
  

Số 04 + 05 Ngày 12 tháng 01 năm 2021 

 MỤC LỤC  
   

   

  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Trang 

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH  

23-12-2020 Nghị quyết số 20/2020/NQ-HðND quy ñịnh một số chính sách 
khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại 
ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 - 2025. 

05 

23-12-2020 Nghị quyết số 21/2020/NQ-HðND quy ñịnh nội dung và mức 
chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025. 

16 

23-12-2020 Nghị quyết số 22/2020/NQ-HðND quy ñịnh một số chính sách 
hỗ trợ ñổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và 
phát triển tài sản trí tuệ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai 
ñoạn 2021 - 2030. 

22 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

04-01-2021 Quyết ñịnh số 01/2021/Qð-UBND về việc kéo dài thời kỳ ổn ñịnh 
ngân sách ñịa phương giai ñoạn 2017 - 2020 sang năm 2021. 

34 

 VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH  

23-12-2020 Nghị quyết số 170/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án ñường 
Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

36 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 



02 CÔNG BÁO/Số 04+05/Ngày 12-01-2021

23-12-2020 Nghị quyết số 171/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án ñường 
Vành ñai 3. 

39 

23-12-2020 Nghị quyết số 172/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Tuyến 
ñường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa 
Thuận An. 

41 

23-12-2020 Nghị quyết số 173/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án ñường 
Mỹ An - Thuận An. 

45 

23-12-2020 Nghị quyết số 174/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án ñường 
Tố Hữu nối dài ñi sân bay Phú Bài. 

47 

23-12-2020 Nghị quyết số 175/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án 
Nâng cấp ñường tỉnh 12B. 

49 

23-12-2020 Nghị quyết số 176/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án 
Nâng cấp mở rộng ñường tỉnh 16 nối Tứ Hạ - Bình ðiền. 

51 

23-12-2020 Nghị quyết số 177/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, 
mở rộng ñường Thuận Hóa nối dài, thị xã Hương Thủy. 

53 

23-12-2020 Nghị quyết số 178/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án 
Chỉnh trang ñường Khúc Lý - Mỹ Xuyên (Tỉnh lộ 6B), huyện 
Phong ðiền. 

55 

23-12-2020 Nghị quyết số 179/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án 
ñường trục chính Khu công nghiệp kỹ thuật cao và Khu ñô thị 
Chân Mây. 

57 

23-12-2020 Nghị quyết số 180/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án 
ðường trục chính kết nối Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương 
với Quốc lộ 1A. 

59 

23-12-2020 Nghị quyết số 181/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án 
ðường mặt cắt 100m từ khu ðô thị mới Mỹ Thượng ñến ñường 
Chợ Mai - Tân Mỹ. 

62 

23-12-2020 Nghị quyết số 182/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án ñường 
mặt cắt 100m nối khu B - khu C (bao gồm cả cầu) từ ñường mặt 
cắt 36m ñến ñường tỉnh lộ 10A. 

64 

23-12-2020 Nghị quyết số 183/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án ñường 
mặt cắt 19,5m ngoài hàng rào dự án khu phức hợp Thủy Vân 
giai ñoạn 1 và giai ñoạn 2 (phía ðông ñường mặt cắt 100m). 

66 
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23-12-2020 Nghị quyết số 184/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Hạ 
tầng kỹ thuật ngoài hàng rào Khu Công nghệ thông tin tập trung 
tham gia vào Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung (Tuyến 
ñường mặt cắt 36m phía Nam của khu ñất). 

68 

23-12-2020 Nghị quyết số 185/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Nâng 
cấp, cải tạo hệ thống cầu: cầu Lợi Nông (Km2+100 ðT3), cầu 
Như Ý (Km2+900 ðT3), cầu Trung Chánh (Km3+250 ðT3), cầu 
Thanh Long ñường Huỳnh Thúc Kháng, cầu An Hòa (Km0+616 ðT4), 
cầu Nam Giản (Km9+800 ðT11C) và cầu treo Bình ðiền. 

70 

23-12-2020 Nghị quyết số 186/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Nghĩa 
trang nhân dân phía Bắc. 

73 

23-12-2020 Nghị quyết số 187/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án 
Nghĩa trang nhân dân phía Nam thành phố Huế (giai ñoạn 1). 

75 

23-12-2020 Nghị quyết số 188/NQ-HðND về cho ý kiến phương án ñầu tư 
các công trình do tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ cho bộ ñội Lào. 

77 

23-12-2020 Nghị quyết số 189/NQ-HðND về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư 
dự án ðầu tư phát triển rừng ven biển và ñầm phá tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

79 

23-12-2020 Nghị quyết số 190/NQ-HðND về việc ñiều chỉnh chủ trương 
ñầu tư dự án Nâng cấp mở rộng kết hợp nạo vét gia cố bờ hói 
Hàng Tổng, huyện Quảng ðiền. 

81 

23-12-2020 Nghị quyết số 191/NQ-HðND về chủ trương ñiều chỉnh dự án 
Xử lý triệt ñể ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt trên 
ñịa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận. 

83 

23-12-2020 Nghị quyết số 192/NQ-HðND về ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch 
ñầu tư công giai ñoạn 2016 - 2020 và ñiều chỉnh kế hoạch vốn 
ñầu tư công năm 2020. 

85 

23-12-2020 Nghị quyết số 193/NQ-HðND hệ số ñiều chỉnh giá ñất năm 2021 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

98 

23-12-2020 Nghị quyết số 194/NQ-HðND về Chấp thuận chủ trương ñầu tư 
dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai ñoạn 2, thuộc Khu B - ðô thị 
mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

106 

23-12-2020 Nghị quyết số 195/NQ-HðND về việc cho phép chuyển mục ñích 
sử dụng rừng sang mục ñích khác. 

107 
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23-12-2020 Nghị quyết số 196/NQ-HðND về việc sắp xếp, sáp nhập, thành 
lập mới và ñổi tên gọi các tổ dân phố của thành phố Huế. 

109 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

31-12-2020 Quyết ñịnh số 3393/Qð-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn 
nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông Châu Văn Lộc. 

113 

31-12-2020 Quyết ñịnh số 3406/Qð-UBND về việc phê duyệt các nhiệm vụ 
nghiên cứu - thử nghiệm khoa học và công nghệ của tỉnh năm 
2020 (ñợt 2). 

114 

 



CÔNG BÁO/Số 04+05/Ngày 12-01-2021 05

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 20/2020/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 

 
NGHỊ QUYẾT 

Quy ñịnh một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất 
nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp  

tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 - 2025 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 57/2018/Nð-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 
về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 98/2018/Nð-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ 
về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 109/2018/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ 
về nông nghiệp hữu cơ; 

Xét Tờ trình số 10934/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ñề nghị thông qua Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh về quy ñịnh 
một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại 
ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra của 
Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy ñịnh một số chính sách 
khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 - 2025. 

ðiều 2. ðiều khoản chuyển tiếp 

1. ðối với các dự án, nội dung hỗ trợ ñã ñược nghiệm thu theo các quy ñịnh tại 
Nghị quyết số 01/2016/NQ-HðND ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các văn bản hướng dẫn liên quan thì ñược tiếp tục thực 
hiện cho ñến khi hoàn thành hỗ trợ. 
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2. ðối với các dự án, nội dung hỗ trợ ñược thực hiện trong thời ñiểm Nghị 
quyết số 01/2016/NQ-HðND ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế còn hiệu lực mà chưa ñược nghiệm thu thì ñược hỗ trợ theo các quy 
ñịnh tại Nghị quyết này.   

ðiều 3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 01/2016/NQ-HðND ngày 08 
tháng 4 năm 2016 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về quy ñịnh một số chính sách khuyến 
khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh 
Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2016 - 2020. 

ðiều 4. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.  
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, Kỳ 
họp chuyên ñề thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2021./. 

 
                  CHỦ TỊCH 

 
                 Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 

QUY ðỊNH 
Một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện  
cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 - 2025 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 năm 2020 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 

 
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 
1. Phạm vi ñiều chỉnh 
Nghị quyết này quy ñịnh các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; 

hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ phát triển 
các sản phẩm OCOP; hỗ trợ khuyến khích ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. ðối tượng áp dụng 
Các cá nhân, hộ gia ñình, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã, các doanh nghiệp tham gia hoạt ñộng sản xuất nông nghiệp; có sản phẩm tham gia 
chương trình OCOP; hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 
doanh nghiệp ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
(sau ñây gọi là cơ sở sản xuất). 

Các cơ quan, ñơn vị quản lý nhà nước trong thực hiện hỗ trợ chính sách; các tổ 
chức ngân hàng, tín dụng có liên quan hỗ trợ về lãi suất, tín dụng,... và các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân khác có liên quan ñến thực hiện Nghị quyết. 

ðiều 2. Mục tiêu của chính sách 
1. Mục tiêu chung 
Chính sách là một trong những giải pháp quan trọng ñể thực hiện mục tiêu cơ 

cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh giai ñoạn 2021 - 2025 ñảm bảo phù hợp với chiến 
lược, ñịnh hướng phát triển chung của ngành trên phạm vi cả nước, phù hợp với quy 
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; gắn với Chương trình xây dựng 
nông thôn mới, kết hợp bảo vệ môi trường, thích ứng với biến ñổi khí hậu ñể phát 
triển bền vững. 

2. Mục tiêu cụ thể 
a) ðối với trồng trọt:  
ðến năm 2025 tổng diện tích lúa chất lượng cao ñạt 27.000 ha chiếm khoảng 

50% diện tích lúa toàn tỉnh; diện tích sản xuất rau, hoa trong hệ thống nhà lưới, nhà 
kính ứng dụng công nghệ cao ñạt khoảng 15 ha; phát triển diện tích cây ăn quả ñạt 
khoảng 6.000 ha; tổng diện tích sản xuất trồng trọt theo quy trình VietGAP, hữu cơ 
ñạt khoảng 1.000 ha.  

b) ðối với chăn nuôi:  
ðến năm 2025 tổng ñàn gia súc ñạt 255.000 con với tỷ lệ bò lai và lợn nạc so với 

tổng ñàn chiếm trên 85% và 95%; tổng ñàn gia cầm 5,4 triệu con; tổng số số cơ sở 
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chăn nuôi tập trung ñạt trên 1.500 cơ sở, trong ñó số trang trại chăn nuôi ñạt quy mô 
vừa trở lên khoảng 300 cơ sở. Số cơ sở sản xuất giống lợn có quy mô vừa trở lên 
khoảng 15 cơ sở với công suất 100.000 lợn giống/năm; cơ sở sản xuất giống gà khoảng 
8 cơ sở với công suất khoảng 10 triệu con giống/năm. 

c) ðối với thủy sản: 
ðến năm 2025, sản lượng thủy sản ñạt 70 ngàn tấn/năm (trong ñó sản lượng 

khai thác ñạt 50 ngàn tấn/năm, sản lượng nuôi ñạt 20 ngàn tấn/năm). 
Ưu tiên phát triển nuôi tôm trên cát ứng dụng công nghệ cao kết hợp các biện pháp 

quản lý tiên tiến (GAP, BMP, CoC, ...) thân thiện với môi trường tại các vùng nuôi 
trồng thủy sản tập trung như Phong ðiền, Phú Vang, Phú Lộc; nuôi theo quy trình 
VietGAP, GlobalGAP, Bio-Floc. ðến năm 2025 diện tích nuôi trên cát ứng dụng 
công nghệ cao ñạt khoảng 200 ha. 

d) ðối với lâm nghiệp 
ðến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng ñạt khoảng 58%; diện trồng rừng gỗ lớn theo 

chứng chỉ FSC ñạt khoảng 15.000 ha; năng lực sản xuất giống cây lâm nghiệp theo 
công nghệ nuôi cấy mô, túi bầu hữu cơ ñạt trên 10 triệu cây/năm, sản xuất giống cây 
bản ñịa ñạt 1,5 triệu cây/năm. 

e) ðối với phát triển các sản phẩm OCOP 
Mục tiêu giai ñoạn 2021-2025 phấn ñấu toàn tỉnh sẽ có khoảng 100 sản phẩm 

OCOP (xếp hạng ñạt từ 3 sao “*” trở lên). 
ðiều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Nghị quyết này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 
1. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Là hình thức ứng dụng các công nghệ 

tiên tiến, hiện ñại vào trong sản xuất nông nghiệp; gồm các hình thức sau: 
a) Trồng rau (củ, lá, quả), hoa, nấm dược liệu trong nhà kính, nhà màng, nhà 

lưới và có ứng dụng ít nhất một trong các quy trình công nghệ tiên tiến, hiện ñại như: 
Ứng dụng các kỹ thuật canh tác không dùng ñất (thủy canh, khí canh, trồng cây trên 
giá thể, màng dinh dưỡng); tưới nhỏ giọt, phun sương có hệ thống ñiều khiển tự ñộng 
hoặc bán tự ñộng.  

b) Nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ nuôi thâm canh, siêu thâm canh 
trong nhà màng, nhà lưới và có ñầy ñủ hệ thống ao nuôi, ao xử lý nước cấp, ao xử lý 
nước thải, khu chứa bùn thải, hệ thống cấp và thoát nước chủ ñộng, riêng biệt. 

2. Cơ sở sản xuất giống thủy sản: Là cơ sở hoạt ñộng sản xuất giống thủy sản 
bằng phương pháp sinh sản nhân tạo. 

3. Chăn nuôi an toàn sinh học: Là hình thức chăn nuôi ñáp ứng các ñiều kiện 
quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 1 Thông tư 04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 01 
năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về ñiều kiện trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học. 

4. Chăn nuôi theo tiêu chuẩn hữu cơ, trồng trọt theo tiêu chuẩn hữu cơ: Là chăn 
nuôi, trồng trọt ñạt theo tiêu chuẩn TCVN 11041-1:2017 và ñược chứng nhận sản 
phẩm nông nghiệp hữu cơ.  
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5. Tiêu chuẩn VietGAP: Là thực hành nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn Việt Nam. 
6. Chăn nuôi trang trại: Là chăn nuôi ñạt tiêu chí trang trại theo quy ñịnh tại 

ðiều 21 Nghị ñịnh 13/2020/Nð-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về 
hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. 

7. Hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (sau ñây gọi chung là 
liên kết) là việc thỏa thuận, tự nguyện cùng ñầu tư, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp của các ñối tượng tại khoản 1, 2, 3, 4 ðiều 2 Nghị ñịnh 98/2018/Nð-CP 
ngày 05 tháng 7 năm 2018 (sau ñây gọi chung là các bên tham gia liên kết) ñể nâng 
cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp.  

8. Dự án liên kết: Là dự án do doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và các bên tham gia 
hợp ñồng liên kết cùng thỏa thuận, xây dựng và triển khai ñầu tư liên kết theo các 
hình thức quy ñịnh tại ðiều 4 Nghị ñịnh 98/2018/Nð-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018.  

9. Sản phẩm OCOP: OCOP là viết tắt của các từ tiếng Anh One commune one 
product, tức là mỗi xã mỗi sản phẩm. Sản phẩm OCOP là sản phẩm tham gia Chương 
trình mỗi xã mỗi sản phẩm (viết tắt là Chương trình OCOP) và ñược chấm ñiểm, xếp 
hạng ñạt từ 3 sao “∗” trở lên. Bao gồm sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch 
vụ có lợi thế ở mỗi ñịa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân 
(doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ sản xuất có ñăng ký kinh doanh) và kinh tế tập thể thực 
hiện; có tham gia chương trình  phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát 
triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện 
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới). 

10. Doanh nghiệp: Là ñơn vị sản xuất, kinh doanh ñược thành lập theo Luật 
Doanh nghiệp năm 2020. 

11. Doanh nghiệp nhỏ và vừa:  Là doanh nghiệp ñược xác ñịnh theo ðiều 4 Luật 
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. 

12. Hợp tác xã: Là ñơn vị ñược thành lập và hoạt ñộng theo Luật Hợp tác xã 
năm 2012. 

13. Tổ hợp tác: Là ñơn vị ñược thành lập và hoạt ñộng theo Nghị ñịnh số 
77/2019/Nð-CP ngày 10 tháng 10 năm 2019. 

ðiều 4. Nguyên tắc áp dụng 
1. Chỉ hỗ trợ ñối với các dự án phù hợp kế hoạch hoặc ñược chấp thuận cho 

phép ñầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
2. Ngoài các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết này, cơ sở sản xuất ñược hưởng 

các chính sách hỗ trợ khác theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp 
có sự trùng lặp về nội dung chính sách hỗ trợ từ các chính sách khác nhau thì cơ sở 
sản xuất ñược lựa chọn áp dụng một chính sách hỗ trợ có lợi nhất và chỉ ñược hỗ trợ 
một lần cho một nội dung chính sách. 

