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QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng
giao thông ñường bộ; Quản lý ñường nhánh ñấu nối vào ñường tỉnh
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 Giao thông ñường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ
quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ;
Căn cứ Nghị ñịnh số 100/2013/Nð-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ
về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02
năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
ñường bộ;
Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng
Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP
ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu
hạ tầng giao thông ñường bộ;
Căn cứ Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số
50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02
năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
ñường bộ;
Căn cứ Thông tư số 49/2019/TT-BGTVT ngày 23 tháng 01 năm 2019 của
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy ñịnh về tuần ñường, tuần kiểm ñể bảo vệ kết
cấu hạ tầng giao thông ñường bộ;
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Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2023/TTr-SGTVT
ngày 27 tháng 11 năm 2020.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu
hạ tầng giao thông ñường bộ; Quản lý ñường nhánh ñấu nối vào ñường tỉnh trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế”.
ðiều 2. ðiều khoản thi hành
Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 01 năm 2021 và
thay thế Quyết ñịnh số 12/2014/Qð-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy ñịnh về quản lý ñường nhánh ñấu nối vào ñường tỉnh
và quốc lộ ủy thác trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Giao thông vận tải,
Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Phương
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

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

QUY ðỊNH
Về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ; Quản lý ñường
nhánh ñấu nối vào ñường tỉnh trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 68/2020/Qð-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
1. Quy ñịnh này quy ñịnh một số nội dung về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng
giao thông ñường bộ ñối với ñường tỉnh, ñường huyện, ñường ñô thị và ñường xã;
quản lý ñường nhánh ñấu nối vào ñường tỉnh.
2. Những quy ñịnh khác có liên quan không có trong quy ñịnh này ñược thực
hiện theo các quy ñịnh của pháp luật hiện hành.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
Quy ñịnh này áp dụng ñối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ñến hoạt
ñộng quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ ñối với ñường tỉnh,
ñường huyện, ñường ñô thị và ñường xã; quản lý ñường nhánh ñấu nối vào ñường tỉnh
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 3. Giải thích từ ngữ
1. Cơ quan quản lý ñường bộ là Tổng cục ðường bộ Việt Nam, Cục Quản lý
ñường bộ, Sở Giao thông vận tải, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp
huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã; ñơn vị ñược Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền quản lý ñường bộ (sau ñây gọi chung là ñơn vị ñược
phân cấp, ủy quyền quản lý ñường bộ).
2. Nhà thầu bảo trì công trình ñường bộ là các tổ chức, cá nhân thực hiện quản
lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình ñường bộ theo hợp ñồng ký với cơ quan
trực tiếp quản lý công trình ñường bộ, cơ quan ñược nhà nước giao quản lý dự án bảo
trì công trình ñường bộ. Nhà thầu bảo trì công trình ñường bộ bao gồm: nhà thầu
quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình ñường bộ; nhà thầu
thi công sửa chữa và các nhà thầu khác tham gia thực hiện các công việc bảo trì công
trình ñường bộ.
3. Tuần ñường là hoạt ñộng tuần tra, kiểm tra ñể bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông ñường bộ của ñơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình
ñường bộ trên tuyến ñường ñược giao quản lý.
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4. Tuần kiểm ñường bộ là hoạt ñộng kiểm tra, giám sát hoạt ñộng tuần ñường và
kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ
của ñơn vị, bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình ñường bộ.
ðiều 4. Phân cấp quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ
1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết ñịnh phân cấp quản lý, bảo trì hệ thống ñường bộ
và ñường ñô thị trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Sở Giao thông vận tải quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ
ñối với hệ thống quốc lộ do Bộ Giao thông vận tải ủy thác và hệ thống ñường tỉnh;
hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên
ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh.
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (gọi là Ủy ban nhân dân cấp
huyện) quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ ñối với hệ thống
ñường huyện và ñường ñô thị trên ñịa bàn cấp huyện và một số bộ phận của kết cấu
hạ tầng giao thông ñường bộ khác ñược giao quản lý (hệ thống ñèn tín hiệu, ñèn
chiếu sáng, biển báo, công trình an ninh... ở các tuyến quốc lộ, ñường tỉnh trên ñịa
bàn); phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, ñơn vị liên quan thực hiện
quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ ñối với hệ thống quốc lộ,
ñường tỉnh trên ñịa bàn cấp huyện.
4. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) quản lý
và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ ñối với hệ thống ñường xã; phối hợp
với các cơ quan, ñơn vị liên quan thực hiện quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông ñường bộ ñối với hệ thống quốc lộ, ñường tỉnh, ñường huyện trên ñịa bàn.
5. Chủ ñầu tư hoặc chủ sở hữu xây dựng công trình chịu trách nhiệm quản lý,
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ ñối với ñường chuyên dùng.
Chương II
SỬ DỤNG ðƯỜNG BỘ VÀ PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG
GIAO THÔNG ðƯỜNG BỘ
ðiều 5. Sử dụng, khai thác ñất của ñường bộ và hành lang an toàn ñường bộ
1. ðất dành cho ñường bộ chỉ dành ñể xây dựng công trình ñường bộ và công trình
sử dụng, khai thác cho mục ñích an toàn giao thông ñường bộ; trừ một số công trình
thiết yếu (theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 43 Luật Giao thông ñường bộ năm 2008) và
công trình có yêu cầu ñặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi ñất dành
cho ñường bộ nhưng phải bảo ñảm tính ñồng bộ, an toàn và ñược cơ quan có thẩm
quyền cho phép. Nghiêm cấm xây dựng trái phép các công trình khác trong phạm vi
ñất dành cho ñường bộ.
2. Dự án khu ñô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp, khu dân cư,
khu thương mại dịch vụ và các công trình khác phải xây dựng theo quy hoạch ñã
ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt và có hệ thống ñường gom nằm ngoài hành lang
an toàn ñường bộ. Trường hợp ñặc biệt do ñiều kiện ñịa hình, ñịa vật khó khăn hoặc
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không ñủ quỹ ñất, có thể xem xét cho phép một phần hoặc toàn bộ ñường gom nằm
trong hành lang an toàn ñường bộ, Chủ ñầu tư dự án chịu trách nhiệm xây dựng hệ
thống ñường gom.
Không ñược sử dụng ñất dành cho ñường bộ ñể làm công trình phụ trợ, ñường
ñấu nối; trường hợp cần phải sử dụng ñất dành cho ñường bộ ñể làm ñường ñấu nối
vào ñường bộ thì phải thực hiện ñúng vị trí ñã ñược cấp có thẩm quyền chấp thuận.
3. ðất hành lang an toàn ñường bộ ñược tạm thời sử dụng vào mục ñích nông nghiệp,
quảng cáo nhưng không ñược ảnh hưởng ñến an toàn công trình, an toàn giao thông
ñường bộ. Việc ñặt biển quảng cáo trên ñất hành lang an toàn ñường bộ phải ñược
cơ quan quản lý ñường bộ có thẩm quyền ñồng ý bằng văn bản.
4. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu ñấu nối vào ñường tỉnh phải có Quyết ñịnh về
chủ trương ñầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh; chấp thuận về thiết kế kỹ thuật ñiểm ñấu
nối của Sở Giao thông vận tải.
5. Các công trình thiết yếu xây dựng trên ñất dành cho ñường bộ chỉ ñược
thi công khi:
a) Thực hiện ñầy ñủ các thủ tục về thỏa thuận, chấp thuận thiết kế (thiết kế cơ sở,
thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, thẩm ñịnh thiết kế nếu cần thiết) và
ñược cấp Giấy phép thi công ñúng quy ñịnh.
b) Không ñược yêu cầu bồi thường và phải chịu mọi chi phí do việc di chuyển,
dỡ bỏ hoặc cải tạo công trình khi có yêu cầu của cơ quan quản lý ñường bộ.
6. ðối với các dự án khi ñầu tư xây dựng ảnh hưởng ñến công trình ñường bộ
ñang khai thác, phải xây dựng tuyến ñường bộ ñể thay thế:
a) Kinh phí xây dựng tuyến ñường bộ thay thế do chủ ñầu tư dự án chịu trách nhiệm.
b) Chủ ñầu tư dự án phải có ý kiến thỏa thuận với cơ quan, ñơn vị có thẩm quyền
từ bước lập dự án về hướng tuyến, quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật và các vấn ñề khác có
liên quan ñến tuyến ñường bộ thay thế, cụ thể:
- ðối với tuyến ñường tỉnh phải có ý kiến thỏa thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- ðối với tuyến ñường huyện, ñường ñô thị phải có ý kiến thỏa thuận của Ủy ban
nhân dân cấp huyện.
- ðối với tuyến ñường chuyên dùng phải có ý kiến thỏa thuận của Chủ ñầu tư,
chủ sở hữu ñường chuyên dùng.
ðiều 6. Chấp thuận thiết kế và cấp giấy phép thi công xây dựng công trình
ñường bộ trong phạm vi ñất dành cho ñường bộ ñang khai thác
1. Chủ ñầu tư dự án xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo công trình ñường bộ trong
phạm vi ñất dành cho ñường bộ ñang khai thác phải gửi hồ sơ ñến cơ quan quản lý
ñường bộ có thẩm quyền ñể ñược chấp thuận thiết kế trước khi trình cấp có thẩm
quyền phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật.
2. Sau khi dự án ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án ñầu tư hoặc phê duyệt
báo cáo kinh tế kỹ thuật, chủ ñầu tư hoặc nhà thầu thi công ñược chủ ñầu tư ủy quyền
lập hồ sơ cấp giấy phép thi công gửi ñến cơ quan quản lý ñường bộ có thẩm quyền ñể
ñược cấp phép.
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3. Thẩm quyền chấp thuận thiết kế và cấp giấy phép thi công xây dựng công trình
như sau:
a) Sở Giao thông vận tải chấp thuận thiết kế và cấp giấy phép thi công ñối với
hệ thống ñường tỉnh.
b) Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận thiết kế và cấp giấy phép thi công
ñối với hệ thống ñường huyện, ñường ñô thị.
c) Cơ quan quản lý khác chấp thuận thiết kế và cấp phép thi công ñối với hệ thống
ñường do Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý.
4. Hồ sơ, trình tự, cách thức thực hiện các thủ tục theo quy ñịnh tại ðiều 18,
ðiều 19 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT.
5. Trường hợp cơ quan quản lý ñường bộ có thẩm quyền trực tiếp làm chủ ñầu tư
dự án thì không phải thực hiện thủ tục trên.
6. Nhà thầu quản lý bảo dưỡng thường xuyên công trình ñường bộ không phải
ñề nghị cấp giấy phép thi công, nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo ñảm an toàn
giao thông trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.
ðiều 7. Chấp thuận thiết kế và cấp giấy phép thi công xây dựng công trình
thiết yếu trong phạm vi ñất dành cho ñường bộ ñang khai thác
1. ðối với dự án ñầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình
thiết yếu
Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận thiết kế và cấp giấy phép thi công
thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 ðiều 6 Quy ñịnh này.
2. ðối với dự án sửa chữa công trình thiết yếu
a) Chủ ñầu tư dự án sửa chữa công trình thiết yếu trong phạm vi ñất dành cho
ñường bộ ñang khai thác phải gửi hồ sơ thiết kế và hồ sơ ñề nghị cấp giấy phép thi
công xây dựng ñến cơ quan quản lý ñường bộ có thẩm quyền ñể ñược chấp thuận
thiết kế và cấp giấy phép thi công.
b) Thẩm quyền chấp thuận thiết kế và cấp giấy phép thi công thực hiện áp dụng
theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 6 Quy ñịnh này.
c) Hồ sơ, trình tự, cách thức thực hiện thủ tục chấp thuận thiết kế và cấp phép thi
công theo quy ñịnh tại Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số
50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02
năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
ñường bộ và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số
50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 23 tháng 02
năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
ñường bộ (sau ñây gọi là Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT).
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ðiều 8. Chấp thuận thiết kế và cấp giấy phép thi công xây dựng biển quảng cáo
tạm thời trong phạm vi ñất dành cho ñường bộ ñang khai thác
1. Việc lắp ñặt biển quảng cáo trong hành lang an toàn ñường bộ, phải tuân theo
các quy ñịnh của pháp luật về quảng cáo và quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông ñường bộ. Cá nhân, tổ chức ñược phép lắp ñặt biển quảng cáo chịu toàn bộ
trách nhiệm liên quan do việc lắp ñặt biển quảng cáo gây ra.
2. Giới hạn khoảng cách an toàn ñường bộ theo chiều ngang của biển quảng cáo
tính từ mép ñất của ñường bộ ñến ñiểm gần nhất của biển quảng cáo, tối thiểu bằng
1,3 lần chiều cao của biển (ñiểm cao nhất của biển) và không ñược nhỏ hơn 05 mét.
3. Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và cấp phép thi công xây dựng biển quảng
cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn ñường bộ của hệ thống ñường ñịa
phương ñược quy ñịnh như sau:
a) Sở Giao thông vận tải chấp thuận, cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo
ñối với hệ thống ñường tỉnh.
b) Cơ quan quản lý khác chấp thuận, cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo
ñối với hệ thống ñường do Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý sau khi có ý kiến thống
nhất của Sở Giao thông vận tải.
c) Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận, cấp phép thi công xây dựng biển
quảng cáo ñối với hệ thống ñường huyện, ñường xã, ñường ñô thị. Trường hợp thấy
cần thiết có thể xin ý kiến thống nhất của Sở Giao thông vận tải trước khi quyết ñịnh.
4. Trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục chấp thuận
xây dựng, thủ tục cấp phép thi công thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 18, ðiều 19
Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT; khoản 3 ðiều 1 Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT.
ðiều 9. Hoàn trả kết cầu hạ tầng giao thông ñường bộ
1. Các tổ chức, cá nhân thực hiện công việc ñòi hỏi phá dỡ kết cấu nền, mặt ñường,
dải phân cách, vỉa hè vv phải hoàn trả lại hạng mục công việc ñã phá dỡ và chịu sự
kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý ñường bộ. Kết cấu sau khi hoàn trả có chất
lượng bằng hoặc tốt hơn kết cấu ban ñầu.
2. Công tác kiểm tra hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông do cơ quan quản lý
ñường bộ thực hiện, ñược tiến hành ñịnh kỳ hoặc ñột xuất trong suốt quá trình, kể cả
thời gian bảo hành. Trường hợp qua kiểm tra, cơ quan quản lý ñường bộ hoặc Thanh tra
Giao thông phát hiện việc hoàn trả không ñảm bảo chất lượng như hồ sơ cấp phép
hoặc có hiện tượng lún sụt, bong tróc... thì ñơn vị hoàn trả mặt bằng phải tiến hành
sửa chữa khắc phục trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận ñược yêu cầu của cơ quan có
thẩm quyền.
3. Công việc hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông ñược thực hiện bởi ñơn vị có
chuyên môn, ñủ năng lực, tư cách pháp nhân phù hợp thực hiện.
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4. Công tác bàn giao mặt bằng sau khi hoàn trả cho ñơn vị quản lý ñường bộ,
chủ ñầu tư công trình phải có trách nhiệm:
a) Tổ chức nghiệm thu theo trình tự thủ tục quy ñịnh hiện hành của Nhà nước. Mời
cơ quan quản lý ñường bộ tham gia nghiệm thu và tiếp nhận lại mặt bằng thi công ñã
bàn giao trước ñây ñể quản lý.
b) Chịu trách nhiệm bảo hành kết cấu hạ tầng giao thông hoàn trả trong vòng
12 tháng kể từ ngày bàn giao cho cơ quan quản lý ñường bộ.
5. ðối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu thi công các hạng mục riêng lẻ như: Sửa
chữa, thay thế hệ thống cấp thoát nước; Hệ thống ñiện, cáp ngầm… trong phạm vi
hành lang an toàn ñường bộ, trình tự thực hiện như sau: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan
quản lý ñường bộ (ñơn theo mẫu quy ñịnh). Cơ quan quản lý ñường bộ kiểm tra, xem xét
giải quyết trong vòng 01 ngày.
Chương III
ðẤU NỐI ðƯỜNG NHÁNH VÀO ðƯỜNG TỈNH
ðiều 10. Nguyên tắc ñấu nối ñường nhánh vào ñường tỉnh
1. Các ñường ñấu nối vào ñường tỉnh bao gồm:
a) ðường huyện, ñường xã, ñường ñô thị.
b) ðường dẫn ra, vào cửa hàng xăng dầu.
c) ðường chuyên dùng gồm: ðường lâm nghiệp, ñường khai thác mỏ, ñường
phục vụ thi công, ñường ra vào khu công nghiệp, ñường nối trực tiếp từ công trình
ñơn lẻ.
d) ðường gom, ñường nối từ ñường gom.
2. Việc ñấu nối ñường nhánh vào ðường tỉnh chỉ ñược thực hiện khi có quyết ñịnh
của cơ quan có thẩm quyền;
3. Khi quy hoạch khu ñô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp,
khu dân cư, khu thương mại dịch vụ và các công trình khác khu vực ngoài ñô thị phải
nằm ngoài hành lang an toàn ñường bộ và ñấu nối vào ñường bộ phải thông qua
ñường gom, ñường nhánh. Trong khu vực nội thành, nội thị các ñô thị phải ñấu nối
vào ñường bộ thông qua làn phụ, ñường nhánh.
4. ðối với quy hoạch các ñiểm ñấu nối vào ðường tỉnh: Ủy ban nhân dân huyện
chủ ñộng xây dựng quy hoạch các ñiểm ñấu nối; trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh
phê duyệt phải có văn bản thỏa thuận với Sở Giao thông vận tải về bảo ñảm trật tự
an toàn giao thông và phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải của tỉnh.
Riêng các ñiểm ñấu nối vào ðường tỉnh ñối với các công trình trọng ñiểm ñược
UBND tỉnh chấp thuận chủ trương ñầu tư thì ñược miễn nội dung này.
5. ðường gom phải nằm ngoài hành lang an toàn ñường bộ; ñường gom ñược
xây dựng theo hướng sử dụng cho một hoặc nhiều dự án liền kề.
Trường hợp ñặc biệt do ñiều kiện ñịa hình, ñịa vật khó khăn hoặc không ñủ quỹ
ñất, có thể xem xét cho phép một phần ñường gom nằm trong hành lang an toàn
ñường bộ.
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ðối với các ñoạn ñi qua ñô thị cho phép ñường gom nằm trong hành lang an
toàn ñường bộ, chạy song song sát với ñường bộ (hay còn gọi là làn phụ) và ñược
ngăn cách với ñường tỉnh bằng dải phân cách cứng.
6. Cao ñộ ñường ngang tại vị trí ñấu nối phải ñảm bảo thoát nước trong khu vực
hoặc thấp hơn cao ñộ mặt ñường chính (không ñược ñể nước chảy trực tiếp ra mặt
ñường chính).
7. Nút giao phải ñược cơ quan cấp phép thi công nghiệm thu và chấp thuận ñưa
vào khai thác, sử dụng.
8. Chủ ñầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng công trình nút giao ảnh hưởng ñến
an toàn giao thông, bền vững kết cấu công trình ñường bộ; nộp 01 bộ hồ sơ hoàn
công ñể cơ quan cấp phép thi công lưu trữ, bổ sung, cập nhật nút giao vào hồ sơ quản
lý tuyến ñường, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy ñịnh của pháp luật.
9. Chủ sử dụng nút giao chịu trách nhiệm bảo trì nút giao; việc bảo dưỡng
thường xuyên nút giao không phải ñề nghị cấp phép thi công nhưng phải chịu trách
nhiệm nếu ñể xảy ra tai nạn giao thông; khi sửa chữa ñịnh kỳ nút giao phải ñề nghị
cấp phép thi công theo quy ñịnh.
10. ðiều chỉnh các vi phạm: Chủ công trình tự ñấu nối vào ñường bộ trước ngày
quy ñịnh này có hiệu lực nhưng chưa ảnh hưởng ñến trật tự an toàn giao thông ñược tạm
thời tồn tại; Các cơ quan, ñơn vị quản lý ñường bộ phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp
huyện, cấp xã rà soát và xây dựng phương án xử lý, trình cấp trên xem xét quyết ñịnh.
ðiều 11. ðấu nối tạm có thời hạn vào ñường tỉnh ñang khai thác
1. ðối với dự án, công trình xây dựng do ñiều kiện ñịa hình trong khu vực khó
khăn hoặc do ñiều kiện kỹ thuật của thiết bị, cho phép mở ñiểm ñấu nối tạm thời ñể
làm ñường công vụ vận chuyển nguyên vật liệu, vận chuyển thiết bị máy móc; hết
thời hạn ñấu nối tạm sẽ hoàn trả hiện trạng như ban ñầu của kết cấu công trình và
hành lang an toàn ñường bộ.
2. Thời hạn sử dụng ñiểm ñấu nối tạm bằng tiến ñộ thi công của dự án. Sau thời
hạn này, chủ ñầu tư dự án có trách nhiệm xóa bỏ ñiểm ñấu nối tạm và hoàn trả kết
cấu công trình và hành lang an toàn ñường bộ như ban ñầu.
3. Trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục ñấu nối tạm
có thời hạn vào ñường tỉnh ñang khai thác thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 28 Thông tư
số 50/2015/TT-BGTVT (quy ñịnh cụ thể ñối với ñường tỉnh).
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 12. Trách nhiệm của Nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công
trình ñường bộ
1. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời các hành vi xâm phạm công trình
ñường bộ, các hành vi lấn, chiếm và sử dụng trái phép ñất của ñường bộ và hành lang
an toàn ñường bộ. Ngay khi phát hiện vi phạm phải yêu cầu ñình chỉ hành vi vi phạm
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và thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã, lực lượng Tuần kiểm ñường bộ và
Thanh tra ñường bộ ñể phối hợp lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo thẩm
quyền. Nếu cần thiết, phải áp dụng các biện pháp tạm thời nhằm bảo ñảm an toàn
giao thông, an toàn công trình ñường bộ.
2. Phối hợp với lực lượng Tuần kiểm ñường bộ, Thanh tra ñường bộ và các cơ
quan chức năng của chính quyền ñịa phương thực hiện giải tỏa công trình lấn chiếm,
sử dụng trái phép hành lang an toàn ñường bộ thuộc phạm vi ñơn vị trực tiếp quản lý;
ñịnh kỳ báo cáo cơ quan quản lý ñường bộ cấp trên về công tác quản lý hành lang an
toàn ñường bộ.
3. Phối hợp với người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo
quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 13. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải
1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý Nhà nước về ñường bộ
trong phạm vi toàn tỉnh; trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản về quản lý
và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ và hướng dẫn thực hiện.
2. Trực tiếp tổ chức quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng các tuyến ñường tỉnh
a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã cắm mốc giới hạn
xác ñịnh hành lang an toàn ñường bộ ñối với các tuyến ñường ñang khai thác thuộc
phạm vi quản lý; công khai và bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, bảo vệ
phạm vi hành lang an toàn ñường bộ ñã ñược cắm mốc lộ giới.
b) Xây dựng kế hoạch và biện pháp xử lý các vi phạm hành lang an toàn ñường bộ
thuộc phạm vi quản lý chưa ñược giải quyết triệt ñể; ñồng thời, báo cáo kết quả và
những khó khăn, vướng mắc về Ủy ban nhân dân tỉnh ñể tiếp tục có biện pháp giải quyết.
c) Cập nhật số liệu của công trình thiết yếu ñược xây dựng mới, công trình sửa
chữa, cải tạo nâng cấp vào sơ ñồ quản lý công trình thiết yếu của tuyến ñường bộ
ñược giao quản lý.
d) Chỉ ñạo lực lượng Thanh tra giao thông chủ trì, phối hợp với Nhà thầu quản lý,
bảo dưỡng thường xuyên công trình ñường bộ, lực lượng Công an và chính quyền
ñịa phương thực hiện công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ trên các
tuyến ñường ñược phân cấp quản lý hoặc ủy thác quản lý, kịp thời xử lý các hành vi
vi phạm thuộc phạm vi trách nhiệm ñược giao.
3. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục và thực hiện các quy ñịnh pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu
hạ tầng giao thông ñường bộ.
4. Chỉ ñạo, tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, bảo vệ công trình ñường bộ do
ñịa phương quản lý.
5. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về quản lý,
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ.
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6. Xây dựng kế hoạch, tổ chức và kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống và
khắc phục hư hại của công trình ñường bộ do sự cố thiên tai, ñịch họa gây ra.
7. Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND
tỉnh phân bổ kinh phí quản lý, bảo trì ñường bộ, giải tỏa hành lang an toàn ñường bộ,
phòng chống, khắc phục hậu quả do thiên tai, ñịch họa gây ra ñối với hệ thống ñường
ñịa phương.
ðiều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân
cấp xã
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ thuộc huyện, thành
phố quản lý;
b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật các quy ñịnh về phạm vi
ñất dành cho ñường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ;
c) Quản lý việc sử dụng ñất trong và ngoài hành lang an toàn ñường bộ theo
quy ñịnh của pháp luật; xử lý kịp thời các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép
ñất hành lang an toàn ñường bộ;
d) Phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải, ñơn vị trực tiếp quản lý
ñường bộ và các lực lượng liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ kết cấu hạ tầng
