội,
nhất là các công trình hạ tầng giao thông có nhu cầu vốn ñặt biệt lớn sẽ phải thực hiện
trong 5 năm tới.
- Sở Tài nguyên và Môi trường, các Ban quản lý dự án, UBND các huyện tập trung
hoàn tất các thủ tục và ñôn ñốc việc ñầu tư hoàn chỉnh các khu quy hoạch ñấu giá ñất
ñể tăng thu cấp quyền sử dụng ñất; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy
hoạch, kế hoạch sử dụng ñất; tập trung giải quyết nhanh nhất các thủ tục về ñất ñai ñể
triển khai công tác ñấu giá quyền sử dụng ñất.
- UBND các huyện cần phân tích tình trạng thất thu, nợ ñọng thuế trên ñịa bàn
nhằm quản lý có hiệu quả, ñặc biệt là chống thất thu trong lĩnh vực cho thuê mặt
bằng; khai thác tốt các nguồn thu, hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm
2021 ñã ñược giao. Chỉ ñạo UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng, ban liên
quan thực hiện quản lý thu ñúng, thu ñủ và kịp thời các khoản thu theo ñúng chế ñộ
quy ñịnh.
- Cục Hải quan tạo ñiều kiện thuận lợi tối ña cho các hoạt ñộng xuất nhập khẩu,
giải quyết các vướng mắc phát sinh cho các doanh nghiệp một cách nhanh chóng.
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, rà soát các nguồn thu tiềm năng ñể có biện
pháp hỗ trợ khai thác thu; tăng cường chống thất thu, xử lý nợ thuế; công tác kiểm tra
sau thông quan, chống buôn lậu và gian lận thương mại ñi ñôi với việc ñẩy mạnh cải cách
thủ tục hành chính, hiện ñại hóa ngành hải quan.
3. Về tổ chức quản lý ñiều hành chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, ñúng quy ñịnh,
chống lãng phí:
a) Về chi ñầu tư:
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Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của UBND tỉnh về ñầu tư công năm 2021, trong
ñó lưu ý:
- Yêu cầu các ngành, các ñịa phương tập trung chỉ ñạo ñẩy nhanh tiến ñộ thực
hiện và giải ngân vốn ñầu tư công nguồn ngân sách nhà nước; tập trung tháo gỡ các
vướng mắc, rào cản trong quản lý ñầu tư và xây dựng, nhất là vướng mắc về giải
phóng mặt bằng, thủ tục cấp phép xây dựng, ñấu thầu,... tạo ñiều kiện thuận lợi tối ña
cho các chủ dự án. Theo dõi sát tiến ñộ triển khai và giải ngân các dự án ñầu tư trên
ñịa bàn; chủ ñộng ñề xuất cắt giảm, ñiều chuyển kế hoạch ñầu tư công vốn ngân sách
nhà nước từ các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có tiến ñộ giải ngân tốt
hơn nhằm sớm hoàn thành công trình ñưa vào sử dụng. Việc chi chuyển nguồn thực
hiện theo ñúng quy ñịnh của Luật ðầu tư công.
- Yêu cầu các chủ ñầu tư, Ban quản lý dự án ñược UBND tỉnh giao nhiệm vụ
quản lý và sử dụng nguồn vốn vay ODA, vay ưu ñãi nước ngoài:
+ Nghiêm túc thực hiện chế ñộ báo cáo của chương trình/dự án gửi Sở Tài chính,
Sở Kế hoạch và ðầu tư: ðịnh kỳ báo cáo tình hình giải ngân (mỗi 10 ngày/lần); ñịnh
kỳ báo cáo về nhu cầu thực hiện dự án (tháng, quý, năm); ñăng ký nhu cầu kế hoạch
và nhu cầu vốn hằng năm; kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm; kế hoạch tài chính
05 năm.
+ Hàng quý và chậm nhất 15 ngày trước khi ñến kỳ trả nợ theo quy ñịnh, Ban
quản lý dự án báo cáo Sở Tài chính về tình hình thực hiện dự án, các ñề nghị giải
ngân, số tiền giải ngân, tình hình nhận nợ và các nghĩa vụ tài chính của dự án ñể Sở
Tài chính có cơ sở tính toán lãi, phí và gốc phải trả nhằm bố trí ngân sách trả nợ cho
cơ quan cho vay lại.
b) Về chi thường xuyên:
Các Sở, ngành, UBND các huyện trong phạm vi quản lý của mình tổ chức triển
khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
- ðiều hành chi trong phạm vi dự toán ñược giao; chỉ ñề xuất ban hành chính
sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn ñảm bảo; các ngành,
các ñịa phương liên quan trước khi trình phê duyệt ñề án, nhiệm vụ cần dự kiến
nguồn lực kinh phí thực hiện và phải lấy ý kiến của cơ quan tài chính về khả năng
ñảm bảo nguồn kinh phí; chỉ trình phê duyệt ñề án, nhiệm vụ khi ñảm bảo ñược
nguồn kinh phí ñể thực hiện.
- Trong quá trình ñiều hành chi ngân sách, các ñịa phương cần lưu ý lượng thu
ñể chi, dự phòng ngân sách ñủ lớn ñể ứng phó với các tình huống thiên tai, dịch bệnh.
Khi có nhu cầu chi các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch
bệnh với mức ñộ nghiêm trọng, nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh phát sinh ngoài dự
toán, các ñịa phương chủ ñộng sử dụng dự phòng ngân sách huyện, xã và các nguồn
vốn khác ñể thực hiện; trường hợp vượt quá khả năng cân ñối ngân sách huyện thì
mới ñề nghị tỉnh xem xét, hỗ trợ. Chủ ñộng ñảm bảo nguồn ngân sách ñịa phương và
sử dụng nguồn ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu ñể thực hiện các chính sách an sinh
xã hội ñã ban hành; không ñể phát sinh tình trạng chậm, nợ tiền chế ñộ, chính sách.