3. Các quy ñịnh về nguyên tắc, ñiều kiện hỗ trợ, hồ sơ và trình tự thủ tục hỗ trợ 
liên kết quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 5 Nghị quyết này ñược thực hiện theo quy ñịnh tại 
Nghị ñịnh 98/2018/Nð-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách 
khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 
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nghiệp; quy ñịnh tại Khoản 4 ðiều 5 Nghị quyết này thực hiện theo Nghị ñịnh 
57/2018/Nð-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến 
khích doanh nghiệp ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

Ủy ban nhân dân tỉnh xác ñịnh, phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng 
cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản 
phẩm; phê duyệt và phân cấp Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt hỗ trợ liên kết. 

ðiều 5. Các chính sách hỗ trợ 
1. Hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chăn nuôi trang trại, 

hữu cơ; sản xuất giống chất lượng cao; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. 
a) Dự án ñầu tư cơ sở sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có quy mô 

từ 500m2 trở lên (ñối với trồng trọt); 2.000m2 trở lên (ñối với nuôi trồng thủy sản bằng 
ao thường và chỉ tính diện tích ao nuôi); 1.500m2 trở lên (ñối với nuôi trồng thủy sản 
bằng ao tròn nổi) ñược hỗ trợ 50% kinh phí nhưng không quá 500 triệu ñồng/cơ sở ñể 
ñầu tư xây dựng nhà kính, nhà màng, nhà lưới, ao tròn nổi; lắp ñặt các thiết bị chuyên 
dùng như hệ thống tưới nhỏ giọt, phun sương, sục khí, xử lý nước cấp, nước thải và 
một số máy móc thiết bị phục vụ sản xuất khác.  

b) Dự án ñầu tư cơ sở sản xuất giống lợn ñạt quy mô trang trại ñược hỗ trợ 50% 
kinh phí ñể ñầu tư xây dựng chuồng trại và mua sắm trang thiết bị, nhưng không quá 
500 triệu ñồng/trang trại ñối với trang trại quy mô nhỏ, 1.000 triệu ñồng/trang trại 
ñối với trang trại quy mô vừa và 1.500 triệu ñồng/trang trại ñối với trang trại quy mô lớn 
(quy mô trang trại theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 13/2020/Nð-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 
của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi). 

c) Dự án ñầu tư cơ sở sản xuất giống gà ñạt quy mô từ 1 triệu gà giống trở lên 
ñược hỗ trợ 50% kinh phí ñể ñầu tư xây dựng chuồng trại, nhà xưởng, mua sắm máy 
móc thiết bị phục vụ trực tiếp sản xuất, nhưng không quá 1.000 triệu ñồng/cơ sở. 

d) Dự án ñầu tư trang trại chăn nuôi lợn, bò, gà an toàn sinh học hoặc hữu cơ 
(tối thiểu ñạt trang trại quy mô vừa và ñạt giá trị sản xuất từ 2.000 triệu ñồng/năm trở 
lên) ñược hỗ trợ 50% kinh phí ñể ñầu tư xây dựng chuồng trại và mua sắm trang thiết bị, 
chứng nhận hữu cơ nhưng không quá 500 triệu ñồng/trang trại ñối với trang trại quy 
mô vừa và 1.000 triệu ñồng/trang trại ñối với trang trại quy mô lớn. 

ñ) Dự án ñầu tư chăn nuôi lợn hữu cơ quy mô có mặt thường xuyên tối thiểu 
30 con lợn thịt/cơ sở ñược hỗ trợ 30% kinh phí ñể ñầu tư xây dựng chuồng trại và mua 
sắm trang thiết bị; 50% chế phẩm, thức ăn lứa nuôi ñầu tiên và hỗ trợ 100% kinh phí 
cấp chứng nhận hữu cơ; nhưng không quá 300 triệu ñồng/cơ sở. 

e) Dự án ñầu tư cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp bằng công nghệ nuôi cấy mô 
hoặc công nghệ túi bầu hữu cơ tự hoại ñạt công suất tối thiểu 1 triệu cây/năm, ñược hỗ 
trợ 50% kinh phí ñể ñầu tư xây dựng và mua sắm máy móc trang thiết bị; nhưng không 
quá 1.000 triệu ñồng/dự án. 

g) Dự án ñầu tư cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp bản ñịa ñạt công suất tối 
thiểu 0,5 triệu cây giống/năm trở lên ñược hỗ trợ 50% kinh phí ñể ñầu tư xây dựng cơ 
sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ sản xuất giống; tối ña không quá 500 triệu 
ñồng/dự án. 
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h) Dự án ñầu tư cơ sở sản xuất giống cây ăn quả ñạt công suất tối thiểu 0,1 triệu 
cây giống/năm trở lên ñược hỗ trợ 50% kinh phí ñể ñầu tư xây dựng vườn cây ñầu 
dòng, vườn nhân, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ sản xuất giống; tối ña 
không quá 500 triệu ñồng/dự án. 

i) Dự án ñầu tư cơ sở sản xuất giống tôm sú, tôm thẻ chân trắng có quy mô tối 
thiểu 10 triệu con giống tôm sú P15/năm hoặc 30 triệu con giống tôm thẻ chân trắng 
P12/năm; sản xuất giống cá mặn, lợ có quy mô tối thiểu 2 triệu con cỡ 3cm/năm ñược 
hỗ trợ 50% kinh phí ñể ñầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị, nhưng không quá 
1.000 triệu ñồng/dự án. 

k) Dự án ñầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung ñược hỗ trợ ñể ñầu tư 
nhà xưởng, trang thiết bị hệ thống giết mổ, hệ thống xử lý môi trường như sau: 

Quy mô giết mổ từ 30 con gia súc ñến dưới 70 con gia súc/ngày ñêm ñược hỗ 
trợ 150 triệu ñồng/dự án xây dựng mới; 80 triệu ñồng/dự án cải tạo nâng cấp.  

Quy mô giết mổ từ 70-200 con gia súc/ngày ñêm ñược hỗ trợ 200 triệu ñồng/dự 
án xây dựng mới; 100 triệu ñồng/dự án cải tạo, nâng cấp. 

Quy mô giết mổ trên 200 con gia súc hoặc trên 1.000 gia cầm hoặc trên 100 con 
gia súc và 500 con gia cầm/ngày ñêm ñược hỗ trợ 30% kinh phí nhưng không quá 1 
tỷ ñồng/dự án. 

l) Trường hợp dự án quy ñịnh tại các ðiểm a, b, c, d, ñ, e, g, h, i, k Khoản 1 
ðiều này chưa có ñường giao thông, hệ thống cấp ñiện, cấp nước ñến hàng rào dự án 
thì còn ñược hỗ trợ thêm như sau: 

Giao thông: ðược hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng ñường giao thông ñến hàng rào 
nhưng tối ña không quá 200 triệu ñồng/dự án. 

Cấp ñiện: ðược hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng ñường ñiện vào khu sản xuất 
nhưng tối ña không quá 100 triệu ñồng/dự án. 

Cấp nước: ðược hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng hệ thống cấp nước vào khu sản 
xuất nhưng tối ña không quá 50 triệu ñồng/dự án. 

2. Hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp theo Nghị ñịnh 98/2018/Nð-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ. 

a) Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết (chỉ áp dụng ñối với xây dựng liên kết 
theo chuỗi giá trị mới) 

Chủ trì liên kết ñược hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối ña không 
quá 200 triệu ñồng, bao gồm tư vấn, nghiên cứu xây dựng hợp ñồng liên kết, dự án liên 
kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường. 

b) Hỗ trợ ñầu tư hạ tầng, máy móc thiết bị phục vụ liên kết (chỉ áp dụng ñối với 
trường hợp các bên tham gia liên kết lập dự án liên kết). 

Dự án liên kết ñược hỗ trợ 30% kinh phí ñầu tư máy móc trang thiết bị; xây 
dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm: nhà xưởng, bến bãi, kho tàng 
phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng 
mức hỗ trợ không quá 2.000 triệu ñồng/dự án. 
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c) Hỗ trợ giống, vật tư; bao bì, nhãn mác sản phẩm; kinh phí chuyển giao quy trình 
kỹ thuật và quản lý chất lượng. 

Hỗ trợ giống, vật tư 02 vụ sản xuất ñối với trồng cây ngắn ngày (bao gồm nấm), 
02 năm ñối với trồng cây dài ngày (02 năm thời kỳ kinh doanh và không hỗ trợ 
giống), 02 chu kỳ nuôi ñối với chăn nuôi gia súc, gia cầm, 02 vụ nuôi ñối với nuôi 
trồng thủy sản thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã như sau: Hỗ trợ 70% 
ñối với hợp tác, liên kết thực hiện ở 2 huyện Nam ðông, A Lưới và các xã bãi ngang; 
50% ở các ñịa bàn còn lại kinh phí mua giống, vật tư (ñối với trồng trọt: phân bón và 
thuốc bảo vệ thực vật/chế phẩm sinh học; ñối với chăn nuôi: thức ăn chăn nuôi, 
vắcxin ñể tiêm phòng; ñối với nuôi trồng thủy sản: thức ăn, hóa chất, chế phẩm cải tạo 
ao nuôi và xử lý nước thải; ñối với sản xuất nấm: nguyên vật liệu làm nấm); tối ña 
không quá 1.000 triệu ñồng/dự án hoặc kế hoạch liên kết. 

Hỗ trợ 100% chi phí thiết kế, in ấn mẫu mã, nhãn mác, bao bì sản phẩm, thiết 
lập mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm QRCode; tối ña không quá 30 triệu ñồng/dự án 
hoặc kế hoạch liên kết. 

Hỗ trợ 40% kinh phí nhận chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp 
dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng ñồng bộ theo chuỗi; tối ña không quá 
200 triệu ñồng/dự án hoặc kế hoạch liên kết. 

Hỗ trợ 1 lần 100% kinh phí chứng nhận sản phẩm ñạt tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ. 

3. Hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP 

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất có ñăng ký 
kinh doanh (gọi chung là cơ sở sản xuất) có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP 
ñược xếp hạng ñạt từ 3 sao “*” trở lên ñược hỗ trợ như sau: 

a) Hỗ trợ 100% chi phí thiết kế, in ấn, mua nhãn hàng hóa, bao bì sản phẩm; tối 
ña không quá 10 triệu ñồng/sản phẩm và không quá 30 triệu ñồng/cơ sở sản xuất.  

b) Hỗ trợ 50% kinh phí ñầu tư máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ phục vụ 
sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, ñóng gói và kho lạnh bảo quản sản phẩm 
OCOP; tối ña không quá 200 triệu ñồng/cơ sở sản xuất. 

c) Hỗ trợ 100% chi phí thiết lập mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm QRCode; tối ña 
không quá 10 triệu ñồng/sản phẩm và không quá 30 triệu ñồng/cơ sở sản xuất. 

d) Hỗ 50% chi phí xây dựng, nâng cấp ñiểm bán hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP 
(xây dựng mới, sửa chữa, mua giá, kệ trưng bày sản phẩm, bảng hiệu, tủ bảo quản sản 
phẩm, trang trí ñiểm bán hàng và các hạng mục cần thiết khác); tối ña không quá 50 
triệu ñồng/ñiểm và không quá 02 ñiểm/cơ sở sản xuất. 

ñ) Hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng Trung tâm OCOP (xây dựng mới, sửa chữa, 
mua giá, kệ trưng bày sản phẩm, bảng hiệu, tủ bảo quản sản phẩm, trang trí ñiểm bán 
hàng và các hạng mục cần thiết khác) ñể quảng bá, giới thiệu bán hàng sản phẩm 
OCOP cấp huyện, cấp tỉnh; tối ña không quá 200 triệu ñồng/1 trung tâm cấp huyện, 
300 triệu ñồng/1 trung tâm cấp tỉnh. 
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e) Hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ, triển lãm (cước phí vận chuyển hàng hóa, 
chi phí sinh hoạt của người phục vụ tham gia hội chợ, triển lãm và chi phí thuê gian 
hàng); tối ña không quá 15 triệu ñồng/cơ sở cho một lượt tham gia trong nước và 
không quá 30 triệu ñồng cho một lượt tham gia ở nước ngoài. Mỗi cơ sở sản xuất chỉ 
ñược hỗ trợ tối ña 02 lượt/năm. 

4. Chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng theo Nghị ñịnh số 57/2018/Nð-CP ngày 17 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp 
ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.   

Doanh nghiệp có dự án ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quy ñịnh tại 
khoản 3, 4 và 5 ðiều 3 Nghị ñịnh số 57/2018/Nð-CP ñược hỗ trợ lãi suất vay thương mại 
sau khi dự án hoàn thành như sau: 

a) Mức hỗ trợ 

Bằng chênh lệch lãi suất cho vay thương mại của các ngân hàng thương mại so 
với lãi suất tín dụng ưu ñãi ñầu tư của Nhà nước tính trên số dư nợ thực tế tại thời 
ñiểm xem xét hồ sơ hỗ trợ.  

b) Hạn mức vay vốn ñược hỗ trợ lãi suất: 70% tổng mức ñầu tư của dự án. 

c) Căn cứ ñể xác ñịnh chênh lệch lãi suất hỗ trợ 

Mức lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại làm cơ sở ñể cấp bù chênh 
lệch lãi suất là mức lãi suất cho vay thấp nhất của các ngân hàng thương mại trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn ñiều lệ, có hoạt ñộng 
cho vay phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cùng kỳ hạn và cùng thời kỳ ñược 
niêm yết công khai tại các ñiểm giao dịch. 

Mức lãi suất tín dụng ñầu tư của Nhà nước làm căn cứ cấp bù chênh lệch lãi suất 
là mức lãi suất tín dụng ñầu tư của Nhà nước công bố áp dụng cho từng thời kỳ theo 
quy ñịnh của Chính phủ về tín dụng ñầu tư của Nhà nước. 

d) Thời gian hỗ trợ lãi suất: Tính từ ngày bắt ñầu giải ngân theo hợp ñồng tín 
dụng với ngân hàng thương mại: 08 năm ñối với dự án nông nghiệp ñặc biệt ưu ñãi 
ñầu tư; 06 năm ñối với dự án nông nghiệp ưu ñãi ñầu tư; 05 năm ñối với dự án nông 
nghiệp khuyến khích ñầu tư. Dự án của doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập thì 
thời gian hỗ trợ lãi suất là 08 năm. 

5. Hỗ trợ sản xuất 

a) Các cơ sở sản xuất ñầu tư phát triển mới diện tích trồng Sen, quy mô tối thiểu 
1.000m2 ñược hỗ trợ 50% kinh phí mua giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; tối 
ña không quá 150 triệu ñồng/cơ sở. 

b) Các cơ sở sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ñạt tiêu chuẩn 
VietGAP ñược hỗ trợ 1 lần 100% kinh phí chứng nhận VietGAP (bao gồm kinh phí 
tập huấn, ñào tạo, ñiều tra cơ bản, phân tích mẫu ñất, nước, không khí ñể xác ñịnh 
vùng sản xuất tập trung). Quy mô diện tích tối thiểu: Dưa các loại, rau (bao gồm: rau 
ăn lá, rau ăn quả) 01ha; lúa 10ha; cây ăn quả 02ha; diện tích ao nuôi 1.500m2; chăn 
nuôi ñạt quy mô trang trại loại nhỏ trở lên; tối ña không quá 150 triệu/cơ sở. 
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c) Các cơ sở trồng trọt sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ ñược hỗ trợ: 100% kinh phí 
phân tích mẫu ñất, nước, tập huấn, ñào tạo, khảo sát ñịa hình ñể xác ñịnh vùng, 
khu vực ñủ ñiều kiện sản xuất hữu cơ; 50% chi phí mua giống, phân bón, chế phẩm, 
thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ, sinh học; 100% kinh phí chứng nhận hữu cơ. Quy mô 
diện tích tối thiểu: Dưa các loại, rau (bao gồm: rau ăn lá, rau ăn quả) 01ha, lúa 10ha, 
cây ăn quả 02ha, tối ña không quá 300 triệu ñồng/cơ sở. 

d) Phát triển cây ăn quả  
Các cơ sở sản xuất ñầu tư phát triển cây ăn quả nằm trong danh mục cây ăn quả 

khuyến khích phát triển theo ðề án phát triển cây ăn quả của tỉnh, quy mô diện tích 
tối thiểu ñạt 2.000m2, ñược hỗ trợ 50% kinh phí lắp ñặt hệ thống tưới tiên tiến, tưới 
tiết kiệm, mua giống, vật tư và thuốc bảo vệ thực vật cho năm ñầu; hỗ trợ 50% kinh 
phí trồng rừng thay thế (nếu dự án có chuyển ñổi mục ñích sử dụng rừng); tối ña 
không quá 300 triệu ñồng/cơ sở. 