giao thông ñường bộ trên ñịa bàn. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn
ñường bộ, xử lý lấn chiếm, cưỡng chế dỡ bỏ các công trình xây dựng trái phép ñể
giải tỏa hành lang an toàn ñường bộ (bao gồm cả Quốc lộ, các tuyến ñường tỉnh trên
ñịa bàn quản lý);
ñ) Huy ñộng mọi lực lượng, vật tư, thiết bị ñể bảo vệ công trình giao thông ñược
phân cấp quản lý, kịp thời khôi phục giao thông khi bị thiên tai, thảm họa gây ra;
e) Cấp, thu hồi giấy phép thi công, ñình chỉ hoạt ñộng gây mất an toàn giao thông,
an toàn công trình ñường bộ trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ
trên các tuyến ñường huyện, ñường xã theo ñúng quy ñịnh hiện hành.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã
a) Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ thuộc xã quản lý;
b) Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật các quy ñịnh về phạm vi ñất
dành cho ñường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ. Quản lý, sử dụng
ñất trong và ngoài hành lang an toàn ñường bộ theo quy ñịnh của pháp luật;
c) Phối hợp với các ñơn vị trực tiếp quản lý ñường bộ và các lực lượng liên quan
thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình ñường bộ; bảo vệ các mốc lộ giới, mốc giải
phóng mặt bằng ñã ñược bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý;
d) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn ñường bộ, chống
lấn, chiếm; phát hiện, ngăn chặn và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý
kịp thời các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép ñất hành lang an toàn ñường bộ
(bao gồm cả quốc lộ, các tuyến ñường tỉnh, ñường huyện, ñường ñô thị trên ñịa bàn
quản lý);
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ñ) Huy ñộng lực lượng, vật tư, thiết bị tại chỗ ñể bảo vệ công trình giao thông
theo phân cấp quản lý, kịp thời khôi phục giao thông khi bị thiên tai, thảm họa gây ra.
ðiều 15. Trách nhiệm của Công an Tỉnh
1. Chỉ ñạo lực lượng công an tổ chức tuần tra kiểm soát trên ñường, bảo ñảm
trật tự an toàn giao thông; kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng
giao thông ñường bộ theo thẩm quyền.
2. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ, lập phương án phối hợp
bảo vệ các công trình ñường bộ, ñặc biệt trong công tác xử lý các hành vi lấn chiếm,
sử dụng trái phép hành lang an toàn ñường bộ.
3. Chỉ ñạo công an cấp huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng
phương án, kế hoạch bảo ñảm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, xử lý vi
phạm trong quá trình thực hiện cưỡng chế giải tỏa lấn, chiếm, tái lấn chiếm hành lang
ñường bộ.
ðiều 16. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và ñơn vị liên quan
1. Sở Kế hoạch và ðầu tư trong quá trình thẩm ñịnh và trình cấp có thẩm quyền
phê duyệt các quy hoạch và quyết ñịnh chủ trương ñầu tư các dự án sử dụng vốn ñầu tư
ngoài ngân sách của Nhà ñầu tư phải tuân thủ ñúng các quy ñịnh về quản lý và bảo vệ
kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ.
2. Sở Xây dựng Tham mưu quy hoạch các công trình xây dựng dọc hai bên
ñường bộ; chỉ ñạo, hướng dẫn quản lý xây dựng ngoài hành lang an toàn ñường bộ;
phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác lập và
thực hiện quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông ñô thị.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc thực hiện quy hoạch
và xây dựng hệ thống công trình thủy lợi có liên quan ñến công trình ñường bộ;
hướng dẫn việc sử dụng ñất hành lang an toàn công trình ñường bộ; hướng dẫn việc
khảo sát, ño ñạc, sử dụng ñất hành lang giao thông theo quy ñịnh của pháp luật.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và
Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc lập quy hoạch sử dụng ñất, kế hoạch sử dụng
ñất, hướng dẫn nhu cầu sử dụng ñất cho kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ; chủ trì,
phối hợp với các cơ quan, ñơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc bồi thường, hỗ trợ
và tái ñịnh cư ñối với các trường hợp bị thu hồi ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất...
thuộc hành lang ñường bộ theo quy ñịnh. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh
thực hiện công tác bảo vệ môi trường ñối với kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ
trên ñịa bàn tỉnh.
5. Sở Công Thương hướng dẫn việc thực hiện xây dựng hệ thống cửa hàng bán
lẻ xăng dầu, công trình ñiện dọc theo ñường bộ phải tuân thủ các quy ñịnh về quản lý,
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ theo quy ñịnh của pháp luật.
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6. Sở Tài chính có trách nhiệm
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước
hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước theo quy ñịnh của Luật Ngân sách Nhà nước
ñể thực hiện công tác quản lý, bảo trì ñường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
ñường bộ và giải tỏa hành lang an toàn ñường bộ;
b) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra việc sử dụng ngân sách Nhà nước
cho việc quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ và giải tỏa
hành lang an toàn ñường bộ ñối với ñường tỉnh và nguồn vốn hỗ trợ ñối với ñường
giao thông nông thôn bảo ñảm sử dụng ñúng mục ñích.
7. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện việc quy hoạch và xây
dựng cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông bảo ñảm kỹ thuật và an toàn công trình
ñường bộ.
8. Sở Văn hóa, Thể thao hướng dẫn thực hiện việc quy hoạch và xây dựng các
công trình liên quan ñến kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ phải bảo ñảm kỹ thuật
và an toàn công trình ñường bộ; phối hợp với Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng
trong việc cấp phép lắp ñặt biển quảng cáo theo ñúng quy hoạch và quy ñịnh về
bảo vệ hành lang an toàn ñường bộ.
9. Các chủ ñầu tư khi lập quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo nâng cấp công
trình liên quan ñến hành lang an toàn ñường bộ phải ñược chấp thuận bằng văn bản
của cơ quan quản lý ñường bộ có thẩm quyền. Cơ quan quản lý ñường bộ phải xem
xét và trả lời bằng văn bản t rong thời hạn 07 ngày, kể từ khi nhận ñủ hồ sơ thủ tục
theo quy ñịnh.
ðiều 17. Trách nhiệm bảo vệ công trình giao thông ñường bộ của chủ ñầu tư,
nhà thầu thi công các công trình giao thông ñường bộ
1. Các chủ ñầu tư, các nhà thầu thi công trên các tuyến ñường theo dự án nâng cấp,
cải tạo, sửa chữa phải có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ trong suốt thời gian thi
công kể từ khi tiếp nhận ñến khi bàn giao lại tuyến ñường cho ñơn vị quản lý khai thác.
2. Các chủ ñầu tư khi bàn giao công trình ñã hoàn thành cho ñơn vị quản lý phải
bàn giao ñầy ñủ hồ sơ giải phóng mặt bằng, mốc giải phóng mặt bằng và mốc chỉ giới
hành lang ñường bộ (mốc lộ giới) nếu có.
ðiều 18. Tổ chức thực hiện
1. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc
thực hiện Quy ñịnh này.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ
quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giao thông
vận tải) ñể ñiều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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QUYẾT ðỊNH
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của
Ủy ban nhân dân tỉnh 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 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 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bãi bỏ 17 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành,
cụ thể như sau:
1. Quyết ñịnh số 2558/2004/Qð-UB ngày 02/8/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Quy ñịnh giá dịch vụ du lịch bằng voi phục vụ khách tham quan và giá vé vào khai thác
dịch vụ chụp ảnh lưu niệm cho khách tham quan ở các khu du Di tích lịch sử văn hóa Huế.
2. Quyết ñịnh số 442/2005/Qð-UBND ngày 24/01/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc quy ñịnh ñường một chiều trong thành phố Huế.
3. Chỉ thị số 32/2006/CT-UBND ngày 14/8/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt ñộng của các cơ quan hành chính
Nhà nước.
4. Chỉ thị số 32/2007/CT-UBND ngày 20/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc thực hiện Nghị ñịnh số 64/2007/Nð-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của cơ quan nhà nước.
5. Quyết ñịnh số 675/2008/Qð-UBND ngày 25/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
6. Quyết ñịnh số 682/2008/Qð-UBND ngày 25/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện.
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7. Quyết ñịnh số 782/2008/Qð-UBND ngày 31/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc chế ñộ phụ cấp cho nhân viên thú y các xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.
8. Quyết ñịnh số 889/2009/Qð-UBND ngày 29/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc sửa ñổi, bổ sung khoản 8, ðiều 1 Quyết ñịnh số 675/2008/Qð-UBND ngày
25/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc
Ủy ban nhân dân tỉnh.
9. Quyết ñịnh số 2810/2009/Qð-UBND ngày 22/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà.
10. Quyết ñịnh số 06/2011/Qð-UBND ngày 04/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc phê duyệt khu vực cấm hoạt ñộng khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh.
11. Quyết ñịnh số 44/2011/Qð-UBND ngày 20/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô áp dụng trên ñịa bàn tỉnh.
12. Quyết ñịnh số 27/2013/Qð-UBND ngày 19/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc quy ñịnh mức hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển ñất trồng lúa
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
13. Quyết ñịnh số 51/2014/Qð-UBND ngày 17/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường
ñối với nước thải sinh hoạt trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
14. Quyết ñịnh số 02/2015/Qð-UBND ngày 14/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Quy ñịnh số lượng, chức danh, mức phụ cấp ñối với những người hoạt ñộng không
chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt ñộng của các tổ chức chính trị-xã hội ở xã,
phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố trên ñịa bàn tỉnh.
15. Quyết ñịnh số 89/2016/Qð-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành Quy ñịnh hoạt ñộng quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thừa
Thiên Huế.
16. Quyết ñịnh số 06/2017/Qð-UBND ngày 09/02/2017 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc quy ñịnh giá dịch vụ ño ñạc lập bản ñồ ñịa chính trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế.
17. Quyết ñịnh số 22/2017/Qð-UBND ngày 27/4/2017 của Ủy ban nhân dân
về việc ñiều chỉnh một số nội dung tại Quyết ñịnh số 06/2017/Qð-UBND ngày
09/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh giá dịch vụ ño ñạc lập bản ñồ ñịa chính
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2021.
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở, Ban,
ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 70/2020/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh quản lý hoạt ñộng vận tải hành khách công cộng
bằng xe buýt 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; 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 Giao thông ñường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị ñịnh số 10/2020/Nð-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ
Quy ñịnh kinh doanh và ñiều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về tổ chức, quản lý hoạt ñộng vận tải bằng xe ô tô và
dịch vụ hỗ trợ vận tải ñường bộ;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15 tháng 10
năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước
vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải ñường bộ;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2107/TTr-SGTVT
ngày 09 tháng 12 năm 2020.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh quản lý hoạt ñộng vận tải
hành khách công cộng bằng xe buýt trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. ðiều khoản thi hành
Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 01 năm 2021.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Giao thông vận tải;
Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Về quản lý hoạt ñộng vận tải hành khách công cộng
bằng xe buýt trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 70/2020/Qð-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
1. Quyết ñịnh này quy ñịnh quản lý hoạt ñộng vận tải hành khách công cộng
bằng xe buýt trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Quyết ñịnh này không ñiều chỉnh loại hình vận chuyển khách du lịch tham quan
trên ñịa bàn Thừa Thiên Huế bằng hình thức vận chuyển như xe buýt, xe ñưa ñón
cán bộ, nhân viên do doanh nghiệp tự tổ chức.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
1. Các doanh nghiệp, hợp tác xã có ñăng ký kinh doanh vận tải hành khách
công cộng bằng xe buýt (sau ñây gọi tắt là doanh nghiệp xe buýt ).
2. Các tổ chức, cơ quan nhà nước ñược pháp luật quy ñịnh quản lý nhà nước
trong các lĩnh vực giao thông ñường bộ.
3. Các doanh nghiệp có liên quan ñến xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt
ñộng vận tải hành khách công cộng.
4. ðơn vị cung cấp dịch vụ quản lý, khai thác, tổng hợp, phân tích và lưu trữ
dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera của xe ô tô theo hợp ñồng ñã ký kết với
doanh nghiệp xe buýt (sau ñây gọi tắt là ñơn vị cung cấp thiết bị giám sát).
5. Lái xe và nhân viên phục vụ (nhân viên bán vé) trên phương tiện vận tải
hành khách công cộng bằng xe buýt.
6. Hành khách ñi trên phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.
ðiều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy ñịnh này, những từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau:
1. Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt là hoạt ñộng vận tải hành khách
bằng ô tô theo tuyến cố ñịnh có các ñiểm ñừng ñón, trả khách, theo biểu ñồ chạy xe
phù hợp quyết ñịnh phê duyệt mạng lưới tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh (sau ñây gọi
là mạng lưới tuyến).
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2. Tuyến xe buýt là tuyến vận tải hành khách cố ñịnh bằng ô tô, có ñiểm ñầu,
ñiểm cuối và các ñiểm dừng ñón, trả khách theo quy ñịnh.
a) Tuyến xe buýt nội thị là tuyến xe buýt có ñiểm ñầu, ñiểm cuối tuyến trong ñô thị.
b) Tuyến xe buýt nội tỉnh là tuyến xe buýt hoạt ñộng trong phạm vi tỉnh, kết nối
các thành phố, thị xã, huyện, khu công nghiệp, khu du lịch, khu di tích.
c) Tuyến xe buýt liền kề là tuyến xe buýt có lộ trình ñi từ tỉnh Thừa Thiên Huế
ñến tỉnh liền kề (ñiểm ñầu, ñiểm cuối và lộ trình của một tuyến không vượt quá 2 tỉnh).
3. Xe buýt là xe ô tô chở hành khách thỏa mãn quy ñịnh tại ñiểm c ðiều 5
Nghị ñịnh số 10/2020/Nð-CP.
4. ðiểm ñầu, ñiểm cuối của tuyến xe buýt là nơi bắt ñầu, kết thúc của một
hành trình xe chạy trên một tuyến (một lượt).
5. Kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt ñộng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt,
bao gồm nhà ga hành khách, ñầu mối (trạm) trung chuyển xe buýt theo mạng lưới
tuyến, làn ñường xe buýt hoạt ñộng, ñường dành riêng, ñường ưu tiên cho xe buýt,
ñiểm ñầu, ñiểm cuối, ñiểm dừng, nhà chờ xe buýt, biển báo và các vạch dừng xe buýt
tại các ñiểm dừng, bãi ñỗ dành cho xe buýt và các công trình phụ trợ khác phục vụ
hoạt ñộng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.
6. Biểu ñồ chạy xe buýt là tổng hợp hành trình và thời gian biểu chạy xe của
các chuyến xe trong một chu kỳ thời gian nhất ñịnh.
7. Người khuyết tật là những người bị khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận cơ thể
hoặc chức năng biểu hiện dưới những dạng tật khác nhau, làm suy giảm khả năng
hoạt ñộng, khiến cho lao ñộng, sinh hoạt, học tập gặp nhiều khó khăn.
8. Lệnh vận chuyển là chứng từ ñể ghi chép hành trình, lịch trình chạy xe theo
từng chuyến.
9. ðại lý bán vé xe buýt là các tổ chức, cá nhân có ñăng ký kinh doanh theo
quy ñịnh, ñược doanh nghiệp kinh doanh xe buýt hợp ñồng làm ñại lý bán vé cho
hành khách.
10. Cơ quan quản lý ñường bộ có thẩm quyền là Sở Giao thông vận tải và Ủy ban
nhân dân các ñịa phương ñược Ủy ban nhân tỉnh ủy quyền quản lý.
11. Cơ quan quản lý tuyến là Sở Giao thông vận tải.
12. Trung tâm giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế là
Trung tâm ñược xây dựng trên cơ sở ứng dụng hệ thống giao thông thông minh ñể
quản lý, ñiều hành toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông (ñèn tín hiệu, ñiểm
dừng ñỗ công cộng,…) và phương tiện vận chuyển hành khách công cộng thông qua
việc kết nối với dữ liệu phần mềm tại các trung tâm, tuyến ñường, cơ quan quản lý
nhà nước, ñơn vị vận tải và người dân trên ñịa bàn Thừa Thiên Huế.
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Chương II
QUẢN LÝ HOẠT ðỘNG VẬN TẢI
HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT
Mục 1
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 4. Quản lý kinh doanh vận tải bằng xe buýt
Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 5, ðiều 12; ñiểm a, ñiểm c khoản 1 và khoản 2
ðiều 13 Nghị ñịnh số 10/2020/Nð-CP; ðiều 29, khoản 6 ðiều 30, ðiều 33 Thông tư
số 12/2020/TT-BGTVT.
ðiều 5. Hạ tầng phục vụ hoạt ñộng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
1. ðiểm ñầu, ñiểm cuối, ñiểm dừng và nhà chờ xe buýt theo quy ñịnh tại ðiều 30
Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 05 năm 2020 của Bộ Giao thông
vận tải và ñược thể hiện trên nền GISHue ñể quản lý và thông tin cho hành khách ñi
xe buýt. Phải lắp ñặt các thiết bị ñể hiển thị thông tin cho hành khách, camera ñể
giám sát hoạt ñộng.
2. Vạch dừng xe buýt theo quy ñịnh tại ðiều 52 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về “Báo hiệu ñường bộ QCVN 41: 2016/BGTVT” phần vạch số 9.2.
3. ðiểm trung chuyển là một ñiểm dừng xe buýt, ñược ñặt tại nơi giao nhau của
nhiều tuyến xe buýt hoặc tại những nơi ñầu mối giao thông vận tải, có thể ñược
thiết kế làn riêng với nhiều khu nhà chờ lớn. Mỗi khu ñược trang bị ghế ngồi cho
nhiều hành khách và hệ thống thông tin tổng hợp gồm bản ñồ mạng lưới tuyến, các
tuyến ñi, ñến, thời gian biểu chạy xe và tần suất chạy xe.
4. Hạ tầng phục vụ hoạt ñộng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt phải
xây dựng lối lên xuống thuận tiện cho người khuyết tật sử dụng xe lăn và có vị trí
dành riêng cho người khuyết tật sử dụng xe lăn ñậu chờ xe buýt.
5. Việc ñầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt ñộng vận tải hành khách bằng
xe buýt ñược thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 31 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT.
6. Bảo dưỡng, sửa chữa hạ tầng
a) ðược thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách hoặc xã hội hóa.
b) Trường hợp ñiểm dừng, nhà chờ, biển bảng trụ bị xô lệch hoặc thiếu mất thông
tin), cơ quan quản lý tuyến phải có biện pháp báo trên tuyến xe buýt bị sự cố (gãy ñổ,
khắc phục kịp thời.
c) Việc di dời ñiểm dừng, nhà chờ xe buýt chỉ ñược thực hiện trong trường hợp
ñể sửa chữa, mở rộng ñường giao thông hoặc có sự thay ñổi về tổ chức giao thông, sự
thay ñổi về lộ trình hoạt ñộng của tuyến xe buýt làm cho ñiểm dừng, nhà chờ xe buýt
bị mất tác dụng hoặc khi có kiến nghị hợp lý của tổ chức, cá nhân liên quan.
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7. Việc quảng cáo tại các nhà chờ xe buýt phải thực hiện theo quy ñịnh của
Luật quảng cáo; chỉ ñược thực hiện quảng cáo sau khi có văn bản ñồng ý, hướng dẫn
của Sở Văn hóa và Thể thao.
8. Cơ quan quản lý tuyến có trách nhiệm phối hợp với chính quyền ñịa phương
và các cơ quan chức năng liên quan ñể ñảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh cho các kết cấu
hạ tầng phục vụ hoạt ñộng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.
ðiều 6. Thời gian hoạt ñộng xe buýt
Thời gian hoạt ñộng trong ngày của từng tuyến xe buýt ñược quy ñịnh trong
biểu ñồ chạy xe, ñảm bảo tối thiểu 12 (mười hai) giờ/ngày.
ðiều 7. Phương tiện vận chuyển, tần suất chạy xe.
1. Phương tiện vận chuyển
a) Xe hoạt ñộng trên tuyến phải là xe ô tô buýt thành phố thỏa mãn QCVN
10:2015/BGTVT, ưu tiên ñầu tư xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch; phải dành 02 (hai)
hàng ghế cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và phụ nữ có thai, có màu
riêng, trên ñó có ghi chữ “ghế dành riêng” hoặc biểu tượng. Doanh nghiệp vận tải căn
cứ vào biểu ñồ chạy xe ñể bố trí ñúng loại xe, số lượng xe chạy trên tuyến, có xe dự
phòng. ðối với các tuyến xe buýt liền kề có chiều dài từ 100 (một trăm) km trở lên,
cho phép sử dụng xe khách không bố trí chỗ ñứng.
b) Màu sơn của xe buýt do doanh nghiệp vận tải ñăng ký với Sở Giao thông
vận tải.
c) ðối với xe buýt phục vụ người khuyết tật phải bảo ñảm các yêu cầu kỹ thuật
riêng theo quy ñịnh pháp luật.
d) Xe buýt phải ñược kiểm tra bảo ñảm an toàn kỹ thuật, vệ sinh, thẩm mỹ hàng
ngày trước khi ñưa vào hoạt ñộng.
ñ) Xe buýt phải ñảm bảo lắp ñặt thiết bị giám sát hành trình theo quy ñịnh.
Trước ngày 01 tháng 7 năm 2021, xe buýt phải lắp camera giám sát theo quy ñịnh tại
khoản 2 ðiều 13 Nghị ñịnh số 10/2020/Nð-CP. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành
trình, camera phải ñược chia sẻ về máy chủ của Trung tâm giám sát, ñiều hành ñô thị
thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.
e) Khuyến khích lắp ñặt một số thiết bị ñiện tử công suất nhỏ nhằm phục vụ
công tác quản lý, ñiều hành và phục vụ hành khách.
g) Việc quảng cáo trên xe buýt (bên trong lẫn bên ngoài thành xe buýt) thực
hiện theo quy ñịnh của Luật quảng cáo và các quy ñịnh pháp luật khác có liên quan.
2. Tần suất xe chạy
Tần suất xe chạy ñối với các tuyến xe buýt không ñược vượt quá 30 (ba mươi)
phút/lượt xe xuất bến; trong trường hợp ñặc biệt, nếu tần suất vượt quá quy ñịnh phải
ñược sự chấp thuận của Sở Giao thông vận tải.
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ðiều 8. Vé xe buýt
1. Có hai loại vé: vé lượt và vé tháng.
a) Vé lượt là chứng từ ñể hành khách sử dụng ñi một lượt trên một tuyến xe buýt.
b) Vé tháng là chứng từ ñể hành khách sử dụng ñi lại thường xuyên trong một
thời gian một tháng hoặc dài hơn, trên một hoặc nhiều tuyến xe buýt do cùng một ñơn vị
khai thác.
2. Ngoài các loại vé nêu trên, Doanh nghiệp xe buýt quyết ñịnh các loại vé cho
các ñối tượng ưu tiên với giá vé thấp hơn hoặc miễn phí.
3. Vé lượt và vé tháng do các doanh nghiệp vận tải tự in ấn, quản lý và phát hành
theo quy ñịnh chung về hóa ñơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.
4. Giá vé trên các tuyến xe buýt không trợ giá do doanh nghiệp vận tải kê khai
và niêm yết theo ñúng quy ñịnh của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn
thực hiện giá cước vận tải ñường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải ñường bộ.
5. Khuyến khích áp dụng vé thông minh (vé ñiện tử) thay cho vé giấy.
6. Doanh nghiệp xe buýt tự tổ chức hoạt ñộng bán vé xe buýt hoặc thông qua
các ðại lý bán vé xe buýt.
ðiều 9. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe buýt
1. Lái xe buýt
a) Có Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe ñiều khiển.
b) ðã hoàn thành lớp tập huấn nghiệp vụ vận tải theo quy ñịnh của Bộ Giao thông
vận tải và ñược cấp thẻ nhận dạng theo quy ñịnh tại ñiểm c, khoản 3 ðiều 34 của
Nghị ñịnh số 10/2020/Nð-CP.
c) Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của người lái xe theo quy ñịnh tại ðiều 36
Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT.
2. Nhân viên phục vụ trên xe buýt
a) ðã hoàn thành lớp tập huấn về nghiệp vụ vận tải theo quy ñịnh của Bộ Giao thông
vận tải.
b) Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của nhân viên phục vụ trên xe theo quy
ñịnh tại ðiều 36 Thông tư số12/2020/TT-BGTVT.
ðiều 10. Xây dựng phần mềm ứng dụng xe buýt
Trước 30 tháng 6 năm 2021, Doanh nghiệp xe buýt phải có trách nhiệm
xây dựng phần mềm ứng dụng xe buýt ñể thuận tiện cho việc tra cứu thông tin của
người dân. Ứng dụng xe buýt có cơ sở dữ liệu là thông tin trên các thiết bị giám sát
hành trình và camera lắp trên xe buýt.
Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình và camera phải ñược truyền ñồng thời về
máy chủ của Trung tâm giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh của tỉnh Thừa Thiên Huế
và Trung tâm quản lý ñiều hành giao thông công cộng Sở Giao thông vận tải.
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ðiều 11. Mạng lưới tuyến xe buýt tỉnh Thừa Thiên Huế
Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết ñịnh phê duyệt mạng lưới tuyến xe buýt trên ñịa
bàn Thừa Thiên Huế theo ñề xuất của Sở Giao thông vận tải, bao gồm việc bổ sung
tuyến mới, hủy bỏ tuyến ñã có; lộ trình hủy bỏ tuyến cố ñịnh nội tỉnh và lộ trình
chuyển ñổi tuyến cố ñịnh nội tỉnh thành tuyến xe buýt nội tỉnh, vị trí các ñiểm dừng
và nhà chờ xe buýt.
Mục 2
HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CỦA NHÀ NƯỚC CHO HOẠT ðỘNG VẬN TẢI
HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT