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UBND các huyện tiếp tục giữ lại tại ngân sách huyện nguồn tiết kiệm thêm 10% dự
toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2020 theo Quyết ñịnh số 1076/Qð-UBND
ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh cho ñến khi có hướng dẫn mới của Bộ Tài chính.
- Các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương phải tiếp tục thực hiện tiết kiệm triệt ñể các
khoản chi thường xuyên; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết,
ñi nghiên cứu, khảo sát ở nước ngoài; ñẩy mạnh thực hiện khoán xe công. Tiếp tục
cải cách hành chính và mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin ñi ñôi với tăng cường
giám sát trong quản lý chi ngân sách nhà nước; ñặc biệt, tăng cường thanh toán qua thẻ,
hạn chế dùng tiền mặt theo ñúng Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ñẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không
dùng tiền mặt tại Việt Nam và Quyết ñịnh số 1000/Qð-UBND ngày 16/4/2020 của
UBND tỉnh về phê duyệt ðề án thúc ñẩy hoạt ñộng thanh toán không dùng tiền mặt trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025.
- Các Sở, ban, ngành chủ ñộng sắp xếp, bố trí các nhiệm vụ phát sinh trong
phạm vi dự toán ñược giao ñể xử lý các nhiệm vụ ñột xuất trong năm; cần ñẩy nhanh
việc giải ngân kinh phí thực hiện các nhiệm vụ từ ñầu năm, tránh tập trung thanh toán
vào cuối năm.
Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quản lý chặt chẽ các nhiệm vụ chi phát
sinh mới và chỉ xem xét bổ sung chi thường xuyên cho các ñơn vị khi có nhu cầu chi
thật cấp thiết nhằm thực hiện các nhiệm vụ ñột xuất ñược tỉnh giao; hạn chế tối ña
việc chi chuyển nguồn. Trường hợp kinh phí ñã bố trí nếu không giải ngân hết, hủy
dự toán theo quy ñịnh thì không ñược bố trí lại và thủ trưởng các ngành, cơ quan ñó
phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.
- Kho bạc Nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường
công tác kiểm soát chi, từ chối thanh toán các khoản chi ngân sách không ñủ ñiều
kiện chi, sử dụng kinh phí sai quy ñịnh.
4. Về nâng cao chât lượng công tác lập dự toán ngân sách và quyết toán NSNN:
- Năm 2021 là năm kéo dài của thời kỳ ổn ñịnh ngân sách nhà nước giai ñoạn
2017 - 2020 và là năm triển khai xây dựng quy ñịnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ
chi, tỉ lệ phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp và ñịnh mức phân bổ chi thường
xuyên ngân sách nhà nước cho giai ñoạn ổn ñịnh ngân sách 2022 - 2025. Do ñó, yêu
cầu Sở Tài chính, UBND các huyện rà soát, phân tích và ñánh giá ñầy ñủ tình hình
thu giai ñoạn 2017 - 2021 và dự kiến năm 2022 sát với tình hình thực tế ñể có cơ sở
xây dựng phương án cân ñối thu chi NSNN cho cả giai ñoạn mới; ñặc biệt là khả
năng nguồn thu tiền sử dụng ñất và các dự án phát sinh nguồn thu lớn trên ñịa bàn ñể
ñảm bảo nguồn lực thực hiện các dự án, nhiệm vụ quan trọng.
- Yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh tuân thủ nghiêm các quy ñịnh về công tác
lập và quyết toán NSNN hằng năm theo Luật NSNN và ñược thực hiện trên Hệ thống
cơ sở dữ liệu quản lý ngân sách của tỉnh sẽ ñược triển khai vào ñầu năm 2021. Số liệu
báo cáo phải ñược gửi ñồng thời thông qua ñường văn bản ñiều hành của cơ quan ñơn vị
và Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý ñiều hành ngân sách của tỉnh, ñảm bảo trùng khớp
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dữ liệu, theo biểu mẫu quy ñịnh và ñúng thời hạn, cụ thể: (i) Báo cáo dự toán thu chi
gửi trước ngày 20 tháng 9 hằng năm và (ii) Báo cáo quyết toán theo thời gian ñược
quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 20/2020/Qð-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh về
thời hạn gửi báo cáo quyết toán năm của các ñơn vị dự toán trên ñịa bàn tỉnh.
Các báo cáo tổng hợp nêu trên ñược lưu trữ trên hệ thống văn bản ñiều hành và
Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý ngân sách ñể ñối chiếu, sử dụng làm cơ sở thẩm ñịnh
dự toán, xét duyệt quyết toán, kiểm tra, kiểm toán, thanh tra trong việc quản lý và sử dụng
ngân sách nhà nước tại ñơn vị.
Trong quá trình thực hiện, nếu cơ quan, ñơn vị chậm trễ trong việc lập và nộp
báo cáo làm ảnh hưởng ñến quá trình tổng hợp số liệu dự toán và quyết toán của ñịa
phương, giao Sở Tài chính xử lý theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh
xem xét ñiều ñộng, luân chuyển ñối với các chức danh kế toán theo quy ñịnh của
pháp luật về quản lý tài chính - ngân sách nhà nước.
Căn cứ nội dung Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, ñoàn thể
và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các ñơn vị liên quan nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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