ñ) Hỗ trợ trồng rừng 
Các cơ sở sản xuất ñầu tư trồng rừng gỗ lớn bằng giống sản xuất theo công nghệ 

nuôi cấy mô gắn với chứng chỉ rừng bền vững (diện tích trồng rừng tối thiểu 01 ha) 
ñược hỗ trợ 50% kinh phí mua giống, vật tư; tối ña không quá 10 triệu ñồng/ha và 
không quá 100 triệu ñồng/cơ sở. 

ðầu tư trồng cây bản ñịa và cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng theo hướng ña 
loài, ña mục ñích (diện tích trồng tối thiểu 02 ha) ñược hỗ trợ 50% kinh phí mua 
giống, vật tư; tối ña không quá 10 triệu ñồng/ha ñối với cây bản ñịa, 06 triệu ñồng/ha 
ñối với cây lâm sản ngoài gỗ và không quá 100 triệu ñồng/cơ sở. 

e) Hỗ trợ trồng cây dược liệu: Các cơ sở sản xuất ñầu tư trồng cây dược liệu 
(theo danh mục 12 cây dược liệu tại Quyết ñịnh số 1622/Qð-UBND ngày 06  tháng 7 
năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) có quy mô từ 0,5 ha trở lên ñược hỗ trợ 
15 triệu ñồng/ha nhưng tối ña không quá 150 triệu ñồng/cơ sở. 

g) Hỗ trợ cơ giới hóa thu gom rơm, rạ sau thu hoạch 

Hỗ trợ 50% kinh phí mua máy cuộn rơm phục vụ thu gom rơm, rạ, tối ña không 
quá 200 triệu/máy.  

ðiều 6. Nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ ñầu tư 

1. Nguồn vốn hỗ trợ ñầu tư theo quy ñịnh tại Nghị quyết này bao gồm ngân sách 
Trung ương (từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình 
mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn ñịnh 
ñời sống dân cư,...); kinh phí quản lý, sử dụng ñất trồng lúa; ngân sách ñịa phương và 
các nguồn vốn huy ñộng hợp pháp khác. 

2. Cơ chế hỗ trợ  

a) ðối với chính sách tại Khoản 1 ðiều 5, thực hiện hỗ trợ sau ñầu tư khi dự án 
hoàn thành ñi vào hoạt ñộng. 

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 90% ñịnh mức theo quy ñịnh tại Nghị quyết này; ngân sách 
các huyện, thị xã và thành phố Huế 10%.  
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Riêng các dự án thực hiện tại các ñịa bàn thuộc hai huyện Nam ðông, A Lưới và 
các xã bãi ngang ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% ñịnh mức.  

b) ðối với chính sách tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 5 ðiều 5 
Thực hiện theo quy ñịnh của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, quy ñịnh của các chương trình, dự án hợp pháp khác và quy ñịnh về quản lý 
vốn sự nghiệp ngân sách ñịa phương. 

c) ðối với chính sách tại Khoản 4 ðiều 5 
Thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 57/2018/Nð-CP ngày 17 tháng 4 

năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp ñầu tư 
vào nông nghiệp, nông thôn./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 21/2020/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo 

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13 

 

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 Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 ngày 12 tháng 2016 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 39/2018/Nð-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ 

Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
Căn cứ Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy ñịnh quản lý tài chính thực hiện ðề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi 
nghiệp ñổi mới sáng tạo quốc gia ñến 2025; 

Xét Tờ trình số 8945/TTr-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ñề nghị ban hành Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh nội dung và mức 
chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñến 
năm 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh; ý kiến 
thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy ñịnh nội dung và mức chi hỗ trợ hệ 
sinh thái khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025. 

ðiều 2. ðiều khoản thi hành 
1. Bãi bỏ ñiểm a, khoản 2, khoản 6 ðiều 12 Quy ñịnh ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 04/2018/NQ-HðND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Các nội dung khác ñã ñược quy ñịnh trước ñây không trái với ðiều 1 Nghị quyết 
này vẫn tiếp tục triển khai thực hiện. 
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ðiểu 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, Kỳ 
họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ 
ngày 04 tháng 01 năm 2021./. 

 

  
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 

QUY ðỊNH 
Nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo  

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025  
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2020/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 năm 2020 

 của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 
 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 
1. Phạm vi ñiều chỉnh 
Nghị quyết này quy ñịnh nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước ñể thực 

hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế ñến năm 2025, nhằm triển khai thực hiện Quyết ñịnh số 844/Qð-TTg ngày 18 
tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt ðề án “Hỗ trợ hệ sinh 
thái khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo quốc gia ñến năm 2025“.  

2. ðối tượng áp dụng 
a) Nghị quyết này áp dụng ñối với tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, thực hiện 

các hoạt ñộng hỗ trợ khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
và các tổ chức, cá nhân thuộc ñối tượng ñược hỗ trợ quy ñịnh tại Mục II ðiều 1 
Quyết ñịnh số 844/Qð-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có dự án khởi 
nghiệp sáng tạo. 

Chương II 

NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ 
ðiều 2. Nội dung và mức chi 
1. Nội dung và mức chi ñể tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo 
a) Chi hỗ trợ kinh phí thuê mặt bằng (ñiện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ), chi 

phí vận chuyển trang thiết bị, thiết kế, dựng gian hàng và truyền thông cho sự kiện: 
Mức hỗ trợ tối ña không quá 7.000.000 ñồng/1 ñơn vị tham gia; 

b) Chi tiếp các ñoàn và khách mời quốc tế; tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước, 
quốc tế trong thời gian tổ chức sự kiện theo chương trình, kế hoạch ñược cấp có thẩm 
quyền phê duyệt: Thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị quyết số 06/2019/NQ-HðND ngày 
09 tháng 7 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh chế ñộ ñón tiếp 
khách nước ngoài, chế ñộ chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế ñộ chi tiếp 
khách trong nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau ñây viết tắt là Nghị quyết số 
06/2019/NQ-HðND); Nghị quyết số 02/2018/NQ-HðND ngày 30 tháng 3 năm 2018 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi hội nghị ñối với 
các cơ quan, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau ñây 
viết tắt là Nghị quyết số 02/2018/NQ-HðND). 
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c) Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo trên ñịa bàn tỉnh 
- Nội dung và mức chi: Thực hiện theo nội dung và mức chi áp dụng ñối với hội 

thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật quy ñịnh tại Nghị quyết số 
02/2020/NQ-HðND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Quy 
ñịnh mức chi ñối với các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu 
niên, nhi ñồng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, riêng chi giải thưởng cho các tổ 
chức, nhóm cá nhân, cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa có ý tưởng, dự án khởi nghiệp 
ñổi mới sáng tạo ñạt giải thưởng cuộc thi theo các mức sau: giải nhất 30.000.000 
ñồng/giải; giải nhì 20.000.000 ñồng/giải; giải ba 15.000.000 ñồng/giải, 03 giải khuyến 
khích, mỗi giải 5.000.000 ñồng/giải.  

Số lượng các giải thưởng thực hiện theo Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về Thể lệ cuộc thi khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Nội dung và mức chi ñể phát triển hoạt ñộng ñào tạo, nâng cao năng lực và 
dịch vụ cho khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo. 

a) Chi hỗ trợ kinh phí mua bản quyền chương trình ñào tạo, huấn luyện khởi 
nghiệp, chuyển giao, phổ biến giáo trình khởi nghiệp ñã ñược nghiên cứu, thử nghiệm 
thành công trong nước, quốc tế cho một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức 
thúc ñẩy kinh doanh: 

-  ðối với ñơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo ñảm chi thường 
xuyên: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện; 

- ðối với ñơn vị sự nghiệp công lập tự bảo ñảm một phần chi thường xuyên: 
Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí trên cơ sở khả năng thu của ñơn vị, tối ña 
không quá 50% tổng dự toán kinh phí thực hiện; 

- ðối với ñơn vị sự nghiệp công lập tự bảo ñảm chi thường xuyên và chi ñầu tư, 
ñơn vị sự nghiệp công lập tự bảo ñảm chi thường xuyên; các ñơn vị sự nghiệp ngoài 
công lập và doanh nghiệp: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối ña không quá 35% tổng dự 
toán kinh phí thực hiện. 

b) Chi hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia trong nước, quốc tế ñể triển khai các khóa 
ñào tạo khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo, ñào tạo huấn luyện viên khởi nghiệp, nhà 
ñầu tư khởi nghiệp tại một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc ñẩy 
kinh doanh: 

- ðối với chuyên gia trong nước: Mức chi thuê chuyên gia theo hợp ñồng khoán 
việc, tối ña không quá 10.000.000 ñồng/chuyên gia/khóa ñào tạo. Trong trường hợp 
cần thiết phải tổ chức các khóa ñào tạo chuyên sâu, dài ngày (từ 30 ngày trở lên), 
mức chi thuê chuyên gia tối ña không quá 30.000.000 ñồng/chuyên gia/khóa ñào tạo; 

- ðối với chuyên gia nước ngoài: Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi 
thuê chuyên gia nước ngoài tối ña không quá 35% tổng dự toán kinh phí thực hiện 
nhiệm vụ. 

3. Nội dung và mức chi ñể phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt ñộng 
khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo: Chi hỗ trợ kinh phí ñối với nhiệm vụ tư vấn thành lập 
cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thành lập cơ sở và ñầu mối ươm 
tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Tối ña không quá 
60.000.000 ñồng/nhiệm vụ/doanh nghiệp, cá nhân hoặc nhóm cá nhân. 
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4. Nội dung và mức chi ñối với hoạt ñộng kết nối mạng lưới khởi nghiệp 
a) Chi hỗ trợ kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo ñể kết nối các mạng lưới khởi 

nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, ñầu tư mạo hiểm ở trong nước, với khu vực và thế giới: 
Thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HðND; Nghị quyết 
số 06/2019/NQ-HðND (áp dụng ñối với hội nghị, hội thảo có tính chất quốc tế theo 
chương trình, kế hoạch ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt), trong ñó: 

- ðối với cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước 
bảo ñảm chi thường xuyên: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức hội 
nghị, hội thảo theo chương trình, kế hoạch ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao 
nhiệm vụ; 

- ðối với ñơn vị sự nghiệp công lập tự bảo ñảm một phần chi thường xuyên: Ngân 
sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí trên cơ sở khả năng thu của ñơn vị (tối ña 
không quá 50% tổng dự toán kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo theo chương trình, kế 
hoạch ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao nhiệm vụ); 

- ðối với ñơn vị sự nghiệp công lập tự bảo ñảm chi thường xuyên và chi ñầu tư, 
ñơn vị sự nghiệp công lập tự bảo ñảm chi thường xuyên; các ñơn vị sự nghiệp ngoài 
công lập và doanh nghiệp: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối ña không quá 35% kinh phí 
tổ chức hội nghị, hội thảo theo chương trình, kế hoạch ñược cấp có thẩm quyền phê 
duyệt, giao nhiệm vụ. 

b) Hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, sự kiện 
khởi nghiệp, kết nối với các chuyên gia khởi nghiệp trong khu vực và trên thế giới, 
ñối với chuyên gia trong nước: Mức chi thuê chuyên gia theo hợp ñồng khoán việc, 
tối ña không quá 7.000.000 ñồng/chuyên gia/chương trình. 

5. Nội dung và mức chi hỗ trợ ñối với doanh nghiệp khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo 
a) Chi hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo (gồm: ñào 

tạo, huấn luyện khởi nghiệp; marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác, thông 
tin công nghệ, sáng chế; thanh toán, tài chính; ñánh giá, ñịnh giá kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ, tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, ñầu tư, 
thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ): Mức kinh phí hỗ trợ tối ña không 
quá 60.000.000 ñồng/ doanh nghiệp, cá nhân hoặc nhóm cá nhân. 

b) Hỗ trợ tối ña 35% kinh phí cung cấp không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; 
kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ cho doanh 
nghiệp khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo. Số lượng doanh nghiệp ñược hỗ trợ: Tối ña 
không quá 10 doanh nghiệp/năm. 

6. Hỗ trợ văn phòng làm việc cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức, nhóm cá nhân, 
cá nhân khởi nghiệp sáng tạo. 

a) Nội dung hỗ trợ: 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo 

ñược hỗ trợ chi phí thuê văn phòng làm việc tại các Khu làm việc chung trên ñịa bàn tỉnh.  
Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh chi tiết các tiêu chí mà khu làm việc chung phải 

ñáp ứng ñể ñược hỗ trợ tiêu chí, ñiều kiện ñược hỗ trợ. 
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b) ðịnh mức hỗ trợ: 
- ðối với doanh nghiệp nhỏ và vừa: Hỗ trợ 50% chi phí thuê văn phòng làm việc 

tại các Khu làm việc chung trong thời hạn 12 tháng liên tục, nhưng tối ña không quá 
03 triệu ñồng/tháng/doanh nghiệp. 

- ðối với tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân: 
+ Hỗ trợ 50% chi phí thuê văn phòng làm việc tại các Khu làm việc chung trong 

thời hạn 12 tháng liên tục, nhưng tối ña không quá 02 triệu ñồng/tháng/tổ chức hoặc 
nhóm cá nhân. 

+ Hỗ trợ 50% chi phí thuê văn phòng làm việc tại các Khu làm việc chung trong 
thời hạn 12 tháng liên tục, nhưng tối ña không quá 01 triệu ñồng/tháng/cá nhân. 

7. ðối với các nội dung không quy ñịnh tại Nghị quyết này thì thực hiện theo 
hướng dẫn tại Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh quản lý tài chính thực hiện ðề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ñổi mới 
sáng tạo quốc gia ñến năm 2025” và các văn bản pháp luật của tỉnh có liên quan. 

ðiều 3. Kinh phí thực hiện 
1. Nguồn ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ ñược Ủy ban 

nhân dân tỉnh bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho Sở Khoa học và 
Công nghệ thực hiện. 

2. Nguồn vốn của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh ñể tài trợ, hỗ trợ 
các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy ñịnh. 

3. Kinh phí huy ñộng từ các nguồn hợp pháp khác. 
 

    CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 22/2020/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 
              

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ ñổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao 

công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, 
giai ñoạn 2021 - 2030 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13 
 

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 Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ, ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa ñổi, bổ sung 

một số ñiều của Luật Sở hữu trí tuệ, ngày 19 tháng 6 năm 2009; 
Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 12 tháng 6 năm 2017; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 ngày 12 tháng 2016 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 39/2018/Nð-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ 

Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
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 Nghị ñịnh số 95/2014/Nð-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ 

quy ñịnh về ñầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt ñộng khoa học và công nghệ; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 76/2018/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Chuyển giao công nghệ; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 132/2008/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 
Xét Tờ trình số 9294/TTr-UBND ngày 17 tháng 10  năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ñề nghị ban hành Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh một 
số chính sách hỗ trợ ñổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển 
tài sản trí tuệ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai ñoạn 2021 - 2030; Báo cáo 
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của 
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ 
ñổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế, giai ñoạn 2021 - 2030. 
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ðiều 2. Quy ñịnh chuyển tiếp 
1. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 39/2017/NQ-HðND ngày 08 tháng 12 

năm 2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ thực hiện 
chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2017 - 2020. 

Bãi bỏ ðiều 7 của Nghị quyết số 04/2018/NQ-HðND ngày 30 tháng 3 năm 2018 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.  

2. Các nội dung hỗ trợ ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 
Nghị quyết này có hiệu lực và ñang triển khai thì tiếp tục cơ chế hỗ trợ, thực hiện 
như ñã phê duyệt, không thuộc ñối tượng ñiều chỉnh của Nghị quyết này. 

3. Khi các văn bản quy ñịnh dẫn chiếu ñể áp dụng tại Nghị quyết này ñược sửa 
ñổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa ñổi, bổ 
sung hoặc thay thế. 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, Kỳ 
họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020, có hiệu lực kể từ 
ngày 04 tháng 01 năm 2021./. 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 
 

QUY ðỊNH 
Một số chính sách hỗ trợ ñổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ  

và phát triển tài sản trí tuệ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, 
giai ñoạn 2021 - 2030 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 năm 2020  
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

 
 ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng  
 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

a) Nghị quyết này quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ ñổi mới, cải tiến công nghệ, 
chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
 b) Nghị quyết này ñược áp dụng và triển khai thực hiện trong giai ñoạn 2021 - 2030. 