ðiều 12. Trợ giá của Nhà nước
1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh việc trợ giá hoạt ñộng xe buýt thông qua
hình thức ñấu thầu. Nhà thầu nào ñảm bảo các tiêu chí về kỹ thuật, dịch vụ ñược quy
ñịnh trong Hồ sơ mời thầu, có mức trợ giá ñề nghị thấp nhất là nhà thầu trúng thầu.
Trường hợp ñặc biệt, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh việc mở mới tuyến xe
buýt có trợ giá thông qua hình thức ñặt hàng trong thời gian nhất ñịnh vì mục ñích
chính trị, xã hội và an ninh, quốc phòng. Việc ñặt hàng khai khác các tuyến xe buýt
chỉ thực hiện khi ñáp ứng các quy ñịnh tại ðiều 12 của Nghị ñịnh số 32/2019/Nð-CP ngày
10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ Quy ñịnh giao nhiệm vụ, ñặt hàng hoặc ñấu thầu
cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi
thường xuyên. Trường hợp không ñáp ứng các quy ñịnh tại ðiều 12 của Nghị ñịnh
số 32/2019/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ thì thực hiện phương thức
ñấu thầu.
2. Nguồn kinh phí thực hiện trợ giá cho hoạt ñộng xe buýt: Ngân sách nhà nước.
ðiều 13. Hỗ trợ của Nhà nước về kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt ñộng vận tải
hành khách công cộng bằng xe buýt
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh tạo ñiều kiện cho doanh nghiệp xe buýt sử dụng,
quản lý và khai thác các khu ñất tại các ñịa phương ñể làm ñiểm ñầu, cuối tuyến,
ñiểm dừng, ñiểm trung chuyển hành khách ñi xe buýt và bãi ñỗ xe buýt.
2. Ngân sách nhà nước ñầu tư hệ thống biển báo ñiểm dừng và phần khung xương
của nhà chờ.
3. Nhà nước ñấu thầu việc sử dụng nhà chờ vào mục ñích quảng cáo.
Mục 3
QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP
XE BUÝT VÀ CỦA HÀNH KHÁCH ðI XE BUÝT
ðiều 14. Quyền hạn và trách nhiệm của doanh nghiệp xe buýt
ðược thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 35 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT
ngày 07 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
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ðiều 15. Quyền hạn và trách nhiệm của hành khách ñi xe buýt
ðược thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 37 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT
ngày 07 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 16. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành, ñịa phương
1. Sở Giao thông vận tải
a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các nội dung sau:
- Mô hình tổ chức hoạt ñộng xe buýt.
- Quy ñịnh phát triển mạng lưới tuyến xe buýt, hệ thống kết cấu hạ tầng phục
vụ hoạt ñộng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.
- Các chính sách ưu ñãi trong hoạt ñộng xe buýt.
- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu khai thác các tuyến xe buýt trong mạng lưới xe
buýt của tỉnh ñã ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Quyết ñịnh ñầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách xây dựng kết cấu
hạ tầng phục vụ hoạt ñộng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy ñịnh
của pháp luật.
- Quyết ñịnh dừng hoạt ñộng ñối với các tuyến xe buýt trợ giá không hiệu quả
và không theo quy ñịnh.
b) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau
- Ký hợp ñồng cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
với các doanh nghiệp vận tải khai thác tuyến xe buýt; tổ chức kiểm tra việc thực hiện
hợp ñồng và thực hiện những thỏa thuận trong hợp ñồng dịch vụ.
- Nghiệm thu khối lượng vận chuyển bằng xe buýt (quãng ñường hoặc số lượt
khách tham gia) thông qua thiết bị giám sát hành trình ñể thanh quyết toán trợ giá ñối
với các tuyến xe buýt có trợ giá và xét duyệt quyết toán kinh phí trợ giá xe buýt.
- Giám sát chất lượng hoạt ñộng vận chuyển hành khách công cộng bằng xe
buýt ñối với doanh nghiệp vận tải. ðịnh kỳ hàng năm và ñột xuất, tiến hành kiểm tra
việc cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp vận tải khi tham gia vận tải hành khách công
cộng bằng xe buýt.
- Quyết ñịnh ñiều chỉnh các thông số liên quan ñến tuyến xe buýt trong các
trường hợp sau ñây: Thay ñổi tạm thời lộ trình hoạt ñộng của từng tuyến trong thời gian
sửa chữa cầu, ñường giao thông, tiến hành thử nghiệm phân luồng giao thông;
thay ñổi thời gian hoạt ñộng trong ngày của tuyến xe buýt cho phù hợp với nhu cầu
ñi lại; tăng giảm chuyến xe theo nhu cầu ñi lại trong những ngày lễ, tết, các ngày
khai giảng, thi tuyển các cấp.
- Thống kê, báo cáo kết quả thực hiện vận chuyển hành khách công cộng theo
ñịnh kỳ.
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- Phối hợp với ñơn vị liên quan (nếu có) ñể tổ chức thực hiện ñảm bảo vệ sinh
môi trường tại các ñiểm ñầu, ñiểm cuối tuyến, ñiểm dừng, nhà chờ, ñiểm trung
chuyển, bãi ñỗ xe phục vụ hoạt ñộng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.
- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy ñịnh về kinh
doanh và ñiều kiện kinh doanh của ñơn vị taxi, xe buýt trên ñịa bàn tỉnh theo quy
ñịnh của pháp luật và tại Quy ñịnh này.
- ðầu tư hạ tầng xe buýt ngoài phạm vi thành phố Huế.
2. Sở Tài chính
Sở Tài chính là cơ quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về
tài chính cho hoạt ñộng xe buýt, ngoài các nhiệm vụ và quyền hạn ñã ñược phân công,
Sở Tài chính có trách nhiệm:
a) Thẩm ñịnh quyết toán kinh phí trợ giá xe buýt.
b) Có ý kiến tham gia với Sở Giao thông vận tải về giá gói thầu trước khi trình
UBND tỉnh phê duyệt.
c) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng
các nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt ñộng xe buýt, xe taxi, theo quy ñịnh.
d) Cân ñối ngân sách ñịa phương, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ñủ
kinh phí thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích ñầu tư phát triển vận tải hành
khách công cộng bằng xe buýt trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong dự toán ngân sách
hàng năm.
ñ) Thực hiện trình tự, thủ tục hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng
theo quy ñịnh tại khoản 2 và khoản 4 ðiều 8 Thông tư số 02/2016/TT-BTC ngày
06/01/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức,
cá nhân thực hiện vay vốn tại tổ chức tín dụng ñể thực hiện các dự án ñầu tư phương
tiện, ñầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo
Quyết ñịnh số 13/2015/Qð-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ
về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng
xe buýt.
e) Thực hiện quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy ñịnh.
g) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính
sách khuyến khích ñầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo
quy ñịnh.
3. Sở Kế hoạch và ðầu tư
a) Tham mưu UBND tỉnh trong việc xúc tiến kêu gọi các nhà ñầu tư trong và
ngoài nước nghiên cứu ñầu tư các dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng xe buýt, ñầu tư
phương tiện (xe buýt nhanh, xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch...).
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải cân ñối, tham mưu
UBND tỉnh bố trí nguồn vốn ngân sách ñể thực hiện các dự án ñã ñược phê duyệt
theo danh mục kế hoạch trung hạn của tỉnh.
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c) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện quy ñịnh về ñấu thầu
áp dụng cho hoạt ñộng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên ñịa bàn tỉnh.
4. Sở Xây dựng
Chỉ ñạo xây dựng, phê duyệt quy hoạch chi tiết các ñô thị có xem xét ñến
quy hoạch vị trí các ñiểm ñầu, ñiểm cuối, trạm trung chuyển, nhà chờ, bãi ñỗ, ñiều
kiện hạ tầng phục vụ hoạt ñộng vận tải hành khách bằng xe buýt, xe taxi, xe chở
người bốn bánh có gắn ñộng cơ.
5. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và Sở Giao thông vận tải, các ñơn vị
liên quan ñẩy mạnh việc tuyên truyền lợi ích của việc sử dụng phương tiện vận tải
hành khách công cộng, tạo sự ñồng nhất trong cộng ñồng dân cư ñối với việc sử dụng
các phương tiện này, góp phần hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông và
giảm thiểu tai nạn giao thông.
b) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong việc triển các dịch vụ giao thông
thông minh trên môi trường mạng mạng Internet, mạng viễn thông.
c) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao hướng dẫn và quản lý việc tổ chức
quảng cáo trên phương tiện và tại các khu vực bến bãi, nhà chờ, biển báo.
6. Sở Giáo dục và ñào tạo
Chỉ ñạo các trường học tổ chức việc ñưa ñón học sinh, sinh viên bằng xe buýt.
Tuyên truyền, khuyến khích học sinh, sinh viên sử dụng dịch vụ vận tải hành khách
công cộng bằng xe buýt khi ñi học và các chuyến ñi khác.
7. Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong quá trình thẩm ñịnh quy hoạch
sử dụng ñất cấp huyện cần xem xét việc bố trí quỹ ñất xây dựng nhà ñiều hành, trạm
sửa chữa bảo dưỡng, bãi ñỗ xe, ñiểm trung chuyển, ñiểm ñầu, ñiểm cuối, ñiểm dừng ñỗ
của xe buýt, xe taxi.
b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và
thành phố Huế hướng dẫn doanh nghiệp vận tải, chủ dự án lập thủ tục giao ñất hoặc
cho thuê ñất ñể phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ xe buýt, xe taxi.
c) Hướng dẫn, kiểm tra thực thi các quy ñịnh của pháp luật liên quan ñến
quản lý sử dụng ñất ñai phục vụ hoạt ñộng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt,
xe taxi.
8. Sở Du lịch
a) Thường xuyên mở lớp Tập huấn nghiệp vụ du lịch cho ñội ngũ lái xe và
nhân viên phục vụ cho ñơn vị có nhu cầu.
b) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao hướng dẫn và quản lý việc tổ chức quảng cáo
trên phương tiện và tại các khu vực bến bãi, nhà chờ, biển báo.
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9. Sở Văn hóa và Thể thao
Hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thi hành Luật
Quảng cáo và các quy ñịnh khác của pháp luật liên quan ñến quảng cáo trên xe ô tô
và các vị trí hạ tầng phục vụ.
10. Công an tỉnh
a) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xử lý doanh nghiệp vận tải và
lái xe vi phạm các quy ñịnh về Luật Giao thông ñường bộ, các quy ñịnh của pháp luật
về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Quy ñịnh này theo ñúng thẩm quyền.
b) Phối hợp với Sở, ngành và các ñơn vị liên quan trong công tác ñảm bảo
trật tự an toàn giao thông trên ñịa bàn tỉnh.
c) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp
vận tải thực hiện các quy ñịnh về phòng chống cháy nổ tại trụ sở và tại các ñiểm ñỗ,
bãi ñỗ xe của ñơn vị.
11. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội
Phối hợp với các ngành liên quan xử lý những vấn ñề liên quan ñến người lao ñộng
tại các doanh nghiệp xe buýt.
12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế
a) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quy ñịnh này ñến mọi tổ chức, cá nhân
khai thác, sử dụng buýt.
b) Căn cứ tình hình thực tế ñảm bảo an toàn giao thông tại ñịa phương, thống
nhất với Sở Giao thông vận tải các ñiểm ñể lắp ñặt các biển báo cho phép xe buýt
dừng ñỗ.
c) ðầu tư hạ tầng hoạt ñộng xe buýt trong ñịa bàn thành phố Huế (ñối với
Ủy ban nhân dân thành phố Huế).
ðiều 17. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh những vấn ñề mới, có
những ñiều khoản chưa phù hợp với thực tế hoặc văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên
có thay ñổi thì các ngành, ñịa phương, tổ chức và cá nhân phản ánh về Sở Giao thông
vận tải ñể tổng hợp, báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét sửa ñổi, bổ sung cho
phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh ñiều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục
xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tại tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 78/2014/Nð-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ
về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về
khoa học và công nghệ;
Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2019/Nð-CP ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 78/2014/Nð-CP ngày 30 tháng 7
năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các
giải thưởng khác về khoa học và công nghệ;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số
1592/TTr-SKHCN ngày 14 tháng 12 năm 2020.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh ñiều kiện, tiêu chuẩn, trình tự
và thủ tục xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 01 năm 2021 và thay thế
Quyết ñịnh số 11/2016/Qð-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy ñịnh ñiều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục
xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ;
Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã
và thành phố Huế; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình
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QUY ðỊNH
ðiều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng
Giải thưởng về khoa học và công nghệ tại tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 71/2020/Qð-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Quy ñịnh này quy ñịnh về:
1. ðiều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh,
Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ tại Hội ñồng xét tặng giải thưởng
cấp cơ sở, Hội ñồng xét tặng giải thưởng cấp tỉnh.
2. ðiều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng của tỉnh
Thừa Thiên Huế về khoa học và công nghệ, gồm 2 Giải thưởng: Giải thưởng Cố ñô
về khoa học và công nghệ và Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố ñô Huế.
3. Việc ñặt và tặng giải thưởng của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam
ñịnh cư ở nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài về khoa học và công
nghệ quy ñịnh tại Khoản 3 ðiều 77 Luật Khoa học và Công nghệ.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
1. Tác giả là người Việt Nam, người nước ngoài có công trình khoa học và
công nghệ ñược ñề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước,
Giải thưởng Cố ñô về khoa học và công nghệ và Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố ñô Huế.
Riêng ñối với Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố ñô Huế chỉ ñược xét tặng ñối với các
công trình có chủ nhiệm công trình là nữ.
Tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt ñộng khoa học và công nghệ tại Việt
Nam ñược nhận giải thưởng của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam ñịnh cư ở
nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài về khoa học và công nghệ.
2. Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, tổ chức
quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú hoặc hoạt ñộng hợp pháp tại tỉnh Thừa
Thiên Huế có các hoạt ñộng liên quan ñến việc ñặt và tặng giải thưởng về khoa học
và công nghệ.
3. Các cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc
xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ.
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ðiều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy ñịnh này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau:
1. Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ;
Giải thưởng Cố ñô về khoa học và công nghệ, Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố ñô Huế;
Giải thưởng của các tổ chức và cá nhân về khoa học và công nghệ gọi chung là giải
thưởng về khoa học và công nghệ.
2. Giải thưởng Cố ñô về khoa học và công nghệ là giải thưởng của tỉnh
Thừa Thiên Huế về khoa học và công nghệ, ñề nghị xét, trao tặng cho tác giả của
công trình xuất sắc, có giá trị cao về khoa học và công nghệ, có tính khả thi; mang lại
hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ
của tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố ñô Huế là giải thưởng của tỉnh Thừa Thiên Huế
về khoa học và công nghệ, ñề nghị xét, trao tặng cho tác giả của công trình khoa học
và công nghệ và tác giả các sáng chế, giải pháp hữu ích, ý tưởng ñổi mới sáng tạo (có
chủ nhiệm là nữ) xuất sắc, có giá trị cao về khoa học và công nghệ, có tính khả thi;
mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp phát
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và sự nghiệp phát triển khoa học và
công nghệ của tỉnh Thừa Thiên Huế.
4. Các từ ngữ “Công trình khoa học và công nghệ”, “Công trình nghiên cứu khoa học”,
“Công trình nghiên cứu phát triển công nghệ”, “Công trình ứng dụng công nghệ”,
“Cụm công trình khoa học và công nghệ”, “Tác giả công trình”, “ðặt giải thưởng
về khoa học và công nghệ”, “Công bố công trình”, “Ứng dụng công trình” ñược giải
thích theo quy ñịnh tại ðiều 3 Nghị ñịnh số 78/2014/Nð-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014
của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng
khác về khoa học và công nghệ.
ðiều 4. Nguyên tắc ñặt tên và xét tặng các giải thưởng về khoa học và công nghệ
1. Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 5 Nghị ñịnh số 78/2014/Nð-CP ngày 30
tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà
nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ và Khoản 1 ðiều 1, ðiều 2
Nghị ñịnh số 60/2019/Nð-CP ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ sửa ñổi, bổ
sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 78/2014/Nð-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của
Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng
khác về khoa học và công nghệ.
2. ðối với công trình ñược ñề nghị xét tặng Giải thưởng Cố ñô về khoa học và
công nghệ và Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố ñô Huế, ngoài việc tuân thủ các nguyên tắc
chung quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này còn phải tuân thủ nguyên tắc: Công trình ñã
ñược tặng Giải thưởng Cố ñô về khoa học và công nghệ thì không ñược ñề nghị xét
tặng Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố ñô Huế và ngược lại.
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3. Công trình ñã ñược tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước
về khoa học và công nghệ thì không ñược ñề nghị xét tặng Giải thưởng Cố ñô về
khoa học và công nghệ hoặc Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố ñô Huế.
ðiều 5. Thẩm quyền xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ
1. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý tác giả công trình chủ trì việc
ñề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và
công nghệ tại Hội ñồng xét tặng giải thưởng cấp cơ sở.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì việc ñề nghị xét tặng
Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ tại Hội
ñồng xét tặng giải thưởng cấp cơ sở trong trường hợp tác giả công trình không có cơ
quan, tổ chức trực tiếp quản lý.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức xét ñề nghị tặng Giải thưởng Hồ
Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ tại Hội ñồng xét tặng giải
thưởng cấp tỉnh.
3. Ủy ban nhân nhân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức ñề nghị xét và quyết ñịnh tặng
Giải thưởng Cố ñô về khoa học và công nghệ và Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố ñô Huế.
Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực, tham mưu xây dựng Kế hoạch
tổ chức và mức thưởng Giải thưởng của tỉnh Thừa Thiên Huế về khoa học và công nghệ
phù hợp tình hình thực tế tại thời ñiểm tổ chức, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,
phê duyệt.
4. Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, tổ chức
quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú hoặc có trụ sở chính ñặt tại tỉnh
Thừa Thiên Huế tổ chức việc ñề nghị xét tặng và quyết ñịnh tặng giải thưởng về khoa
học và công nghệ do tổ chức, cá nhân ñặt ra.
ðiều 6. Kinh phí ñảm bảo hoạt ñộng xét tặng giải thưởng về khoa học và
công nghệ
1. Kinh phí ñể xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về
khoa học và công nghệ ñược quy ñịnh như sau:
a) Kinh phí ñể xét tặng giải thưởng tại Hội ñồng xét tặng giải thưởng cấp cơ sở
ñược lấy từ nguồn kinh phí của cơ quan, tổ chức xét tặng giải thưởng cấp cơ sở;
Trong trường hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội ñồng xét tặng giải
thưởng cấp cơ sở thì ñược lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ và
giao về Sở Khoa học và Công nghệ.
b) Kinh phí ñể xét tặng giải thưởng tại Hội ñồng xét tặng giải thưởng cấp tỉnh
ñược lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ và giao về Sở Khoa học và
Công nghệ;
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2. Kinh phí ñể xét tặng Giải thưởng Cố ñô về khoa học và công nghệ và Giải
thưởng Sáng tạo nữ Cố ñô Huế ñược lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công
nghệ và giao về Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Kinh phí ñể xét tặng giải thưởng của tổ chức, cá nhân về khoa học và công nghệ
do tổ chức, cá nhân chủ trì xét tặng giải thưởng bảo ñảm.
4. Kinh phí ñể xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về
khoa học và công nghệ; Giải thưởng Cố ñô về khoa học và công nghệ, Giải thưởng
Sáng tạo nữ Cố ñô Huế ñược sử dụng chi các nội dung quy ñịnh tại Khoản 4 ðiều 7
Nghị ñịnh số 78/2014/Nð-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải
thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và
công nghệ.
ðiều 7. Thành phần, nguyên tắc hoạt ñộng của Hội ñồng xét tặng giải thưởng
các cấp
1. Thành phần Hội ñồng xét tặng giải thưởng
a) Hội ñồng xét tặng giải thưởng các cấp gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên
phản biện và các thành viên khác. Chủ tịch Hội ñồng xét tặng giải thưởng các cấp là
nhà khoa học có uy tín, am hiểu sâu lĩnh vực khoa học và công nghệ của công trình. Các
thành viên Hội ñồng là ñại diện cho các cơ sở ñã ứng dụng kết quả công trình,
các nhà khoa học, nhà công nghệ, nhà quản lý có uy tín, có trình ñộ chuyên môn
phù hợp và am hiểu sâu lĩnh vực khoa học và công nghệ của công trình.
Hội ñồng phân công thành viên là chuyên gia am hiểu sâu lĩnh vực khoa học của
công trình làm ủy viên phản biện viết nhận xét, ñánh giá công trình. Trong trường
hợp cần thiết, Hội ñồng ñề nghị thủ trưởng cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết
ñịnh thành lập Hội ñồng mời thêm chuyên gia phản biện ñộc lập.
Thành viên Hội ñồng xét tặng giải thưởng các cấp không có công trình tham gia
xét tặng giải thưởng hoặc không có quyền, lợi ích liên quan hoặc có lý do khác ảnh hưởng
ñến tính khách quan của việc xét giải thưởng.
b) Hội ñồng xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học
và công nghệ cấp cơ sở; Hội ñồng xét tặng Giải thưởng Cố ñô về khoa học và công nghệ
chuyên ngành; Hội ñồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố ñô Huế chuyên ngành có
từ 07 ñến 09 thành viên. Trường hợp cần thiết, Thủ trưởng cơ quan xét tặng giải thưởng
có thể mời thêm chuyên gia am hiểu lĩnh vực khoa học và công nghệ của công trình
tham gia Hội ñồng xét tặng giải thưởng và chịu trách nhiệm về quyết ñịnh của mình;
c) Hội ñồng xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa
học và công nghệ cấp tỉnh; Hội ñồng xét tặng Giải thưởng Cố ñô về khoa học và công
nghệ của tỉnh; Hội ñồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố ñô Huế của tỉnh có từ
09 ñến 11 thành viên.
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2. Nguyên tắc hoạt ñộng của Hội ñồng xét tặng giải thưởng các cấp:
a) Hội ñồng ñánh giá công bằng, dân chủ, khách quan, biểu quyết bằng hình
thức bỏ phiếu kín và quyết ñịnh theo tỷ lệ quy ñịnh cho từng cấp xét thưởng;
b) Hội ñồng xét tặng giải thưởng chỉ xem xét những hồ sơ ñáp ứng ñầy ñủ các
văn bản, tài liệu theo quy ñịnh;
c) Hội ñồng xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về
khoa học và công nghệ cấp tỉnh chỉ xem xét những công trình ñược Hội ñồng xét tặng
giải thưởng cấp cơ sở ñề nghị; Hội ñồng xét tặng Giải thưởng Cố ñô về khoa học
và công nghệ, Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố ñô Huế của tỉnh chỉ xem xét những
công trình ñược Hội ñồng xét tặng Giải thưởng chuyên ngành ñề nghị.
d) Việc xét tặng giải thưởng cho các công trình có nội dung liên quan ñến bí mật
nhà nước ñược áp dụng quy trình, thủ tục chung nhưng phải tuân thủ các quy ñịnh về
bảo vệ bí mật nhà nước;
ñ) Số lượng các phiên họp Hội ñồng phụ thuộc vào số lượng, quy mô công trình
ñề nghị xét tặng giải thưởng, do cơ quan Thường trực tổ chức xét giải thưởng quyết
ñịnh trên cơ sở ñề xuất của Chủ tịch Hội ñồng;
Cuộc họp Hội ñồng phải có ít nhất 3/4 số thành viên Hội ñồng tham dự, do Chủ tịch
hoặc Phó Chủ tịch (ñược Chủ tịch ủy quyền bằng văn bản) chủ trì và có 02 ủy viên
phản biện. Chủ tịch Hội ñồng quy ñịnh trình tự, thủ tục làm việc của Hội ñồng trên cơ sở
thống nhất ý kiến của các thành viên Hội ñồng.
Thành viên Hội ñồng xét tặng giải thưởng các cấp có trách nhiệm nghiên cứu,
nhận xét và ñánh giá hồ sơ công trình ñề nghị xét tặng giải thưởng bằng văn bản;
thành viên Hội ñồng vắng mặt phải gửi văn bản nhận xét, ñánh giá công trình ñề nghị
xét tặng giải thưởng; nội dung cuộc họp phải ñược ghi thành biên bản, có chữ ký của
người chủ trì, thư ký khoa học do Hội ñồng bầu chọn.
3. Mẫu áp dụng cho phiên họp của Hội ñồng xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh,
Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ cấp cơ sở, cấp tỉnh thực hiện theo quy
ñịnh tại Khoản 5 ðiều 1 Nghị ñịnh số 60/2019/Nð-CP ngày 05 tháng 7 năm 2019
của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 78/2014/Nð-CP ngày 30
tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước
và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.
ðiều 8. Trách nhiệm của tác giả công trình ñề nghị xét tặng giải thưởng về
khoa học và công nghệ
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ ñề nghị xét tặng
giải thưởng.
2. Trường hợp bị phát hiện không trung thực trong quá trình lập hồ sơ ñề nghị
xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ thì tác giả công trình sẽ bị hủy bỏ
quyết ñịnh tặng giải thưởng, thu hồi Bằng chứng nhận và tiền thưởng; tùy theo tính
chất, mức ñộ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu
trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy ñịnh của pháp luật.
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Chương II
ðIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ THỦ TỤC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG
VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Mục 1
ðIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ THỦ TỤC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG
HỒ CHÍ MINH, GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ TẠI HỘI ðỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG
CẤP CƠ SỞ, CẤP TỈNH
ðiều 9. ðiều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng
Nhà nước về khoa học và công nghệ tại Hội ñồng xét tặng giải thưởng cấp cơ sở,
cấp tỉnh
Thực hiện theo quy ñịnh tại Mục 1, Chương II Nghị ñịnh 78/2014/Nð-CP ngày 30
tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước
và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ và Khoản 2 ðiều 1 Nghị ñịnh số
60/2019/Nð-CP ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số
ñiều của Nghị ñịnh số 78/2014/Nð-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về
Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa
học và công nghệ.
ðiều 10. Trình tự xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước
về khoa học và công nghệ tại Hội ñồng xét tặng giải thưởng cấp cơ sở, cấp tỉnh
Việc ñề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về
khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của tỉnh ñược tiến hành theo 2 cấp:
1. Cấp cơ sở
Hồ sơ ñề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về
khoa học và công nghệ ñược xem xét tại Hội ñồng xét tặng giải thưởng cấp cơ sở do
Thủ trưởng cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý tác giả công trình thành lập.
Trong trường hợp tác giả công trình cư trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế không có
cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý thì Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ thành lập
Hội ñồng xét tặng giải thưởng cấp cơ sở.
ðối với tác giả là người nước ngoài có công trình nghiên cứu về Việt Nam, công
trình phải ñược một tổ chức khoa học và công nghệ công lập có lĩnh vực hoạt ñộng
chuyên môn phù hợp với lĩnh vực của công trình ñề xuất xét tặng giải thưởng với
Ủy ban nhân dân tỉnh (qua cơ quan chủ quản trực tiếp, nếu có). Tổ chức khoa học và
công nghệ có trách nhiệm hỗ trợ tác giả công trình hoàn thiện hồ sơ ñề nghị xét tặng
giải thưởng theo quy ñịnh và thành lập Hội ñồng xét tặng giải thưởng cấp cơ sở sau khi
có ý kiến ñồng ý của cơ quan chủ quản.
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2. Cấp tỉnh: Hồ sơ ñề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng
Nhà nước về khoa học và công nghệ ñược xem xét tại Hội ñồng xét tặng giải thưởng
cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh thành lập.
ðiều 11. Thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước
về khoa học và công nghệ tại Hội ñồng xét tặng giải thưởng cấp cơ sở
1. Hồ sơ ñề nghị xét tặng giải thưởng
Thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 6 ðiều 1 Nghị ñịnh số 60/2019/Nð-CP ngày 05
tháng 7 năm 2019 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số
78/2014/Nð-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh,
Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.
2. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý tác giả công trình, Giám ñốc
Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ ñề xuất xét tặng
giải thưởng cho công trình nghiên cứu về Việt Nam của tác giả là người nước ngoài
căn cứ kế hoạch tổ chức xét tặng giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ:
a) Tổ chức hướng dẫn và thông báo thời hạn tiếp nhận hồ sơ ñề nghị xét tặng
giải thưởng;
b) Tổ chức tiếp nhận hồ sơ ñề nghị xét tặng giải thưởng;
c) Quyết ñịnh thành lập Hội ñồng xét tặng giải thưởng cấp cơ sở;
d) Tổ chức họp Hội ñồng xét tặng giải thưởng cấp cơ sở theo quy ñịnh ñể xem
xét, ñánh giá công trình;
ñ) Gửi văn bản ñề nghị kèm danh sách và hồ sơ công trình ñủ ñiều kiện, tiêu chuẩn
ñược xét tặng giải thưởng ñến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Khoa học và
Công nghệ) ñể thành lập Hội ñồng xét tặng giải thưởng cấp tỉnh trong thời hạn 05 ngày
làm việc kể từ ngày nhận ñược kết quả từ Hội ñồng xét tặng giải thưởng cấp cơ sở;
e) Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo (nếu có).
3. Trách nhiệm của Hội ñồng xét tặng giải thưởng cấp cơ sở:
Thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 3 ðiều 18 Nghị ñịnh số 78/2014/Nð-CP ngày 30
tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước
và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.
ðiều 12. Thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước
về khoa học và công nghệ tại Hội ñồng xét tặng giải thưởng cấp tỉnh
1. Hồ sơ ñề nghị xét tặng giải thưởng:
Thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 6, Khoản 7 ðiều 1 Nghị ñịnh số
60/2019/Nð-CP ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số
ñiều của Nghị ñịnh số 78/2014/Nð-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về
Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học
và công nghệ.
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2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ kế hoạch tổ chức xét tặng giải thưởng
của Bộ Khoa học và Công nghệ, giao Sở Khoa học và Công nghệ:
a) Tổ chức hướng dẫn và thông báo thời hạn tiếp nhận hồ sơ ñề nghị xét tặng
giải thưởng; tiếp nhận và xử lý hồ sơ ñề nghị xét tặng giải thưởng;
b) Phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ñăng trên Cổng Thông tin ñiện tử tỉnh
danh sách tác giả công trình, tên công trình ñề nghị xét tặng giải thưởng trong thời
gian thực hiện xét thưởng ñể lấy ý kiến;
c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội ñồng xét tặng giải thưởng cấp
tỉnh và tổ chức họp Hội ñồng xét tặng giải thưởng cấp tỉnh theo quy ñịnh;
d) Phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ñăng trên Cổng Thông tin ñiện tử
của tỉnh kết quả xét tặng giải thưởng ở Hội ñồng xét tặng giải thưởng cấp tỉnh trước
khi chuyển hồ sơ ñến Bộ Khoa học và Công nghệ ñể tiếp tục xem xét tại Hội ñồng
xét tặng giải thưởng chuyên ngành cấp nhà nước. Thời gian ñăng thông tin trên trang
thông tin ñiện tử ít nhất là 07 ngày làm việc;
ñ) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh gửi văn bản ñề nghị kèm danh sách và hồ sơ
công trình ñủ ñiều kiện, tiêu chuẩn ñược xét tặng giải thưởng ñến Bộ Khoa học và
Công nghệ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược kết quả từ Hội ñồng
xét tặng giải thưởng cấp tỉnh;
e) Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo (nếu có).
3. Trách nhiệm của Hội ñồng xét tặng giải thưởng cấp tỉnh
a) Xem xét, ñánh giá công trình ñề nghị xét tặng giải thưởng theo quy ñịnh;
b) ðề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ)
thông báo tới tác giả công trình hoặc tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp, hoàn thiện
hồ sơ ñề nghị xét tặng giải thưởng theo góp ý của Hội ñồng xét tặng giải thưởng nếu
công trình ñược ñề nghị xét thưởng ở cấp tiếp theo;
c) Gửi danh sách và hồ sơ công trình ñủ ñiều kiện, tiêu chuẩn ñược xét tặng
giải thưởng và ñược ít nhất 80% tổng số thành viên Hội ñồng bỏ phiếu ñồng ý ñến
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) ñể tiến hành thủ tục
tiếp theo trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xét tặng giải thưởng ở
Hội ñồng xét tặng giải thưởng cấp tỉnh.
Mục 2
ðIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ THỦ TỤC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG
CỐ ðÔ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO
NỮ CỐ ðÔ HUẾ
ðiều 13. Thời gian xét tặng Giải thưởng Cố ñô về khoa học và công nghệ và
Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố ñô Huế
1. Giải thưởng Cố ñô về khoa học và công nghệ và Giải thưởng Sáng tạo nữ
Cố ñô Huế ñược tổ chức xen kẽ nhau, ñảm bảo khoảng cách thời gian tổ chức xét tặng
giữa hai Giải thưởng từ 2,5 ñến 3 năm tùy theo tình hình thực tế.
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2. Giải thưởng Cố ñô về khoa học và công nghệ ñược trao giải vào dịp tổ chức
ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5.
3. Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố ñô Huế ñược trao giải vào ngày Phụ nữ Việt Nam
20 tháng 10 hoặc ngày Quốc tế phụ nữ mồng 08 tháng 3.
ðiều 14. ðiều kiện xét tặng Giải thưởng Cố ñô về khoa học và công nghệ và
Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố ñô Huế
Công trình ñề nghị xét tặng Giải thưởng Cố ñô về khoa học và công nghệ
và Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố ñô Huế phải ñảm bảo các ñiều kiện sau:
1. Có hồ sơ hợp lệ, ñược công bố theo quy ñịnh (trừ các công trình có nội dung
liên quan ñến bí mật nhà nước).
2. Công trình ñược công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế
ít nhất 01 năm tính ñến thời ñiểm nộp hồ sơ ñề nghị xét tặng Giải thưởng.
3. Công trình ñề nghị xét tặng Giải thưởng là kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học
và công nghệ có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước phải ñược
ñăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy ñịnh
pháp luật.
4. Tính ñến thời ñiểm xét tặng Giải thưởng, tác giả công trình không vi phạm
quy ñịnh tại ðiều 8 Luật Khoa học và Công nghệ.
ðiều 15. Tiêu chuẩn công trình xét tặng Giải thưởng Cố ñô về khoa học và
công nghệ và Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố ñô Huế
1. ðối với công trình nghiên cứu khoa học phải ñảm bảo các tiêu chuẩn sau:
a) Về giá trị khoa học
Công trình nghiên cứu khoa học phải bổ sung ñược tri thức mới hoặc có những
phát hiện khoa học mới có tác ñộng thay ñổi trong sản xuất và ñời sống xã hội thuộc
phạm vi quản lý của tỉnh.
ðược ñánh giá cao về giá trị khoa học và ñược công bố, trích dẫn trên các tạp chí
khoa học có uy tín trong, ngoài nước.
b) Về giá trị thực tiễn
Công trình nghiên cứu khoa học phải có tác ñộng ñến nhận thức và ñời sống xã
hội hoặc góp phần xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý của
tỉnh trên cơ sở khoa học và thực tiễn của công trình.
Những phát hiện, khám phá mới về ñiều kiện tự nhiên hoặc xã hội có tác ñộng
quan trọng ñến nhận thức và ñời sống xã hội.
Những ñề xuất có giá trị về lý luận làm sáng tỏ cơ cấu phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh; những luận cứ khoa học có ñóng góp quan trọng cho việc lập quy hoạch,
xây dựng kế hoạch và hoạch ñịnh các chủ trương, chính sách phát triển bền vững và
hội nhập kinh tế; cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn tương ñối chính xác cho quá trình
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
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Những kết quả nghiên cứu cơ bản ñịnh hướng ứng dụng có tác ñộng quan trọng
ñối với việc lựa chọn, thích nghi, làm chủ và phát triển các công nghệ tiên tiến nhập
từ trong nước và nước ngoài vào tỉnh Thừa Thiên Huế.
Những thành tựu khoa học quan trọng trong các hoạt ñộng chăm sóc sức khỏe
cộng ñồng, bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên,
giám sát và dự báo thiên tai, thảm họa.
Có ñóng góp quan trọng ñối với sự phát triển của lĩnh vực hoặc ngành khoa học
trong tỉnh và các ñơn vị.
2. ðối với công trình nghiên cứu và phát triển công nghệ phải ñảm bảo các tiêu
chuẩn sau:
a) Về giá trị công nghệ
Công trình nghiên cứu và phát triển công nghệ phải giải quyết ñược các vấn ñề
công nghệ, tạo ra ñược công nghệ mới, cao hơn công nghệ tương tự khác ñang ứng dụng
trên ñịa bàn tỉnh.
Giải quyết ñược những vấn ñề tương ñối mấu chốt ñể cải tiến công nghệ, phát triển
hoặc tạo sản phẩm mới.
Góp phần quan trọng thúc ñẩy chuyển ñổi cơ cấu sản xuất, tạo ñiều kiện hình
thành và phát triển ngành nghề mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, của
ñơn vị sản xuất, của ngành kinh tế.
Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cơ bản của sản phẩm, công nghệ cao hơn hoặc
bằng các chỉ tiêu của sản phẩm, quy trình, hệ thống tương tự khác trong nước hoặc
của nước ngoài (nêu ñược tên, ñịa chỉ, giá thành - so sánh cụ thể).
b) Về giá trị thực tiễn
Công trình nghiên cứu và phát triển công nghệ phải góp phần ñổi mới công nghệ
hoặc tạo ra sản phẩm mới có giá trị kinh tế lớn, có khả năng nâng cao năng lực cạnh tranh
của sản phẩm, của ngành kinh tế.
Tạo ra hiệu quả kinh tế hoặc hiệu quả kinh tế - xã hội lớn; ñóng góp lớn cho
phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh.
Có ñóng góp trong phát triển khoa học - công nghệ của ñơn vị, của ngành và
lĩnh vực.
3. ðối với công trình ứng dụng công nghệ phải ñảm bảo các tiêu chuẩn sau:
a) Về giá trị khoa học và công nghệ
Công trình ứng dụng công nghệ phải góp phần tạo ra ñược phương án tổng thể
với các giải pháp kỹ thuật kèm theo hoặc tạo ra những cải tiến kỹ thuật, công nghệ ñể
ứng dụng thành công và sáng tạo công nghệ tiên tiến trong các công trình lớn của tỉnh
hoặc có tác ñộng ñến hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của công trình ñó.
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Tạo ra những cải tiến kỹ thuật quan trọng ñể ứng dụng thành công và sáng tạo
các công nghệ tiên tiến trong công trình kinh tế - kỹ thuật quan trọng của tỉnh như:
công trình xây dựng - kiến trúc, công trình quốc phòng - an ninh hoặc các công trình
khác, có tác ñộng quan trọng ñến hiệu quả của các công trình kinh tế - kỹ thuật ñó.
b) Về giá trị thực tiễn
Công trình ứng dụng công nghệ phải mang lại hiệu quả trong phát triển kinh
tế - xã hội hoặc quốc phòng - an ninh hoặc hội nhập quốc tế; bảo vệ môi trường của tỉnh.
Có ñóng góp trong phát triển khoa học - công nghệ của ñơn vị, của ngành và
lĩnh vực.
ðiều 16. Trình tự xét tặng Giải thưởng Cố ñô về khoa học và công nghệ và
Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố ñô Huế
Việc xét tặng Giải thưởng Cố ñô về khoa học và công nghệ và Giải thưởng Sáng
tạo nữ Cố ñô Huế ñược tiến hành theo hai bước:
Bước 1: Xem xét hồ sơ ñề nghị xét tặng giải thưởng tại các Hội ñồng chuyên
ngành (theo các lĩnh vực khoa học: Tự nhiên; Xã hội và Nhân văn; Kỹ thuật;
Nông - Lâm - Ngư nghiệp; Y dược) do Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ thành lập.
Bước 2: Xem xét hồ sơ ñề nghị xét tặng giải thưởng tại Hội ñồng của tỉnh do
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập trên cơ sở ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học
và Công nghệ.
Căn cứ kết quả của Hội ñồng xét tặng Giải thưởng của tỉnh, Sở Khoa học và
Công nghệ lập hồ sơ gửi Ban Thi ñua - Khen thưởng, Sở Nội vụ ñể trình Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh tặng thưởng.
ðiều 17. Thủ tục xét tặng Giải thưởng Cố ñô về khoa học và công nghệ và
Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố ñô Huế
1. Hồ sơ ñề nghị xét tặng Giải thưởng:
a) Thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 6 ðiều 1 Nghị ñịnh số 60/2019/Nð-CP
ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh
số 78/2014/Nð-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh,
Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.
b) Khi có yêu cầu, tác giả hoặc người ñại diện hợp pháp của tác giả phải tạo
ñiều kiện thuận lợi nhất ñể các thành viên Hội ñồng ñược làm việc trực tiếp với bản gốc
của văn bản, tài liệu liên quan ñến công trình ñã nêu.
2. Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Cố ñô
về khoa học và công nghệ, Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố ñô Huế:
a) Tổ chức hướng dẫn và thông báo thời hạn tiếp nhận hồ sơ ñề nghị xét tặng
giải thưởng;
b) Tổ chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ ñề nghị xét tặng giải thưởng;
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c) ðăng trên Trang Thông tin ñiện tử của Sở danh sách tác giả công trình, tên
công trình ñề nghị xét tặng giải thưởng trong thời gian thực hiện xét thưởng ñể lấy
ý kiến;
d) Thành lập Hội ñồng xét tặng giải thưởng chuyên ngành;
ñ) Tổ chức họp Hội ñồng xét tặng giải thưởng chuyên ngành theo quy ñịnh;
e) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân nhân tỉnh thành lập Hội ñồng, tổ chức họp
Hội ñồng xét tặng giải thưởng cấp tỉnh.
g) ðăng trên Trang Thông tin ñiện tử của Sở kết quả xét tặng giải thưởng ở Hội ñồng
xét tặng giải thưởng chuyên ngành trước khi tổ chức Hội ñồng xét tặng giải thưởng
của tỉnh. Thời gian ñăng thông tin trên trang thông tin ñiện tử ít nhất là 05 ngày làm việc;
h) ðăng trên Trang Thông tin ñiện tử của Sở kết quả xét tặng giải thưởng ở
Hội ñồng xét tặng giải thưởng của tỉnh ít nhất là 05 ngày làm việc trước khi gửi văn bản
ñề nghị kèm danh sách, biên bản họp Hội ñồng xét tặng giải thưởng của tỉnh và báo cáo
tóm tắt công trình ñủ ñiều kiện, tiêu chuẩn ñược xét tặng giải thưởng có xác nhận của
cấp trình khen thưởng (02 bản chính) ñến Ban Thi ñua - Khen thưởng, Sở Nội vụ ñể
làm thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng trong thời hạn 05 ngày
làm việc.
i) Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo (nếu có).
3. Trách nhiệm của Hội ñồng xét tặng giải thưởng chuyên ngành
a) Xem xét, ñánh giá công trình ñề nghị xét tặng giải thưởng theo quy ñịnh;
b) ðề nghị Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tới tác giả công
trình hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan hoàn thiện hồ sơ ñề nghị xét tặng giải thưởng
theo góp ý của Hội ñồng xét tặng giải thưởng (nếu có) và nộp 01 bộ hồ sơ (bản giấy)
nếu công trình ñược ñề nghị xét ở Hội ñồng xét tặng giải thưởng của tỉnh;
c) Gửi danh sách và hồ sơ công trình ñủ ñiều kiện, tiêu chuẩn ñược xét tặng
giải thưởng và ñược ít nhất 70% tổng số thành viên Hội ñồng có mặt bỏ phiếu ñồng ý
ñến Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ ñể tiến hành thủ tục tiếp theo trong thời
hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xét tặng giải thưởng ở Hội ñồng xét tặng
giải thưởng chuyên ngành.
4. Trách nhiệm của Hội ñồng xét tặng giải thưởng của tỉnh:
a) Kiểm tra, rà soát hồ sơ xét tặng giải thưởng của Hội ñồng xét tặng giải thưởng
chuyên ngành do Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ ñề nghị;
b) Xem xét, ñánh giá, bỏ phiếu lựa chọn công trình ñề nghị xét tặng giải thưởng
theo quy ñịnh;
c) Gửi danh sách và hồ sơ công trình ñủ ñiều kiện, tiêu chuẩn ñược xét tặng
giải thưởng và ñược ít nhất 80% tổng số thành viên Hội ñồng có mặt bỏ phiếu ñồng ý
ñến Sở Khoa học và Công nghệ ñể làm thủ tục gửi Ban Thi ñua - Khen thưởng, Sở
Nội vụ.
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ðiều 18. Quyền lợi của tác giả công trình ñược tặng Giải thưởng Cố ñô về
khoa học và công nghệ và Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố ñô Huế
1. ðược nhận Bằng chứng nhận Giải thưởng Cố ñô về khoa học và công
nghệ/Bằng chứng nhận Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố ñô Huế của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh.
2. ðược nhận mức tiền thưởng do Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh tại thời ñiểm
tổ chức xét tặng Giải thưởng và không quá 70 lần mức lương cơ sở tại thời ñiểm
quyết ñịnh tặng Giải thưởng.
3. ðược tham dự lễ trao giải thưởng.
4. ðược hưởng các quyền lợi khác có liên quan ñến giải thưởng (nếu có).
Chương III
GIẢI THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
ðiều 19. ðặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân
cư trú hoặc có trụ sở chính ñặt tại tỉnh Thừa Thiên Huế
1. Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, tổ chức
quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú hoặc hợp ñồng hợp pháp tại Việt Nam
ñược ñặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ tại Việt Nam.
2. Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, tổ chức
quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú hoặc hợp ñộng hợp pháp tại Việt Nam ñặt
và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ phải ñăng ký giải thưởng tại Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qua Sở Khoa học và Công nghệ nơi
ñặt trụ sở chính của tổ chức hoặc nơi cá nhân cư trú trước khi tổ chức xét tặng giải thưởng.
Hồ sơ ñăng ký giải thưởng gồm ñơn ñăng ký và Quy chế xét tặng giải thưởng
quy ñịnh về tên giải thưởng, nguyên tắc, ñiều kiện, tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng.
Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñăng ký giải thưởng, Sở
Khoa học và Công nghệ thẩm ñịnh hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương xem xét, quyết ñịnh. Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận
ñược hồ sơ ñăng ký giải thưởng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
phải trả lời bằng văn bản về việc ñồng ý cho tổ chức xét tặng giải thưởng; trường hợp
không ñồng ý phải nêu rõ lý do.
ðiều 20. Mẫu áp dụng khai hồ sơ ñăng ký giải thưởng của tổ chức, cá nhân
về khoa học và công nghệ
ðơn ñăng ký ñặt và tặng giải thưởng của tổ chức, cá nhân về khoa học và công nghệ
áp dụng Mẫu DDK2 theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 60/2019/Nð-CP
ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số
78/2014/Nð-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh,
Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.
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Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 21. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ
Chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn và chủ trì tổ chức thực hiện Quy ñịnh này.
ðiều 22. Trách nhiệm của Sở Tài chính
Sở Tài chính phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Chủ tịch
UBND tỉnh bố trí kinh phí cho Giải thưởng và kinh phí cho công tác tổ chức Giải thưởng
kịp thời, ñầy ñủ.
ðiều 23. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố và các cơ quan, ñơn vị liên quan
Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các
huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, ñơn vị liên quan có trách nhiệm thông tin,
tuyên truyền rộng rãi và tạo ñiều kiện thuận lợi cho các tác giả có công trình khoa học
và công nghệ tham gia xét tặng giải thưởng.
ðiều 24. Trách nhiệm của các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh và Trung ương ñóng
trên ñịa bàn tỉnh
Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin ñại chúng các
thông tin liên quan ñến việc xét tặng giải thưởng.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân
kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ ñể tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân
tỉnh xem xét, sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 72/2020/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ
có sử dụng ngân sách nhà nước ñịa phương
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 Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2014/Nð-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của
Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Khoa học
và Công nghệ;
Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ
Khoa học và Công nghệ ban hành “Mẫu hợp ñồng nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ”;
Căn cứ Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ
Khoa học và Công nghệ quy ñịnh trình tự, thủ tục xác ñịnh nhiệm vụ khoa học và
công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư 03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ
Khoa học và Công nghệ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số
07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và
Công nghệ quy ñịnh trình tự, thủ tục xác ñịnh nhiệm vụ khoa học và công nghệ
cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư 09/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Bộ
Khoa học và Công nghệ quy ñịnh quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp
quốc gia;
Căn cứ Thông tư 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa
học và Công nghệ quy ñịnh việc ñánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ
khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ Khoa học
và Công nghệ quy ñịnh về việc thu thập, ñăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về
nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
Căn cứ Thông tư 04/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ Khoa học
và Công nghệ quy ñịnh việc kiểm tra, ñánh giá, ñiều chỉnh và chấm dứt hợp ñồng
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng
ngân sách nhà nước;
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Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12
năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính quy ñịnh khoán chi thực hiện
nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 24 tháng 4
năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn ñịnh mức xây dựng,
phân bổ dự toán kinh phí ñối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách
nhà nước;
Căn cứ Thông tư 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Khoa học
và Công nghệ quy ñịnh tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ
khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư 02/2020/TT-BKHCN ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ Khoa học
và Công nghệ Hướng dẫn thi hành khoản 1 ðiều 41 Nghị ñịnh số 70/2018/Nð-CP ngày
15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy ñịnh quản lý, sử dụng tài sản ñược hình thành
thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn
nhà nước;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số
2669/TTr-SKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2020.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này là Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học
và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước ñịa phương.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 01 năm 2021 và
thay thế Quyết ñịnh số 29/2016/Qð-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng
ngân sách nhà nước ñịa phương.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Khoa học và
Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