2. ðối tượng áp dụng 
a) Các cơ quan, các tổ chức, cá nhân có liên quan ñến việc quản lý và thực hiện 

các hoạt ñộng thuộc phạm vi ñiều chỉnh quy ñịnh tại Nghị quyết này. 
b) Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, cá 

nhân trên ñịa bàn tỉnh (sau ñây ñược gọi chung là doanh nghiệp) có ñổi mới, cải tiến 
công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ.  
 c) Các nhiệm vụ của Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế, 
giai ñoạn 2021 - 2030 ñược ưu tiên hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; các nội dung phát 
triển sở hữu công nghiệp cho doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
 Chính sách này không áp dụng ñối với các doanh nghiệp có các dự án ñang ñược 
thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước 
ngoài không thuộc ñối tượng áp dụng của Nghị quyết này. 
 ðiều 2. Nguyên tắc hỗ trợ 
 1. Việc hỗ trợ theo quy ñịnh này ñảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, 
bình ñẳng. 
 2. Chỉ hỗ trợ ñối với các nội dung chưa nhận hỗ trợ từ các nguồn kinh phí khác 
của Nhà nước. 

3. Trường hợp các ñối tượng thuộc phạm vi ñiều chỉnh của Nghị quyết ñồng thời 
ñáp ứng ñiều kiện theo Quy ñịnh này và các quy ñịnh khác có liên quan thì ñược lựa chọn 
mức hỗ trợ có lợi ích nhất. 

4. Tổ chức, cá nhân nhận hỗ trợ phải ñảm bảo thực hiện ñầy ñủ các nghĩa vụ 
theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước, không vi phạm pháp luật và ñang hoạt ñộng 
ñúng ngành nghề ñã ñăng ký sản xuất, kinh doanh (theo cam kết của doanh nghiệp); 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực ñối với các tài liệu liên quan cung 
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cấp cho cơ quan quản lý nhà nước, cũng như các nội dung ñã cam kết bằng văn bản 
trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

5. Căn cứ nguồn lực hỗ trợ, cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp quyết ñịnh số lượng 
doanh nghiệp ñược nhận hỗ trợ ñảm bảo nguyên tắc: 

a) Doanh nghiệp do nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao ñộng nữ hơn 
nộp hồ sơ ñáp ứng ñủ ñiều kiện ñược hỗ trợ trước. 

b) Doanh nghiệp nộp hồ sơ ñáp ứng ñủ ñiều kiện hỗ trợ trước ñược hỗ trợ trước. 
c) Về ưu tiên các doanh nghiệp có một hoặc nhiều tiêu chí sau ñây: 
- Tham gia sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh; sản xuất hàng xuất khẩu, các 

mặt hàng thuộc các lĩnh vực ñược tỉnh ưu tiên phát triển; 
- Doanh nghiệp có trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; 
- Doanh nghiệp ñã ñạt Giải thưởng chất lượng Việt Nam hoặc ñạt Giải thưởng 

cuộc thi khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo cấp tỉnh; 
- Không vi phạm các quy ñịnh của pháp luật về môi trường; 
- Thực hiện tốt các hoạt ñộng xã hội; 
- Doanh nghiệp có hoạt ñộng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ 

khuyến khích chuyển giao theo quy ñịnh của Chính phủ. 
ðiều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Nghị quyết này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 
1. Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết có kèm hoặc không kèm công cụ, 

phương tiện dùng ñể biến ñổi nguồn lực thành sản phẩm. 
2. Công nghệ tiên tiến là công nghệ có trình ñộ công nghệ cao hơn trình ñộ công 

nghệ cùng loại hiện có tại Việt Nam, ñã ñược ứng dụng trong thực tiễn, nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm vượt trội và thân thiện với môi trường. 

3. Công nghệ mới là công nghệ lần ñầu tiên ñược tạo ra hoặc ứng dụng tại 
Việt Nam hoặc trên thế giới, có trình ñộ cao hơn trình ñộ công nghệ cùng loại hiện có 
tại Việt Nam, thân thiện với môi trường, có tính ứng dụng trong thực tiễn và khả năng 
nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 

4. Công nghệ cao là công nghệ có hàm lượng cao về nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ; ñược tích hợp từ thành tựu khoa học và công nghệ hiện ñại; tạo 
ra sản phẩm có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi 
trường; có vai trò quan trọng ñối với việc hình thành ngành sản xuất, dịch vụ mới 
hoặc hiện ñại hóa ngành sản xuất, dịch vụ hiện có. 

5. Chuyển giao công nghệ là chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ hoặc 
chuyển giao quyền sử dụng công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang 
bên nhận công nghệ. 

6. Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là hoạt 
ñộng khai thác, hoàn thiện, ứng dụng, chuyển giao, hoạt ñộng khác có liên quan ñến 
kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm mục ñích thu lợi nhuận. 

7. Ươm tạo công nghệ là quá trình nhằm tạo ra, hoàn thiện, thương mại hóa công 
nghệ từ ý tưởng công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
hoặc từ công nghệ chưa hoàn thiện thông qua các hoạt ñộng trợ giúp về hạ tầng kỹ 
thuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết. 
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8. ðổi mới công nghệ là hoạt ñộng thay thế một phần hoặc toàn bộ công nghệ 
ñang sử dụng bằng một phần hoặc toàn bộ công nghệ khác nhằm nâng cao năng suất, 
chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. 

9. Giải mã công nghệ là quá trình tìm nguyên lý công nghệ thông qua nghiên 
cứu, phân tích cấu trúc, thiết kế, chức năng và hoạt ñộng của một thiết bị, ñối tượng, 
hệ thống cần giải mã nhằm bảo trì, khai thác, cải tiến hoặc tạo ra thiết bị, ñối tượng, 
hệ thống mới có tính năng tương ñương hoặc ñáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

10. Cải tiến công nghệ là quá trình hoàn thiện, nâng cao khả năng công nghệ 
ñang sử dụng ñể mang lại hiệu quả hơn hoặc làm cho công nghệ phù hợp với thực tế 
sản xuất và mang lại hiệu quả. 

 
Chương II 

LOẠI HÌNH, NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ 
 

ðiều 4. Các loại hình công nghệ, sở hữu trí tuệ ñược hỗ trợ 
1. Công nghệ tạo sản phẩm mới, sản phẩm công nghệ cao. 
2. Danh mục công nghệ cao ñược ưu tiên ñầu tư phát triển và Danh mục sản 

phẩm công nghệ cao ñược khuyến khích phát triển; Danh mục công nghệ ưu tiên 
nghiên cứu, phát triển và ứng dụng ñể chủ ñộng tham gia cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư theo quy ñịnh của Thủ tướng Chính phủ.  

3. Công nghệ nhằm nâng giá trị gia tăng, cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa; công nghệ giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao ñộng; công 
nghệ thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng. 

4. Tiếp nhận công nghệ tiên tiến; các phương pháp gia công mới, tiên tiến; 
công nghệ thuộc các lĩnh vực ưu tiên phát triển (công nghệ thông tin, công nghệ cao, 
công nghệ sinh học, y dược, du lịch, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất các sản phẩm chủ lực, 
ñặc sản ñịa phương), giải mã công nghệ. 

5. Nghiên cứu ñổi mới, cải tiến công nghệ; thiết kế, chế tạo thiết bị công nghệ 
mới thay thế thiết bị nhập ngoại. 

6. Thực hiện xây dựng và áp dụng các công nghệ quản lý tiên tiến, hoạt ñộng tiêu 
chuẩn hóa. ðào tạo nâng cao năng lực quản lý, năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ và 
phát triển công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ. 

7. Hỗ trợ tham gia các sự kiện khoa học và công nghệ.  
8. Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 
9. Các tổ chức, cá nhân trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan ñến phát triển 

tài sản trí tuệ (bao gồm: bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, 
nhãn hiệu, giống cây trồng mới,...). 

10. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 
các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Hỗ trợ doanh nghiệp 
chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; truy suất nguồn gốc, 
mã số mã vạch. 
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11. Các trường hợp ñặc biệt (hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp nhận công nghệ 
có ý nghĩa quan trọng ñối với phát triển của lĩnh vực, ngành, phát triển  khoa học và 
công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
quyết ñịnh. 

ðiều 5. ðiều kiện, nội dung và mức hỗ trợ  
1. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ 
a) ðiều kiện ñược hỗ trợ: Doanh nghiệp ñáp ứng một trong các ñiều kiện sau: 
- Hợp ñồng chuyển giao công nghệ có công nghệ thuộc danh mục công nghệ 

khuyến khích chuyển giao theo quy ñịnh của Luật Chuyển giao công nghệ; có Giấy 
chứng nhận ñăng ký chuyển giao công nghệ (nếu thuộc ñối tượng phải ñăng ký chuyển 
giao công nghệ); ñược Sở Khoa học và Công nghệ thẩm ñịnh, nghiệm thu theo quy ñịnh; 

- Công nghệ chuyển giao là công nghệ ưu tiên phát triển trên ñịa bàn tỉnh, gồm: 
Công nghệ thông tin, công nghệ cao, công nghệ sinh học, y dược, nông nghiệp hữu cơ, 
sản xuất các sản phẩm chủ lực, ñặc sản ñịa phương, ñược Sở Khoa học và Công nghệ 
thẩm ñịnh, nghiệm thu theo quy ñịnh. 

b) Nội dung hỗ trợ: 
- Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn phục vụ ñánh giá hiệu chỉnh thiết bị, quy trình 

công nghệ, dây chuyền sản xuất; ñào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hấp thụ, làm 
chủ công nghệ cho doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ một phần kinh phí hợp ñồng mua công nghệ, giải pháp kỹ thuật, quy 
trình công nghệ, thiết kế kỹ thuật, bí quyết công nghệ; 

- Hỗ trợ một phần kinh phí mua thiết bị công nghệ trong hợp ñồng chuyển giao 
công nghệ có kèm thiết bị. 

c) Mức hỗ trợ: 
- Hợp ñồng chuyển giao công nghệ có giá trị trên 1.000.000.000 ñồng (một tỷ 

ñồng): ðược hỗ trợ 20% giá trị hợp ñồng, nhưng tối ña không quá 400.000.000 ñồng 
(bốn trăm triệu ñồng)/hợp ñồng; 

- Hợp ñồng chuyển giao công nghệ có giá trị từ 500.000.000 ñồng (năm trăm triệu 
ñồng) ñến 1.000.000.000 ñồng (một tỷ ñồng): ðược hỗ trợ 25% giá trị hợp ñồng, nhưng 
tối ña không quá 200.000.000 ñồng (hai trăm triệu ñồng)/hợp ñồng; 

- Hợp ñồng chuyển giao công nghệ có giá trị dưới 500.000.000 ñồng (năm trăm 
triệu ñồng): ðược hỗ trợ 30% giá trị hợp ñồng, nhưng tối ña không quá 100.000.000 
ñồng/hợp ñồng (một trăm triệu ñồng); 

- Hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu ñãi ñầu tư hoặc ñịa bàn ưu 
ñãi ñầu tư hoặc các ngành nghề ưu tiên, như công nghệ thông tin, công nghệ cao, 
công nghệ sinh học, y dược, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất các sản phẩm chủ lực, ñặc 
sản ñịa phương nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ: ðược 
hỗ trợ 30% giá trị hợp ñồng, nhưng tối ña không quá 300.000.000 ñồng (ba trăm triệu 
ñồng)/hợp ñồng; 

- Hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt ñộng liên kết với tổ chức ứng 
dụng, chuyển giao công nghệ ñịa phương ñể hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ: Theo quy ñịnh hiện hành về thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ.  
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2. Hỗ trợ ñối với dự án ñổi mới, cải tiến công nghệ, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa 
sản xuất, hoàn thiện công nghệ  

a) ðiều kiện ñược hỗ trợ:  
- Dự án ñổi mới, cải tiến công nghệ, thiết bị nhằm nâng cao năng suất, chất 

lượng sản phẩm hàng hóa, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu tác ñộng ñến môi trường;  
- Doanh nghiệp có dự án ñổi mới, cải tiến công nghệ, thiết bị, cải tiến kỹ thuật, 

hợp lý hóa sản xuất, hoàn thiện công nghệ ñược Sở Khoa học và Công nghệ thẩm 
ñịnh, nghiệm thu theo quy ñịnh; 

- Mỗi doanh nghiệp nhận ñược hỗ trợ tối ña 02 dự án ñổi mới, cải tiến công nghệ, 
thiết bị. 

b) Nội dung hỗ trợ:  
- ðược hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn phục vụ ñánh giá hiệu chỉnh thiết bị, qui trình 

công nghệ, dây chuyền sản xuất; ñào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ 
công nghệ; 

- Hỗ trợ một phần kinh phí mua công nghệ, thiết bị. 
c) Mức hỗ trợ: 
- Dự án ñổi mới công nghệ, cải tiến công nghệ hoặc hoàn thiện công nghệ có giá 

trị trên 2.000.000.000 ñồng (hai tỷ ñồng), ñược hỗ trợ 20% giá trị, nhưng tối ña 
không quá 400.000.000 ñồng (bốn trăm triệu ñồng)/dự án; 

- Dự án ñổi mới công nghệ, cải tiến công nghệ hoặc hoàn thiện công nghệ có giá trị 
từ 1.000.000.000 ñồng (một tỷ ñồng) ñến 2.000.000.000 ñồng (hai tỷ ñồng), ñược hỗ 
trợ 25% giá trị, nhưng tối ña không quá 300.000.000 ñồng (ba trăm triệu ñồng)/dự án; 

- Dự án ñổi mới công nghệ, cải tiến công nghệ hoặc hoàn thiện công nghệ có giá 
trị từ 500.000.000 ñồng (năm trăm triệu ñồng) ñến dưới 1.000.000.000 ñồng (một tỷ 
ñồng), ñược hỗ trợ 30% giá trị, nhưng tối ña không quá 200.000.000 ñồng (hai trăm 
triệu ñồng)/dự án; 

- Dự án ñổi mới công nghệ, cải tiến công nghệ hoặc hoàn thiện công nghệ có 
giá trị dưới 500.000.000 ñồng (năm trăm triệu ñồng), ñược hỗ trợ 35% giá trị, nhưng 
tối ña không quá 100.000.000 ñồng (một trăm triệu ñồng)/dự án; 

- Hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ tối ña 30% giá trị phần 
công nghệ ñược giải mã, nhưng tối ña không quá 300.000.000 ñồng (ba trăm triệu 
ñồng)/tổ chức, cá nhân. 
 3. Hỗ trợ lãi suất vay vốn ñể thực hiện dự án ưu ñãi ñầu tư nhận chuyển giao 
công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ 

a) ðiều kiện hỗ trợ: 
 - Có dự án thuộc ngành, nghề ưu ñãi ñầu tư và ñược cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt theo quy ñịnh của pháp luật; 
 - Có hợp ñồng chuyển giao công nghệ hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký chuyển 
giao công nghệ (nếu thuộc ñối tượng phải ñăng ký chuyển giao công nghệ) từ tổ chức 
khoa học và công nghệ; 
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 - Công nghệ ñược chuyển giao thuộc ngành, nghề ưu ñãi ñầu tư theo quy ñịnh 
của pháp luật; 
 - Có hợp ñồng vay vốn từ ngân hàng và hồ sơ, chứng từ trả nợ lãi vay. 
 b) Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 2%/năm lãi suất vay vốn, nhưng tối ña không 
quá 600.000.000 ñồng (sáu trăm triệu ñồng)/dự án ñể thực hiện dự án nhận chuyển giao 
công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ nhằm cải tiến, ñổi mới công nghệ, sử dụng 
tối ña hiệu suất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 
 4. Hỗ trợ thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm, thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu bằng hình thức thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm theo quy ñịnh  

a) ðiều kiện ñược hỗ trợ: Doanh nghiệp có hồ sơ dự án ñáp ứng tiêu chí về dự 
án sản xuất thử nghiệm theo quy ñịnh  

b) Nội dung và ñịnh mức hỗ trợ: 
- Tối ña 50% tổng kinh phí ñầu tư mới thực hiện dự án triển khai tại ñịa bàn có ñiều kiện 

kinh tế-xã hội ñặc biệt khó khăn theo quy ñịnh hiện hành hoặc dự án sản xuất thử nghiệm 
trong lĩnh vực nông nghiệp, tổng kinh phí hỗ trợ không tối ña quá 700.000.000 ñồng 
(bảy trăm triệu ñồng)/dự án khoa học và công nghệ;  

- Tối ña ñến 30% tổng kinh phí ñầu tư mới cần thiết ñể thực hiện dự án ñược cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt (không tính giá trị còn lại hoặc chi phí khấu hao trang 
thiết bị, nhà xưởng ñã có vào tổng mức kinh phí ñầu tư thực hiện dự án) nhưng tối ña 
không quá 500.000.000 ñồng/dự án khoa học và công nghệ. 

5. Hỗ trợ ñối với hoạt ñộng áp dụng các công nghệ quản lý tiên tiến, tiêu chuẩn, 
ño lường, chất lượng và truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm dịch vụ  

a) ðiều kiện hỗ trợ: 
 - ðối với xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến: Doanh 
nghiệp ñã xây dựng, áp dụng và ñã ñược cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất 
lượng phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng (Giấy chứng nhận ñược cấp bởi tổ chức 
chứng nhận hoạt ñộng theo Nghị ñịnh 107/2016/Nð-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 
của Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện kinh doanh dịch vụ ñánh giá sự phù hợp); 
 - ðối với ñánh giá hợp chuẩn, hợp quy: Doanh nghiệp ñã ñược cấp Giấy chứng 
nhận Hợp chuẩn, hợp quy (Giấy chứng nhận ñược cấp bởi Tổ chức chứng nhận hoạt 
ñộng theo Nghị ñịnh 107/2016/Nð-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy 
ñịnh về ñiều kiện kinh doanh dịch vụ ñánh giá sự phù hợp); 
 - ðối với xây dựng tiêu chuẩn cơ sở: Tiêu chuẩn cơ sở ñược chính Doanh 
nghiệp công bố phù hợp với quy ñịnh pháp luật hiện hành (ñối với sản phẩm, dịch vụ 
chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng); 

- ðối với áp dụng công cụ nâng cao năng suất chất lượng: Doanh nghiệp ñã áp 
dụng công cụ nâng cao năng suất chất lượng và có Giấy chứng nhận do tổ chức có 
chức năng chứng nhận cấp; 
 - ðối với áp dụng mô hình hoặc giải pháp công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm: 
Doanh nghiệp ñã xây dựng, áp dụng và gắn tem truy xuất nguồn gốc lên sản phẩm 
ñảm bảo tính xác thực, ñược Sở Khoa học và Công nghệ thẩm ñịnh nghiệm thu; 
 - ðối với áp dụng công nghệ mã số mã vạch: Doanh nghiệp ñã ñược Tổng cục 
tiêu chuẩn ño lường chất lượng cấp giấy chứng nhận ñăng ký và sử dụng mã số mã vạch. 
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 b) Nội dung và mức hỗ trợ: 
- Hỗ trợ tối ña không quá 50.000.000 ñồng (năm mươi triệu ñồng)/01 doanh 

nghiệp ñược chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm 
theo tiêu chuẩn ISO 22000 và hệ thống quản lý thực hành tốt theo tiêu chuẩn 
VietGap, hỗ trợ không quá 01 chứng nhận/doanh nghiệp/trong suốt quá trình hoạt ñộng; 

- Hỗ trợ tối ña không quá 40.000.000 ñồng (bốn mươi triệu ñồng)/01 doanh nghiệp 
ñược chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến về chất lượng, môi trường, an toàn 
thực phẩm, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng tiên tiến (ISO 14001, ISO 9001, 
ISO 27001, ISO 26000, GMP, HACCP, ISO 50001, ISO 17025; các công cụ quản lý 
tiên tiến: 5S, Kaizen, Lean6sigma,…), hỗ trợ không quá 10 doanh nghiệp/năm và không 
quá 02 chứng nhận/doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt ñộng; 

- Hỗ trợ 15.000.000 ñồng (mười năm triệu ñồng)/01 doanh nghiệp/01 sản phẩm 
ñược chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương, hoặc quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia và không quá 02 sản phẩm/doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt ñộng; 

- Hỗ trợ 15.000.000 ñồng (mười năm triệu ñồng)/01 doanh nghiệp/01 sản phẩm ñược 

chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, hoặc tiêu chuẩn quốc tế và hỗ trợ không quá 
01 sản phẩm/năm cho một doanh nghiệp và không quá 02 sản phẩm/doanh nghiệp 
trong suốt quá trình hoạt ñộng; 

- Hỗ trợ 10.000.000 ñồng (mười triệu ñồng)/01 sản phẩm xây dựng, áp dụng và 
công bố tiêu chuẩn cơ sở ñối với những sản phẩm chưa có tiêu chuẩn quốc gia và hỗ 
trợ tối ña không quá 01 sản phẩm/năm cho một doanh nghiệp và không quá 03 sản 
phẩm/doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt ñộng; 

- Hỗ trợ 10.000.000 ñồng (mười triệu ñồng)/doanh nghiệp áp dụng áp công 
nghệ mã số mã vạch và hỗ trợ tối ña không quá 15 doanh nghiệp/năm; 

- Hỗ trợ xây dựng về kiểm soát, truy xuất nguồn gốc xuất xứ, chất lượng ñối với 
các sản phẩm chủ lực của tỉnh: Tối ña không quá 30.000.000 ñồng (ba mươi triệu 
ñồng)/doanh nghiệp và không quá 10 doanh nghiệp/năm. 

6. Hỗ trợ ñối với phát triển tài sản trí tuệ 
a) Hỗ trợ theo ñịnh mức ñể khuyến khích phát triển tài sản trí tuệ 
ðiều kiện ñược hỗ trợ:  
- ðối với nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, sáng chế, kiểu 

dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích: Doanh nghiệp ñã có văn bằng bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ do cơ quan có thẩm quyền cấp; 

- ðối với hỗ trợ tạo lập, ñăng ký bảo hộ và quảng bá nhãn hiệu tập thể, nhãn 
hiệu chứng nhận cho các ñặc sản, sản phẩm làng nghề trên ñịa bàn: Phải có ñề án ñề 
nghị hỗ trợ. 

Nội dung và ñịnh mức hỗ trợ: 
- ðăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích của các tổ chức, cá nhân trên ñịa bàn: 

Mức hỗ trợ 30.000.000 ñồng (ba mươi triệu ñồng)/văn bằng bảo hộ ñược cấp;  
- ðăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của các tổ chức, cá nhân trên ñịa bàn: 

Mức hỗ trợ 10.000.000 ñồng (mười triệu ñồng)/văn bằng bảo hộ ñược cấp, tối ña 
không quá 02 kiểu dáng công nghiệp/năm/doanh nghiệp; 
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- ðăng ký bảo hộ nhãn hiệu thông thường của các tổ chức, cá nhân trên ñịa bàn: 
Mức hỗ trợ 10.000.000  ñồng (mười triệu ñồng)/văn bằng bảo hộ nhãn hiệu ñược cấp, 
không quá 01 văn bằng bảo hộ nhãn hiệu/năm/doanh nghiệp và mỗi doanh nghiệp hỗ 
trợ không quá 03 văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trong suốt quá trình hoạt ñộng; 

- ðăng ký bảo hộ giống cây trồng mới của các tổ chức, cá nhân trên ñịa bàn: Mức 
hỗ trợ 15.000.000 ñồng (mười lăm triệu ñồng)/văn bằng bảo hộ ñược cấp; 

- ðăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận của ñặc sản ñịa 
phương ra nước ngoài: Mức hỗ trợ 40.000.000 ñồng (bốn mươi triệu ñồng)/văn bằng 
bảo hộ tại các nước ASEAN và 60.000.000 ñồng (sáu mươi triệu ñồng)/văn bằng bảo 
hộ tại các nước khác. Cụ thể: Hỗ trợ 80% kinh phí sau khi ñược chấp nhận ñơn hợp lệ 
và hỗ trợ tiếp 20% kinh phí còn lại sau khi văn bằng bảo hộ ñược cấp, trong suốt quá 
trình hoạt ñộng mỗi doanh nghiệp hỗ trợ không quá 02 lần; 

- Hỗ trợ tham gia Hội chợ, triển lãm giới thiệu ñặc sản, sản phẩm làng nghề trong 
nước không quá 15.000.000 ñồng (mười lăm triệu ñồng)/01 doanh nghiệp cho một lượt 
tham gia; hỗ trợ tối ña không quá 30.000.000 ñồng (ba mươi triệu ñồng)/doanh nghiệp 
cho 01 lượt tham gia Hội chợ, triển lãm giới thiệu ñặc sản, sản phẩm làng nghề ở 
nước ngoài (ñược cơ quan quản lý lựa chọn). Mỗi doanh nghiệp ñược hỗ trợ không 
quá 02 lượt/năm; 

- Hỗ trợ tạo lập, ñăng ký bảo hộ và quảng bá nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng 
nhận cho các ñặc sản, sản phẩm làng nghề trên ñịa bàn. Tổng kinh phí hỗ trợ tối ña 
không quá 100.000.000 ñồng (một trăm triệu ñồng)/01 ñề án. 

b) Hỗ trợ kinh phí ñể thực hiện các dự án 
ðiều kiện ñược hỗ trợ: Có dự án áp dụng ñược xây dựng theo quy ñịnh. 
Nội dung và mức hỗ trợ: 
- Áp dụng sáng chế, giải pháp hữu ích nhằm nâng cao năng suất, chất lượng các 

ñặc sản trên ñịa bàn (kể cả sáng chế của nước ngoài không bảo hộ tại Việt Nam). ðược 
hỗ trợ 70% giá trị, nhưng tối ña không quá 500.000.000 ñồng (năm trăm triệu 
ñồng)/01 dự án; 

- Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, quy trình sản 
xuất, sáng kiến; áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến trong trồng trọt, chăn nuôi; các tiêu 
chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến, bảo quản nông sản, ñặc sản; xây 
dựng quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương gắn với phát triển thương hiệu các ñặc sản Huế. 
ðược hỗ trợ 70% giá trị, nhưng tối ña không quá 200.000.000 (hai trăm triệu ñồng) 
ñồng/01 dự án; 

- Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các ñặc sản 
ñịa phương, sản phẩm làng nghề, sản phẩm ñặc thù của ñịa phương ñã ñược bảo hộ 
chỉ dẫn ñịa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận. ðược hỗ trợ 70% giá trị, 
nhưng tối ña không quá 350.000.000 ñồng (ba trăm năm mươi triệu ñồng)/01 dự án; 

- Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn ñịa lý cho các ñặc sản, sản phẩm làng 
nghề. ðược hỗ trợ 70% giá trị, nhưng tối ña không quá 1.000.000.000 ñồng (một tỷ 
ñồng)/01 dự án. 
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c) Ngân sách nhà nước bảo ñảm 100% kinh phí, ñể thực hiện các nội dung: 
- Nâng cao nhận thức về tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ; 
- Tăng cường hiệu quả hoạt ñộng quản lý và hợp tác về sở hữu trí tuệ.  
7. Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do 

tổ chức, cá nhân tự ñầu tư  
a) Về kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Kết quả nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ của tổ chức, cá nhân ñã ñược chuyển giao, ứng 
dụng hiệu quả trong thực tiễn, ñược cơ quan có thẩm quyền công nhận và có ý nghĩa 
quan trọng ñối với phát triển kinh tế - xã hội của ñất nước, ñịa phương và quốc phòng, 
an ninh ñược Nhà nước xem xét mua theo quy ñịnh của pháp luật về mua sắm sử dụng 
vốn nhà nước. 

b) ðiều kiện ñược hỗ trợ: 
 - Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ñược chuyển giao, ứng 
dụng hiệu quả trong thực tiễn, ñược cơ quan có thẩm quyền công nhận; 

- Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ñược chuyển giao, ứng 
dụng hiệu quả trong thực tiễn trong thời gian không quá 03 năm kể từ thời ñiểm ứng 
dụng, chuyển giao; 

- Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc Danh mục công 
nghệ khuyến khích chuyển giao; 

- Tổ chức, cá nhân ñề nghị hỗ trợ có phương án khả thi về thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 

c) Mức hỗ trợ: Tổng kinh phí hỗ trợ tối ña không quá 300.000.000 ñồng (ba 
trăm triệu ñồng)/01 kết quả nghiên cứu. 

8. Hỗ trợ mua, nghiên cứu hoàn thiện sáng chế, sáng kiến ñể chuyển giao cho 
doanh nghiệp áp dụng, phổ biến cho công chúng hoặc phát triển ý tưởng, dự án 
khởi nghiệp 

a) ðiều hiện ñược hỗ trợ: ðạt một trong các ñiều kiện sau: 
- Sáng chế, sáng kiến ñã ñược ứng dụng hiệu quả ở quy mô nhỏ ñược Nhà nước 

xem xét mua ñể chuyển giao cho doanh nghiệp áp dụng, phổ biến cho công chúng 
theo quy ñịnh của pháp luật về mua sắm sử dụng vốn nhà nước; 

- Các ý tưởng, dự án khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo ñạt giải nhất, giải nhì cuộc thi 
khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo cấp tỉnh. 

b) Nội dung và mức hỗ trợ:  
- ðối với hỗ trợ mua, nghiên cứu hoàn thiện sáng chế, sáng kiến ñể chuyển giao 

cho doanh nghiệp áp dụng, phổ biến cho công chúng: Tổng kinh phí hỗ trợ tối ña 
không quá 300.000.000 ñồng (ba trăm triệu ñồng)/01 nhiệm vụ; 

- ðối với phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp: Theo quy ñịnh hiện hành về thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

9. Hỗ trợ, thúc ñẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ 
a) ðiều kiện hỗ trợ:  
- Tổ chức, cá nhân có sản phẩm khoa học và công nghệ theo quy ñịnh. 
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- Tham gia vào các hoạt ñộng phát triển thị trường khoa học và công nghệ thông 
qua các sự kiện như: Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart); diễn ñàn cung - cầu công 
nghệ (TechDemo); Ngày hội khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo (Techfest), sự kiện về 
công nghệ, thiết bị do Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương tổ chức. 

b) Nội dung hỗ trợ: 
- Hỗ trợ truyền thông, thông tin; 
- Hỗ trợ một phần kinh phí thuê mặt bằng, gian hàng; 
- Hỗ trợ một phần kinh phí thiết kế và vận chuyển sản phẩm. 
c) Mức hỗ trợ: ðối với ñề nghị hỗ trợ tham gia các hoạt ñộng phát triển thị 

trường khoa học và công nghệ: Tối ña không quá 10.000.000 ñồng (mười triệu 
ñồng)/doanh nghiệp và không quá 02 lượt/doanh nghiệp/năm. 

ðiều 6. Kinh phí hỗ trợ 
Từ nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách cấp tỉnh cấp 

ñược cân ñối trong dự toán ngân sách hằng năm./. 
 

   CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

        ỦY BAN NHÂN DÂN  
   TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
 
      Số: 01/2021/Qð-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 01 năm 2021 

 
         

QUYẾT ðỊNH 
Về việc kéo dài thời kỳ ổn ñịnh ngân sách ñịa phương 

giai ñoạn 2017 - 2020 sang năm 2021 
 

 

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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội 
về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; 

Căn cứ Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách 
nhà nước 03 năm 2021 - 2023; 

Căn cứ Nghị quyết số 15/2020/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời kỳ ổn ñịnh ngân sách ñịa phương 
giai ñoạn 2017 - 2020 sang năm 2021; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3828/TTr-STC ngày 17 
tháng 12 năm 2020. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Kéo dài thời kỳ ổn ñịnh ngân sách ñịa phương giai ñoạn 2017 - 2020 
sang năm 2021 ñối với các Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện Quyết ñịnh số 87/2016/Qð-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về ñịnh mức phân bổ dự toán chi 
thường xuyên ngân sách ñịa phương năm 2017 cho năm ngân sách 2021. 

2. Tiếp tục thực hiện Quyết ñịnh số 88/2016/Qð-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và 
tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền ñịa phương giai ñoạn 2017 - 2020 
cho năm ngân sách 2021. 
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ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2021 và áp dụng 
ñối với năm ngân sách 2021. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám 
ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám ñốc Kho bạc Nhà nước 
tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết ñịnh này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

Phan Ngọc Thọ 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

HỘI ðỒNGNHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 170/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án ñường Nguyễn Hoàng và cầu vượt  

sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13 
 

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 10661/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án ñường Nguyễn Hoàng và cầu vượt 
sông Hương; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các 
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án ñường Nguyễn Hoàng và cầu vượt 
sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư:  
Góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông chính trong khu vực theo quy hoạch 

ñã ñược duyệt, nâng cao năng lực thông hành, chống ùn tắc và giảm tải lưu lượng 
giao thông cho tuyến Quốc lộ 1A và các tuyến nội thị ñoạn qua trung tâm thành phố Huế. 

Tạo ñộng lực thúc ñẩy việc phát triển kinh tế - xã hội, du lịch dịch vụ và cải thiện 
ñời sống dân sinh. 

Tạo ñiều kiện hình thành, phát triển các ñô thị vệ tinh, khu ñô thị hoặc dân cư mới, 
tạo tiền ñề mở rộng diện tích ñô thị Huế về các phía; ñồng thời khai thác hiệu quả 
các quỹ ñất ñã ñược quy hoạch hai bên tuyến dự án, tạo thêm nguồn thu cho ngân 
sách tỉnh. 