46

CÔNG BÁO/Số 02+03/Ngày 12-01-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ
có sử dụng ngân sách nhà nước ñịa phương
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 72/2020/Qð-UBND ngày 31/12/2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
1. Quy chế này quy ñịnh về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (sau
ñây gọi tắt là nhiệm vụ KHCN) có sử dụng ngân sách nhà nước ñịa phương bao gồm:
Việc ñề xuất nhiệm vụ KHCN; ñăng ký nộp và tiếp nhận nhiệm vụ khoa học và công
nghệ; tuyển chọn, tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp; về chủ trì hoặc tham gia thực
hiện nhiệm vụ KHCN; ñánh giá, thẩm ñịnh dự toán, quyết toán, thanh lý hợp ñồng,
nghiệm thu nhiệm vụ KHCN; về phổ biến và sử dụng kết quả nhiệm vụ KHCN và về
quản lý nhiệm vụ KHCN.
2. Các nhiệm vụ KHCN ñược ñiều chỉnh bởi Quy chế này bao gồm: Các nhiệm vụ
KHCN cấp tỉnh; các nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở và các nhiệm vụ KHCN khác có
sử dụng ngân sách nhà nước ñịa phương.
a) Nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh bao gồm các ñề tài, dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh
(sau ñây gọi tắt là UBND tỉnh) quyết ñịnh phê duyệt, sử dụng ngân sách sự nghiệp
khoa học và công nghệ ñược phân bổ và chuyển vào Quỹ Phát triển Khoa học và
Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.
b) Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở bao gồm các ñề tài, dự án do thủ trưởng các sở,
ban, ngành, ñơn vị hoặc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế (sau ñây
gọi tắt là UBND cấp huyện) quyết ñịnh phê duyệt, sử dụng ngân sách tỉnh phân bổ
cho sở, ban, ngành, ñơn vị hoặc UBND cấp huyện.
c) Các nhiệm vụ KHCN khác thuộc phạm vi ñiều chỉnh của Quy chế này là các
nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia ủy quyền cho ñịa phương quản lý, các nhiệm vụ KHCN
cấp quốc gia có sử dụng kinh phí ñối ứng từ ngân sách nhà nước ñịa phương.
3. Các nhiệm vụ KHCN sử dụng nguồn kinh phí tự có của các tổ chức và cá nhân
và các nguồn tài trợ khác không thuộc phạm vi ñiều chỉnh của Quy chế này.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia thực hiện quản lý
nhiệm vụ KHCN.
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ðiều 3. Giải thích từ ngữ
Các thuật ngữ sử dụng trong Quy chế này ñược hiểu theo nghĩa sau ñây:
1. Nhiệm vụ KHCN là những vấn ñề khoa học và công nghệ cần ñược giải
quyết ñể ñáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo ñảm quốc phòng,
an ninh, phát triển khoa học và công nghệ.
Nhiệm vụ KHCN ñược tổ chức dưới hình thức chương trình, ñề tài, dự án,
nhiệm vụ nghiên cứu theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ và các hình
thức khác.
2. ðề tài khoa học và công nghệ (sau ñây gọi là ñề tài) là nhiệm vụ KHCN có
nội dung chủ yếu là hoạt ñộng khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của
sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào
thực tiễn, bao gồm ñề tài nghiên cứu cơ bản, ñề tài nghiên cứu ứng dụng, ñề tài triển
khai thực nghiệm hoặc kết hợp nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai
thực nghiệm.
3. Dự án sản xuất thử nghiệm là nhiệm vụ KHCN nhằm ứng dụng kết quả
nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm ñể thử nghiệm các giải pháp,
phương pháp, mô hình quản lý kinh tế - xã hội hoặc sản xuất thử ở quy mô nhỏ nhằm
hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới trước khi áp dụng vào sản xuất và ñời sống.
4. Dự án khoa học và công nghệ là nhiệm vụ KHCN áp dụng tiến bộ khoa học
và công nghệ nhằm giải quyết các vấn ñề cấp thiết của doanh nghiệp, ñịa phương
(cải tiến thiết bị, hoàn thiện quy trình, ứng dụng công nghệ mới, tạo sản phẩm mới);
có tác ñộng nâng cao trình ñộ công nghệ của doanh nghiệp và có ảnh hưởng ñến sự
phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương.
5. ðề án khoa học là nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm mục tiêu xác ñịnh
cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ việc xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật.
6. Tuyển chọn là việc lựa chọn tổ chức, cá nhân có năng lực và kinh nghiệm tốt
nhất ñể thực hiện nhiệm vụ KHCN theo ñặt hàng của cơ quan có thẩm quyền thông
qua việc xem xét, ñánh giá các hồ sơ ñăng ký tham gia tuyển chọn theo những yêu cầu,
tiêu chí quy ñịnh hiện hành.
7. Giao trực tiếp là việc chỉ ñịnh tổ chức, cá nhân có ñủ năng lực, ñiều kiện và
chuyên môn phù hợp ñể thực hiện nhiệm vụ KHCN theo ñặt hàng của cơ quan có
thẩm quyền.
8. ðơn vị chủ trì nhiệm vụ KHCN là tổ chức có tư cách pháp nhân, có ñủ năng lực
tổ chức liên kết, phối hợp với các tổ chức, cá nhân khác ñể thực hiện thành công
nhiệm vụ KHCN, ñược cơ quan, tổ chức quản lý nhiệm vụ KHCN giao nhiệm vụ và
kinh phí ñể thực hiện nhiệm vụ KHCN.
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9. Chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN là cá nhân có trình ñộ khoa học và năng lực
tổ chức; là cán bộ của ñơn vị chủ trì có ñủ khả năng tổ chức thực hiện, ñiều hành các
hoạt ñộng nhằm ñạt ñược các mục tiêu ñề ra của nhiệm vụ KHCN.
10. Cơ quan quản lý nhiệm vụ KHCN là UBND tỉnh ñối với nhiệm vụ KHCN
cấp tỉnh; các sở, ban, ngành, ñơn vị, UBND cấp huyện quyết ñịnh phê duyệt và cấp
kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở.
11. ðơn vị tham mưu công tác quản lý khoa học và công nghệ cấp cơ sở là
Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng ñối với UBND cấp huyện; là bộ phận quản lý
khoa học và công nghệ ñối với các sở, ban, ngành.
ðiều 4. Nguyên tắc lựa chọn nhiệm vụ KHCN
1. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của ñịa phương: Các nhiệm vụ KHCN sử dụng
ngân sách ñịa phương phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của ñịa phương, từ các
vấn ñề cơ bản và cấp thiết về khoa học và công nghệ, kinh tế và xã hội, an ninh và
quốc phòng của ñịa phương. Các nhiệm vụ KHCN ñược ưu tiên lựa chọn:
a) Nhiệm vụ KHCN có kết quả sản phẩm cụ thể làm luận cứ khoa học cho việc
hoạch ñịnh chủ trương, chính sách của tỉnh; phục vụ thực hiện quy hoạch, kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực, có khả năng ứng dụng vào sản xuất và
phục vụ công tác quản lý nhà nước; nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ,
tiết kiệm năng lượng; công nghệ vật liệu mới; công nghệ thông tin; công nghệ sinh
học; ứng dụng công nghệ cao trong y dược; công nghệ bảo tồn di sản; sản phẩm
nhiệm vụ KHCN phục vụ phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh.
b) Nhiệm vụ KHCN do lãnh ñạo UBND tỉnh ñặt hàng trực tiếp ñược lập thành
danh mục ưu tiên ñưa vào kế hoạch báo cáo tại cuộc họp Hội ñồng cấp tỉnh.
c) Hỗ trợ ứng dụng, triển khai nhân rộng sản phẩm, kết quả các nhiệm vụ
KHCN ñược Hội ñồng tư vấn khoa học và công nghệ ñánh giá, nghiệm thu và kiến
nghị cho áp dụng vào thực tế.
2. ðảm bảo ñược tính mới, tính khoa học: Các nhiệm vụ KHCN phải có giá trị
khoa học và công nghệ, có tính mới, tính sáng tạo; kết quả của các nhiệm vụ KHCN
phải có tác ñộng thúc ñẩy khoa học và công nghệ của ñịa phương phát triển.
3. ðảm bảo hợp lý về thời gian thực hiện của các nhiệm vụ KHCN: Thời gian
thực hiện nhiệm vụ KHCN từ 06 tháng ñến 24 tháng. Trong những trường hợp ñặc biệt
sẽ do thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý nhiệm vụ KHCN quyết ñịnh.
4. Nhiệm vụ KHCN có cùng nội dung nghiên cứu, triển khai không ñược ñăng
ký thực hiện ở nhiều nơi trên ñịa bàn tỉnh ñể nhận thêm kinh phí thực hiện.
5. Có ñịa chỉ ứng dụng cho các kết quả chính tạo ra và ñược các tổ chức, ñơn vị
hoặc ñịa phương cam kết sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ KHCN hoàn thành.
Tổ chức, cơ quan ứng dụng kết quả dự kiến có ñủ uy tín và năng lực ñể tiếp nhận và
triển khai một cách hiệu quả sản phẩm tạo ra.
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ðiều 5. Tính công khai và tính sử dụng chung của thông tin có ñược từ
nhiệm vụ KHCN
1. Kết quả của các nhiệm vụ KHCN nói chung và các thông tin thu ñược từ các
nhiệm vụ KHCN nói riêng là tài sản chung của xã hội, ñược công bố công khai bằng
các hình thức khác nhau, thông qua các phương tiện thông tin ñại chúng; các kết quả
của các nhiệm vụ KHCN thuộc phạm vi bảo mật quốc gia ñược lưu trữ, quản lý và sử
dụng theo chế ñộ bảo mật của nhà nước.
2. Mọi cá nhân, tổ chức ñều có quyền sử dụng kết quả các nhiệm vụ KHCN
cho các mục ñích phi lợi nhuận.
3. Việc sử dụng kết quả của các nhiệm vụ KHCN cho mục ñích kinh doanh,
sản xuất ñược thực hiện theo quy ñịnh của Luật Sở hữu trí tuệ.
ðiều 6. ðề xuất, chủ trì và tham gia thực hiện nhiệm vụ KHCN
1. Mọi tổ chức và cá nhân ñều có quyền ñề xuất các nhiệm vụ KHCN. Các cơ quan
nhà nước, các tổ chức khoa học và công nghệ, giáo dục và ñào tạo, các ñơn vị sự nghiệp,
các tổ chức kinh tế của trung ương và ñịa phương, các tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các cá nhân thuộc
các tổ chức này có trách nhiệm ñề xuất các nhiệm vụ KHCN.
2. Các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh hàng năm phải nghiên cứu
ñăng ký, ñề xuất, ñặt hàng ít nhất 01 nhiệm vụ KHCN nhằm giải quyết các vấn ñề
cấp thiết còn tồn ñọng trong ngành, lĩnh vực của mình (việc ñăng ký không ñồng nghĩa
với việc ñược xét chọn thực hiện).
3. Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp danh mục các nhiệm vụ KHCN ñược lãnh
ñạo tỉnh chỉ ñạo nghiên cứu (tại các cuộc họp hoặc các văn bản chỉ ñạo ñiều hành) ñể
tham mưu UBND tỉnh ñưa vào danh mục nhiệm vụ KHCN ñặt hàng trực tiếp của
UBND tỉnh.
4. Các tổ chức, cá nhân gửi ñề xuất nhiệm vụ KHCN về Sở Khoa học và
Công nghệ và UBND tỉnh vào bất cứ thời ñiểm nào phát sinh nhu cầu cần thực hiện
nhiệm vụ KHCN.
5. Tất cả các tổ chức ñược quy ñịnh ở khoản 1 của ðiều này có quyền tham gia
tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện và tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ KHCN.
6. Các cá nhân có năng lực chuyên môn và quản lý, ñược tổ chức chủ trì tín nhiệm,
ñều có quyền ñăng ký tuyển chọn cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN.
ðiều 7. Quản lý nhiệm vụ KHCN
1. UBND tỉnh thống nhất quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; quyết ñịnh
phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN; quyết ñịnh phê duyệt nội dung và dự toán các
nhiệm vụ KHCN; ký kết và thanh lý hợp ñồng nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ (sau ñây gọi tắt là hợp ñồng).
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2. Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết ñịnh chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng
kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ñối với các nhiệm vụ KHCN có
sử dụng ngân sách nhà nước.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết ñịnh
thực hiện một số nội dung sau:
a) Ký quyết ñịnh thành lập các Hội ñồng tư vấn: tuyển chọn thực hiện nhiệm
vụ khoa học và công nghệ; giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
và ñánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
b) Ký quyết ñịnh thành lập tổ thẩm ñịnh nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ
khoa học và công nghệ cấp tỉnh;
c) Ký quyết ñịnh phê duyệt nội dung và dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ
cấp tỉnh;
d) Ký kết và thanh lý hợp ñồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
cấp tỉnh;
ñ) Tổ chức kiểm tra, ñánh giá việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
cấp tỉnh.
Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh
về việc thực hiện các nhiệm vụ ñược ủy quyền.
4. Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu, giúp UBND tỉnh: Xây dựng kế hoạch
và dự toán cho nhiệm vụ KHCN; xác ñịnh danh mục các nhiệm vụ KHCN sẽ ñược
cấp kinh phí thực hiện trong kế hoạch năm; tổ chức các Hội ñồng tư vấn tuyển chọn,
giao trực tiếp các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN; tổ chức kiểm tra,
ñánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ KHCN; tham mưu việc ñiều chỉnh quá trình
thực hiện nhiệm vụ KHCN (nếu có); tổ chức Hội ñồng tư vấn nghiệm thu ñánh giá
kết quả thực hiện các nhiệm vụ KHCN; thực hiện ñăng ký, lưu giữ, phổ biến và
chuyển giao kết quả của các nhiệm vụ KHCN ñã ñược nghiệm thu; tổ chức thẩm tra
số liệu quyết toán các nhiệm vụ KHCN.
5. Các tổ chức chủ trì nhiệm vụ KHCN có trách nhiệm chỉ ñạo và tổ chức thực hiện
ñầy ñủ các ñiều cam kết trong hợp ñồng ñã ñược ký với cơ quan quản lý nhiệm vụ;
hỗ trợ chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN trong việc ñiều phối kế hoạch, tiến ñộ triển khai
thực hiện các nội dung và nghiệp vụ quản lý kinh phí theo quy ñịnh hiện hành; ñảm
bảo ñiều kiện về cơ sở hạ tầng, nhân lực, kinh phí ñể chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN
thực hiện và quản lý nhiệm vụ KHCN ñúng hợp ñồng và thực hiện quyết toán kinh phí
theo quy ñịnh; chịu trách nhiệm hướng dẫn, phổ biến triển khai áp dụng rộng rãi kết
quả của các nhiệm vụ KHCN ñã ñược nghiệm thu (nếu ñược cơ quan có thẩm quyền
thống nhất cho phép triển khai áp dụng rộng rãi).
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6. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận tất cả các ñề xuất nhiệm vụ khoa
học và công nghệ và cập nhật, xác nhận việc tiếp nhận vào hệ thống Quản lý
nhiệm vụ khoa học và công nghệ, công khai trên môi trường mạng tại ñịa chỉ
http://detaikhoahoc.thuathienhue.gov.vn, gồm:
a) Danh mục nhiệm vụ KHCN do các tổ chức, cá nhân ñề xuất;
b) Danh mục nhiệm vụ KHCN ñược lựa chọn theo từng giai ñoạn (các ngành,
hội ñồng tư vấn chuyên ngành, hội ñồng tư vấn cấp tỉnh…);
c) Danh mục nhiệm vụ KHCN ñã ñược nghiệm thu;
d) Danh mục nhiệm vụ KHCN có kết quả ñược triển khai áp dụng, nhân rộng;
ñ) Xác nhận việc tiếp nhận và phản hồi bằng văn bản lý do các ñề tài không ñược
tiếp nhận; công khai lý do các nhiệm vụ KHCN không ñược lựa chọn theo từng giai ñoạn
lựa chọn.
Chương II
CÁC HỘI ðỒNG TƯ VẤN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
ðiều 8. Thành lập các Hội ñồng tư vấn khoa học và công nghệ
1. Hội ñồng tư vấn khoa học và công nghệ bao gồm:
a) Hội ñồng tư vấn xác ñịnh nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
b) Hội ñồng tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
c) Hội ñồng tư vấn giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
d) Hội ñồng tư vấn ñánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học
và công nghệ.
2. Chủ tịch UBND tỉnh quyết ñịnh thành lập Hội ñồng tư vấn xác ñịnh
nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cơ sở ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và
Công nghệ, trừ các Hội ñồng Chủ tịch UBND tỉnh ñã ủy quyền cho Giám ñốc Sở
Khoa học và Công nghệ nêu tại Khoản 3, ðiều 7 của Quyết ñịnh này.
ðiều 9. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội ñồng tư vấn khoa học
và công nghệ
1. Người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức quản lý nhiệm vụ KHCN có quyền thành
lập các Hội ñồng tư vấn KHCN hoặc mời chuyên gia ñể tư vấn cho mình trong các
hoạt ñộng sau:
a) Xác ñịnh danh mục nhiệm vụ KHCN sẽ ñược thực hiện trong kế hoạch năm
tiếp theo hoặc bổ sung 06 tháng cuối năm ñể trình duyệt;
b) ðánh giá thuyết minh nhiệm vụ KHCN ñể tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức
và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN;
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c) Thẩm ñịnh nội dung và dự toán của nhiệm vụ KHCN làm cơ sở ñể phê duyệt
nội dung và dự toán của nhiệm vụ KHCN và ký hợp ñồng nghiên cứu khoa học và
phát triển công nghệ với tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN;
d) Thẩm ñịnh và ñánh giá kết quả nhiệm vụ KHCN làm cơ sở ñể nghiệm thu
hoặc chấm dứt thực hiện các nhiệm vụ KHCN.
ñ) ðánh giá khả năng và phương thức triển khai áp dụng rộng rãi, sản xuất
thành hàng hóa; ñề xuất ñưa vào danh mục nhiệm vụ KHCN ñược cấp kinh phí triển
khai áp dụng, nhân rộng mô hình trong kế hoạch năm của tỉnh.
2. Các Hội ñồng tư vấn KHCN và các chuyên gia tư vấn có nhiệm vụ tư vấn,
ñóng góp ý kiến, phản biện, thẩm ñịnh, ñánh giá các ñề xuất về các nhiệm vụ KHCN,
các hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ
KHCN, nội dung và dự toán của nhiệm vụ KHCN và kết quả của các nhiệm vụ
KHCN, giúp thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý nhiệm vụ KHCN ra các quyết ñịnh
liên quan một cách phù hợp.
3. Các thành viên của Hội ñồng tư vấn KHCN và các chuyên gia tư vấn có
quyền phát biểu ý kiến nhận xét, phản biện, ñánh giá các nhiệm vụ KHCN một cách
ñộc lập, ñảm bảo tính trung thực, khách quan, công bằng, khoa học, không phụ thuộc
vào quan ñiểm, ý kiến của bất cứ tổ chức và cá nhân nào.
4. Các thành viên của Hội ñồng tư vấn KHCN và các chuyên gia tư vấn ñược
cung cấp các thông tin liên quan ñầy ñủ và kịp thời ñể thực hiện nhiệm vụ tư vấn
của mình.
5. Các thành viên của Hội ñồng tư vấn KHCN và các chuyên gia tư vấn hoàn
toàn chịu trách nhiệm về các ý kiến tư vấn của mình và giữ bí mật thông tin liên quan
ñến quá trình xác ñịnh nhiệm vụ, ñánh giá hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp khi chưa
ñược phép công bố.
6. Các thành viên của Hội ñồng tư vấn KHCN và các chuyên gia tư vấn ñược
hưởng thù lao theo chế ñộ hiện hành.
ðiều 10. Nguyên tắc làm việc của các Hội ñồng tư vấn KHCN
1. Các Hội ñồng tư vấn KHCN làm việc theo nguyên tắc dân chủ, khách quan,
trung thực, tuân thủ pháp luật và ñạo ñức nghề nghiệp. Các thành viên Hội ñồng thảo
luận công khai về nội dung ñược giao tư vấn. Ý kiến của các thành viên Hội ñồng và
kiến nghị của Hội ñồng phải ñược lập thành văn bản. Các thành viên Hội ñồng phải
chịu trách nhiệm về ý kiến tư vấn của mình.
2. Phiên họp Hội ñồng tư vấn KHCN chỉ ñược tiến hành khi có ít nhất 2/3
thành viên Hội ñồng tham dự, trong ñó có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ñược ủy quyền,
02 ủy viên phản biện và ủy viên thư ký khoa học.
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3. Hội ñồng tư vấn KHCN làm việc theo một hoặc kết hợp của hai hoặc nhiều
hình thức sau:
a) Nghiên cứu ñánh giá hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp;
b) Nghe trình bày tại hội nghị (Hội ñồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp,
nghiệm thu);
c) ðóng góp ý kiến bằng văn bản;
d) ðóng góp ý kiến tại hội nghị;
ñ) ðặt câu hỏi chất vấn và thảo luận;
e) ðánh giá bằng bảng ñiểm.
4. Ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội ñồng tư vấn KHCN là trên cơ sở ý kiến của
các thành viên Hội ñồng; ñiểm ñánh giá của Hội ñồng là ñiểm trung bình của các
thành viên Hội ñồng.
ðiều 11. Tiêu chuẩn, cơ cấu và thành phần Hội ñồng tư vấn KHCN
1. Thành viên của Hội ñồng tư vấn KHCN và các chuyên gia tư vấn là các nhà
khoa học, các nhà quản lý hoặc nhà kinh doanh có năng lực và chuyên môn phù hợp
với nhiệm vụ tư vấn.
a) Các nhà khoa học ñược mời tham gia các Hội ñồng tư vấn KHCN hoặc làm
chuyên gia tư vấn là những người có trình ñộ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực khoa học
và công nghệ ñược mời tư vấn, có ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ tư vấn và tự chịu
trách nhiệm về ý kiến tư vấn của mình.
b) Các nhà quản lý ñại diện cho ñịa phương nơi triển khai thực hiện nhiệm vụ
KHCN hoặc ñại diện cho ngành, lĩnh vực liên quan ñến nhiệm vụ KHCN ñược mời
tham gia các Hội ñồng tư vấn KHCN hoặc làm chuyên gia tư vấn là những người có
trình ñộ quản lý, có hiểu biết về ñịa phương hoặc lĩnh vực liên quan ñến ngành
quản lý, có ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ tư vấn và tự chịu trách nhiệm về ý kiến
tư vấn của mình.
2. Các Hội ñồng tư vấn KHCN cấp tỉnh có 09 thành viên. Căn cứ tính chất và
nhiệm vụ cụ thể của các Hội ñồng tư vấn KHCN, thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý
nhiệm vụ KHCN quyết ñịnh số lượng và cơ cấu các Hội ñồng tư vấn KHCN.
3. Các Hội ñồng tư vấn KHCN có Chủ tịch, 02 ủy viên phản biện, ủy viên thư ký
khoa học và các ủy viên khác. Trong trường hợp cần thiết, có thể có Phó Chủ tịch
Hội ñồng. Ủy viên thư ký khoa học của các Hội ñồng tư vấn KHCN là người của
cơ quan, tổ chức quản lý nhiệm vụ KHCN. Các thành viên gồm:
a) ðối với Hội ñồng tư vấn xác ñịnh nhiệm vụ KHCN
- 1/2 thành viên thuộc cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức sản xuất - kinh doanh
và các tổ chức khác có liên quan hoặc dự kiến thụ hưởng kết quả nghiên cứu;
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- 1/2 thành viên là các chuyên gia khoa học và công nghệ.
b) ðối với các Hội ñồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân
thực hiện nhiệm vụ KHCN
- 2/3 thành viên là các chuyên gia có chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ khoa
học và công nghệ cần tư vấn;
- 1/3 thành viên là ñại diện của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, cơ quan
ñề xuất ñặt hàng, tổ chức sản xuất kinh doanh có năng lực và chuyên môn phù hợp
với nhiệm vụ tư vấn.
c) ðối với Hội ñồng tư vấn ñánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN
- 2/3 thành viên là chuyên gia khoa học và công nghệ có chuyên môn phù hợp
với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần tư vấn;
- 1/3 thành viên là chuyên gia thuộc cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức có khả năng
ứng dụng kết quả nghiên cứu, cơ quan/ñơn vị thụ hưởng kết quả của nhiệm vụ
KHCN, cơ quan ñề xuất ñặt hàng, trong ñó có ít nhất 01 thành viên ñã tham gia Hội ñồng
tư vấn xác ñịnh nhiệm vụ hoặc tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ.
Thành viên là chuyên gia khoa học và công nghệ quy ñịnh tại ñiểm c Khoản này
làm việc tại tổ chức chủ trì có thể tham gia Hội ñồng nhưng không ñược làm Chủ tịch,
Phó Chủ tịch, ủy viên phản biện, ủy viên thư ký khoa học.
4. Cơ quan, tổ chức quản lý nhiệm vụ KHCN có trách nhiệm cử thư ký hành chính
giúp việc cho Hội ñồng tư vấn KHCN. Thư ký hành chính không phải là thành viên
chính thức của Hội ñồng tư vấn KHCN và không tham gia các công việc chuyên môn
của Hội ñồng.
Chương III
TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
ðiều 12. Xác ñịnh danh mục nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh
1. Trình tự xác ñịnh nhiệm vụ KHCN
a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân có ñề tài nghiên cứu ñược ñăng ký và gửi ñề xuất về
Sở Khoa học và Công nghệ (qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh) trong tất cả
thời gian trong năm và trên môi trường mạng. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm
tiếp nhận, xác nhận bằng văn bản việc tiếp nhận hoặc từ chối tiếp nhận (nêu lý do) theo
hình thức trực tuyến thông qua hệ thống thông tin Quản lý nhiệm vụ KHCN tại ñịa chỉ
http://detaikhoahoc.thuathienhue.gov.vn. Tổ chức công khai ñề tài ñể các tổ chức, cá nhân
tham gia góp ý về tính mới, tính sáng tạo (ghi các nội dung, yêu cầu của ñề tài nhằm
mục ñích thẩm tra của xã hội về tính khoa học, tính sáng tạo của ñề tài). Việc công bố và
tổng hợp ý kiến công luận là cơ sở ñể ñánh giá, chọn lọc ñề tài và kết thúc vào tháng 5 và
tháng 10 hàng năm.
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b) Bước 2: ðịnh kỳ vào tháng 6 và tháng 11 hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ
tổng hợp danh mục nhiệm vụ KHCN ñã ñược ñặt hàng.
c) Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các Hội thảo (theo các lĩnh vực)
ñể lấy ý kiến các sở, ngành liên quan về danh mục nhiệm vụ KHCN dự kiến (sự cần thiết,
mục tiêu, nội dung nghiên cứu, quy mô ñầu tư, sản phẩm dự kiến, thời gian thực hiện,
phương thức thực hiện, khả năng áp dụng rộng rãi);
d) Bước 4: Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lấy ý kiến tư vấn của các Hội ñồng
KHCN chuyên ngành và Hội ñồng KHCN tỉnh;
ñ) Bước 4: Sở Khoa học và Công nghệ trình danh mục nhiệm vụ KHCN ñã
ñược các sở, ngành và các Hội ñồng lựa chọn lên Chủ tịch và các Phó Chủ tịch
UBND tỉnh thông qua trong quý II và quý III hàng năm.
e) Kết quả của các bước tại ðiều này ñược công khai trên hệ thống thông tin
Quản lý nhiệm vụ KHCN tại ñịa chỉ http://detaikhoahoc.thuathienhue.gov.vn.”
2. Các nhiệm vụ KHCN phát sinh cần thực hiện nhằm giải quyết các vấn ñề
khoa học và công nghệ xuất hiện trong sản xuất và ñời sống xã hội có tính cấp thiết
tại ñịa phương, sau khi có ý kiến chỉ ñạo của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ
thống nhất với cơ quan chuyên môn về lĩnh vực của nhiệm vụ KHCN ñó ñể báo cáo
UBND tỉnh. Khi ñược UBND tỉnh chấp thuận, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức
ñặt hàng trực tiếp cho nhà khoa học hoặc tổ chức tuyển chọn ñơn vị chủ trì, cá nhân
chủ nhiệm. Tổng kinh phí của các nhiệm vụ KHCN phát sinh ngoài kế hoạch không
vượt quá 30% tổng kinh phí ñược duyệt cho nghiên cứu - thử nghiệm hàng năm.
ðiều 13. Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì
thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh
1. Danh mục nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh ñược UBND tỉnh quyết ñịnh thực hiện
theo phương thức tuyển chọn sẽ ñược thông báo rộng rãi trên Báo Khoa học và Phát triển
của Bộ Khoa học và Công nghệ, Báo Thừa Thiên Huế, trên Cổng thông tin ñiện tử
của UBND tỉnh, trang thông tin ñiện tử của Sở Khoa học và Công nghệ và phần mềm
Quản lý nhiệm vụ KHCN.
Sở Khoa học và Công nghệ gửi công văn mời tham gia tuyển chọn cho các tổ
chức khoa học và công nghệ, cá nhân các nhà khoa học có ñủ ñiều kiện.
2. Quyết ñịnh của UBND tỉnh về việc giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KHCN
cấp tỉnh cho cơ quan, tổ chức nào thì Sở Khoa học và Công nghệ có thông báo ñược
gửi trực tiếp ñến cơ quan, tổ chức ñó.
ðiều 14. ðiều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp
1. Các tổ chức có hoạt ñộng phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ KHCN, có con dấu,
có tài khoản, có ñiều kiện về cơ sở vật chất (trang thiết bị, nhà xưởng, phương tiện),
nhân lực, huy ñộng ñủ các nguồn tài chính hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước (nếu
có) có quyền ñăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN
cấp tỉnh.
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2. Tổ chức thuộc một trong các trường hợp sau ñây không ñủ ñiều kiện tham gia
ñăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp làm chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN:
a) Tại thời ñiểm nộp hồ sơ chưa hoàn trả ñầy ñủ kinh phí thu hồi theo hợp ñồng
thực hiện các nhiệm vụ KHCN trước ñây theo thời hạn ñã ñược thông báo;
b) Tại thời ñiểm nộp hồ sơ ñăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp chưa
nộp hồ sơ ñề nghị ñánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KHCN khác do mình chủ trì sau 30 ngày
kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ theo Hợp ñồng, bao gồm cả thời
gian ñược gia hạn (nếu có);
c) Tại thời ñiểm nộp hồ sơ ñăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp chưa
hoàn thành việc ñăng ký, nộp, lưu giữ các kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN khác có
sử dụng ngân sách nhà nước;
d) Có sai phạm dẫn ñến bị ñình chỉ thực hiện nhiệm vụ KHCN khác sẽ không
ñược ñăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian 01 năm kể từ khi có
Quyết ñịnh ñình chỉ của cơ quan có thẩm quyền.
3. Cá nhân ñăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN
a) Phải có trình ñộ ñại học trở lên, có chuyên môn phù hợp và ñang hoạt ñộng
trong cùng lĩnh vực với nhiệm vụ KHCN trong 05 năm gần ñây, tính ñến thời ñiểm
nộp hồ sơ.
b) Là người của tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN, có năng lực tổ chức
thực hiện và ñiều hành nhiệm vụ KHCN.
c) Chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN bị trễ hạn quá 06 tháng tính từ thời ñiểm
kết thúc hợp ñồng hoặc thời gian gia hạn (nếu có) mà không có sự chấp thuận của
cơ quan, tổ chức quản lý nhiệm vụ KHCN, chưa nghiệm thu, chưa quyết toán (không
chứng minh ñược lý do chính ñáng), hoặc không hoàn thành khối lượng công việc sẽ
không ñược ñăng ký thực hiện và tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KHCN
trong 02 năm tiếp theo tính từ thời ñiểm nghiệm thu hoặc thanh lý và quyết toán
kinh phí.
4. Mỗi cá nhân không ñồng thời làm chủ nhiệm từ 02 nhiệm vụ KHCN cùng
cấp trở lên.
ðiều 15. Hồ sơ ñăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp
1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ ñăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ vận dụng theo ðiều 6 Thông tư số
08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp gửi hồ sơ, bao gồm: 01 bộ
hồ sơ gốc (các tài liệu quy ñịnh tại khoản 1, ðiều 15 là bản gốc hoặc bản sao có
chứng thực) và 09 bản sao chụp (bản photocopy), trình bày và in trên khổ giấy A4, sử
dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN,
cỡ chữ 14 ñược ñóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ tên
nhiệm vụ KHCN; tên, ñịa chỉ của tổ chức ñăng ký chủ trì, tên của chủ nhiệm tham gia
tuyển chọn, giao trực tiếp và danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
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3. Hồ sơ gửi ñến Sở Khoa học và Công nghệ ñúng thời hạn (tính theo dấu bưu ñiện,
nếu gửi qua bưu ñiện hoặc dấu công văn ñến của Sở Khoa học và Công nghệ, nếu gửi
trực tiếp). Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ ñăng ký tuyển chọn, tổ chức, cá nhân
ñăng ký tuyển chọn có quyền rút hồ sơ ñã nộp ñể thay bằng hồ sơ mới, bổ sung hoặc
sửa ñổi hồ sơ ñã nộp và nộp lại trong thời hạn ñã quy ñịnh.
ðiều 16. Mở hồ sơ ñăng ký tuyển chọn cấp tỉnh
Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của
hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
cấp tỉnh vận dụng theo ðiều 7 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6
năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
ðiều 17. Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN
1. Trách nhiệm ñánh giá hồ sơ tuyển chọn
Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện việc ñánh giá hồ sơ tuyển chọn
tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh thông qua các
Hội ñồng tư vấn KHCN cấp tỉnh.
2. Hội ñồng tư vấn KHCN tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm
vụ KHCN ñánh giá các hồ sơ ñăng ký tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KHCN ñược quy
ñịnh ở ðiều 9 của Quy chế này.
3. Việc ñánh giá hồ sơ ñăng ký tuyển chọn theo bảng chấm ñiểm của các
thành viên Hội ñồng ñược thực hiện theo nguyên tắc sau:
a) Hồ sơ ñược xếp hạng với tổng số ñiểm trung bình của các tiêu chí cao nhất
và phải ñạt từ 70/100 ñiểm trở lên. Trong ñó không có tiêu chí nào có quá 1/3 số
thành viên Hội ñồng có mặt cho ñiểm không (0 ñiểm);
b) ðối với các hồ sơ có tổng số ñiểm trung bình bằng nhau thì ưu tiên hồ sơ có
cam kết và ñối ứng vốn ngoài ngân sách nhà nước nhiều hơn. ðối với các hồ sơ có
vốn ñối ứng ngoài ngân sách nhà nước bằng nhau hoặc không có vốn ñối ứng ngoài
ngân sách nhà nước thì ưu tiên hồ sơ có ñiểm trung bình về năng lực của tổ chức chủ trì
và cá nhân chủ nhiệm cao hơn.
ðược ít nhất 2/3 thành viên Hội ñồng có mặt (trong ñó có ít nhất 01 ủy viên
phản biện) ñánh giá tổng mức kinh phí phù hợp với các sản phẩm của nhiệm vụ
KHCN ñược giao.”
c) Nếu thành viên Hội ñồng nào cho ñiểm ñánh giá chênh lệch từ 20% trở lên
so với ñiểm ñánh giá trung bình của số thành viên Hội ñồng còn lại thì ñiểm ñánh giá
của thành viên Hội ñồng ñó sẽ không ñược chấp nhận và loại bỏ. Kết quả ñánh giá hồ
sơ tuyển chọn chỉ dựa trên kết quả cho ñiểm của các thành viên còn lại của Hội ñồng.
4. Dựa vào văn bản nhận xét, ý kiến phát biểu tại hội nghị và bảng chấm ñiểm
của các thành viên Hội ñồng tư vấn KHCN, Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ
quyết ñịnh tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN.
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5. Nếu sau 01 lần tổ chức Hội ñồng tư vấn KHCN tuyển chọn tổ chức, cá nhân
chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN không chọn lựa ñược tổ chức, cá nhân chủ trì thực
hiện nhiệm vụ KHCN, nhưng vì tính cấp thiết của nhiệm vụ KHCN, Sở Khoa học và
Công nghệ có thể tổ chức tuyển chọn lại tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ
KHCN. Những cá nhân ñăng ký chủ nhiệm ñã bảo vệ thuyết minh nhiệm vụ KHCN
không ñạt không ñược tham gia tuyển chọn lại.
ðiều 18. Giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN
1. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý nhiệm vụ KHCN thực hiện việc ñánh giá
năng lực chuyên môn và khả năng chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN thông qua các
Hội ñồng tư vấn KHCN.
2. Hội ñồng tư vấn KHCN giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện
nhiệm vụ KHCN ñược quy ñịnh ở ðiều 9 của Quy chế này.
3. Việc ñánh giá hồ sơ ñăng ký giao trực tiếp thực hiện theo ñiểm a và ñiểm c
khoản 3 ðiều 17 của Quy chế này.
4. Dựa vào văn bản nhận xét, ý kiến phát biểu tại hội nghị và phiếu ñánh giá
của các thành viên Hội ñồng tư vấn KHCN giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì
thực hiện nhiệm vụ KHCN, thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý nhiệm vụ KHCN
quyết ñịnh tổ chức, cá nhân ñủ hay không ñủ ñiều kiện chủ trì thực hiện nhiệm vụ
KHCN ñược giao.
ðiều 19. Thông báo kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp
1. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý nhiệm vụ KHCN có trách nhiệm thông
báo kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ
chức Hội ñồng tư vấn KHCN tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức cá nhân chủ trì thực
hiện nhiệm vụ KHCN trên các phương tiện thông tin ñại chúng của ñịa phương, trang
thông tin ñiện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, hệ thống thông tin Quản lý nhiệm
vụ KHCN tại ñịa chỉ http://detaikhoahoc.thuathienhue.gov.vn và thông báo bằng
công văn cho các tổ chức, cá nhân trúng tuyển hoặc ñủ ñiều kiện chủ trì thực hiện
nhiệm vụ KHCN.
2. Kèm theo thông báo kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp là yêu cầu của Hội
ñồng tư vấn KHCN và cơ quan quản lý về việc chỉnh sửa, bổ sung thuyết minh nhiệm
vụ KHCN (nếu có). Tổ chức, cá nhân trúng tuyển có trách nhiệm nộp lại thuyết minh
nhiệm vụ KHCN ñã ñược bổ sung, chỉnh sửa (nếu có) trong vòng 15 ngày kể từ ngày
ñược thông báo. Quá thời hạn trên, xem như tổ chức chủ trì từ chối thực hiện nhiệm vụ
KHCN ñã ñược tuyển chọn, giao trực tiếp.
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ðiều 20. Thẩm ñịnh nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ KHCN
1. Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức việc thẩm ñịnh
nội dung và dự toán kinh phí của nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh thông qua Tổ thẩm ñịnh
nội dung và Tổ thẩm ñịnh kinh phí.
2. Tổ thẩm ñịnh nội dung và Tổ thẩm ñịnh kinh phí
a) Tổ thẩm ñịnh nội dung
- Nhiệm vụ của Tổ thẩm ñịnh là xem xét tính hợp lý, xác ñịnh khối lượng chi tiết về
nội dung nghiên cứu so với kết luận của Hội ñồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp
thực hiện nhiệm vụ KHCN, cung cấp cơ sở tính toán cho các chuyên gia tài chính
thẩm ñịnh dự toán;
- Thủ trưởng cơ quan quản lý nhiệm vụ KHCN ra quyết ñịnh thành lập Tổ
thẩm ñịnh. Tổ thẩm ñịnh có 04-05 thành viên, gồm: Chủ tịch Hội ñồng (hoặc Phó
Chủ tịch Hội ñồng), ủy viên thư ký khoa học và 02-03 ủy viên của Hội ñồng tư vấn
tuyển chọn, giao trực tiếp.
b) Tổ thẩm ñịnh kinh phí
- Nhiệm vụ của Tổ thẩm ñịnh là thẩm ñịnh sự phù hợp phần dự toán kinh phí
của nhiệm vụ KHCN với chế ñộ quy ñịnh, ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật, ñịnh mức
chi tiêu hiện hành của nhà nước do các cơ quan có thẩm quyền ban hành ñể xác ñịnh:
chi phí công cho các thành viên thực hiện; chi phí thuê chuyên gia; kinh phí hỗ trợ
mua nguyên vật liệu, thiết bị và các khoản chi khác cũng như thời gian cần thiết ñể
thực hiện;
- Thủ trưởng cơ quan quản lý nhiệm vụ KHCN ra quyết ñịnh thành lập Tổ
thẩm ñịnh. Tổ thẩm ñịnh kinh phí có 05-07 thành viên, gồm: Lãnh ñạo Sở và ñại diện
các phòng liên quan thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, ñại diện phòng chuyên môn
thuộc Sở Tài chính. Trường hợp nhiệm vụ KHCN có tính phức tạp, thủ trưởng cơ quan
quản lý nhiệm vụ KHCN có thể mời thêm từ 01-02 chuyên gia am hiểu sâu về lĩnh vực
liên quan ñến nhiệm vụ cần thẩm ñịnh vào Tổ thẩm ñịnh.
3. Trường hợp các nội dung chi chưa có ñịnh mức do các cơ quan nhà nước có
thẩm quyền ban hành thì Tổ thẩm ñịnh kinh phí tư vấn cho thủ trưởng cơ quan, tổ chức
quản lý nhiệm vụ KHCN quyết ñịnh sử dụng các ñịnh mức của nội dung chi tương ñương.
ðiều 21. Quyết ñịnh phê duyệt nhiệm vụ KHCN
1. Căn cứ vào kết quả của Hội ñồng tư vấn KHCN tuyển chọn, giao trực tiếp,
kết quả thẩm ñịnh của tổ thẩm ñịnh nội dung và dự toán kinh phí của nhiệm vụ
KHCN; người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức quản lý nhiệm vụ KHCN ra quyết ñịnh phê
duyệt nội dung, dự toán kinh phí, phương thức, thời gian thực hiện nhiệm vụ KHCN
và ký hợp ñồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với tổ chức chủ trì và cá
nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN.
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2. Nội dung quyết ñịnh phê duyệt nhiệm vụ KHCN bao gồm:
a) Tên nhiệm vụ KHCN;
b) Cấp quản lý;
c) Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN;
d) Chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN;
ñ) Thời gian thực hiện nhiệm vụ KHCN;
e) Các mục tiêu của nhiệm vụ KHCN;
g) Các nội dung, hoạt ñộng của nhiệm vụ KHCN;
h) Chủng loại và số lượng các sản phẩm giao nộp của nhiệm vụ KHCN;
i) Dự toán và nguồn kinh phí ñể thực hiện nhiệm vụ KHCN.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
ðiều 22. Hợp ñồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
1. Hợp ñồng là văn bản pháp lý ràng buộc trách nhiệm và quyền lợi giữa cơ
quan, tổ chức quản lý nhiệm vụ KHCN (gọi tắt là bên A) và tổ chức chủ trì thực hiện
nhiệm vụ KHCN (gọi tắt là bên B).
2. Quyền và nghĩa vụ của các bên ký hợp ñồng ñược thực hiện theo mẫu hợp ñồng
nghiên cứu và phát triển công nghệ ban hành kèm theo Thông tư 05/2014/TT-BKHCN
ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
ðiều 23. Kiểm tra, ñánh giá việc thực hiện nhiệm vụ KHCN
1. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý nhiệm vụ KHCN chịu trách nhiệm
kiểm tra, ñánh giá việc thực hiện nhiệm vụ KHCN bằng các hình thức sau:
a) Tổ chức ñoàn kiểm tra ñịnh kỳ: ðịnh kỳ 01 năm 01 lần kể từ thời ñiểm hợp
ñồng có hiệu lực;
b) Tổ chức ñoàn kiểm tra ñột xuất;
c) Yêu cầu tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN báo cáo ñột xuất;
d) Kiểm tra, ñánh giá tại hiện trường: ðối với các nhiệm vụ KHCN có sản phẩm
trung gian hoặc sản phẩm là các mô hình, thiết bị cụ thể, sản phẩm ño kiểm ñược,
ñoàn kiểm tra, ñánh giá ñến hiện trường ñể kiểm tra, ñánh giá cụ thể về số lượng sản phẩm
của nhiệm vụ.
2. Nội dung kiểm tra, ñánh giá bao gồm:
a) Nội dung khoa học: Nội dung ñã hoàn thành, nội dung ñang triển khai,
sản phẩm ñạt ñược;
b) Tiến ñộ thực hiện;
c) Tình hình sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước;
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d) Các nội dung khác (nếu có).
3. Tùy thuộc vào kết quả kiểm tra, ñánh giá, thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản
lý nhiệm vụ KHCN quyết ñịnh ñiều chỉnh nội dung, thời gian thực hiện hoặc chấm
dứt việc thực hiện nhiệm vụ KHCN.
4. Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN có trách nhiệm báo cáo tiến
ñộ thực hiện theo ñịnh kỳ 06 tháng 01 lần hoặc theo yêu cầu ñột xuất cho cơ quan, tổ
chức quản lý nhiệm vụ KHCN về:
a) Tình hình thực hiện các nội dung nhiệm vụ KHCN;
b) Tình hình sử dụng kinh phí;
c) Kế hoạch hoặc phương án triển khai giai ñoạn tiếp;
d) Kiến nghị (nếu có).
Trường hợp tổ chức chủ trì không thực hiện việc báo cáo tiến ñộ ñúng quy ñịnh
từ 02 lần trở lên thì sẽ bị dừng cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ và xử lý theo quy ñịnh.
5. Biên bản kiểm tra thực hiện nhiệm vụ KHCN ñược lưu ở cơ quan quản lý và
ở tổ chức chủ trì nhiệm vụ KHCN.
ðiều 24. ðiều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KHCN
1. Trong quá trình thực hiện hợp ñồng, nếu một trong hai bên có yêu cầu ñiều
chỉnh hợp ñồng thì phải thông báo bằng văn bản cho bên kia ít nhất 10 ngày trước khi
tiến hành ñiều chỉnh. Nội dung ñiều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày văn bản ñồng ý ñiều
chỉnh ñược ban hành;
2. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý nhiệm vụ xem xét, quyết ñịnh ñiều chỉnh
về tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ, nội dung nghiên cứu, sản phẩm, thời gian
thực hiện nhiệm vụ ñã ñược phê duyệt trên cơ sở văn bản ñề xuất của tổ chức chủ trì
thực hiện nhiệm vụ;
3. Việc gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ chỉ ñược thực hiện 01 lần ñối với
mỗi nhiệm vụ và không quá 06 tháng. Trường hợp ñặc biệt do thủ trưởng cơ quan
quản lý nhiệm vụ quyết ñịnh nhưng không quá 50% thời gian thực hiện nhiệm vụ;
4. Việc gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ chỉ ñược xem xét trước khi kết
thúc hợp ñồng ít nhất 01 tháng.
Chương V
ðÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KẾT QUẢ THỰC HIỆN
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
ðiều 25. Tự ñánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN
Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm tự ñánh giá kết quả thực hiện
nhiệm vụ trước khi nộp hồ sơ ñánh giá, nghiệm thu cho cơ quan quản lý nhiệm vụ
theo quy ñịnh tại ðiều 5 Thông tư số 11/2014/TT-BKH&CN ngày 30 tháng 5 năm 2014
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
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ðiều 26. Hồ sơ ñánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KHCN
Hồ sơ ñánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy ñịnh tại
ðiều 6 Thông tư số 11/2014/TT-BKH&CN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ.
ðiều 27. Phương pháp ñánh giá và xếp loại ñối với nhiệm vụ KHCN
Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 13 Thông tư số 11/2014/TT-BKH&CN ngày 30
tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
ðiều 28. Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN
1. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức quản lý nhiệm vụ KHCN chịu trách nhiệm
tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KHCN thông qua Hội ñồng tư vấn KHCN cùng cấp.
2. Hội ñồng tư vấn KHCN nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN có nhiệm vụ
ñánh giá các kết quả của nhiệm vụ KHCN ñược quy ñịnh tại ðiều 9 và ðiều 26 của
Quy chế này.
3. Dựa vào văn bản nhận xét, ý kiến phát biểu tại hội nghị và phiếu ñánh giá
của các thành viên Hội ñồng tư vấn KHCN, thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý
nhiệm vụ KHCN quyết ñịnh nghiệm thu hoặc không nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN.
4. Các nhiệm vụ KHCN ñược Hội ñồng tư vấn KHCN nghiệm thu ñánh giá ở
mức “Xuất sắc” sẽ ñược khen thưởng. Kinh phí khen thưởng ñược sử dụng từ nguồn
kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của cơ quan, tổ chức quản lý nhiệm vụ
KHCN.
5. Nhiệm vụ KHCN bị Hội ñồng tư vấn KHCN nghiệm thu xếp loại ở mức
“Không ñạt”, nhiệm vụ KHCN không ñược nghiệm thu và nhiệm vụ KHCN ñược
Hội ñồng tư vấn KHCN nghiệm thu nhưng trong vòng 06 tháng ñơn vị chủ trì không
nộp sản phẩm hiệu chỉnh theo kết luận của Hội ñồng, Sở Khoa học và Công nghệ chủ
trì, phối hợp các ñơn vị liên quan khác xác ñịnh số kinh phí phải hoàn trả ngân sách
nhà nước theo quy ñịnh về quản lý tài chính của nhà nước.
6. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với ñơn vị chủ trì chịu trách nhiệm báo
cáo UBND tỉnh về những kết quả ñạt ñược của các nhiệm vụ KHCN ñã ñược nghiệm
thu bằng văn bản và tham mưu ñề xuất UBND tỉnh ñịnh hướng phát triển nhiệm vụ
KHCN sau khi kết thúc (ñề xuất các giải pháp ứng dụng và nhân rộng kết quả;
thương mại hóa sản phẩm từ kết quả nhiệm vụ hoặc tiếp tục triển khai nhiệm vụ ở
pha tiếp theo).
ðiều 29. Những trường hợp nhiệm vụ KHCN không ñược nghiệm thu
Cơ quan, tổ chức quản lý nhiệm vụ KHCN không nghiệm thu các nhiệm vụ
KHCN trong những trường hợp sau ñây:
1. Có ñề nghị của tổ chức chủ trì hoặc quyết ñịnh của cơ quan quản lý về việc
chấm dứt thực hiện nhiệm vụ KHCN.
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2. Nhiệm vụ KHCN chậm tiến ñộ (chậm nộp các sản phẩm của nhiệm vụ
KHCN) quá 06 tháng tính từ thời ñiểm kết thúc hợp ñồng hoặc thời ñiểm kết thúc gia
hạn (nếu có).
3. Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN không nộp hồ sơ ñể ñánh giá,
nghiệm thu quá 06 tháng tính từ thời ñiểm kết thúc hợp ñồng hoặc thời ñiểm kết thúc
gia hạn (nếu có).
ðiều 30. Thu hồi kinh phí ñầu tư từ ngân sách
Nếu trong hợp ñồng có ñiều khoản về việc thu hồi kinh phí ñầu tư từ ngân sách
nhà nước ñịa phương cho nhiệm vụ KHCN thì tổ chức chủ trì nhiệm vụ KHCN có
trách nhiệm nộp lại kinh phí vào tài khoản của cơ quan, tổ chức quản lý nhiệm vụ
KHCN mở tại Kho bạc Nhà nước ñể hoàn trả ngân sách theo quy ñịnh hiện hành.
ðiều 31. Quyết toán, thanh lý hợp ñồng
1. Cơ quan, tổ chức quản lý nhiệm vụ KHCN chịu trách nhiệm tổ chức việc
quyết toán, thanh lý hợp ñồng với tổ chức chủ trì nhiệm vụ KHCN theo trình tự và
yêu cầu như sau:
a) Hồ sơ quyết toán phải nộp ñầy ñủ, hợp lệ trước khi nghiệm thu chính thức
nhiệm vụ KHCN;
b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày sản phẩm của nhiệm vụ KHCN ñã hiệu
chỉnh, bổ sung ñược giao nộp ñầy ñủ và ñã ñăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm
vụ KHCN.
2. Các nhiệm vụ KHCN quyết toán các khoản chi theo nguyên tắc:
a) Các nội dung chi thuộc loại ñược khoán theo Thông tư liên tịch số
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ,
Bộ Tài chính quy ñịnh khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng
ngân sách nhà nước thì quyết toán theo dự toán ñược duyệt.
b) Các nội dung chi thuộc loại không ñược khoán theo Thông tư liên tịch số
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa học và
Công nghệ, Bộ Tài chính quy ñịnh khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
sử dụng ngân sách nhà nước thì quyết toán theo hoạt ñộng ñã thực hiện với những
chứng từ tài chính hợp lệ theo quy ñịnh hiện hành.
3. Các nhiệm vụ KHCN bị Hội ñồng tư vấn KHCN nghiệm thu ñánh giá ở mức
“Không ñạt”, nhiệm vụ KHCN không ñược nghiệm thu hoặc các nhiệm vụ KHCN ñã
ñược Hội ñồng tư vấn KHCN nghiệm thu nhưng trong vòng 06 tháng ñơn vị chủ trì
không nộp các sản phẩm ñã hiệu chỉnh theo kết luận của Hội ñồng sẽ ñược thanh lý
theo tỷ lệ khối lượng các hoạt ñộng nghiên cứu và hỗ trợ nghiên cứu ñã hoàn thành
và bị phạt tiền theo khoản 5 ðiều 28 của Quy chế này.
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4. Tỷ lệ khối lượng các hoạt ñộng nghiên cứu và hỗ trợ nghiên cứu ñã hoàn
thành của các nhiệm vụ KHCN không ñược nghiệm thu ñược xác ñịnh thông qua sự
thẩm ñịnh của tổ tư vấn thẩm ñịnh do cơ quan, tổ chức quản lý nhiệm vụ KHCN mời.
5. Tài sản ñược hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sau
khi nhiệm vụ KHCN hoàn thành, nghiệm thu, tài sản này ñược xử lý theo quy ñịnh tại
Nghị ñịnh số 70/2018/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy ñịnh
việc quản lý, sử dụng tài sản ñược hình thành thông qua việc triển khai thực hiện
nhiệm vụ KHCN sử dụng vốn nhà nước trước khi thanh lý hợp ñồng.
ðiều 32. ðăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả nhiệm vụ KHCN
1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ KHCN (cấp quốc gia ủy quyền ñịa phương quản
lý, cấp tỉnh và cấp cơ sở) nộp các sản phẩm cuối cùng của nhiệm vụ KHCN cho Sở
Khoa học và Công nghệ ñể quản lý.
2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhiệm vụ KHCN ñược nghiệm thu chính
thức, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN (cấp quốc gia ủy quyền ñịa phương
quản lý, cấp tỉnh và cấp cơ sở) có trách nhiệm ñăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ
KHCN tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế và giao nộp sản
phẩm của nhiệm vụ KHCN tại Sở Khoa học và Công nghệ theo quy ñịnh.
3. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm lưu giữ, công bố công khai các
kết quả nhiệm vụ KHCN theo quy ñịnh.
4. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phổ biến kết quả của các nhiệm
vụ KHCN bằng cách ñưa tóm tắt nội dung, kết quả nghiên cứu lên Cổng thông tin
ñiện tử của tỉnh, trang thông tin ñiện tử và Bản tin Khoa học và Công nghệ của Sở
Khoa học và Công nghệ.
5. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chuyển 01 bộ kết quả nhiệm vụ
KHCN cho cơ quan quản lý chuyên ngành, lĩnh vực của nhiệm vụ KHCN hoặc ñịa
phương nơi nhiệm vụ KHCN ñã nghiên cứu ñể các ñơn vị, ñịa phương nghiên cứu,
phổ biến và ñề xuất triển khai ứng dụng kết quả nhiệm vụ KHCN vào sản xuất và
ñời sống.
ðiều 33. Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN
Hồ sơ công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ vận dụng theo ðiều 17 Thông tư
số 11/2014/TT-BKH&CN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và
Công nghệ.
Chương VI
TRIỂN KHAI ÁP DỤNG KẾT QUẢ
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
ðiều 34. Sử dụng kết quả của các nhiệm vụ KHCN
1. Cơ quan, tổ chức quản lý nhiệm vụ KHCN có trách nhiệm chuyển giao kết
quả của các nhiệm vụ KHCN ñã nghiệm thu cho các cơ quan, tổ chức ñặt hàng hoặc
cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu. Các nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh
vực an ninh, quốc phòng có quy ñịnh riêng.
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2. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có trách nhiệm phổ biến kết quả các
nhiệm vụ KHCN cho các tổ chức kinh tế, khoa học và công nghệ, giáo dục và ñào tạo,
trong ngành hoặc ñịa phương; tổ chức triển khai ứng dụng kết quả nhiệm vụ KHCN
vào sản xuất và ñời sống.
3. Khi sử dụng các kết quả nhiệm vụ KHCN các tổ chức và cá nhân phải tuân
thủ Luật Sở hữu trí tuệ.
ðiều 35. Lựa chọn nhiệm vụ KHCN hỗ trợ triển khai ứng dụng
1. Trong kết quả nghiệm thu nhiệm vụ KHCN, tổ chức, cá nhân chủ trì thực
hiện phải ñề xuất phương án ñưa kết quả, sản phẩm nhiệm vụ KHCN vào hoạt ñộng
quản lý, sản xuất và ñời sống.
2. Trên cơ sở ñề xuất của tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN
và khả năng phát huy giá trị thực tiễn của nhiệm vụ KHCN ñó, Sở Khoa học và Công
nghệ phối hợp với các sở, ngành hoặc ñịa phương liên quan ñể thống nhất, tham mưu
UBND tỉnh ñưa vào danh mục nhiệm vụ KHCN cần hỗ trợ kinh phí triển khai ứng dụng
rộng rãi vào hoạt ñộng quản lý, sản xuất và ñời sống.
3. Việc lựa chọn, phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN ñược hỗ trợ kinh phí
triển khai ứng dụng vào sản xuất và ñời sống ñược thực hiện chung với lựa chọn, phê
duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN theo ñịnh kỳ mỗi năm 02 lần và ñược xem như là
một nhiệm vụ KHCN mới.
ðiều 36. Hỗ trợ triển khai ứng dụng kết quả các nhiệm vụ KHCN
1. Kinh phí hỗ trợ triển khai ứng dụng lấy từ nguồn kinh phí ñược duyệt cho
nghiên cứu - thử nghiệm hàng năm; ưu tiên hỗ trợ một phần kinh phí ñể thực hiện các
nhiệm vụ sau:
a) Xây dựng mô hình ñiểm;
b) Xây dựng quy trình công nghệ;
c) ðào tạo và chuyển giao công nghệ;
d) ðăng ký thương hiệu và các hệ thống quản lý chất lượng.
2. Quy trình hỗ trợ kinh phí triển khai ứng dụng kết quả các nhiệm vụ KHCN
vào sản xuất và ñời sống thực hiện giống như quy trình thực hiện nhiệm vụ KHCN
sản xuất thử nghiệm hoặc chuyển giao công nghệ.
ðiều 37. Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học
và phát triển công nghệ
1. Tổ chức chủ trì, doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khác có
nhu cầu ñược giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu làm hồ sơ ñề
nghị giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu.
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2. Sở Khoa học và Công nghệ là ñơn vị hướng dẫn và thụ lý hồ sơ ñề nghị giao
quyền ñối với kết quả nghiên cứu do Chủ tịch UBND tỉnh làm ñại diện chủ sở hữu
nhà nước theo quy ñịnh hiện hành của UBND tỉnh.
Chương VII
QUY ðỊNH QUẢN LÝ NHIỆM VỤ
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ
ðiều 38. Trách nhiệm và quyền hạn của UBND cấp huyện và thủ trưởng
ñơn vị cấp cơ sở
1. Quyết ñịnh thành lập các Hội ñồng tư vấn KHCN cấp cơ sở gồm: Hội ñồng
tư vấn xác ñịnh nhiệm vụ KHCN, Hội ñồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân
thực hiện nhiệm vụ KHCN, Hội ñồng tư vấn ñánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện
nhiệm vụ KHCN và các Hội ñồng KHCN khác ñể tư vấn khi cần thiết.
2. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ ñã ñược Hội ñồng tư vấn KHCN cơ sở thông
qua; ký hợp ñồng với các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN; tổ chức
nghiệm thu, công nhận, công bố và ñăng ký kết quả triển khai ứng dụng kết quả của
nhiệm vụ KHCN.
3. Ban hành quyết ñịnh ñiều chỉnh nội dung nghiên cứu, tiến ñộ thực hiện, chủ
nhiệm nhiệm vụ KHCN; quyết ñịnh ñình chỉ thực hiện nhiệm vụ KHCN trên cơ sở
tham mưu, ñề xuất của ñơn vị quản lý khoa học và công nghệ cấp cơ sở (nếu có) hoặc
trên cơ sở văn bản ñề xuất của tổ chức chủ trì.
ðiều 39. Hội ñồng tư vấn KHCN cấp cơ sở
1. Hội ñồng tư vấn KHCN cấp cơ sở do Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc thủ
trưởng ñơn vị (sau ñây gọi tắt là thủ trưởng ñơn vị) ra quyết ñịnh thành lập. Hội ñồng
tư vấn KHCN cấp cơ sở có 07 thành viên. Căn cứ tính chất và nhiệm vụ cụ thể của
các Hội ñồng tư vấn KHCN, thủ trưởng ñơn vị quyết ñịnh số lượng và cơ cấu các Hội
ñồng tư vấn KHCN. Hội ñồng gồm có Chủ tịch, 02 ủy viên phản biện, ủy viên thư ký
khoa học và các ủy viên khác.
2. Thành viên Hội ñồng tư vấn KHCN cấp cơ sở là các cán bộ khoa học, cán bộ
quản lý có trình ñộ ñại học trở lên hoặc các chuyên gia có am hiểu nhất ñịnh về lĩnh
vực khoa học và công nghệ liên quan. Hội ñồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ,
các thành viên Hội ñồng ñược quyền thảo luận công khai về nhiệm vụ ñược giao tư
vấn, có ý kiến nhận xét bằng văn bản và chịu trách nhiệm về ý kiến tư vấn của mình.
3. Chi phí cho hoạt ñộng của Hội ñồng tư vấn KHCN cấp cơ sở ñược dự toán
thành một khoản riêng trong tổng kinh phí hoạt ñộng khoa học và công nghệ của
ñơn vị.
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ðiều 40. Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở
1. Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cơ sở phải là cơ quan có chức
năng hoạt ñộng phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ KHCN hoặc tổ chức,
ñơn vị có ñăng ký hoạt ñộng khoa học và công nghệ; có ñủ các ñiều kiện về nhân lực
chuyên môn, thiết bị và cơ sở vật chất cần thiết cho việc triển khai thực hiện nhiệm
vụ KHCN.
2. Cá nhân ñăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN phải có trình ñộ ñại học trở
lên, có kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ KHCN; có chuyên
môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ KHCN.
3. Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN có trách nhiệm thực
hiện ñúng các nội dung nghiên cứu và tiến ñộ thực hiện ñã ñược phê duyệt; sử dụng
kinh phí ñúng quy ñịnh của nhà nước; báo cáo ñầy ñủ, ñúng thời hạn kết quả thực
hiện nội dung nghiên cứu và việc sử dụng kinh phí.
ðiều 41. Trình tự xác ñịnh nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở
1. ðịnh kỳ hoặc theo tính cấp thiết của ngành, ñịa phương; ñơn vị quản lý khoa học
và công nghệ cấp cơ sở có trách nhiệm tham mưu thủ trưởng ñơn vị thông báo ñến
các tổ chức, cá nhân có liên quan ñể ñề xuất nhiệm vụ KHCN ñặt hàng;
2. ðơn vị quản lý khoa học và công nghệ cấp cơ sở tổng hợp các danh mục
ñề xuất các nhiệm vụ KHCN, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cán bộ khoa học, cán bộ
quản lý trực thuộc ñơn vị mình và trình Hội ñồng tư vấn KHCN lựa chọn các nhiệm vụ
phù hợp với ñiều kiện của cơ sở.
Với các ñơn vị không có chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công
nghệ có thể bỏ qua bước này.
3. ðối với nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở ñề xuất hỗ trợ từ nguồn ngân sách sự
nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh: Thủ trưởng ñơn vị cấp cơ sở xem xét ñề xuất
nhiệm vụ KHCN theo các bước tại khoản 2, ðiều 12 của Quy chế này.
4. ðề xuất nhiệm vụ KHCN ñặt hàng ñược ñánh giá “ðạt yêu cầu” sơ bộ khi
ñáp ứng 02 yêu cầu sau:
a) ðầy ñủ thông tin trong Phiếu ñề xuất nhiệm vụ KHCN;
b) Có ñủ cơ sở về tính cấp thiết của nhiệm vụ ñề xuất.
5. Danh mục các nhiệm vụ KHCN ñề nghị thực hiện trong kế hoạch trình Hội
ñồng tư vấn xác ñịnh nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở xem xét, lựa chọn bằng cách bỏ
phiếu kín theo hai loại “ðề nghị thực hiện” và “ðề nghị không thực hiện” và ñồng thời
ñề nghị hình thức chủ trì thực hiện: Giao trực tiếp hoặc tuyển chọn.
Các nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở ñược ñề nghị thực hiện phải có ít nhất 2/3
thành viên Hội ñồng có mặt ñồng ý.
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6. ðơn vị quản lý KHCN cấp cơ sở tổng hợp danh mục các nhiệm vụ nghiên
cứu cấp cơ sở ñược Hội ñồng tư vấn KHCN thông qua trình thủ trưởng ñơn vị phê
duyệt thực hiện.
ðiều 42. Xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở
1. Việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở là
không bắt buộc. Thủ trưởng ñơn vị cấp cơ sở có thể chỉ ñịnh tổ chức, cá nhân trực
thuộc cơ quan hoặc mời tổ chức, cá nhân bên ngoài có khả năng, trình ñộ phù hợp với
nhiệm vụ KHCN chủ trì thực hiện.
2. Việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp cơ
sở tương tự như nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh.
3. Thủ trưởng ñơn vị cấp cơ sở thực hiện việc ñánh giá hồ sơ giao trực tiếp,
tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thông
qua Hội ñồng tư vấn KHCN cấp cơ sở.
ðiều 43. Quản lý nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở
1. Chức năng quản lý
a) ðối với cấp huyện: UBND cấp huyện thống nhất quản lý nhiệm vụ KHCN.
Chủ tịch UBND cấp huyện ký quyết ñịnh phê duyệt nội dung và dự toán nhiệm vụ
KHCN cấp cơ sở; ký kết và thanh lý hợp ñồng với tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ
KHCN cấp cơ sở.
Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu, giúp UBND cấp huyện tổ
chức các Hội ñồng tư vấn xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ KHCN; tổ chức Tổ thẩm
ñịnh kinh phí; tổ chức kiểm tra, ñánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ KHCN; tham
mưu việc ñiều chỉnh quá trình thực hiện nhiệm vụ KHCN (nếu có); tổ chức Hội ñồng
tư vấn nghiệm thu ñánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN thực hiện chức
năng quản lý nhà nước.
b) ðối với các sở, ban, ngành: Thủ trưởng ñơn vị ký kết, thanh lý hợp ñồng với
tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở và ủy quyền cho Bộ phận quản lý
khoa học và công nghệ của ñơn vị theo dõi, kiểm tra, tổ chức ñánh giá việc thực hiện
các nhiệm vụ KHCN ñã ñược ký kết.
c) ðối với nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở ñược hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp
khoa học và công nghệ tỉnh: Thủ trưởng ñơn vị cấp cơ sở thực hiện việc ñánh giá hồ
sơ nhiệm vụ thông qua Hội ñồng tư vấn KHCN, ban hành quyết ñịnh phê duyệt nội
dung nhiệm vụ KHCN, ký kết hợp ñồng (sau khi ñã ñược Sở Khoa học và Công nghệ
tổ chức thẩm ñịnh dự toán kinh phí), thanh lý hợp ñồng.