CÔNG BÁO/Số 04+05/Ngày 12-01-2021 37

 

2. Quy mô ñầu tư:   
2.1. Hướng tuyến tổng quát của dự án:  
- ðường Nguyễn Hoàng: Trùng với tim tuyến ñường Vành ñai 3 ñã ñược phê duyệt. 
- ðiểm ñầu tuyến: Tại nút giao ñường Lý Nam ðế (ñầu cầu An Ninh Hạ) thuộc 

phường Hương Long - thành phố Huế.. 
- ðiểm cuối tuyến: Tại nút giao ñường Bùi Thị Xuân, thuộc phường ðúc - 

thành phố Huế. 
- Tổng chiều dài phạm vi xây dựng ñường và cầu là 1,67km. Trong ñó: Chiều 

dài tuyến thuộc ñường Nguyễn Hoàng khoảng 1,08km; chiều dài tuyến thuộc cầu 
vượt sông Hương: Khoảng 0,59km. 

2.2. Quy mô ñầu tư xây dựng dự án:  
Gồm 02 hạng mục công trình chính như sau: 
a) Cầu vượt sông Hương: 
- Chiều dài cầu: Khoảng 380m. 
- Chiều rộng cầu: Bcầu = 43m (bằng bề rộng ñường Nguyễn Hoàng và ñường 

Vành ñai 3). 
- Khổ thông thuyền: Sông cấp III, khả năng thông thuyền ñảm bảo tối thiểu: 

Chiều rộng B=30m, chiều cao H=6m. 

- Tĩnh không ñường chui dưới cầu: H=4,75m. 

- Cấp ñộng ñất: Cấp 7. 

- Chiều cao kiến trúc giới hạn của công trình: 100m. 

- Tải trọng thiết kế: HL93 và ñoàn người ñi bộ 3kPa. 

- Nút giao thông: Cả hai nút giao thông ñầu cầu vượt sông Hương (gồm nút 
giao ñường Kim Long - Nguyễn Phúc Nguyên và ñường Bùi Thị Xuân) ñược thiết kế 
theo phương án giao cùng mức. 

b) ðường Nguyễn Hoàng (nhánh ñường vào cầu vượt phía bờ Bắc sông Hương):  

- Chiều dài tuyến khoảng 1,08km. 

- Cấp ñường thiết kế: Cấp ñô thị - Loại ðường liên khu vực với vận tốc thiết kế 
60km/h. 

- Quy mô mặt cắt ngang tuyến B=43,0m. 

- Kết cấu mặt ñường cấp cao A1, bê tông nhựa rải nóng có môñun ñàn hồi yêu 
cầu: Eyc ≥ 155Mpa. 

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

- Công trình trên tuyến: Quy mô vĩnh cửu. Khổ công trình bằng khổ ñường. Xây 
dựng mới 01 cầu An Ninh Hạ vượt sông Bạch Yến với khẩu ñộ Lo=45m, bề rộng cầu 
B=43,0m. Kết cấu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. 

- Hạ tầng kỹ thuật trên tuyến: ðầu tư xây dựng hè phố, dải phân cách, cây xanh, 
hệ thống thoát nước, hệ thống cấp nước, ñiện chiếu sáng, an toàn giao thông. 
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3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, công trình giao thông. 
4. Tổng mức ñầu tư dự kiến: Khoảng 2.050.492 triệu ñồng. 
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 04 năm kể từ ngày khởi công. 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020./. 
  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 171/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án ñường Vành ñai 3 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13 
 

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 11174/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án ñường Vành ñai 3; Báo cáo 
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án ðường Vành ñai 3, với các nội dung 
chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư:  

 - Góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông chính trong khu vực theo quy hoạch 
ñã ñược duyệt, nâng cao năng lực thông hành, chống ùn tắc và giảm tải lưu lượng 
giao thông cho tuyến Quốc lộ 1A, ñoạn qua trung tâm thành phố Huế. 

 - Tạo ñộng lực thúc ñẩy việc phát triển kinh tế - xã hội, du lịch dịch vụ và 
cải thiện ñời sống dân sinh. 

 - Tạo ñiều kiện hình thành, phát triển các ñô thị vệ tinh, khu ñô thị mới; khai 
thác hiệu quả các quỹ ñất ñược quy hoạch hai bên tuyến dự án, tạo thêm nguồn thu 
cho Ngân sách nhà nước. 

2. Quy mô ñầu tư: Xây dựng tuyến có tổng chiều dài khoảng 8,3km. ðiểm 
ñầu giao Quốc lộ 1A tại Km816+830 (khu vực nút giao Tỉnh lộ 8B), ñiểm cuối giao 
Quốc lộ 49A tại Km19+170 (ngã ba ñường Võ Văn Kiệt và ñường Minh Mạng), bao 
gồm 02 ñoạn tuyến cụ thể như sau: 

 - ðoạn 1: ðoạn tuyến phía Bắc dài 4,7Km (từ nút giao QL1A ñến ñường Lý 
Nam ðế). 
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 (Riêng ñoạn từ ñường Lý Nam ðế - Nguyễn Hoàng - Kim Long - cầu vượt 
sông Hương - ñường Bùi Thị Xuân, dài 1,68Km, không ñầu tư trong dự án này do 
thuộc dự án ñường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương). 

 - ðoạn 2: ðoạn tuyến phía Nam dài 3,6Km, từ nút giao ñường Bùi Thị Xuân 
ñến QL49A (tại ngã ba ñường Võ Văn Kiệt và ñường Minh Mạng). 

 - Mặt cắt ngang theo quy hoạch: Hè phố rộng 8,5m  + mặt ñường rộng 10,5m + 
dải phân cách giữa rộng 5,0m + mặt ñường rộng 10,5m + hè phố rộng 8,5m = 43m. 

 - Quy mô mặt cắt ngang tuyến giai ñoạn phân kỳ: B = 8,5m (lề ñất) + 7,5m 
(mặt ñường) + 11,0m (dpc) + 7,5m (mặt ñường) + 8,5m (lề ñất) = 43m. 

 - Kết cấu áo ñường: Loại cấp cao A1, bằng bê tông nhựa rải nóng có 
Eyc≥155MPa. 

 - Nút giao thông: Các nút giao trên tuyến ñược thiết kế giao cùng mức. 
 - Xây dựng mới 01 cầu qua khe Lim, trên ñoạn tuyến phía Nam với chiều dài  

khoảng 35m, kết cấu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Khổ công 
trình bằng khổ ñường ở giai ñoạn hoàn thiện. 

 - Hạ tầng kỹ thuật: Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống ñiện chiếu sáng và trồng cây 
xanh dọc hai bên hè phố. Riêng cống thoát nước mưa dọc ñường chỉ ñầu tư xây dựng 
cho ñoạn tuyến từ ñường Nguyễn Văn Linh nối dài ñến ñường Lý Nam ðế dài 
khoảng 2,25km (ñoạn tuyến dự kiến có quy hoạch san nền ñể khai thác quỹ ñất hai 
bên tuyến). 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, công trình giao thông, cấp II.  
4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 750.760 triệu ñồng. 
 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
 6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Thị xã Hương Trà và thành phố Huế, tỉnh Thừa 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 172/NQ-HðND 

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

   Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 

   
NGHỊ QUYẾT 

Về chủ trương ñầu tư dự án Tuyến ñường bộ ven biển qua tỉnh  
Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13  

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 11391/TTr-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Tuyến ñường bộ ven biển 
qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An; Báo cáo thẩm tra của Ban 
kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Tuyến ñường bộ ven biển qua tỉnh 
Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An, với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư:  
Hình thành ñược tuyến ñường du lịch ven biển xuyên suốt từ Bắc ñến Nam, ñi 

dọc bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong ñó, vị trí xây dựng tuyến ñược quy hoạch ñi 
vào gần bờ biển hơn (cách bờ biển không quá 1km, cục bộ không ñi xa biển quá 
2km)  nhằm tạo ñiều kiện thúc ñẩy hình thành các ñô thị ven biển và phát triển 
kinh tế - xã hội, du lịch của ñịa phương, cải thiện và nâng cao ñời sống của nhân dân 
tại các xã ven biển nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. 

Kết nối thông suốt với tuyến ñường bộ ven biển quốc gia ñã quy hoạch, tạo 
ñiều kiện thuận lợi cho vận tải theo hướng Bắc - Nam và tăng tính kết nối ñến các 
cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp trọng ñiểm ven biển miền Trung. 

Củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao năng lực phòng tránh thiên tai, cứu hộ, 
cứu nạn, bảo vệ tài sản tính mạng của nhân dân trong mùa mưa bão. 

Tạo quỹ ñất ven biển khoảng 1.500ha ñể phát triển ñô thị. Thúc ñẩy và tăng 
sức thu hút các Nhà ñầu tư, các doanh nghiệp, Tập ñoàn lớn ñến với Huế ñể ñầu tư 
xây dựng, phát triển các dự án hạ tầng du lịch, dịch vụ, các khu resort, du lịch nghỉ 
dưỡng và các dự án phát triển kinh tế xã hội khác cho tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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2. Quy mô ñầu tư:   
Dự án xây dựng Tuyến ñường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu 

qua cửa Thuận An có ñiểm ñầu tuyến trùng ñiểm ñầu Tỉnh lộ 22, xã ðiền Hương, 
huyện Phong ðiền (vị trí giáp ranh giới xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), ñiểm cuối 
tuyến giao ñường ven sông Bù Lu hiện có, thuộc ñịa phận xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc 
(thuộc ñịa phận Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô). Tổng chiều dài tuyến ñầu tư: 
Khoảng 85km. 

Trong giai ñoạn này, ñể phù hợp nhu cầu phát triển giao thông, quy hoạch phát 
triển ñô thị, phù hợp nguồn vốn ngân sách dự kiến ñược cấp và tạo ñộng lực thúc ñẩy 
việc hình thành,  khai thác, phát triển có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế - xã hội, 
du lịch - dịch vụ vùng ven biển ñã triển khai hoặc ñang kêu gọi ñầu tư, phạm vi 
ñầu tư xây dựng dự án Tuyến ñường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu 
qua cửa Thuận An có tổng chiều dài tuyến ñầu tư là 25,5km, gồm 03 ñoạn tuyến 
cụ thể như sau: 

- ðoạn 1: ðoạn nối thông QL49B từ nút giao cầu Tam Giang (xã Hải Dương, 
thị xã Hương Trà) ñến cầu qua cửa biển Thuận An và kết thúc tại nút giao QL49A - 
ñường vào cầu Thuận An (TT Thuận An, huyện Phú Vang): Chiều dài khoảng 7,5km.  

- ðoạn 2: ðoạn QL49B từ nút giao QL49A (TT Thuận An) ñến ñập Hòa Duân, 
ñi theo hướng tuyến QL49B mới và giao lại QL49B tại thôn Kế Sung, xã Phú Diên, 
huyện Phú Vang: Chiều dài khoảng 8,7 km. 

- ðoạn 3: ðoạn nối thông QL49B từ nút giao cầu Tư Hiền (xã Lộc Bình, huyện 
Phú Lộc) ñến nút giao ñường ven sông Bù Lu (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc): chiều 
dài khoảng 9,3km. 

2.1. Phần ñường giao thông ven biển: 
- Quy mô mặt cắt ngang tuyến ñầu tư giai ñoạn này cụ thể như sau: 
+ ðoạn 1: ðoạn nối QL49B từ nút giao cầu Tam Giang qua cầu vượt cửa biển 

Thuận An ñến nút giao ñường vào cầu Thuận An (dài 5,2km, không bao gồm phần 
cầu vượt cửa biển Thuận An dài 2,3km) và ñoạn từ cuối ñập Hòa Duân, giáp ranh xã 
Phú Thuận ñến nút giao QL49B tại thôn Kế Sung, xã Phú Diên, huyện Phú Vang (dài 
7,6km): Tổng chiều dài khoảng 5,2+7,6=12,8km. ðầu tư theo quy mô mặt cắt hoàn 
thiện của quy hoạch ñã duyệt:  

BQH= 26m = 4m (vỉa hè) + 8,0m (mặt ñường) + 2m (dải phân cách) + 8,0m 
(mặt ñường) + 4m (vỉa hè). 

+ ðoạn 2: ðoạn từ nút giao QL49A - QL49B ñến cuối ñập Hòa Duân, thuộc 
ñịa phận Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang: Dài khoảng 1,1km. ðầu tư theo quy mô 
mặt cắt hoàn thiện theo quy hoạch ñã duyệt: 

BQH = 36m=5m (vỉa hè)+10,5m (mặt ñường)+5m (dải phân cách) +10,5m 
(mặt ñường)+ 5m (vỉa hè). 

+ ðoạn 3: ðoạn từ nút giao ñầu cầu Tư Hiền - QL49B xã Lộc Bình ñến nút 
giao ñường ven sông Bù Lu, thuộc xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc: Tổng chiều dài các 
ñoạn tuyến khoảng 9,3km. 
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Quy mô mặt cắt Gð hoàn thiện theo quy hoạch ñược duyệt:  
BQH = 20m = 3,0m (vỉa hè) + 14m (mặt ñường)+ 3,0m (vỉa hè). 
Trong ñó, riêng ñoạn cuối tuyến giao ra ñường ven sông Bù Lu (dài khoảng 

700m), trùng phạm vi quy hoạch chi tiết của Khu ñô thị Chân Mây tỷ lệ 1/2000  ñã 
ñược phê duyệt, bề rộng mặt cắt tuyến tuân theo mặt cắt quy hoạch ñã duyệt: BQH = 
32m = 4,5m (hè ñường) +10m (mặt ñường) +3m(dải phân cách) +10m (mặt ñường) 
+4,5m (hè ñường). 

ðể phù hợp nhu cầu giao thông trước mắt, hiện trạng ñô thị, tạo mặt cắt ngang 
tuyến ñồng bộ, quy mô mặt cắt tuyến phân kỳ ñầu tư trong dự án này: 

BnềnPK =20m =3m (lề ñất) + 14m (mặt ñường) + 3m (lề ñất). 
- Kết cấu áo ñường: Loại cấp cao A1, bằng bê tông nhựa chặt rải nóng, móng cấp 

phối ñá dăm loại 1. Mô-ñuyn ñàn hồi yêu cầu của kết cấu áo ñường: Eyc≥ 155 MPa. 
- Nền ñường: ðắp ñất cấp phối ñồi ñầm chặt K95 ÷ K98. Riêng ñối với các 

ñoạn nền ñắp ñi qua vùng có ñất yếu hoặc các ñoạn tuyến qua khu vực có dạng nền 
ñào sâu, ñắp cao, dễ bị sạt lở cần có các biện pháp xử lý gia cố phù hợp, ñảm bảo ổn 
ñịnh tổng thể cho tuyến dự án theo quy ñịnh. 

- Nút giao thông: Tất cả các nút giao trên tuyến ñược thiết kế theo phương án 
giao cùng mức, ñảm bảo an toàn giao thông và bố trí phù hợp với ñiều kiện mặt bằng 
hiện trạng và ñịnh hướng quy hoạch. 

- Công trình thoát nước: Xây dựng mới hoặc tận dụng và nối dài các cầu cống 
nhỏ băng ñường hiện có ñảm bảo ñủ khả năng chịu lực và thoát nước ñịa hình tuyến 
hiện trạng và phù hợp ñịnh hướng quy hoạch. 

- Hạ tầng kỹ thuật:  

+ ðối với các ñoạn tuyến ñược ñầu tư theo quy mô mặt cắt hoàn thiện 
B=26m~36m theo quy hoạch (ñoạn 1 và ñoạn 2):  Xây dựng, lắp ñặt hoàn chỉnh các 
hạ tầng như sau: kết cấu vỉa hè, hệ thống thoát nước dọc, cấp nước tưới cây và 
PCCC, hệ thống ñiện chiếu sáng, cống hộp kỹ thuật băng ñường, trồng cây xanh dải 
phân cách và vỉa hè hai bên tuyến. 

+ ðối với các ñoạn tuyến ñầu tư theo quy mô mặt cắt giai ñoạn phân kỳ 
B=20m (ñoạn 3): Trong giai ñoạn này, chỉ ñầu tư xây lắp ñặt các cột ñèn chiếu sáng 
và trồng cây xanh bóng mát hai bên hè phố cho phù hợp. Các hạng mục còn lại như: 
kết cấu vỉa hè, cống thoát nước mưa, nước thải dọc ñường, cống hộp kỹ thuật và hệ 
thống cấp nước chưa ñầu tư trong giai ñoạn này. 