CÔNG BÁO/Số 02+03/Ngày 12-01-2021

69

2. Việc thẩm ñịnh dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN thông qua Tổ
thẩm ñịnh kinh phí.
a) Nhiệm vụ của Tổ thẩm ñịnh kinh phí là thẩm ñịnh sự phù hợp của các nội dung
nghiên cứu với kết luận của Hội ñồng, dự toán kinh phí của nhiệm vụ KHCN với chế
ñộ quy ñịnh, ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật, ñịnh mức chi tiêu hiện hành của nhà nước
do các cơ quan có thẩm quyền ban hành ñể xác ñịnh: Chi phí công cho các thành viên
thực hiện; chi phí thuê chuyên gia; kinh phí hỗ trợ mua nguyên vật liệu, thiết bị, các
khoản chi khác, thời gian cần thiết ñể thực hiện.
b) Thủ trưởng ñơn vị cấp cơ sở ra quyết ñịnh thành lập Tổ thẩm ñịnh. Tổ thẩm
ñịnh kinh phí có 03-05 thành viên, gồm:
- ðối với cấp huyện: Lãnh ñạo Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng, ñại
diện Phòng Kế hoạch - Tài chính và ñại diện phòng chuyên môn liên quan thuộc
UBND cấp huyện.
- ðối với các sở, ban, ngành: Thủ trưởng ñơn vị, lãnh ñạo bộ phận quản lý
KHCN cấp cơ sở, ñại diện bộ phận theo dõi về tài chính và ñại diện các phòng, ban
chuyên môn liên quan khác.
Trường hợp nhiệm vụ KHCN có tính phức tạp, thủ trưởng ñơn vị cấp cơ sở có
thể mời thêm từ 01-02 chuyên gia am hiểu sâu về lĩnh vực liên quan ñến nhiệm vụ
cần thẩm ñịnh vào Tổ thẩm ñịnh.
3. Hợp ñồng ñược thực hiện trên cơ sở tự nguyện, thỏa thuận, bình ñẳng, ñúng
pháp luật. Hợp ñồng là cơ sở pháp lý chi phối quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên
quan và là thành phần của hồ sơ quản lý ñối với nhiệm vụ KHCN ñược triển khai.
4. Kiểm tra tiến ñộ thực hiện
Tổ chức chủ trì có trách nhiệm báo cáo tiến ñộ thực hiện ñịnh kỳ hoặc ñột xuất
theo yêu cầu của ñơn vị quản lý khoa học và công nghệ cấp cơ sở. Việc kiểm tra thực
hiện theo quy ñịnh tại ðiều 23 Quy chế này.
5. Việc ñiều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ thực hiện theo khoản 3 ðiều 26
Quy chế này.
6. ðánh giá, nghiệm thu
a) ðánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN thực hiện theo
ðiều 25 và ðiều 26 của Quy chế này.
b) Chậm nhất 15 ngày làm việc sau khi tổ chức chủ trì nhiệm vụ KHCN nộp
sản phẩm ñầy ñủ và hợp lệ, ñơn vị quản lý KHCN cấp cơ sở có trách nhiệm tham
mưu thủ trưởng ñơn vị tổ chức nghiệm thu chính thức;
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c) Việc nghiệm thu chính thức tiến hành theo các bước sau:
- Thủ trưởng ñơn vị ra quyết ñịnh thành lập Hội ñồng tư vấn KHCN ñể ñánh giá,
nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN;
- Hội ñồng nghiệm thu kết quả nghiên cứu theo mục tiêu, nội dung nghiên cứu,
sản phẩm cần ñạt ñược thể hiện trong hợp ñồng và thuyết minh nhiệm vụ KHCN ñã
phê duyệt;
- Quy trình và thủ tục làm việc của Hội ñồng nghiệm thu cấp cơ sở gồm các
bước sau: Thư ký Hội ñồng ñọc quyết ñịnh thành lập Hội ñồng, giới thiệu thành phần
Hội ñồng và các ñại biểu tham dự; Chủ tịch Hội ñồng chủ trì phiên họp nghiệm thu;
chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả nghiên cứu; Hội ñồng ñặt câu hỏi ñể làm rõ kết
quả ñã triển khai; ủy viên phản biện nêu nhận xét kết quả nghiên cứu bằng văn bản;
Hội ñồng nghiệm thu tiến hành thảo luận và bỏ phiếu ñánh giá kết quả; Chủ tịch
Hội ñồng phát biểu ý kiến kết luận về kết quả ñánh giá của Hội ñồng; Hội ñồng thông qua
biên bản và kết quả bỏ phiếu.
7. Thanh lý hợp ñồng
a) Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN hoàn chỉnh báo cáo kết quả
nhiệm vụ KHCN theo kết luận của Hội ñồng nghiệm thu và giao nộp sản phẩm cho
ñơn vị quản lý trong vòng 15 ngày; thực hiện việc quyết toán kinh phí theo quy ñịnh;
hoàn trả kinh phí thu hồi từ nhiệm vụ KHCN (nếu có).
b) Việc ñăng ký, lưu giữ kết quả nhiệm vụ KHCN thực hiện theo khoản 2 ðiều 32
của Quy chế này. ðồng thời, gửi 01 bộ hồ sơ gốc và 01 bản ñiện tử của nhiệm vụ
KHCN cho Sở Khoa học và Công nghệ ñể thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu vào Phần
mềm Quản lý nhiệm vụ KHCN.
c) Việc thanh lý hợp ñồng ñược tiến hành sau khi hoàn thành tại ñiểm a và b
của khoản này.
8. Công nhận và chuyển giao kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN
a) Hồ sơ công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN thực hiện theo khoản 1
ðiều 33 của Quy chế này.
b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi ñủ các tài liệu quy ñịnh tại khoản 1
ðiều 33 của Quy chế này, thủ trưởng ñơn vị cấp cơ sở có trách nhiệm xem xét, ban
hành quyết ñịnh công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ; ñồng thời chuyển giao
kết quả nghiên cứu nhiệm vụ KHCN cho các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu
ứng dụng.
ðiều 44. Trách nhiệm hướng dẫn thực hiện
1. Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn
và chủ trì tổ chức thực hiện Quy chế này.
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2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ
chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ ñể tổng hợp, trình
UBND tỉnh xem xét, sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 01 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội năm 2021
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 124/2020/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội
về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;
Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán
ngân sách Nhà nước năm 2021;
Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh ủy
Thừa Thiên Huế về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;
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;
Theo ñề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và Giám ñốc Sở
Kế hoạch và ðầu tư.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phân công theo dõi, chỉ ñạo, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và triển khai
các giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với các nội dung sau:
I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU
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 khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Huy ñộng và sử
dụng có hiệu quả các nguồn lực ñể xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế 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 hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân
thiện môi trường và thông minh. ðẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ,
bảo ñảm quốc phòng, an ninh, giữ vững sự ổn ñịnh chính trị - xã hội gắn với ñảm bảo
an sinh xã hội.
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2. Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021
Các Sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì tổng hợp, theo dõi, tham
mưu ñề xuất chỉ ñạo và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch ngành;
trong ñó chú ý các chỉ tiêu quan trọng, cụ thể:
2.1. Sở Kế hoạch và ðầu tư:
- Tốc ñộ tăng trưởng GRDP từ 7,4 - 8,4%1.
- GRDP bình quân ñầu người: 2.300 USD/người.
- Vốn ñầu tư toàn xã hội: 26.500 - 27.000 tỷ ñồng, tăng từ 8-10% so với ước
thực hiện năm 2020 (năm 2020 dự ước 24.500 tỷ ñồng).
- Thu hút khoảng 20 dự án lớn với tổng vốn ñăng ký 10.000 tỷ ñồng; trong ñó,
5-10 dự án FDI với vốn ñăng ký 200 triệu USD. Khởi công tối thiểu 12 dự án, có
khối lượng giải ngân từ 50 tỷ ñồng trở lên/dự án trong năm 2021.
- Số doanh nghiệp thành lập ñạt 800 - 850 doanh nghiệp với tổng vốn ñăng ký
ñạt hơn 10.000 tỷ ñồng; số hợp tác xã thành lập mới 15 - 20 hợp tác xã.
2.2. Cục Thuế tỉnh:
- Phấn ñấu thu ngân sách (thu nội ñịa) trên ñịa bàn: 5.877 - 5.989 tỷ ñồng, tăng
từ 5 - 7% so với dự toán giao (dự toán năm 2021: 5.597 tỷ ñồng).
- 100% doanh nghiệp ñược cấp và sử dụng hóa ñơn ñiện tử trước ngày
30/4/2021.
2.3. Sở Tài chính: Phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh phấn ñấu thực
hiện thu ngân sách trên ñịa bàn tăng từ 5 - 7% so với dự toán giao (dự toán năm
2021: 6.065,2 tỷ ñồng). Chi ngân sách ñịa phương theo ñúng dự toán HðND tỉnh
quyết ñịnh, ñảm bảo chi thực hiện các chế ñộ, chính sách, an sinh xã hội; chi phòng
chống dịch bệnh, thiên tai.
2.4. Sở Du lịch:
- Phương án thấp: Nếu dịch bệnh Covid-19 chưa ñược kiểm soát tốt cả trong
nước và quốc tế, các chỉ tiêu du lịch Thừa Thiên Huế dự kiến sẽ như năm 2020, ñón
khoảng 1,8 - 2 triệu lượt khách (chủ yếu là khách nội ñịa), bằng hoặc khả năng tăng
10% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước khoảng 4.000 - 4.400 tỷ ñồng, tăng 10%
so với cùng kỳ.
- Phương án trung bình: Nếu dịch bệnh Covid-19 ñược kiểm soát tốt trong nước
nhưng nhiều khu vực trên thế giới chưa mở lại ñược nhiều ñường bay quốc tế ñến các
các thị trường chính; chỉ mở cửa cho một số thị trường gần, ñã tương ñối an toàn
phòng dịch, dự ước năm 2021 ñón khoảng 3 - 3,5 triệu lượt khách (khách nội ñịa
chiếm khoảng 80%), tăng hơn 75% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước 6.500 7.000 tỷ ñồng, tăng 60 - 70% so với cùng kỳ.
- Phương án cao: Nếu dịch bệnh ñược kiểm soát tốt trong nước và trên thế giới
nhờ có vắc xin, dự kiến ñón khoảng 4 - 4,5 triệu lượt khách (khách nội ñịa chiếm

1

Do năm 2020 là năm gốc, tăng 2,06%
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khoảng 70 - 80%), gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước ñạt hơn 8.000 tỷ ñồng,
tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.
2.5. Sở Công Thương:
- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6-7%. Giá trị sản xuất công nghiệp
(theo giá so sánh 2010) khoảng 40.000 tỷ ñồng, tăng 8% so với cùng kỳ2.
- Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội: 41.000 tỷ ñồng, tăng 10%
so với ước thực hiện năm 2020.
- Kim ngạch xuất khẩu: 920 triệu USD, tăng 15%3; Kim ngạch nhập khẩu
575 triệu USD, tăng 15%.
- ðề xuất xây dựng Phương án hoạt ñộng Trung tâm logistics trên cơ sở kết nối
Cảng biển nước sâu Chân Mây và Ga hàng hóa Cảng hàng không quốc tế Phú Bài,
Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, Khu công nghiệp Phú Bài và các khu vực liên quan.
2.6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Tốc ñộ tăng trưởng nông nghiệp ñạt từ 2,95% trở lên.
- Duy trì tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 100%.
- Tỷ lệ hộ gia ñình sử dụng nước sạch toàn tỉnh 94%; trong ñó, hộ gia ñình nông
thôn 90%.
- Tỉ lệ che phủ rừng ổn ñịnh: 57 - 57,5%.
- Có thêm 7 - 9 xã ñạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã ñạt chuẩn ít nhất 69 xã,
ñạt tỷ lệ từ 71% trở lên; có 8 xã nông thôn mới nâng cao, 2 - 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu.
- Mỗi ñịa phương cấp huyện phát triển từ 2 - 3 sản phẩm OCOP mới. Sản phẩm
OCOP ñạt chất lượng 4-5 sao ñạt tỷ lệ 30% số sản phẩm OCOP.
2.7. Sở Văn hóa và Thể thao:
- Số lượng khách tham quan bảo tàng hàng năm từ 250.000 lượt người trở lên.
- Tỷ lệ phường, thị trấn ñạt chuẩn văn minh ñô thị ñạt 100% so với kế hoạch
ñăng ký.
- Phấn ñấu tổ chức ñược khoảng 500 giải thi ñấu thể thao trên ñịa bàn tỉnh, trong
ñó, khoảng 20 - 25 giải quốc gia và 3 giải quốc tế. ðạt ñược 400 - 500 huy chương
các loại tại các giải thi ñấu quốc gia và quốc tế, trong ñó có từ 20 - 30 huy chương
quốc tế.
2.8. Sở Giáo dục và ðào tạo:
- Phấn ñấu tỷ lệ trường ñạt chuẩn quốc gia: 75,71%4.
- Triển khai ðề án xây dựng Trường THPT Quốc học Huế trở thành ñiểm sáng
về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp ñổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam,
văn hóa Huế.
2

Kế hoạch sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu như: Xi măng 2.500 nghìn tấn, Bia 250 triệu lít, Sợi các
loại 100.000 tấn, Quần áo lót 380 triệu, Men Frít 285.000 tấn, Tôm ñông lạnh 7.000 tấn.
3
Xấp xĩ bằng năm 2019 (năm 2019: 952 triệu USD)
4
Mầm non: 116 trường, ñạt tỷ lệ 56,04%; Tiểu học: 180 trường, ñạt tỷ lệ 95,74%; Trung học cơ sở: 109 trường, chiếm
tỷ lệ 83,21%; Trung học phổ thông: 22 trường, tỷ lệ 57,89%
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- Phấn ñấu nâng tỷ lệ phổ ñiểm trung bình tốt nghiệp THPT tăng từ 5 ñến 7 bậc
so với toàn quốc; có học sinh vào ñội tuyển học sinh giỏi Việt Nam tham gia kỳ thi
quốc tế và ñạt giải.
- 100% học sinh lớp 8 và lớp 11 ñược học chương trình nghề phổ thông. Phấn
ñấu ñạt chỉ tiêu phân luồng sau THCS ñạt 24%.
2.9. Sở Y tế:
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 10,7‰; giảm tỷ suất sinh 0,2‰; giảm tỷ lệ sinh con
thứ 3 trở lên còn 15%.
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng theo cân nặng 7,1%.
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng theo chiều cao 9,8%.
- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 98,7%.
- 100% người dân có bảo hiểm y tế sử dụng hệ thống Bảo hiểm xã hội số.
- Số bác sỹ trên vạn dân ñạt: 13-14 bác sĩ/vạn dân.
- Số giường bệnh trên vạn dân ñạt: 58 - 60 giường bệnh/vạn dân.
2.10. Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội:
- Giải quyết việc làm cho 16.000 lao ñộng, trong ñó ñưa từ 1.800 - 2.000 người
lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng.
- Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo ñạt 67%.
- Tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới mức 2,3%.
- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,4% (theo chuẩn nghèo giai ñoạn 2016 - 2020).
2.11. Sở Xây dựng:
- Giá trị sản xuất xây dựng (theo giá so sánh) tăng từ 8% trở lên.
- 100% các khu vực ñô thị ñược phủ kín quy hoạch phân khu.
2.12. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- 100% số xã, phường, thị trấn triển khai các mô hình thu gom và xử lý chất thải
rắn sinh hoạt; trong ñó, 100% chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu vực ñô thị và
phấn ñấu 90% chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn ñược thu gom và xử lý
theo quy ñịnh.
- 100% cơ sở thuộc ñối tượng giám sát chất thải hoàn thành việc lắp ñặt hệ
thống quan trắc, giám sát tự ñộng theo Quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 40/2019/Nð-CP
ngày 13/5/2019 của Chính phủ.
- 100% xã, phường, thị trấn hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu ñất ñai.
- Tỷ lệ diện tích ñược cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cá nhân ñạt
98,56%, tổ chức ñạt 100%.
- Thu tiền sử dụng ñất 800 tỷ ñồng.
- Hoàn thành việc công khai thông tin ñất ñai của cá nhân, tổ chức trên môi
trường mạng trước 30/6/2021.
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2.13. Bảo hiểm xã hội tỉnh:
- Tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc chiếm 26,72% so với lực lượng lao ñộng
(LLLð) trong ñộ tuổi; Tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện chiếm 3,25% so với LLLð
trong ñộ tuổi. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp chiếm 24,53% LLLð trong ñộ tuổi5.
- Tỷ lệ người tham gia ứng dụng Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di
ñộng ñạt trên 90%.
2.14. Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh:
- Thu hút 10 - 15 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, du lịch, hạ tầng khu kinh tế,
khu công nghiệp, khu phi thuế quan và khu ñô thị, công nghiệp hỗ trợ trong các
ngành: dệt may, ñiện tử, ô tô... với tổng vốn ñầu tư ñăng ký khoảng 7.000 - 8.000 tỷ ñồng,
tăng 8% so với kế hoạch năm 2020.
- Lựa chọn ñược nhà ñầu tư xây dựng Trung tâm Logistics hiện ñại ngang tầm
các cảng biển lớn của Việt Nam và khu vực ASEAN tại khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.
Khởi công khu công nghiệp Phú Bài giai ñoạn 4 sau 8 tháng kể từ ngày Thủ tướng
cấp chủ trương ñầu tư.
- Tổng vốn ñầu tư thực hiện của các dự án của nhà ñầu tư ñạt khoảng 6.000 tỷ ñồng
(bằng kế hoạch năm 2020); doanh thu ước ñạt 29.500 tỷ ñồng (tăng 15% kế hoạch
năm 2020); kim ngạch xuất khẩu ước ñạt khoảng 300 triệu USD (bằng kế hoạch
năm 2020); thu ngân sách ước ñạt 3.500 tỷ ñồng (tăng 15% so với kế hoạch năm 2020).
- Nâng tỷ lệ lấp ñầy các KCN Phú Bài, KCN Phong ðiền bình quân ñạt trên
45%, các KCN còn lại trên 25%.
- Tổng số lao ñộng trên ñịa bàn Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh khoảng 37.500 lao ñộng
(tăng khoảng 05% so với kế hoạch năm 2020).
2.15. Sở Thông tin và Truyền thông:
- 100% số dịch vụ công trực tuyến của tỉnh có kết nối, hỗ trợ thanh toán qua
hệ thống thanh toán ñiện tử quốc gia PayGov.
- 20% người dùng smartphone tham gia vào hoạt ñộng thanh toán ñiện tử.
- Doanh thu lĩnh vực thông tin và truyền thông ñạt 2.900 - 2.950 tỷ ñồng, tăng
12-13% so với năm 2020.
- 80% thủ tục hành chính ñáp ứng yêu cầu ñược triển khai dịch vụ công trực tuyến
mức ñộ 4.
- 100% dịch vụ công trực tuyến tích hợp chữ ký số trên nền tảng di ñộng ñể
thực hiện thủ tục hành chính.
- 50% thông tin của người dân ñược tự ñộng nhập vào biểu mẫu trực tuyến.
2.16. Văn phòng UBND tỉnh:
- 100% tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC ñược thực hiện thông qua Hệ thống thông tin
một cửa ñiện tử tỉnh.
- 100% giao dịch trển Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh
ñược xác thực ñiện tử.
5

Tương ñương phấn ñấu 152.352 người tham gia BHXH; 124.705 người tham gia BH thất nghiệp
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2.17. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:
- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 3, 4 trên tổng số hồ sơ
ñạt từ 50% trở lên.
- Tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục
hành chính.
2.18. Sở Giao thông vận tải:
- Hoàn thành và ñưa vào hoạt ñộng Trung tâm quản lý ñiều hành giao thông, có
tính kết nối, chia sẽ dữ liệu từ hệ thống camera giám sát, cơ sở dữ liệu với Trung tâm
ðiều hành ñô thị thông minh của Tỉnh, của thành phố Huế, của ngành Giao thông và
của Công an tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các ñơn vị có liên quan
triển khai các giải pháp ñể chuyển ñổi số ngành giao thông vận tải trên ñịa bàn.
- 100% phương tiện vận tải ñược lắp ñặt thiết bị giám sát hành trình theo quy ñịnh.
- ðẩy nhanh tiến ñộ hoàn thiện ðề án Tổ chức giao thông trên ñịa bàn thành phố
Huế và vùng phụ cận.
2.19. Cục Thuế tỉnh:
Triển khai thực việc sử dụng hóa ñơn ñiện tử tại 100% doanh nghiệp trên ñịa bàn
tỉnh trước tháng 30/5/2021.
2.20. Công an tỉnh:
- Hoàn thành việc cấp thẻ Căn cước công dân trước ngày 30/6/2021.
- Phấn ñấu là 01 trong 10 ñịa phương dẫn ñầu toàn quốc hoàn thành việc cấp
Căn cước công dân.
- Vận hành và triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong năm 2021.
2.21. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố ñô Huế:
Phối hợp Sở Văn hóa, thể thao và Sở Du lịch thực hiện ñưa các hoạt ñộng sự
kiện văn hóa, thể thao góp phần thu hút du khách ñến tỉnh, tham quan các di tích,
danh lam thắng cảnh thuộc Quần thể di tích Cố ñô Huế, phấn ñấu ñạt 1,8 - 2 triệu lượt
khách; doanh thu bán vé bảo tàng, di tích, danh lam, thắng cảnh ñạt 200 - 250 tỷ ñồng.
2.22. Các Sở, ban, ngành khác theo dõi, giám sát, ñề xuất chỉ ñạo thực hiện các
chỉ tiêu theo kế hoạch ngành.
3. Các chương trình trọng ñiểm
3.1. Phân công Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành
và các ñịa phương tổng hợp tình hình và kết quả triển khai thực hiện 06 Chương trình
trọng ñiểm theo Nghị quyết của HðND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
năm 2021.
3.2. Phân công các Sở, ngành, ñịa phương theo dõi, chỉ ñạo thực hiện các
chương trình trọng ñiểm cụ thể:
- Chương trình phát triển ñô thị (bao gồm Chương trình di dời dân cư, giải
phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế): Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với
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các Sở, ban, ngành liên quan và các ñịa phương triển khai thực hiện Chương trình
phát triển ñô thị; UBND thành phố Huế tổ chức thực hiện 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:
Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu
kinh tế, công nghiệp tỉnh, các sở, ban, ngành và các ñịa phương tổ chức thực hiện
nhiệm vụ phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối
hợp với Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan
và các ñịa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghiệp.
- Chương trình trọng ñiểm phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ: Giao Sở Văn hóa
và Thể thao chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và các ñịa phương
tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hoá. Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với
Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các ban, ngành liên
quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển 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: Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và
Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành, ñịa phương liên quan tổ
chức thực hiện; trong ñó, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện ñề án
chuyển ñổi số và ñề án dịch vụ ñô thị thông minh.
- Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng
cao: Giao Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban,
ngành và các ñịa phương thực hiện ñào tạo nguồn lao ñộng tay nghề chất lượng cao,
ñáp ứng yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp
với các Sở, ban, ngành, các ñịa phương và các cơ sở ñào tạo bồi dưỡng, ñào tạo ñội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
- 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: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và các ñịa phương thực
hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Giao Sở Lao ñộng,
Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và các ñịa
phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững. Giao
Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các ñịa phương liên
quan thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số.
4. Các dự án trọng ñiểm
4.1. Sở Kế hoạch và ðầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, Ban
Quản lý khu vực phát triển ñô thị theo dõi, ñôn ñốc tiến ñộ các dự án ñầu tư có nguồn
vốn ngoài ngân sách thuộc phạm vi quản lý, tập trung các dự án: các nhà máy ñiện
khí, nhà máy ñiện mặt trời Phong ðiền II; hỗ trợ triển khai các dự án của Tập ñoàn
PSH, BRG, Sovico, Ecopark, Văn Phú, Vietravel... trong ñó ñặc biệt chú trọng các
dự án Laguna, Minh Viễn, Hải Dương, Vinh Xuân, Vinh Thanh, Lộc Bình, Công viên
văn hóa ña năng tại nhà máy xi măng Long Thọ, chợ du lịch... và các dự án ñầu tư
phát triển ñô thị tại khu vực ñô thị mới An Vân Dương...
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4.2. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan Trung ương, các sở,
ngành, ñịa phương liên quan ñể ñẩy nhanh tiến ñộ các dự án trọng ñiểm: Các dự án
trên Quốc lộ 1A, Quốc lộ 49 A, B; cao tốc Cam Lộ - La Sơn, dự án hầm ñường bộ
Hải Vân 2; Nhà ga hành khách T2, ga hàng hóa Cảng hàng không quốc tế Phú Bài;
Bến số 2, Bến số 3 - Cảng Chân Mây; Tuyến ñường bộ ven biển; các tuyến ñường kết
nối liên vùng (ñường Phong ðiền - ðiền Lộc, ñường Phú Mỹ - Thuận An, ñường Chợ
Mai - Tân Mỹ, ñường Trưng Nữ Vương...).
4.3. UBND thành phố Huế theo dõi, ñôn ñốc hoàn thành dự án Cải thiện môi trường
nước thành phố Huế; triển khai ñề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I,
Kinh thành Huế; các dự án chỉnh trang ñô thị.
4.4. Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh theo dõi, ñôn ñốc ñẩy nhanh tiến ñộ
hoàn thành dự án ñầu tư ðê chắn sóng cảng Chân Mây; dự án ðường trục chính
Khu ñô thị Chân Mây, ðường phía ñông ñầm Lập An, ðường nối Khu phi thuế quan
với khu cảng Chân Mây, ðường trục chính Khu công nghiệp kỹ thuật cao và khu ñô thị
Chân Mây, ðường trục chính trong KCN. Tiếp tục hỗ trợ triển khai dự án ñiện khí
LNG Chân Mây, Laguna (giai ñoạn 2), các khu du lịch, phức hợp du lịch - dịch vụ ở
Lăng Cô, dự án hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bài giai ñoạn 3, 4 và các dự án trong
các khu kinh tế, khu công nghiệp...
4.5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các ñơn vị ñẩy nhanh
tiến ñộ hoàn thành Dự án Phát triển dịch vụ ñô thị thông minh tỉnh và Dự án Hoàn thiện
Chính quyền ñiện tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2018 - 2020.
5. Tiếp tục triển khai 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 2045
5.1. Sở Xây dựng:
- Chủ trì, hướng dẫn các ñịa phương tổ chức lập Chương trình phát triển từng
ñô thị trên cơ sở Chương trình phát triển ñô thị toàn tỉnh ñã ñược UBND tỉnh phê duyệt;
hướng dẫn các ñịa phương tổ chức lập và hoàn thiện Hồ sơ các khu vực phát triển
ñô thị theo ñịa bàn quản lý.
- Thực hiện ñề án phân loại ñô thị ñối với thành phố Huế mở rộng và ñề án phân loại
ñô thị ñối với Thừa Thiên Huế.
- Phối hợp Sở Nội vụ hoàn thiện ñề án ñiều chỉnh ñịa giới hành chính ñể mở rộng
thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế.
5.2. Sở Nội vụ:
- Phối hợp với Sở Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện ðề án ñiều chỉnh
ñịa giới hành chính ñể mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường
thuộc thành phố Huế.
- Tích cực phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Nội vụ ñề xuất thống nhất các
tiêu chuẩn về ñơn vị hành chính ñối với Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và
phát huy giá trị di sản cố ñô và bản sắc văn hóa Huế.
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5.3. Sở Kế hoạch và ðầu tư:
- Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách thuộc ðề án Cơ chế chính sách ñặc thù
xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
- Tích cực phối hợp, làm việc với các cơ quan thuộc Bộ Kế hoạch và ðầu tư
trong xây dựng, tổng hợp, hoàn thiện ðề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành
thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố ñô
và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế, chính sách ñặc thù ñối với Thừa Thiên Huế”.
5.4. Sở Tài chính:
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư hoàn thiện các cơ chế, ñặc thù liên quan
tài chính, ngân sách.
- ðảm bảo kinh phí kịp thời cho các ñơn vị liên quan ñể triển khai thực hiện các
ðề án.
5.5. Văn phòng UBND tỉnh: Chủ ñộng, phối hợp với Văn phòng Chính phủ,
Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Pháp luật tham mưu ñề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội
quan tâm bố trí phiên họp chuyên ñề thông qua các Nghị quyết thuộc thẩm quyền của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.
5.6. Giám ñốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND thành phố Huế, Chủ tịch UBND
huyện Phong ðiền: bám sát các Kế hoạch ñược ban hành, chủ ñộng làm việc, phối hợp
với các Vụ, Cục của các Bộ, ngành có liên quan ñể tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc
trong quá trình thực hiện, ñảm bảo sự phối hợp, chủ ñộng của các ñơn vị trong việc
triển khai hoàn thiện các ðề án.
II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Nhiệm vụ chung
- Tiếp tục triển khai 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; Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ về Ban hành
Chương trình hành ñộng của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10
tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2045.
- Tập trung thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương
ðảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh uỷ, HðND tỉnh về mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ
và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về phát triển kinh tế
2.1. Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ
quan, ñơn vị, ñịa phương:
- Hoàn thiện ðề án Cơ chế, chính sách ñặc thù xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành
thành phố trực thuộc Trung ương và ðề án Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành
thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố ñô
và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách ñặc thù ñối với Thừa Thiên Huế.
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- Triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh giai ñoạn 2021-2030, ñịnh hướng 2050
phù hợp với mô hình ñô thị khi xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố
trực thuộc Trung ương, bảo ñảm ñồng bộ các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực.
- Rà soát các quy trình thủ tục, chính sách hỗ trợ giải ngân và nâng cao hiệu quả
sử dụng vốn ñầu tư công. ðẩy nhanh tiến ñộ khởi công và triển khai ngay các dự án
lớn, trọng ñiểm có tác ñộng ñến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, vùng.
- Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai ñoạn 2021-2025; Kế hoạch
ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021 - 2025; Kế hoạch ñầu tư công chương trình
mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2021-2025.
- Thực hiện theo dõi, ñánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ñầu tư xây dựng
cơ bản hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm 2021; vận hành trang thông tin kinh tế xã hội,
giám sát ñầu tư ngoài ngân sách và phần mềm quản lý ñầu tư công.
- Tập trung phát triển kinh tế tư nhân trở thành một ñộng lực quan trọng của nền
kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa; phát huy phong trào khởi nghiệp và
ñổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Tiếp tục cải thiện môi trường ñầu tư kinh doanh, tạo ñiều kiện phát triển doanh nghiệp,
thúc ñẩy khởi nghiệp sáng tạo, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và vừa.
- Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường. Tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp ñã ñược cấp phép ñầu tư ñẩy nhanh tiến ñộ
xây dựng ñể ñưa vào hoạt ñộng.
- Nâng cao năng lực bộ phận xúc tiến ñầu tư, ñổi mới phương thức xúc tiến
ñầu tư theo hướng trọng tâm, trọng ñiểm, có ñịa chỉ. Chủ ñộng chuẩn bị hồ sơ các dự án
kêu gọi ñầu tư ñể thông báo công khai trên các hệ thống thông tin.
- Triển khai ñánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ngành và ñịa phương cấp
huyện (DDCI); thực hiện các giải pháp cải thiện vị thứ xếp hạng các chỉ số Năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh.
- Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ có mục tiêu trong giai ñoạn 2021-2025 ñể trùng tu,
tôn tạo các hạng mục di tích Cố ñô Huế; tiếp tục hỗ trợ ñể thực hiện các dự án ñầu tư
(hoàn chỉnh hệ thống ñường lăn, kéo dài ñường cất hạ cánh, ga hàng hóa) tại sân bay
quốc tế Phú Bài giai ñoạn 2021-2025.
- Triển khai các giải pháp tạo bước chuyển biến trong công tác quản lý ñầu tư
ñối với các dự án sử dụng nguồn ngân sách, từ khâu chuẩn bị ñầu tư, triển khai
thực hiện ñến nghiệm thu, vận hành công trình. Quản lý việc giải ngân vốn ñầu tư
theo kế hoạch vốn và quy ñịnh của Nhà nước. ðôn ñốc các ñơn vị, chủ ñầu tư ñẩy
nhanh các thủ tục, tháo gỡ vướng mắc, quyết liệt thực hiện các biện pháp ñẩy nhanh
tiến ñộ giải ngân vốn ñầu tư ñảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn ñã giao. Xây dựng
và vận hành Hệ thống thông tin về sử dụng vốn ñầu tư công, hoàn thành trong
Quý I/2021.
- Thực hiện nghiêm túc công tác ñấu thầu theo hình thức ñấu thầu qua mạng,
ñảm bảo quy ñịnh theo quy mô dự án. Kiên quyết xử phạt hành chính ñối với các ñơn vị
thi công vi phạm hợp ñồng, vi phạm quy ñịnh về tổ chức thi công, làm cơ sở ñánh giá
năng lực, loại trừ hồ sơ tham gia dự thầu ñối với các doanh nghiệp không ñủ năng lực.