 - Công trình phòng hộ: ðối với những ñoạn tuyến có ñịa hình ñào sâu, ñắp 
cao, những ñoạn qua vực sâu dự kiến xây dựng hệ thống kè, tường chắn ñất bằng bê 
tông xi măng, bê tông cốt thép hoặc ñá hộc xây ñể tăng cường ổn ñịnh nền ñường và 
giảm thiểu khối lượng chiếm dụng ñất. 

- Hệ thống an toàn giao thông: Bố trí các thiết bị, công trình an toàn giao thông 
như biển báo, sơn phân làn, rào hộ lan tôn sóng...theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
báo hiệu ñường bộ QCVN 41:2019/BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải. 
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2.2. Phần cầu qua cửa biển Thuận An: 

- Xây dựng mới 01 cầu vượt qua cửa biển Thuận An ñể kết nối thông tuyến 
QL49B từ xã Hải Dương, thị xã Hương Trà ñến thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang. 
Tổng chiều dài cầu tính ñến ñuôi mố: khoảng 2,3km. 

- Khổ cầu: rộng Bcầu=2,5+15+2,5=20m; bề rộng mặt cầu ñảm bảo 04 làn xe.  
- Khổ thông thuyền tối thiểu tại nhịp cầu chính: BxH=100mx39,2m (ñảm bảo 

thông thuyền và tiếp nhận tàu có trọng tải 5000 DWT ra vào cảng Thuận An). 
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm A, công trình giao thông.  
4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 3.496.000 triệu ñồng. 
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Các huyện, thị xã: Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc, 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 
7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện: Giai ñoạn 2021-2025. 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020./. 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 173/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 
   

 
NGHỊ QUYẾT 

Về chủ trương ñầu tư dự án ñường Mỹ An - Thuận An 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13 

 

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

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

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

Xét Tờ trình số 10669/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án ñường Mỹ An - Thuận An; Báo cáo 
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án ñường Mỹ An - Thuận An với các 
nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư xây dựng:  

 - Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trong thành phố, ñặc biệt là 
tuyến ñường nối trung tâm thành phố Huế với Khu ñô thị mới An Vân Dương và thị 
trấn Thuận An.   

 - Rút ngắn thời gian ñi lại giữa trung tâm thành phố Huế với thị trấn Thuận An 
và giảm tải lưu lượng giao thông cho tuyến Quốc lộ 49A hiện hữu; 

 - Phục vụ giao thông dân sinh và tăng khả năng ứng cứu cho vùng ven biển khi 
xảy ra thiên tai, bão lũ; ñảm bảo an ninh quốc phòng. 

 - Góp phần chỉnh trang, mở rộng ñô thị, tạo ñiều kiện thúc ñẩy phát triển 
kinh tế - xã hội nhanh và bền vững cho thành phố Huế và huyện Phú Vang nói riêng 
và của tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung.  

 - Tạo ñiều kiện thu hút Nhà ñầu tư vào Khu ñô thị mới An Vân Dương và thị trấn 
Thuận An, khai thác và tạo lập ñược quỹ ñất ở và du lịch dịch vụ, mang lại nguồn thu 
cho ngân sách nhà nước Thừa Thiên Huế. 
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2. Quy mô ñầu tư:   
Xây dựng tuyến ñường có tổng chiều dài khoảng 3,73Km, ñiểm ñầu tuyến giao 

Dự án ñường Chợ Mai-Tân Mỹ và ñường Phú Mỹ-Thuận An (tại nút giao G2), ñiểm 
cuối tuyến tại nút giao ñường Kinh Dương Vương-Nguyễn Lữ-Nguyễn Văn Tuyết. 

- Cấp ñường thiết kế: ðường phố chính khu vực với vận tốc thiết kế 50km/h. 
- Quy mô mặt cắt ngang tuyến: B=36m.  
- Kết cấu mặt ñường: Loại cấp cao A1, bằng bê tông nhựa chặt rải nóng, có mô 

ñuyn ñàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 155MPa. 
- Tải trọng thiết kế mặt ñường: Trục 10T. 
- Công trình trên tuyến: Quy mô vĩnh cửu. Khổ công trình bằng khổ ñường. Tải 

trọng thiết kế: HL93 và ñoàn người 3KN/m2. Xây dựng mới 01 cầu Diên Trường với 
chiều dài toàn cầu khoảng 107,25m. Kết cấu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt 
thép dự ứng lực. 

- Hạ tầng kỹ thuật trên tuyến: ðầu tư xây dựng hè phố (chưa ñầu tư kết cấu 
vỉa hè), dải phân cách, trồng cây xanh, hệ thống thoát nước, cấp nước và chữa cháy, 
ñiện chiếu sáng, an toàn giao thông. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, công trình giao thông, cấp II.  
 4. Tổng mức ñầu tư dự án:  Khoảng 460.160 triệu ñồng. 
 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Xã Phú An và thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang. 
 7. Thời gian và ñịa ñiểm thực hiện dự án: 04 năm kể từ ngày khởi công. 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020./. 
  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 174/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án ñường Tố Hữu nối dài ñi sân bay Phú Bài 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13 
 

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

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

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

Xét Tờ trình số 10787/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án ñường Tố Hữu nối dài 
ñi sân bay Phú Bài; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận 
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,  

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án ñường Tố Hữu nối dài ñi sân bay 
Phú Bài với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư:  
- Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trong khu vực, ñặc biệt là tuyến 

ñường nối thành phố Huế với cảng hàng không Quốc tế Phú Bài ñáp ứng nhu cầu ñi 
lại và vận tải của thành phố Huế và thị xã Hương Thủy, nâng cao năng lực thông 
hành của tuyến ñường nội thị phường Phú Bài, giảm tải cho tuyến Quốc lộ 1A; 

- Phục vụ nhu cầu người dân, tạo ñiều kiện thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội 
khu vực, ñảm bảo an ninh quốc phòng và từng bước xây dựng và phát triển khu vực 
cửa ngõ phía Nam thành phố Huế, ñồng thời từng bước góp phần phát triển thị xã 
Hương Thủy trở thành ñô thị loại III;  

- Tạo ñiều kiện thu hút Nhà ñầu tư vào Khu ñô thị mới An Vân Dương, khai 
thác và tạo lập ñược quỹ ñất, mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 

 2. Quy mô ñầu tư: Xây dựng tuyến ñường có tổng chiều dài khoảng 10,26km, 
ñiểm ñầu tại nút giao ñường Tố Hữu với ñường Võ Văn Kiệt (Thủy Dương - Thuận An) 
thuộc Khu ñô thị mới An Vân Dương, ñiểm cuối tại nút giao ñường Thuận Hóa 
với QL1A. 
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- Quy mô mặt cắt ngang tuyến: 
+ ðoạn từ ñiểm ñầu dự án ñến ñường Võ Trác (ðường tỉnh 10A) :  
* Quy mô ñầu tư hoàn chỉnh: B=60m. 
* Phân kỳ ñầu tư Gð1: Xây dựng hai phần ñường gồm nhánh trái và nhánh phải, 

tính từ hai phía mép ngoài vào với bề rộng mỗi phần là B=6,0m+7,5m+1,5m=15,0m. 
+ ðoạn từ ñường Võ Trác (ðường tỉnh 10A) ñến ñường Vân Dương (ñiểm ñầu 

dự án ñường Quang Trung - giai ñoạn 2): Xây dựng mới ñoạn tuyến có mặt cắt 
B=5,0m+10,5m+5,0m+10,5m+5,0m=36m. 

+ ðoạn từ ñường Vân Dương ñến cuối tuyến (giao QL1A): Tận dụng nền mặt ñường 
hiện có và mở rộng ñảm bảo bề rộng nền mặt ñường: B=5,0m+26,0m+5,0m=36,0m. 

- Kết cấu mặt ñường: Loại cấp cao A1, bằng bê tông nhựa chặt rải nóng, có 
mô ñuyn ñàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 140MPa. 

+ Xây dựng mới 01 cầu Lợi Nông với chiều dài toàn cầu khoảng 62,3m. Kết cấu 
bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép DƯL. 

+ Xây dựng mới 01 cầu Vực với chiều dài toàn cầu khoảng 48,15m. Kết cấu 
bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép DƯL. 

- Hạ tầng kỹ thuật trên tuyến: ðầu tư xây dựng hè phố (ñầu tư kết cấu vỉa hè 
ñoạn qua khu dân cư), dải phân cách, trồng cây xanh, hệ thống thoát nước, cấp nước 
và chữa cháy, ñiện chiếu sáng, an toàn giao thông. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, công trình giao thông, cấp II.  
4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 751.919 triệu ñồng. 
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 

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

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020./. 
  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 175/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp ñường tỉnh 12B 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13 

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 10673/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp ñường tỉnh 12B; Báo cáo 
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp ñường tỉnh 12B, với các 
nội dung chủ yếu sau: 

 1. Mục tiêu ñầu tư xây dựng:  
- Góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông chính trong khu vực theo quy 

hoạch ñã ñược duyệt, nâng cao năng lực thông hành của tuyến tỉnh lộ 12B, trong 
thành phố Huế cũng như các vùng lân cận. 

- Tạo ñộng lực thúc ñẩy việc phát triển kinh tế - xã hội, du lịch dịch vụ và cải 
thiện ñời sống dân sinh. 

 2. Quy mô ñầu tư:   
Xây dựng tuyến có chiều dài khoảng 2,76km. Hướng tuyến cơ bản bám theo 

ñường hiện trạng. ðiểm ñầu tuyến giao với ñường Vạn Xuân tại khu vực nút giao cầu 
Kim Long, ñiểm cuối kết thúc tại ñoạn tuyến gần chùa Thiên Mụ. 

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

- Quy mô mặt cắt ngang tuyến B=4,5+14+4,5=23m. 
- Kết cấu mặt ñường cấp cao A1, bê tông nhựa rải nóng có môñun ñàn hồi yêu 

cầu: Eyc ≥ 130Mpa. 
- Hạ tầng kỹ thuật trên tuyến: ðầu tư xây dựng hè phố, cây xanh, hệ thống 

thoát nước, ñiện chiếu sáng, an toàn giao thông. 
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3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C, công trình giao thông, cấp II.  
4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 67.034 triệu ñồng. 
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
7. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày khởi công. 

 ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ 
họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020./. 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 176/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án  

Nâng cấp mở rộng ñường tỉnh 16 nối Tứ Hạ - Bình ðiền 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13  

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

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 10687/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp mở rộng ñường tỉnh 16 
nối Tứ Hạ - Bình ðiền; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo 
luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp mở rộng ñường tỉnh 16 
nối Tứ Hạ - Bình ðiền, với các nội dung chủ yếu sau: 
 1. Mục tiêu ñầu tư xây dựng:  

- Từng bước hoàn chỉnh quy hoạch giao thông của thị xã Hương Trà nói riêng 
và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. Từng bước ổn ñịnh và phát triển, ñáp ứng nhu cầu 
vận tải của thị xã và các vùng lân cận, làm tiền ñề cho việc xây dựng hoàn chỉnh hệ 
thống cơ sở hạ tầng giao thông, phục vụ công tác phát triển kinh tế - xã hội, ñảm bảo 
an ninh quốc phòng. 

- Tạo ñiều kiện thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực, góp phần sớm ñưa tỉnh 
Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025. 
 2. Quy mô ñầu tư:   

Xây dựng tuyến có chiều dài khoảng 20,1km. Hướng tuyến cơ bản bám theo 
ñường tỉnh lộ hiện có. ðiểm ñầu tuyến giao tuyến nhánh Tỉnh Lộ 16 tại Km5+300 
(Giao ngã ba ñường thủy ñiện Hương ðiền), ñiểm cuối tuyến kết thúc tại Km25+400 
(Nút giao với Quốc lộ 49 tại lý trình Km35+10). 

- Mặt cắt ngang ñường: B=1,0+7,0+1,0=9,0m. Trong ñó: Mặt ñường rộng 
7,0m; lề ñường mỗi bên rộng 1,0m. 
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- Kết cấu mặt ñường và lề gia cố bằng bê tông nhựa chặt rải nóng cấp cao A1 
có mô ñun ñàn hồi Eyc ≥ 130Mpa.  

- Công trình: Xây dựng mới các cống thoát nước ngang ñường, khổ cống bằng 
chiều rộng nền ñường.  

- Các cầu trên tuyến:  
+ Tận dụng giữ nguyên một số cầu còn sử dụng tốt trên tuyến gồm: Cầu Lồ Ô, 

cầu Khe Băng, cầu Khe ðiền III, cầu Khe ðiền IV. 
+ Xây mới thay thế 02 cầu cũ hiện có gồm: Cầu Khe ðiền I có chiều dài nhịp 

33m và cầu Khe ðiền II có chiều dài nhịp 12m. 
+ Khổ cầu: B=0,5+7,0+0,5=8,0m (gồm 2 làn xe, không lề người ñi). 
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, công trình giao thông, cấp III.  
4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 396.495 triệu ñồng. 
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
 6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 04 năm kể từ ngày khởi công. 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, Kỳ 
họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020./. 

 

 

 
CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNGNHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 177/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ñường Thuận Hóa nối dài, 

 thị xã Hương Thủy 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13 
 

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình 10665/TTr-UBND  ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ñường 
Thuận Hóa nối dài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra 
của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân 
tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ñường Thuận Hóa 
nối dài, thị xã Hương Thủy với các nội dung chủ yếu sau: 

 1. Mục tiêu ñầu tư xây dựng:  
- Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trong khu vực, ñặc biệt là tuyến 

ñường nối thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang. 
- Phục vụ nhu cầu người dân, tạo ñiều kiện thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội 

khu vực, ñảm bảo an ninh quốc phòng và từng bước xây dựng và phát triển khu vực 
cửa ngõ phía Nam thành phố Huế, ñồng thời từng bước góp phần phát triển thị xã 
Hương Thủy trở thành ñô thị loại III;  

- Tạo ñiều kiện thu hút Nhà ñầu tư vào khu công nghiệp Phú ða, huyện Phú Vang. 
Khai thác và tạo lập ñược quỹ ñất, mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 

 2. Quy mô ñầu tư:   
Xây dựng tuyến có tổng chiều dài 3,4km; ñiểm ñầu giao với ñường Tố Hữu nối 

dài ñi sân bay Phú Bài (giao ñường Quang Trung và ñường Thuận Hóa), ñiểm cuối là 
ñiểm ñầu dự án cầu Phú Thứ trên ñường Thuận Hóa thuộc ñịa bàn phường Thủy Lương, 
thị xã Hương Thủy với quy mô: 
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- Cấp ñường thiết kế: ðường liên khu vực (theo quy chuẩn quốc gia các công 
trình hạ tầng kỹ thuật công trình giao thông QCVN07-4:2016/BXD). 

- Mặt cắt ngang ñường lộ giới 36m: 
- Mặt ñường rộng:  Bmặt = 2x10,5m=21m. 
- Hè phố rộng:        Bhè   = 2x6m=12m. 
- Dải phân cách:     Bdpc = 3m. 
- Tổng bề rộng:       ∑B = 36,0m.   
- Kết cấu mặt ñường cấp cao A1, bê tông nhựa rải nóng, móng cấp phối ñá 

dăm. Có môñun ñàn hồi yêu cầu: Eyc ≥ 155Mpa tuy nhiên giai ñoạn phân kỳ ñầu tư 
Eyc ≥ 140Mpa. 

- Tải trọng thiết kế mặt ñường: Trục 10T. 
- Tải trọng thiết kế công trình trên tuyến: HL93.  
- Quy mô công trình: Vĩnh cửu. Khổ cống bằng chiều rộng nền ñường. 
- Hạ tầng kỹ thuật trên tuyến: ðầu tư xây dựng hè phố, dải phân cách, cây xanh, 

hệ thống thoát nước, cấp nước và chữa cháy, ñiện chiếu sáng, an toàn giao thông. 
Bố trí lắp ñặt mới hệ thống ñảm bảo an toàn giao thông (vạch sơn, biển báo, 

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

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, công trình giao thông, cấp II.  
4. Tổng mức ñầu tư dự án:  Khoảng 238.995 triệu ñồng. 
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 04 năm kể từ ngày khởi công. 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, Kỳ 
họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020./. 

 
  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 178/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Chỉnh trang ñường Khúc Lý - Mỹ Xuyên  

(Tỉnh lộ 6B), huyện Phong ðiền 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13 

 

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 10784/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Chỉnh trang ñường 
Khúc Lý - Mỹ Xuyên (Tỉnh lộ 6B), huyện Phong ðiền; Báo cáo thẩm tra của Ban 
kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Chỉnh trang ñường Khúc Lý - Mỹ Xuyên 
(Tỉnh lộ 6B), huyện Phong ðiền với các nội dung chủ yếu sau: 
 1. Mục tiêu ñầu tư xây dựng: Từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông liên 
xã, phục vụ dân sinh, phát triển quỹ ñất, góp phần phát triển kinh tế xã hội. 
 2. Quy mô ñầu tư:  

Nâng cấp tuyến ñường ñầu tư có chiều dài khoảng 8,8km, có ñiểm ñầu giao 
Quốc lộ 49B tại Km 1+900, ñiểm cuối tại Km1+950 ñường tỉnh 6.  