82

CÔNG BÁO/Số 02+03/Ngày 12-01-2021

- Tiếp tục tổ chức rà soát các dự án vướng mắc còn tồn ñọng trên ñịa bàn, chỉ ñạo
giải quyết dứt ñiểm ñể tạo ñiều kiện thi công, hoàn thành các dự án nhằm khai thác
hiệu quả nguồn vốn ñầu tư. ðặc biệt các dự án ñầu tư khu ñô thị tại Khu ñô thị mới
An Vân Dương; trục ñường Lê Lợi, thành phố Huế; các dự án nghỉ dưỡng ven biển.
Duy trì báo cáo giám sát ñầu tư, chủ trì hỗ trợ giải quyết các thủ tục, tạo môi trường
ñầu tư thân thiện, minh bạch.
- Xây dựng mới danh mục dự án kêu gọi ñầu tư giai ñoạn 2021 - 2025, tầm nhìn
ñến năm 2030 (khoảng 150 dự án ưu tiên kêu gọi ñầu tư). Triển khai các Hội nghị
xúc tiến ñầu tư vào lĩnh vực kinh doanh hạ tầng và phát triển các ngành công nghiệp
có thế mạnh, tạo giá trị gia tăng: Công nghiệp hỗ trợ dệt may; công nghiệp sản xuất,
lắp ráp ô tô; công nghiệp chế biến sâu từ nguyên liệu cát …
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó
khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 ñể hỗ trợ các doanh nghiệp trên ñịa bàn vượt
qua khó khăn, sớm phục hồi, ổn ñịnh và phát triển sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục thực hiện các chỉ ñạo của Chính phủ và cơ quan trung ương về cải thiện
môi trường ñầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2021.
Triển khai ñánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ngành và ñịa phương cấp huyện
(DDCI). Tiếp tục sắp xếp doanh nghiệp nhà nước6. Triển khai thực hiện chính sách
hỗ trợ DNNVV, doanh nghiệp thành lập mới.
- Phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo. ðưa Quỹ
khởi nghiệp sáng tạo vào hoạt ñộng có hiệu quả; tiếp tục kêu gọi vốn cho các dự án
khởi nghiệp sáng tạo. Triển khai Kế hoạch hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển
ñổi từ hộ kinh doanh.
- ðẩy mạnh hoạt ñộng và hiệu quả của Tổ công tác liên ngành 1803; Văn phòng
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa7; xây dựng kênh hỗ trợ doanh nghiệp online thông
qua ñiện thoại hoặc các hình thức mạng xã hội… ðổi mới công tác ñào tạo, nâng cao
năng lực cán bộ làm xúc tiến ñầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp.
- Tiếp tục tăng cường công tác rà soát, giám sát tiến ñộ các dự án ngoài ngân
sách theo Nghị quyết số 08/NQ-HðND ngày 14/7/2017 của HðND tỉnh; Công văn số
9718/UBND-QHXT ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện
các nội dung giám sát ñầu tư. Hoàn thiện các thủ tục ñể kêu gọi, thu hút và tổ chức
ñấu thầu theo Nghị ñịnh 25/2020/Nð-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy ñịnh
chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðấu thầu về lựa chọn nhà ñầu tư các dự án như:
Trung tâm thương mại; trường học Quốc tế, bệnh viện Quốc tế; khu công nghệ thông tin
thuộc chuỗi công viên phần mềm Quang Trung (40 ha).
- Hoàn thành và ñẩy nhanh tiến ñộ các dự án chuyển tiếp thuộc Kế hoạch ñầu tư
công trung hạn giai ñoạn 2016 - 20208; Xây dựng Kế hoạch ñầu tư công trung hạn
giai ñoạn 2021-2025; tập trung khởi công mới năm 2021 các dự án: Tuyến ñường bộ
6

Hai doanh nghiệp: Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong ðiền; Công ty Khoáng sản Thừa Thiên Huế.
trực thuộc Trung tâm XTðT và Hỗ trợ doanh nghiệp – Sở KH&ðT
8
Như Văn phòng làm việc của các cơ quan cấp tỉnh giai ñoạn 1, ñường Chợ Mai - Tân Mỹ, ñường Phú Mỹ - Thuận An,
Dự án "Chương trình phát triển các ñô thị loại II (các ñô thị xanh); Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho
tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng-giai ñoạn 2, các dự án Chỉnh trang ñô thị Huế, dự án hạ tầng
khu kinh tế công nghiệp tỉnh, Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh TTH…
7
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ven biển ñoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An, ñường Tố Hữu nối dài
ñi sân bay Phú Bài, nâng cấp, mở rộng ñường Hà Nội, tuyến ñường dọc sông Hương
(phía Nam), Cầu chui ñường sắt Bắc Nam tại ñường Bùi Thị Xuân, hạ tầng các khu ñất
phục vụ di dời BCH Quân sự tỉnh, Tòa nhà công nghệ thông tin, Trung tâm Kiểm
nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
(CDC)...; tiếp tục hỗ trợ ñể thực hiện dự án (hoàn chỉnh hệ thống ñường lăn, kéo dài
ñường cất hạ cánh, ga hàng hóa) sân bay Phú Bài giai ñoạn 2021 - 2025; tiếp tục hỗ trợ,
phát triển các hãng hàng không mới thành lập (Vietravel Airlines, Bamboo Airways)
với mục tiêu cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho hành khách và du khách trong nước và
quốc tế.
2.2. Sở Du lịch chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ quan, ñơn vị,
ñịa phương:
- Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch, dịch vụ tỉnh
Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 - 2025. Triển khai các chính sách về hỗ trợ phát triển
du lịch cộng ñồng, du lịch homestay trong tình hình mới.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các ñơn vị có liên quan
triển khai các giải pháp ñể chuyển ñổi số du lịch trên ñịa bàn.
- Phối hợp với các hãng lữ hành xây dựng, khảo sát và quảng bá các tour, tuyến mới
nhằm ña dạng hoá và nâng cao chất lượng các dịch vụ, sản phẩm du lịch: Hình thành
không gian ñi bộ bờ Bắc sông Hương kết nối không gian ñi bộ bờ Nam sông Hương
gắn phát triển dịch vụ về ñêm tại ðại Nội, khu vực thượng Thành và Eo Bầu; hình
thành khu ẩm thực về ñêm. Khai thác có hiệu quả các sản phẩm du lịch truyền thống
mang ñậm bản sắc văn hóa Huế; các hoạt ñộng Festival 4 mùa, Festival làng nghề
truyền thống; du lịch ñường thủy trên sông (sông Ngự Hà, sông An Cựu, sông ðông Ba)
và ñầm phá, ven biển.
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu ñầu tư
các ñiểm giao thông tĩnh, ưu tiên các ñiểm ñỗ xe tại các tuyến ñường Phạm Ngũ Lão,
Chu Văn An, Võ Thị Sáu. Khai thác kết hợp một số ñiểm ñến sinh thái, giáo dục, tâm linh
và bối cảnh phim trường trong chương trình tour truyền thống. Xúc tiến ñầu tư khu
vui chơi giải trí, các thiết chế văn hóa, thể thao, y tế,... Hỗ trợ, ñôn ñốc tiến ñộ thực
hiện các dự án lớn như BRG, Văn Phú, Ecopark, Savico, PSH ... ðặc biệt là dự án
Laguna - Lăng Cô giai ñoạn 2. Phối hợp với Sở Tài chính ñẩy nhanh tiến ñộ di dời
các trụ sở cơ quan nhà nước, ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể kêu gọi ñầu tư, các sản phẩm
du lịch cao cấp.
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Giao thông vận tải tập trung nguồn lực
ñể ñầu tư hệ thống hạ tầng du lịch: hoàn thiện ñường Tự ðức - Thuận An (ñoạn từ xã
Phú Mỹ ñến Thuận An); triển khai các hạng mục hạ tầng du lịch từ dự án Mê Công
giai ñoạn 2; ñường kết nối ñường phía Tây thành phố Huế ñi ñiện Hòn Chén, nâng
cấp, mở rộng tuyến ñường tiếp cận ñiểm du lịch Thiền Viện Trúc Lâm - Bạch Mã,
các bến thuyền du lịch sông Hương, ñầm phá. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc ñể ñẩy nhanh tiến ñộ các dự án du lịch trọng ñiểm sớm ñưa vào
hoạt ñộng; xúc tiến ñầu tư các dự án du lịch ven biển. Nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực du lịch.

84

CÔNG BÁO/Số 02+03/Ngày 12-01-2021

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư ñôn ñốc tiến ñộ triển khai các dự án ñã
ñược cấp phép chủ trương ñầu tư như: Khách sạn ðông Dương, Nguyễn Kim, toà nhà
VNPT... ðẩy nhanh thủ tục triển khai các dự án trong Khu ñô thị mới An Vân Dương.
Tập trung ưu tiên kêu gọi các nhà ñầu tư lớn ñến ñầu tư trung tâm thương mại ñẳng cấp
Quốc tế.
- Nâng cao chất lượng, tăng cường tần suất tuyến xe bus ñi qua các ñiểm du lịch;
các ñội xe nối hai trung tâm du lịch trọng ñiểm Huế - ðà Nẵng. Kêu gọi ñầu tư
phát triển mô hình xe citytour, xe ñiện. Xây dựng Dự án Phát triển dịch vụ ñô thị
thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, ñưa các ứng dụng nền tảng số và dịch vụ thông minh
vào các ngành du lịch, y tế, giáo dục …
2.3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ quan,
ñơn vị, ñịa phương:
- Tổ chức ñánh giá và xây dựng ñịnh hướng quy hoạch phát triển các ngành
công nghiệp tỉnh phục vụ tích hợp vào trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030;
Xây dựng và triển khai ñề án “Khảo sát, ñánh giá thực trạng cụm công nghiệp và
ñịnh hướng phát triển cụm công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn
2021 - 2030”.
- Tập trung chuyển ñổi mô hình quản lý chợ trên ñịa bàn. Ưu tiên nguồn lực ñể
nâng cấp chợ ðông Ba; hình thành mạng lưới bán hàng theo chuỗi của từng khu vực
tiến tới hội nhập quốc tế. Phát triển nhanh các loại hình bán lẻ hiện ñại; ñầu tư, nâng cấp
hạ tầng chợ và cửa hàng bán lẻ truyền thống; xây dựng Chợ văn minh thương mại.
Xúc tiến thương mại cho các sản phẩm làng nghề, hàng dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ,
sản phẩm gỗ… Phối hợp với Sở Du lịch và các ñịa phương liên quan ñẩy mạnh các
sản phẩm nghề và làng nghề gắn với phát triển du lịch.
- ðề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư
vào cụm công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh; các cơ chế chính sách ưu ñãi hỗ trợ ñầu tư vào
lĩnh vực sản xuất công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ trên ñịa bàn tỉnh;
khuyến khích ñầu tư vào lĩnh vực công nghiệp có thế mạnh và lợi thế cạnh tranh.
Ưu tiên tập trung phát triển một số ngành như công nghiệp: Công nghiệp hỗ trợ;
năng lượng; sản xuất, lắp ráp ô tô; các ngành chế biến sâu; công nghệ thông tin và
phần mềm, hóa dược, thiết bị và sản phẩm y tế. ðẩy mạnh các sản phẩm nghề và làng
nghề gắn với phát triển du lịch.
- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch khuyến công, xúc tiến
thương mại, kế hoạch triển khai ðề án Phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh năm 2021...
ñể hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn ñầu tư phát triển sản xuất
kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp
phần thúc ñẩy phát triển công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư và các ñơn vị có liên quan tiếp
tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và các cơ chế chính sách hỗ trợ
tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch covid - 19 về sản xuất
và xuất khẩu sản phẩm ñể hỗ trợ các doanh nghiệp trên ñịa bàn vượt qua khó khăn,
sớm phục hồi, ổn ñịnh và ñầu tư mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh.
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- Tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan ñến triển khai các dự án
ñầu tư sản xuất công nghiệp trên ñịa bàn như: nhập khẩu máy móc thiết bị công nghệ
các dự án, hỗ trợ công tác nhập cảnh các chuyên gia nước ngoài ñể lắp ñặp và chuyển
giao công nghệ, các khó khăn liên quan khác của các dự án (ñặc biệt các dự án có
ảnh hưởng quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như dự án sản xuất của
Công ty: Kanglongda, ðăng Kim Long, Bách Việt...; các dự án ñang triển khai tại các
cụm công nghiệp)… góp phần tăng năng lực sản xuất và tạo bước ñột phá cho ngành
công nghiệp tỉnh trong thời gian tới.
2.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban,
ngành và các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương:
- Tổ chức ñánh giá ðề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai ñoạn 2016 - 2020.
Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác với Học viện Nông nghiệp
Việt Nam và ðại học Nông lâm Huế góp phần tái cấu ngành nông nghiệp, tập trung
phát triển nông nghiệp gắn với du lịch9. Tiếp tục ưu tiên nguồn lực ñầu tư hoàn chỉnh
hệ thống kênh mương, thủy lợi ñảm bảo tưới tiêu trên 90% ñất sản xuất nông nghiệp.
- Có chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, trong ñó chú trọng nông nghiệp
hữu cơ; khuyến khích dồn ñiền, ñổi thửa tích tụ ruộng ñất ñể phát triển mô hình trang
trại, hình thành cánh ñồng mẫu lớn, các vùng nguyên liệu lớn phục vụ công nghiệp
chế biến, nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp và tạo thu nhập ổn ñịnh
cho nông dân. Tập trung xây dựng các sản phẩm OCOP của ñịa phương, nâng cao
chất lượng, tăng năng suất lao ñộng, tạo giá trị thương hiệu của sản phẩm.
- Tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, chất lượng cao;
trước mắt, thực hiện thí ñiểm tại 2 huyện: Phong ðiền và Quảng ðiền ñể hỗ trợ mô hình
chăn nuôi tập trung theo chuỗi giá trị. Tiếp tục hỗ trợ tái ñàn lợn, mở rộng mô hình
chăn nuôi an toàn sinh học gắn với xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh.
- ðánh giá lại hiệu quả Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế
giai ñoạn 2016 - 2020. Phát triển kinh tế rừng theo hướng nâng cao hiệu quả gắn với
việc bảo vệ môi trường10. Tiếp tục phát triển diện tích rừng ngập mặn; tăng cường
công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.
- Ổn ñịnh diện tích nuôi trồng thủy sản 7.650 ha11. Áp dụng mô hình khai thác
tiên tiến nhằm nâng cao sản lượng ñánh bắt xa bờ; chú trọng công tác dự báo ngư
trường, nguồn lợi, mùa vụ ñánh bắt cho ngư dân khai thác. Tổ chức gắn kết ñể xây dựng
mô hình nuôi tôm theo công nghệ của Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam. Tiếp
tục triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá” ñảm bảo
tiến ñộ, chất lượng.

9

Phát triển sen Huế, trồng cây dược liệu, mai vàng Huế, bưởi thanh trà; chăn nuôi bò thịt chất lượng cao; phát triển ñặc
sản vùng ñầm phá Tam Giang; phát triển cây dược liệu bản ñịa; …
10
Phát triển rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ rừng FSC, trồng dược liệu dưới tán rừng và xây dựng kế hoạch ñể phát triển
trồng rừng thay thế bằng cây bản ñịa,...
11
Trong ñó nuôi lợ mặn 5.650 ha, lấy tôm sú, tôm thẻ chân trắng làm ñối tượng chính; phát triển diện tích nuôi tôm
chân trắng trên cát và trong vùng ñầm phá khoảng 575 ha; phát triển nuôi nước ngọt 2.000 ha.
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- Tiến hành ñánh giá hiệu quả Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP) giai ñoạn
2019 - 2020; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm
(OCOP) giai ñoạn 2021 - 2025. Phấn ñấu mỗi huyện, thị xã, thành phố ñăng ký xây
dựng từ 02-03 sản phẩm OCOP mới. Tập trung ưu tiên nguồn lực thực hiện hiệu quả
Chương trình xây dựng nông thôn mới12. Hỗ trợ khởi nghiệp khu vực nông thôn,
lĩnh vực nông nghiệp.
2.5. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, các cơ quan, ñơn vị,
ñịa phương:
- Thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính thuế. Tập trung triển khai thực
hiện các ñề án chống thất thu thuế trong lĩnh vực sử dụng ñất, cho thuê ñất, thuế
khoán; xử lý nợ thuế và thu hồi nợ ñọng thuế.
- Tổ chức quản lý chặt chẽ các nguồn thu, rà soát các doanh nghiệp, chi nhánh
có ñầu tư nhưng không thực hiện nộp thuế trên ñịa bàn, thu tiền thuê ñất, tiền sử dụng
ñất; ñôn ñốc thực hiện thu ñúng, kịp thời các nguồn thu; phấn ñấu thực hiện hoàn
thành và vượt mức dự toán thu năm 2021.
- Triển khai thực hiện việc sử dụng hóa ñơn ñiện tử tại 100% doanh nghiệp trên
ñịa bàn tỉnh trước tháng 06/2021.
2.6. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, các cơ quan, ñơn vị,
ñịa phương:
- Thực hiện các biện pháp quản lý thu, chi ngân sách; tăng nguồn thu vãng lai13;
ñấu giá quyền sử dụng ñất ñối với các trụ sở ñơn vị hành chính sau khi di dời; ñấu
thầu các dự án trọng ñiểm theo Nghị ñịnh 25/2020/Nð-CP ngày 28/02/2020 của
Chính phủ.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế ñiều hành NSNN năm 2021 theo ñúng
Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Nghị quyết của HðND tỉnh
về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2021.
- Tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý tài sản công ñảm bảo ñúng quy ñịnh
của pháp luật. Xây dựng phương án về giá ñể tổ chức ñấu giá tài sản công, quỹ ñất
của các trụ sở cơ quan nhà nước sau khi di dời ñể kêu gọi dự án ñầu tư.
2.7. Các Sở, ban, ngành, các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế
chủ ñộng xây dựng các kế hoạch chi tiết triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển
kinh tế xã hội năm 2021 ñã ñược Hội ñồng Nhân dân các cấp thông qua. Tổ chức
rà soát, ñánh giá và ñịnh hướng phát triển ngành, ñịa phương ñể tích hợp vào quy hoạch
tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn ñến năm 2050.
12

tập trung vào các tiêu chí chưa ñạt, lồng ghép, bố trí các nguồn lực cho chương trình xây dựng nông thôn mới ñể ñảm
bảo mục tiêu, kế hoạch ñề ra. ðẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao ñộng nông thôn cả về nội dung và chất lượng. Trong
ñó, chú trọng bổ sung các nghề mới phù hợp với thực tiễn sản xuất ở các ñịa phương, gắn với các vùng nguyên liệu của
tỉnh. Tiếp tục phát triển các làng nghề, khôi phục và bảo tồn các làng nghề truyền thống.
13
Từ các dự án ñầu tư công trên ñịa bàn, kinh doanh qua mạng,...
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3. Nhiệm vụ, giải pháp về phát triển ñô thị, quản lý tài nguyên
3.1. UBND thành phố Huế ñẩy mạnh chỉnh trang ñô thị Huế, mở rộng không
gian ñô thị thành phố Huế; quy hoạch lại hệ thống cây xanh cho phù hợp mỹ quan
ñô thị; phối hợp triển khai xây dựng ðề án ñiều chỉnh ñịa giới thành phố Huế. Tập
trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các hộ dân khu vực I Kinh thành Huế
giai ñoạn 1, các dự án tái ñịnh cư ñang triển khai phục vụ di dời các hộ dân; công tác
chuẩn bị ñầu tư ñối với khu vực tái ñịnh cư còn lại.
3.2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, các cơ quan, ñơn vị,
ñịa phương:
- Triển khai ðề án ñề nghị công nhận thành phố Huế mở rộng, tỉnh Thừa Thiên Huế
ñạt tiêu chí ñô thị loại I. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc
ñô thị, chú trọng khu vực trung tâm thành phố Huế và các khu ñô thị mới. Hoàn thành
xây dựng và triển khai thực hiện các ñề án, kế hoạch phục vụ cho việc phát triển ñô thị
thông minh bền vững gắn liền với xây dựng nếp sống văn minh ñô thị phường, thị trấn,
thị xã, thành phố Huế. Từng bước xây dựng ñô thị thông minh, ñô thị xanh.
- Hoàn thành công tác lập Chương trình phát triển ñô thị toàn tỉnh ñến năm 2025,
ñịnh hướng ñến năm 2035 và tiến hành lập Khu vực phát triển ñô thị tạo cơ sở
pháp lý cho việc triển khai các dự án phát triển ñô thị, phối hợp xây dựng ðề án ñiều
chỉnh ñịa giới hành chính ñể mở rộng thành phố Huế và thành lập phường thuộc
thành phố Huế.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về xây dựng trên
ñịa bàn; nhất là công tác quản lý trật tự xây dựng; kịp thời phát hiện vi phạm, kiên quyết
xử lý ñối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.
- Phối hợp Sở Nội vụ ñể hoàn thành ðề án ðiều chỉnh ñịa giới hành chính ñể mở
rộng thành phố Huế, sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế. Tập trung
phát triển hạ tầng ñô thị Huế về phía Thuận An; chỉnh trang phát triển ñô thị mới
Thuận An, khu ñô thị mới An Vân Dương; phân loại ðô thị Phong ðiền ñạt tiêu chí
loại 4; thành lập thị xã Phong ðiền và sắp xếp, thành lập một số xã, phường thuộc thị xã
Phong ðiền. Nghiên cứu giải pháp chống ngập lụt tại Khu ñô thị mới An Vân Dương.
- Triển khai Chương trình phát triển ñô thị tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2030.
Tiếp tục nâng cấp các ñô thị: Vinh Hiền, Thanh Hà ñạt tiêu chí ñô thị loại V. Bố trí
quỹ ñất, hoàn thiện các thiết chế y tế, giáo dục, bãi ñỗ xe, khu thương mại, công trình
sự nghiệp tại Khu ñô thị mới An Vân Dương.
- Xây dựng Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện các Quy hoạch ñã ñược cấp
có thẩm quyền phê duyệt, chú trọng các quy hoạch có tầm chiến lược14; tổ chức triển khai
phủ kín các quy hoạch phân khu xây dựng, ñô thị ñối với ñịa bàn các huyện, thị xã,
thành phố Huế làm tiền ñề cho việc triển khai ñồng bộ các quy hoạch chi tiết; hoàn
thành công tác rà soát quy hoạch nông thôn mới gắn liền với việc cập nhật, rà soát
các quy hoạch chuyên ngành (quy hoạch 03 loại rừng, quy hoạch thủy sản, quy hoạch
giao thông,...) tạo cơ sở cho việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc
lập Quy hoạch tỉnh.
14

ñiều chỉnh ñồ án Quy hoạch chung TP.Huế, ñiều chỉnh Quy hoạch chung KKT Chân Mây – Lăng Cô, Quy hoạch Khu
du lịch Cảnh Dương – Lăng Cô, Quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương,...
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- Tiếp tục tổ chức triển khai hoàn thành công tác lập quy hoạch vùng, quy hoạch
phân khu xây dựng một số ñồ án lớn phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ
cảnh quan môi trường sinh thái15.
3.3. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ quan,
ñơn vị, ñịa phương:
- Hỗ trợ các thủ tục triển khai dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam
(Vietravel Airlines) với mục tiêu thành lập hãng hàng không gắn với du lịch, cung cấp
các dịch vụ vận chuyển hàng không trong nước và quốc tế.
- Thực hiện quyết liệt, ñồng bộ các giải pháp bảo ñảm an toàn giao thông.
- Phối hợp với các cơ quan Trung ương, các Sở, ngành, ñịa phương liên quan ñể
ñẩy nhanh tiến ñộ các dự án trọng ñiểm: Quốc lộ 49, cao tốc Cam Lộ - La Sơn (công
tác GPMB), Nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, tuyến ñường
bộ ven biển, các tuyến ñường kết nối liên vùng, ñường ðào Tấn nối dài, ñường
Phong ðiền - ðiền Lộc, ñường Thủy Phù - Vinh Thanh, ñường Phú Mỹ - Thuận An,
ñường Chợ Mai - Tân Mỹ, Tố Hữu nối sân bay Quốc tế Phú Bài....
3.4. Ban Quản lý khu vực phát triển ñô thị tỉnh:
- Theo dõi, ñôn ñốc ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các dự án Văn phòng làm việc
một số cơ quan ñơn vị thuộc tỉnh và các dự án hạ tầng trong khu ñô thị, ñôn ñốc nhà
ñầu tư hoàn chỉnh khu ñô thị An Cựu, ðông Nam Thủy An, Phú Mỹ Thượng. Hoàn
thành các quy hoạch ñiều chỉnh thuộc khu ñô thị mới An Vân Dương; xây dựng hồ sơ
danh mục các dự án kêu gọi ñầu tư và tăng cường hỗ trợ các nhà ñầu tư thực hiện các
dự án trong khu ñô thị mới.
- Hoàn thành công tác ñiều chỉnh quy hoạch phân khu: Khu B, Khu C trình cấp
có thẩm quyền thẩm ñịnh, phê duyệt trong Quý I/2021; lập mới quy hoạch phân khu
Khu D trình cấp có thẩm quyền thẩm ñịnh, phê duyệt trong Quý II/2021 làm cơ sở ñể
quản lý ñất ñai, quản lý phát triển ñô thị.
- Rà soát, bổ sung ban hành các quy ñịnh quản lý xây dựng, kiến trúc theo ñồ án
Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết xây dựng ñể quản lý trên tổng thể toàn khu
ñô thị ñảm bảo quá trình triển khai thực hiện các dự án theo quy hoạch và bổ sung
thiết kế ñô thị (nếu có) nhằm tuân thủ các quy chuẩn, quy ñịnh, tiêu chí với tầm nhìn
quản lý của Khu ñô thị mới, hiện ñại, kiểu mẫu.
- Rà soát quỹ ñất dành ñể bố trí tái ñịnh cư ñáp ứng nhu cầu tái ñịnh cư cho các
hộ dân bị di dời hiện tại cũng như tương lai bởi các dự án nằm trên ñịa bàn Khu ñô
thị mới An Vân Dương.
- Rà soát quỹ ñất công cộng, ñất xây dựng trụ sở làm việc ñáp ứng ñủ nhu cầu
cho các cơ quan Trung ương ñóng trên ñịa bàn khi có yêu cầu di dời ñể phát triển lõi
trung tâm ñô thị.
15

Quy hoạch XD vùng Tam Giang - Cầu Hai; rà soát xây dựng lại ðề án phát triển KT-XH vùng ñầm phá Tam Giang –
Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020; hoàn thành Quy hoạch ñường bộ ven biển tuyến qua tỉnh; Quy hoạch
phân khu khu du lịch sinh thái Bạch Mã; quy hoạch chung XD dãi du lịch – ñô thị - thương mại (từ thị trấn Thuận An
ñến xã Lộc Bình); quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch sinh thái Ngũ Hồ, Phong ðiền, Quy hoạch tổng thể bảo tồn
và phát huy giá trị làng cổ Phước Tích,...
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- Nghiên cứu tham mưu ban hành tiêu chuẩn, ñiều lệ quản lý cây xanh, vỉa hè,
ñiện chiếu sáng trên toàn khu An Vân Dương ñể quản lý ñảm bảo ñồng bộ.
- Tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng và các ñơn vị liên quan trong công tác ñiều
chỉnh (cục bộ) quy hoạch, ñồng thời lập mới các ñồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ
1/500) và Hồ sơ thiết kế mẫu nhà ở ñiển hình.
- Tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các công trình hạ tầng kỹ thuật của
các dự án ñầu tư phát triển ñô thị ñảm bảo ñúng theo quy hoạch ñược duyệt.
3.5. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và
các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương:
- Triển khai lập quy hoạch sử dụng ñất cấp huyện giai ñoạn 2021 - 2030; lập kế
hoạch sử dụng ñất 5 năm cấp tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu ñất ñai ñồng bộ, thống nhất
trên ñịa bàn toàn tỉnh; thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến ñộng ñất ñai, khai thác hiệu
quả hồ sơ ñịa chính, cơ sở dữ liệu ñịa chính; xây dựng phương án phân bổ và khoanh
vùng ñất ñai theo khu chức năng và theo loại ñất ñể tích hợp vào Quy hoạch tỉnh
Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn ñến năm 2050. Triển khai thực hiện
ðề án của ngành16.
- Phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2021 cấp huyện; xây dựng danh mục các
công trình dự án cần thu hồi ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa nước, ñất
rừng phòng hộ và ñất rừng ñặc dụng sang mục ñích khác trong năm 2022. Xác ñịnh
giá ñất cụ thể ñể giao ñất, cho thuê ñất thông qua hình thức ñấu giá; phê duyệt hệ số
ñiều chỉnh giá ñất khi Nhà nước thu hồi ñất cho từng dự án; tiếp tục rà soát, bổ sung
giá ñất có biến ñộng trong bảng giá ñất 5 năm giai ñoạn 2020 - 2024. Tiếp tục rà soát,
bổ sung quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên
ñịa bàn tỉnh.
- ðôn ñốc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái ñịnh cư, ñầu tư hạ tầng,
bàn giao và tiếp nhận quỹ ñất phân lô các dự án tạo quỹ ñất, quỹ nhà ñất ñể triển khai
các thủ tục tổ chức bán ñấu giá thu nộp ngân sách Nhà nước ñạt và vượt kế hoạch
tỉnh giao. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà cho thuê ñể ở; thu tiền thuê nhà ñạt
kết quả, giảm dần nợ tiền thuê nhà.
- Thực hiện tốt công tác ñấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền
của tỉnh. ðẩy nhanh tiến ñộ thực hiện nhằm hoàn thành, trình UBND tỉnh phê duyệt
dự án ðiều tra, ñánh giá tài nguyên nước mặt trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; dự
án ðiều tra, khảo sát tài nguyên nước dưới ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai
ñoạn II. Tiếp tục ñề xuất và triển khai các nhiệm vụ: Khoanh ñịnh Khu vực cấm hoạt
ñộng khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt ñộng khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh; Lập,
quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; Phương án Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.
- Tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm hoạt ñộng thăm dò, khai thác khoáng
sản và khai thác nước, xả nước thải vào nguồn nước

16

Tăng cường quản lý ñất có nguồn gốc từ nông, lâm trường; ðo ñạc chỉnh lý, lập hồ sơ ñịa chính, xây dựng cơ sở dữ
liệu ñối với huyện Quảng ðiền
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- Tiếp tục triển khai Dự án “ðiều tra, ñánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Thừa
Thiên Huế” và Dự án “ðiều tra, khảo sát tài nguyên nước dưới ñất trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế”. Kiểm tra ñột xuất và xử lý vi phạm hành chính xã thải vượt quy
chuẩn kỹ thuật.
- Xây dựng và triển khai ðề án, dự án thuộc lĩnh vực17. Triển khai các giải pháp
làm sạch môi trường biển theo chương trình làm sạch môi trường biển tại bốn tỉnh
miền Trung. Nâng cao nhận thức cộng ñồng về biển, ñảo, ñầm phá và biến ñổi khí
hậu ñể lồng ghép vào các chương trình, dự án phát triển.
- ðẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh ñô thị, bảo ñảm cảnh quan môi trường
xanh - sạch - ñẹp; ñẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, “xây dựng
Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch”; “Ngày Chủ nhật xanh” và phong trào “Nói không
với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”. Duy trì chỉ số chất lượng không
khí AQI, chất lượng nước sông Hương.
- Thực hiện nghiêm việc ñánh giá tác ñộng môi trường ñối với các dự án phát triển
kinh tế. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát ñối với các dự án ñầu tư,
cơ sở sản xuất có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường. Sớm ñưa vào vận hành
Nhà máy xử lý rác ở Phú Sơn. Xử lý triệt ñể tình trạng ô nhiễm tại các bãi chôn lấp
rác thải. Triển khai thí ñiểm phân loại rác tại hộ gia ñình ñịa bàn thành phố Huế.
3.6. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các ñơn vị, ñịa phương:
- Tiếp tục triển khai hoàn thành Dự án Phát triển dịch vụ ñô thị thông minh tỉnh
Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2018 - 2020.
- Nghiên cứu tham mưu xây dựng ðề án chuyển ñổi số và ðề án phát triển dịch vụ
ñô thị thông minh giai ñoạn 2021 - 2025 ñịnh hướng 2030; tập trung phát triển công
nghệ thông tin theo hướng hiện ñại có tính nền tảng, tính hiệu quả trong chỉ ñạo ñiều
hành tạo thành công cụ tham gia quản lý hạ tầng của ñô thị.
- Chỉ ñạo các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp thực hiện ñầu tư, nâng
cấp, chỉnh trang hạ tầng viễn thông trên ñịa bàn theo hướng ñảm bảo an toàn thông
tin và mỹ quan ñô thị.
4. Nhiệm vụ, giải pháp về phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội
4.1. Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ
quan, ñơn vị, ñịa phương:
- Xây dựng các thiết chế văn hóa trọng ñiểm: Dự án di dời Bảo tàng Lịch sử tỉnh
về 268 ðiện Biên Phủ; Dự án xây dựng Thư viện Tổng hợp tỉnh; Dự án xây dựng
Trường Cao ñẳng Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế (giai ñoạn 2); Trung tâm hội
nghị quốc tế ña năng; cải tạo nâng cấp các thiết chế thể thao …
- Tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến lược văn hóa ñối ngoại; ñưa các chương
trình văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu tham gia các lễ hội, liên hoan khu vực và quốc tế
nhằm giới thiệu những giá trị ñặc sắc của văn hóa Huế.
17

ðề án Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế, Phối hợp thực hiện ñề tài KHCN “ðánh giá diễn biến
lũ trên các sông ñể ñề xuất mực nước tương ứng với cấp báo ñộng lũ trên các sông của tỉnh Thừa Thiên Huế”.
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- Thực hiện kiểm kê, số hóa di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh trên ñịa bàn
toàn tỉnh; phấn ñấu 100% di tích xếp hạng ñược kiểm kê, số hóa. Xây dựng hồ sơ từ
07 - 10 di tích ñề nghị xếp hạng, trong ñó có 01 di tích cấp quốc gia ñặc biệt. Bảo tồn,
phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, làng nghề truyền thống, di sản văn hóa
ñồng bào các dân tộc thiểu số; khôi phục và phát huy giá trị các phố cổ, làng cổ, nhà
vườn. Hoàn thành hồ sơ khoa học ñề nghị UNESCO công nhận Ca Huế và Áo dài
truyền thống là di sản văn hóa phi vật thể ñại diện của nhân loại. Tu bổ và tôn tạo
05-07 di tích bằng nhiều nguồn vốn khác nhau. Triển khai ðề án Huế - Kinh ñô Áo dài
Việt Nam; ðề án phát triển văn hóa Huế, con người Huế ñậm ñà bản sắc dân tộc và
bản sắc văn hóa Huế, trở thành ñộng lực phát triển kinh tế xã hội;….
- ðẩy mạnh xã hội hóa hoạt ñộng văn hóa, phát triển các ngành công nghiệp
văn hóa, huy ñộng nguồn lực xã hội ñóng góp, hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hóa,
thể thao, tổ chức các hoạt ñộng văn hóa, lễ hội. Phát triển văn hóa ñọc, vận ñộng
thành lập Quỹ tủ sách Huế; Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây
dựng ñời sống văn hóa”, thực hiện ðề án Xây dựng nếp sống văn minh ñô thị và
nông thôn. Thực hiện tốt công tác gia ñình; gìn giữ và phát huy thuần phong mỹ tục,
truyền thống văn hóa tốt ñẹp có tính ñặc thù của vùng văn hóa Huế.
- Tập trung xây dựng và phát triển một số môn thể thao thành tích cao trọng
ñiểm của tỉnh18; hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, ñào tạo tài năng thể thao, gắn kết
ñào tạo các tuyến, các lớp kế cận làm tiền ñề ñể duy trì, phát triển thành tích thể thao
ở các bộ môn có tiềm năng và lợi thế.
4.2. Sở Giáo dục và ðào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ
quan, ñơn vị, các ñịa phương:
- Tập trung công tác ñổi mới giáo dục và ñào tạo, trong ñó trọng tâm thực hiện
ñổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13
của Quốc hội; thực hiện hiệu quả, chất lượng chương trình phổ thông mới.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các ñơn vị có liên quan
triển khai các giải pháp ñể chuyển ñổi số ngành giáo dục trên ñịa bàn.
- Tăng cường ñầu tư nguồn lực ñể ñảm bảo ñủ ñiều kiện trường, tổ chức học 2
buổi/ngày. Củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Triển khai
có hiệu quả Chương trình phát triển hệ thống nhà vệ sinh trường học; nâng cao chất
lượng, hiệu quả dạy và học Tiếng Anh tại các trường phổ thông.
- Xây dựng và triển khai thực hiện các ðề án phát triển giáo dục và ñào tạo giai
ñoạn 2020 - 2025, trong ñó tập trung vào ñào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng ñội
ngũ, ñảm bảo ñiều kiện cơ sở vật chất tổ chức dạy và học. Phát triển, nâng cao chất
lượng giáo dục.
- ðẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ
quan quản lý và các cơ sở giáo dục, thực hiện tốt 4 dự án xây dựng “Hệ sinh thái giáo
dục thông minh” ñể tạo thành hệ sinh thái giáo dục thông minh trong hệ thống ñiều
hành ñô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.
18

Tập trung 03 nhóm: Nhóm 1: Vật, ñiền kinh, cờ vua, taekwondo, karatedo, bơi – lặn; Nhóm 2: ðá cầu, judo, cờ
tướng, bắn cung, cầu lông, bóng ñá; Nhóm 3: Vovinam
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- Tăng cường ñào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công nghệ thông tin và ñổi
mới sáng tạo trên cơ sở xây dựng mối kết nối giữa Chính quyền, ðại học Huế, ðại
học Phú Xuân, các chuyên gia và doanh nghiệp. Tạo ra sự ñột phá trong phát triển
công nghệ thông tin trên các lĩnh vực; ưu tiên các lĩnh vực có thế mạnh như y tế, AI.
4.3. ðại học Huế xây dựng cơ chế tự chủ; triển khai ðề án tái cấu trúc ðại học
19
Huế ; xây dựng ðại học Huế trở thành ðại học Quốc gia Huế; ñịnh hướng phát triển
ðại học Huế gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và vùng; xây dựng ñề
án tách Khoa Dược thuộc Trường ðại học Y Dược thành Khoa Dược trực thuộc ðại
học Huế. Nghiên cứu nâng cấp trường Cao ñẳng Công nghiệp Huế thành Học viện
Công nghiệp Huế20. Phối hợp với Sở Tài chính và các ñơn vị liên quan nghiên cứu cơ
chế, chính sách chuyển ñổi công năng hoặc bán một số cơ sở nhà, ñất ñể tập trung
nguồn lực cho Khu ñô thị ðại học Huế tại Trường Bia (số 2 Lê Lợi, số 5 và 7 Hà Nội,
số 27 Phan ðình Phùng).
4.4. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ quan, ñơn vị, các
ñịa phương:
- Xây dựng ðề án phát triển du lịch khám chữa bệnh - Nâng tầm du lịch Huế.
Triển khai “ðề án phát triển Y tế thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh”. Thành lập
Trung tâm mô phỏng và sát hạch thực hành nghề y khoa tại Trường ðại học Y Dược
Huế. Tập trung rà soát, ñầu tư xây dựng Trung tâm xét nghiệm PCR, ñảm bảo quy mô
xét nghiệm cho trên 5.000 bệnh nhân nghi nhiễm do dịch Covid-19. Tiếp tục ñầu tư
hoàn thiện thiết chế của trung tâm y tế chuyên sâu. Lập ñề án xây dựng mới Viện
Thái y trên cơ sở Bệnh viện Y học Cổ truyền. Triển khai thực hiện dự án Hệ thống xử lý
nước thải tại một số Trung tâm y tế21.
- Quy hoạch lại hệ thống hạ tầng y tế ñể có kế hoạch ñầu tư phù hợp như: Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) tại khu ñô thị mới An Vân Dương, Bệnh viện
Thành phố Huế, Viện Thái y; sắp xếp phù hợp lại các bệnh viện vệ tinh trực thuộc Sở
Y tế; tập trung kêu gọi ñầu tư hạ tầng Khu Y tế công nghệ cao…
- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các ñơn vị có liên quan
triển khai các giải pháp ñể chuyển ñổi số ngành y tế trên ñịa bàn.
- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Sở Y tế với Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh
viện Trường ðại học Y Dược Huế ñể triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và nâng
cao năng lực các thiết chế y tế trên ñịa bàn ñể trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của
cả nước.
- ðổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của y tế cơ sở; xây dựng triển khai ðề
án tầm soát bệnh hiểm nghèo hướng ñến mục tiêu chăm sóc sức khỏe ban ñầu cho
nhân dân. Tiếp tục thực hiện ñồng bộ các giải pháp ñể giảm quá tải, nâng cao chất
lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; tăng cường chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới,
19

Theo Thông báo số 38/TB-VPCP ngày 24/01/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ
tại buổi làm việc với ðại học Huế
20
Theo Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 17/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh ñạo tỉnh Thừa
Thiên Huế
21
Cụ thể: Trung tâm y tế thị xã Hương Trà, Trung tâm y tế huyện Phong ðiền, Trung tâm y tế huyện Phú Vang, Bệnh
viện Phong-Da liễu, Bệnh viện Răng hàm mặt và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh
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thực hiện nghĩa vụ luân phiên; Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và ñổi mới
phong cách, tinh thần thái ñộ phục vụ, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - ðẹp”
hướng ñến sự hài lòng của bệnh nhân.
- Tăng cường nhân lực y tế cho nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và biên
giới; chú trọng phát triển nhân lực y tế có trình ñộ cao... Tăng cường ñầu tư xây dựng
hạ tầng, trang thiết bị y tế; ðổi mới cơ chế hoạt ñộng, cơ chế tự chủ về tài chính trong
ngành y tế; khuyến khích xã hội hóa ñầu tư trang thiết bị y tế công nghệ cao, thế hệ mới.
4.5. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các
cơ quan, ñơn vị, các ñịa phương:
- Thực hiện ñịnh hướng phát triển khoa học công nghệ theo ñúng ñịnh hướng
của quốc gia; thực hiện các chương trình, kế hoạch, ñề án/dự án, nhiệm vụ trọng tâm
của tỉnh như Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn
2021 - 2025; hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo và triển khai ðề án Cố ñô
khởi nghiệp; hỗ trợ ñổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển
tài sản trí tuệ; kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất
lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính
nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành khoa học
và công nghệ ñến năm 2025, ñịnh hướng ñến năm 2030, Chương trình ứng dụng
khoa học và công nghệ trong nông nghiệp công nghệ cao …
- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách của nhà nước và tham mưu ban hành
một số chính sách hỗ trợ khoa học và công nghệ tỉnh phát triển, xây dựng và tổ chức
thực hiện ðề án phát triển Trung tâm khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế,
ðề án chính sách hỗ trợ ñổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài
sản trí tuệ trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 2020 - 2030, ban hành Quy ñịnh về nội dung và
mức chi hỗ trợ hoạt ñộng khởi nghiệp; tập trung xây dựng kế hoạch 5 năm thực hiện
Chương trình phát triển thị trường công nghệ gắn với triển khai thực hiện ðề án Cố ñô
khởi nghiệp. Xây dựng và ñề xuất ñưa Chương trình phát triển ứng dụng tiến bộ khoa
học và công nghệ làm chương trình của tỉnh trong giai ñoạn 2021 - 2025. Nâng cao
chất lượng của các ñề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, ñáp ứng nhu cầu thực tiễn.
Tổ chức Giải thưởng Cố ñô về khoa học và công nghệ lần thứ IV năm 2021.
- Phấn ñấu thành lập Khu công nghệ cao quốc gia tại Thừa Thiên Huế; trước
mắt, hoàn hiện ñề án thành lập Khu Công nghệ cao ñủ ñiều kiện ñể Bộ Khoa học và
Công nghệ thẩm ñịnh trình Thủ tướng phê duyệt. Thúc ñẩy triển khai dự án thành
phần “Khu trung tâm thuộc dự án xây dựng Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền
Trung. Triển khai ðề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, ðại học Huế.
4.6. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và
các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương:
- Chuẩn hóa nền tảng tích hợp các dịch vụ khác vào cổng dịch vụ công thống
nhất tạo ñiều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức; ñặc biệt là tích hợp trí tuệ nhân tạo
vào hệ thống nhằm tối ưu hóa quá trình xử lý, quản lý, giám sát hiệu quả chất lượng
dịch vụ công; xây dựng mô hình các trung tâm tiếp nhận dịch vụ công không phân biệt
khoảng cách ñịa lý.
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- ðẩy mạnh áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các dịch vụ ñô thị thông minh của
Trung tâm Giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế; tích hợp
giám sát toàn diện các lĩnh vực Y tế, Giáo dục, Du lịch, Giao thông và Môi trường
theo ñề án Phát triển dịch vụ ñô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn
2018 - 2020 ñịnh hướng ñến năm 2025.
- Triển khai chuyển ñổi số theo kế hoạch, tập trung trước mắt các dịch vụ hành
chính công, du lịch, y tế, giáo dục, giao thông vận tải...
- Nghiên cứu ñề xuất 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, chuyển ñổi số, ñô thị thông minh.
- Phát huy vai trò chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung, phát triển công
nghiệp công nghệ thông tin theo lộ trình. ðầu tư hạ tầng phục vụ triển khai xây dựng
chính quyền ñiện tử, dịch vụ ñô thị thông minh, tiến tới hình thành ñô thị thông minh.
Tập trung triển khai hạ tầng CNTT và truyền thông phục vụ chuyển ñổi số, xây dựng
chính phủ ñiện tử và các dịch vụ ðô thị thông minh tại Trung tâm Giám sát ñiều hành
ðô thị thông minh của tỉnh và xây dựng Hệ sinh thái trong 06 lĩnh vực: giáo dục, y tế,
du lịch, giao thông, môi trường, nông nghiệp…
- Rà soát hoạt ñộng của các cơ quan báo chí, các tạp chí, tập san ñể ñề xuất
phương án sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng các ấn phẩm.
4.7. Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban,
ngành và các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương:
- Thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao ñộng; nâng cao chất lượng
công tác dự báo và thông tin thị trường lao ñộng; Mở rộng thị trường ñưa lao ñộng ñi
làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ quyền lợi
của người lao ñộng làm việc ở nước ngoài, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra,
chấn chỉnh hoạt ñộng xuất khẩu lao ñộng.
- Tiếp tục triển khai các dự án ñầu tư trường nghề trọng ñiểm; ngành, nghề trọng
ñiểm; trường ñược lựa chọn ngành, nghề trọng ñiểm22. Hỗ trợ hình thành các trường
cao ñẳng nghề chất lượng quốc gia, có ñủ ñiều kiện tham gia hệ thống dạy nghề của
các nước ASEAN. Hỗ trợ ñầu tư cho 5 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên23. Xây dựng hệ thống dự báo nhu cầu ñào tạo nghề nghiệp, xác ñịnh rõ
cơ cấu nghề ñào tạo, trình ñộ ñào tạo.
- Thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo; lồng ghép chính sách và nguồn
lực có hiệu quả ñể phát triển kinh tế, thoát nghèo; thực hiện chính sách hỗ trợ có ñiều
kiện gắn với ñối tượng, ñịa bàn và thời hạn thụ hưởng nhằm tăng cơ hội tiếp cận
chính sách và khuyến khích sự tích cực, chủ ñộng tham gia của người nghèo.
5. Nhiệm vụ về cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực của bộ máy nhà nước;
công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
22

Theo Quyết ñịnh số 1836/Qð-LðTBXH ngày 27/11/2017 của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội
Căn cứ Quyết ñịnh số 683/Qð-LðTBXH ngày 05/06/2018 của Bộ Lao ñộng – Thương binh và Xã hội về Phê duyệt
danh sách các cơ sở ñược hỗ trợ ñầu tư, 5 trung tâm thuộc các ñịa phương Phong ðiền, Phú Vang, Nam ðông; thị xã
Hương Trà và thành phố Huế

23
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5.1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ quan, ñơn vị,
ñịa phương:
- Triển khai hiệu quả các kế hoạch nâng cao các chỉ số hành chính về PAR-Index;
PAPI-Index, PCI, ICT theo các kế hoạch24.
- Nâng hạng các chỉ số: Chỉ số cải cách hành chính (PAR index) chỉ số năng lực
cạnh tranh (PCI) nằm trong nhóm 10 ñịa phương dẫn ñầu cả nước thuộc nhóm “rất tốt”
hoặc “tốt”; duy trì Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) và chỉ số
sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT (ICT) của tỉnh xếp ổn ñịnh trong nhóm 5
ñịa phương dẫn ñầu cả nước”.
- Cải thiện và nâng cao chất lượng, sự hài lòng của người dân, tổ chức ñối với sự
phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục
hành chính.
- Triển khai cụ thể các nội dung ñiều chỉnh ñịa giới hành chính thành phố Huế,
thị xã Hương Thủy, Hương Trà và huyện Phú Vang; xây dựng tiêu chí ñô thị di sản
trên cơ sở các nội dung Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh
Thừa Thiên Huế ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2045”.
5.2. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ
quan, ñơn vị, ñịa phương:
- Tập trung xây dựng, hoàn thiện chính quyền ñiện tử, ñẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin trong quản lý, ñiều hành sử dụng văn bản ñiện tử, chữ ký số và kết nối
trên trục liên thông quốc gia. Hoàn thiện các quy trình vận hành Trung tâm Phục vụ
Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận TN&TKQ
hiện ñại cấp xã ở 145/145 xã, phường, thị trấn. ðẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng
dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2015, tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến TTHC mức ñộ 3 và 4; tạo lập hồ
sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Hoàn thiện và triển khai có
hiệu quả ðề án chuyển ñổi số, thanh toán không sử dụng tiền mặt 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 01 có “Dữ liệu hồ sơ có số hóa”.
- Thực hiện ñánh giá tinh thần, thái ñộ phục vụ của cán bộ công chức, lấy sự hài
lòng của người dân, tổ chức ñối với chất lượng cung cấp dịch vụ công là thước ño
hiệu quả hoạt ñộng của cơ quan nhà nước.
- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ ñạo của Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.
5.3. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, các cơ quan, ñơn vị
và các ñịa phương:
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan
chức năng trong việc phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Thực hiện tốt
quy ñịnh về tiếp dân, ñối thoại trực tiếp với dân và tiếp nhận, xử lý, giải quyết ñơn,
24

Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 05/6/2020 về Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2020
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thư khiếu nại, tố cáo bảo ñảm ñúng thời gian, quy ñịnh, không ñể tồn ñọng kéo dài và
khiếu kiện vượt cấp. Nâng cao trách nhiệm của người ñứng ñầu trong kiểm tra, giám
sát việc tiếp dân và xử lý ñơn thư khiếu nại tố cáo. Kiên quyết ñấu tranh phòng,
chống tham nhũng, lãng phí. ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính
sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
5.4. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, các cơ quan, ñơn vị và
các ñịa phương:
- Tiếp tục triển khai thực hiện “ðề án ðổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức
thi hành pháp luật trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn năm 2018 – 2022” và các
hoạt ñộng nhằm nâng xếp hạng Chỉ số B1 năm 2021 trên ñịa bàn tỉnh.
- Tăng cường công tác quản lý và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo
ñúng quy ñịnh.
- Triển khai phổ biến, tổ chức thực hiện, theo dõi thi hành chính sách, pháp luật
trên ñịa bàn.
5.5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, các
cơ quan, ñơn vị và các ñịa phương:
- Chỉ ñạo các cơ quan báo chí tăng cường các bài viết tuyên truyền về cải cách
hành chính; 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.
- 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, 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 duy nhất một ñịa chỉ trên Internet, 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.
- 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.
- Tổ chức quản lý dữ liệu các ngành có tính thống nhất ñồng bộ tại Trung tâm
IOC, nâng cao tính thông minh của dữ liệu hướng ñến ứng dụng công nghệ AI trong
các lĩnh vực.
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6. Nhiệm vụ về công tác ñối ngoại, củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự an
toàn xã hội
6.1. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thực hiện:
Quán triệt và vận dụng sáng tạo các Nghị quyết của Trung ương về ñối ngoại,
hội nhập quốc tế. Tranh thủ nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Kết hợp chặt chẽ công tác ñối ngoại ðảng, ngoại giao Nhà nước và ñối ngoại nhân
dân. Triển khai ñồng bộ ba lĩnh vực ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại
giao văn hóa. ðổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin ñối ngoại.
Tiếp tục duy trì và ñẩy mạnh quan hệ hợp tác ñặc biệt, toàn diện với các ñịa phương
của nước bạn Lào; duy trì, mở rộng và thiết lập quan hệ với các ñịa phương và vùng
lãnh thổ trong khu vực và trên thế giới, ñặc biệt là các ñối tác có tiềm năng (Nhật Bản,
Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Pháp, Hoa Kỳ...).
6.2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh,
các cơ quan, ñơn vị và các ñịa phương:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan lĩnh vực
quốc phòng, an ninh. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của
Trung ương, Tỉnh uỷ về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Phát huy sức mạnh tổng hợp
của cả hệ thống chính trị và toàn dân, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng,
an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả quản lý
nhà nước về quốc phòng, an ninh; tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh cả về
tiềm lực và thế trận; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng,
an ninh.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Nâng
cao chất lượng xây dựng nền biên phòng toàn dân, xây dựng lực lượng biên phòng
tỉnh vững mạnh, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền,
toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới. Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ñoàn kết,
phát triển.
- Tiếp tục củng cố xây dựng thế trận khu vực phòng thủ tỉnh. Quan tâm ñầu tư
xây dựng các công trình trong căn cứ chiến ñấu, trong Khu vực phòng thủ tỉnh; thực
hiện tốt công tác tuyển quân ñạt chỉ tiêu trên giao, tổ chức nâng cao chất lượng huấn
luyện cho các ñối tượng, ñặc biệt là lực lượng dự bị ñộng viên và dân quân tự vệ. Tổ
chức diễn tập chiến ñấu khu vực phòng thủ năm 2021.
6.3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, các cơ quan, ñơn vị
và các ñịa phương:
- Chủ ñộng làm tốt công tác bảo ñảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
trước, trong và sau ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ XIII. Chủ ñộng nắm chắc và xử lý
tốt các vụ việc về an ninh, trật tự từ cơ sở ngay từ khi mới phát sinh, không ñể xảy ra
tình huống phức tạp, không ñể bị ñộng, bất ngờ. Tiếp tục phát huy và nâng cao vai trò
của công an xã chính quy.
- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác ñấu tranh
phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; tích cực ñấu tranh chống tham nhũng,
buôn lậu và gian lận thương mại, tội phạm về môi trường, tội phạm sử dụng
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công nghệ cao, “tín dụng ñen”. Tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng ñối với công tác
bảo ñảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả
quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bảo ñảm trật tự an toàn giao thông, phấn ñấu
giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.
- Chỉ ñạo triển khai thực hiện việc cấp thẻ căn cước công dân cho người dân trên
ñịa bàn tỉnh, phấn ñấu hoàn thành trong năm 2021.
6.4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, các
cơ quan, ñơn vị và các ñịa phương:
- Tăng cường công tác thông tin, ñối ngoại nhằm tuyên truyền, quảng bá hình
ảnh về con người, văn hóa, du lịch của Thừa Thiên Huế ra khu vực và thế giới. Tập
trung xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về thông tin ñối ngoại trên ñịa bàn tỉnh.
- Chỉ ñạo các cơ quan báo chí thường xuyên có tin, bài về hoạt ñộng ñối ngoại
của lãnh ñạo tỉnh, về những chuyến thăm và làm việc của lãnh ñạo tỉnh và các nước
bạn, ñặc biệt là các nước có chương trình hợp tác, dự án ñầu tư tại Thừa Thiên Huế.
Thực hiện tốt quan hệ tiếp xúc, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của ñịa phương
với ñội ngũ báo chí của Tỉnh và Trung ương.
7. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế
Thực hiện tốt các nhiệm vụ chung, ñồng thời tích cực phối hợp, thực hiện tốt các
nhiệm vụ, giải pháp liên quan, chỉ ñạo các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương trên ñịa bàn
mình quản lý, phấn ñấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
2021 của ñịa phương mình.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các thành viên UBND tỉnh theo chức năng và nhiệm vụ ñược phân công
tập trung chỉ ñạo, ñiều hành các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện các
chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các chương trình, ñề án và các dự án trọng ñiểm nêu trên
nhằm thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
2. Người ñứng ñầu các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương chịu trách nhiệm về kết quả
tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ñược phân công chủ trì hoặc ñược giao nhiệm vụ
chỉ ñạo thực hiện các chương trình, ñề án và các dự án trọng ñiểm. Hàng tuần có báo cáo
Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện thủ tục hành chính, giải quyết vướng mắc
liên quan ñầu tư xây dựng, chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý.
3. Căn cứ nhiệm vụ cụ thể ñược phân công tại Quyết ñịnh này; các Sở, ngành,
ñịa phương theo chức năng nhiệm vụ của ñơn vị mình bám sát các công việc ñược
giao ñể xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của ngành, ñịa phương mình, với
phương châm tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm ñể có biện pháp phân công, chỉ
ñạo, ñiều hành kiên quyết, ñạt hiệu quả cao, báo cáo UBND tỉnh kế hoạch triển khai
chi tiết của ngành, ñơn vị mình trước ngày 15/01/2021, yêu cầu phải có sản phẩm,
tiến ñộ thực hiện, thời gian hoàn thành cụ thể, quy ñịnh trách nhiệm của từng cá
nhân, phòng ban có liên quan. ðịnh kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện theo yêu
cầu của UBND tỉnh.
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4. ðối với các chương trình, ñề án ñược phân công (ñặc biệt là các ðề án trình
Tỉnh ủy và HðND tỉnh) các ñơn vị chủ trì phải xây dựng kế hoạch, tiến ñộ cụ thể ñể tổ
chức thực hiện và báo cáo UBND tỉnh (gửi kế hoạch thực hiện về UBND tỉnh trước
ngày 15/01/2021). Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, ñôn ñốc (chú ý theo dõi tiến ñộ
thực hiện các ðề án, Quy hoạch quan trọng, trọng ñiểm) tham mưu UBND tỉnh kịp thời
xử lý, tháo gỡ khó khăn ñể hoàn thành kế hoạch tiến ñộ ñề ra.
5. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, ñịa phương tổ chức quán triệt ñến từng cán bộ,
công chức, các ñơn vị, bộ phận trực thuộc cơ quan, ñơn vị, ñịa phương mình quản lý
nhằm phát huy cao ñộ tinh thần thi ñua quyết tâm vượt qua khó khăn thực hiện thành
công Kế hoạch năm 2021, hướng ñến hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu,
nhiệm vụ kế hoạch 05 năm 2021 - 2025.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban,
ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ
trưởng các ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
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