- Mặt cắt ngang: Bn= 1,0+ 7,0+ 1,0= 9,0m.  
- Kết cấu mặt ñường bằng bê tông nhựa. 
- Nền ñường ñắp ñất K95. 
- Công trình trên tuyến: Xây dựng mới các cống thoát nước ñể ñảm bảo thoát 

nước ngang. Xây dựng mới 01 cống hộp 4mx4m, 01 cầu chiều dài khoảng L=23m 
thay thế cầu máng cũ tại Km0+826 và 01 cống hộp 2x4mx4m thay thế cầu cũ tại 
Km8+470. 
 3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C, công trình giao thông, cấp III.  
 4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 77.304 triệu ñồng. 
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 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
 6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Huyện Phong ðiền. 
 7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày khởi công. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020./. 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 179/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án ñường trục chính Khu công nghiệp kỹ thuật cao  

và Khu ñô thị Chân Mây 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13  

 

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 11175/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án ñường trục chính Khu công nghiệp 
kỹ thuật cao và Khu ñô thị Chân Mây; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách 
và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án ñường trục chính Khu công nghiệp 
kỹ thuật cao và Khu ñô thị Chân Mây với các nội dung chủ yếu sau: 
 1. Mục tiêu ñầu tư xây dựng: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo 
quy hoạch chi tiết xây dựng Khu ñô thị Chân Mây Lăng Cô ñã ñược phê duyệt, tạo 
ñiều kiện thuận lợi thu hút các nhà ñầu tư xây dựng các khu chức năng trong Khu 
công nghiệp kỹ thuật cao và Khu ñô thị Chân Mây; góp phần thúc ñẩy sự hình thành và 
phát triển của ñô thị Chân Mây thành ñô thị loại III, ñô thị trọng ñiểm phía Nam của 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 
 2. Quy mô ñầu tư: ðầu tư xây dựng phân kỳ hai tuyến ñường với tổng chiều 
dài khoảng 7.250m như sau: 
 - Tuyến số 01 (N29-N5): ðiểm ñầu tuyến tại nút N29 (giao tuyến mặt cắt 32m 
của dự án Hạ tầng kỹ thuật khi công nghiệp kỹ thuật cao), ñiểm cuối tuyến tại nút N5 
(giao Quốc lộ 1A). Chiều dài tuyến số 1 khoảng: 6,3km. Mặt cắt quy hoạch hoàn 
chỉnh rộng 60m. 
 - Tuyến số 02 (N25-N4): ðiểm ñầu tuyến tại nút N4 (giao Quốc lộ 1A), ñiểm 
cuối tuyến tại nút N25 (giao Tuyến số 01). Chiều dài tuyến khoảng: 0,95km. Mặt cắt 
quy hoạch hoàn chỉnh rộng 60m. 
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 + Mặt cắt ngang ñường theo quy hoạch hoàn thiện ñã duyệt: Bnền = 60m = 4,5 
(vỉa hè) + 6,0 (làn ñường gom) + 3,0 (dải phân cách) + 7,5 (làn ñường chính) + 5,0 
(dải phân cách) + 8,0 (làn xe buýt nhanh BRT) +5,0 (dải phân cách) + 7,5 (làn ñường 
chính) + 3,0 (dải phân cách) + 6,0 (làn ñường gom) +4,5 (vỉa hè). 
 + Mặt cắt ngang ñường ñầu tư giai ñoạn phân kỳ: Bnền = 39,0m = 3,0 (lề ñất) 
+ 7,5 (làn ñường chính) + 18,0 (dải phân cách giữa ñắp ñất và trồng cỏ) + 7,5 (làn 
ñường chính) + 3,0 (lề ñất).  
 - Kết cấu mặt ñường cấp cao A1 bằng bê tông nhựa rải nóng, mô - ñuyn ñàn 
hồi Eyc≥155Mpa. 
 - Xây dựng mới 01 cầu dầm bằng bê tông cốt thép, bắc qua sông Nước Ngọt 
hiện trạng với khẩu ñộ dự kiến Lo=2x24,0m=48m, khổ cầu: Bc=2x8,5m=17m (gồm 
02 liên cầu ñộc lập, ñi song song, ñối xứng qua tim ñường hoàn thiện ñể ñảm bảo 
giao thông trên 02 làn xe chính rộng 7,5m/bên theo vị trí như quy hoạch). 
 - Xây dựng mới 02 cầu hộp bằng bê tông cốt thép ñổ tại chỗ, thoát nước cho 
khu vực tuyến băng qua hói Thừa Lưu hiện trạng. 
 - Hạ tầng kỹ thuật: Trong giai ñoạn phân kỳ này chỉ trồng cây xanh bóng mát 
hai bên lề ñường và tạm thời chưa xây dựng hệ thống thoát nước mưa, tuynel kỹ thuật, 
hệ thống cấp nước, cấp ñiện và ñiện chiếu sáng. 
 3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, công trình giao thông, cấp II.  
 4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 549.363 triệu ñồng. 
 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Nhà nước. 
 6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Xã Lộc Thủy và xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 
 7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 4 năm kể từ ngày khởi công. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ 
họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020./. 

 CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNGNHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 180/NQ-HðND   Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án ðường trục chính kết nối Khu du lịch quốc gia 

 Lăng Cô - Cảnh Dương với Quốc lộ 1A 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13 
 

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

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

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 10663/TTr-UBND  ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án ðường trục chính kết nối 
Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương với Quốc lộ 1A; Báo cáo thẩm tra của 
Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án ðường trục chính kết nối Khu du lịch 
quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương với Quốc lộ 1A với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư:  
Phục vụ công tác phát triển kinh tế - xã hội, ñảm bảo an ninh quốc phòng từng 

bước xây dựng ñô thị Chân Mây trở thành ñô thị loại III, ñô thị trọng ñiểm phía Nam 
của tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thành Thành phố trực thuộc 
Trung ương. 

Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo quy hoạch chi tiết xây dựng khu ñô thị 
Chân Mây, quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương. 
Phát triển năng lực giao thông ñáp ứng nhu cầu vận tải của khu vực và các vùng lân cận, 
làm tiền ñề cho việc xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng, góp phần chỉnh trang 
ñô thị, thu hút các nhà ñầu tư, và phát triển du lịch dịch vụ. 

3. Nội dung và quy mô ñầu tư:  
- Chiều dài toàn tuyến: Khoảng 3,30km. 
- Mặt cắt ngang ñường theo quy hoạch chi tiết khu ñô thị Chân Mây (tỉ lệ 

1/2000) giai ñoạn hoàn thiện ñã ñược phê duyệt: 
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BQH = 4,5+6,0+3,0+7,5+5,0+8,0+5,0+7,5+3,0+6,0+4,5 = 60m 

- Mặt cắt ngang tuyến ñường ñầu tư phân kỳ giai ñoạn này như sau: 

Bnền = 4,5+6,0+3,0+7,5+1,0+16,0+1,0+7,5+3,0+6,0+4,5 = 60m.  

Trong ñó: 

 + Hè ñường rộng: Bhè=2x4,5m (chưa xây dựng kết cấu lát mặt hè phố, chỉ ñắp 
ñất K95 và trồng cỏ). 

 + Làn xe gom rộng: B=2x6,0m=12,0m; 

 + Dải phân cách bên rộng: B=2x3,0m=6,0m; 

 + Làn xe chính rộng: B=2x7,5m=15,0m; 

 + Lề ñất làn xe chính rộng: B=2x1,0m=2,0m; 

 + Chưa ñầu tư hoàn thiện làn BRT (xe buýt nhanh) rộng 8m theo quy hoạch. 
Chỉ ñắp ñất tận dụng và bố trí trồng cây xanh bóng mát, mương thoát nước mặt tạo 
thành dải phân cách giữa có bề rộng: B=16m. 

- Kết cấu mặt ñường cấp cao A1 bằng bê tông nhựa rải nóng: ðối với làn chính 
có môñuyn ñàn hồi yêu cầu Eyc ≥155MPa; ñối với làn xe gom môñuyn ñàn hồi yêu 
cầu Eyc ≥ 120 MPa. 

- Tải trọng trục thiết kế mặt ñường: Làn xe chính: Trục 12T. Làn xe gom: Trục 10T. 

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Lắp ñặt kết cấu bó vỉa, rãnh vỉa, ñá xe lăn hai bên 
hè phố và dải phân cách giữa; trồng cây xanh bóng mát và trang trí; hệ thống thoát 
nước mưa, hệ thống ñiện chiếu sáng và hệ thống cấp nước tưới cây, phòng cháy 
chữa cháy. 

- Xây dựng mở rộng cầu Thừa Lưu theo mặt cắt quy hoạch với chiều dài cầu 
gồm 3 nhịp 24m (chưa ñầu tư cầu làn BRT). Khổ cầu như sau: 

B=(0,25+4,25+6+0,5+2+0,5+7,5+0,5)x2+17,0(khoảng trống)=60,0m. 

- Nút giao thông: Trên toàn tuyến, các nút giao ñược thiết kế xây dựng theo 
phương án giao cùng mức, ñảm bảo kết nối giao thông an toàn, thuận tiện,  phù hợp 
ñịnh hướng quy hoạch và ñịa hình hiện trạng. 

- Xây dựng mới hoặc tận dụng và nối dài thêm các cống ngang ñường hiện có 
trên tuyến. 

- Khổ công trình: Bằng chiều rộng nền ñường hoàn thiện. 

- Tải trọng thiết kế công trình: HL-93. 

- Quy mô công trình: Vĩnh cữu. 

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

4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 358.537 triệu ñồng. 

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

6. ðịa ñiểm xây dựng: xã Lộc Thủy, xã Lộc Tiến, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 4 năm kể từ ngày khởi công. 
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, Kỳ 
họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020./. 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNGNHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 181/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án ðường mặt cắt 100m từ khu ðô thị mới  

Mỹ Thượng ñến ñường Chợ Mai - Tân Mỹ 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13 

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 10667/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án ñường mặt cắt 100m từ khu 
ðô thị mới Mỹ Thượng ñến ñường Chợ Mai - Tân Mỹ; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh 
tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án ñường mặt cắt 100m từ khu ðô thị 
mới Mỹ Thượng ñến ñường Chợ Mai - Tân Mỹ với các nội dung chủ yếu sau: 

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

2. Quy mô ñầu tư:   
 Xây dựng tuyến ñường dài 1.870m, ñiểm ñầu tại ñường quy hoạch mặt cắt 36m 

khu C, ñiểm cuối tại ñường Chợ Mai - Tân Mỹ. 
 - Cấp ñường thiết kế: ðường chính khu vực với vận tốc thiết kế 50km/h. 
 - Quy mô mặt cắt ngang tuyến (giai ñoạn hoàn thiện): B=100m. 
 - Quy mô mặt cắt ngang tuyến (giai ñoạn phân kỳ): Xây dựng hai phần 

ñường tính từ 2 mép phía ngoài vào với mặt cắt mỗi phần là B=11,0m (lề ñường ñất) 
+ 10,5m (mặt ñường) +2,0m (lề ñường ñất) =23,5m. 

 - Tải trọng thiết kế mặt ñường: trục 10T. 
 - Công trình trên tuyến: Quy mô vĩnh cửu, khổ công trình bằng khổ ñường, 

tải trọng thiết kế HL93. 
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 - Hạ tầng kỹ thuật trên tuyến: ðầu tư xây dựng hệ thống bó vỉa, rãnh vỉa, ñá xe lăn, 
thoát nước, hộp kỹ thuật, cấp nước và chữa cháy, ñiện chiếu sáng, an toàn giao thông. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, công trình ñường giao thông, cấp II. 
 4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 214.272 triệu ñồng. 
 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
7. Thời gian và ñịa ñiểm thực hiện dự án: 04 năm kể từ ngày khởi công. 
 ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNGNHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 182/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án ñường mặt cắt 100m nối khu B - khu C 

 (bao gồm cả cầu) từ ñường mặt cắt 36m ñến ñường tỉnh lộ 10A 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13 

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 10671/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án ñường mặt cắt 100m nối 
khu B - khu C (bao gồm cả cầu) từ ñường mặt cắt 36m ñến ñường tỉnh lộ 10A; Báo cáo 
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án ñường mặt cắt 100m nối khu B - khu C 
(bao gồm cả cầu) từ ñường mặt cắt 36m ñến ñường tỉnh lộ 10A với các nội dung chủ 
yếu sau: 

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

2. Quy mô ñầu tư: Xây dựng tuyến ñường dài 766m, ñiểm ñầu tại ñường quy 
hoạch mặt cắt 36m xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, ñiểm cuối giao với ñường tỉnh 
10A xã Phú Thượng, huyện Phú Vang. 

- Quy mô mặt cắt ngang tuyến (giai ñoạn hoàn thiện): B=100m. 
- Quy mô mặt cắt ngang tuyến (giai ñoạn phân kỳ): Xây dựng hai phần 

ñường tính từ 2 mép phía ngoài vào với mặt cắt mỗi phần là B=11,0m (lề ñường ñất) 
+ 10,5m (mặt ñường) +2,0m (lề ñường ñất) =23,5m. 

- Cầu Như Ý: Chiều dài cầu khoảng 36m. Xây dựng hai cầu ñộc lập ở hai bên 
theo hai nhánh ñường ñối xứng qua tim tuyến; mặt cắt ngang cầu nhánh trái Btr = 
3,0m (vỉa hè)+10,5m (xe chạy)+0,5m (lan can)=14,0m; nhánh phải Bph = 0,5m (lan 
can)+10,5m (xe chạy)+3,0m (vỉa hè)=14,0m; 
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- Hạ tầng kỹ thuật trên tuyến: ðầu tư xây dựng hệ thống bó vỉa, rãnh vỉa, ñá xe lăn, 
thoát nước, hộp kỹ thuật, cấp nước và chữa cháy, ñiện chiếu sáng, an toàn giao thông. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, công trình ñường giao thông, cấp II. 
 4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 467.244 triệu ñồng. 
 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang, tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 
7. Thời gian và ñịa ñiểm thực hiện dự án: 04 năm kể từ ngày khởi công. 
 ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020./. 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 183/NQ-HðND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án ñường mặt cắt 19,5m ngoài hàng rào dự án  

khu phức hợp Thủy Vân giai ñoạn 1 và giai ñoạn 2  
(phía ðông ñường mặt cắt 100m) 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13  

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 10782/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án ñường mặt cắt 19,5m ngoài hàng 
rào dự án khu phức hợp Thủy Vân giai ñoạn 1 và giai ñoạn 2 (phía ðông ñường mặt cắt 
100m); Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại 
biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án ñường mặt cắt 19,5m ngoài hàng 
rào dự án khu phức hợp Thủy Vân giai ñoạn 1 và giai ñoạn 2 (phía ðông ñường mặt cắt 
100m) với các nội dung chủ yếu sau: 

 1. Mục tiêu ñầu tư xây dựng:  
- Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu ñô thị mới An 

Vân Dương nói chung và từng bước phát triển hệ thống giao thông góp phần 
sớm ñưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Phục vụ dân sinh, tạo ñiều kiện thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. 
 - Tạo ấn tượng tốt cho các nhà ñầu tư ñến với khu ñô thị mới An Vân Dương. 
2. Quy mô ñầu tư: Xây dựng tuyến ñường chiều dài 1.200m, trong ñó ñoạn 

tuyến chạy song song nằm về phía ðông ñường mặt cắt 100m dài khoảng 950m và 
ñoạn tuyến chạy vuông góc ñường mặt cắt 100m dài khoảng 250m; ñiểm ñầu tuyến 
giao ñường quy hoạch mặt cắt 36m, ñiểm cuối giao ñường quy hoạch mặt cắt 100m 
thuộc khu B - ðô thị mới An Vân Dương. 

 - Cấp ñường thiết kế: ñường phố cấp khu vực - ñường khu vực (Theo QCVN 
07:2016/BXD) với vận tốc thiết kế 40km/h. 
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 - Quy mô mặt cắt ngang tuyến: B= 4,5m (hè phố) + 10,5m (mặt ñường) + 4,5m 
(hè phố) =19,5m. 

 - Hạ tầng kỹ thuật trên tuyến: ðầu tư xây dựng hè phố (bó vỉa, rãnh vỉa, bó hè, 
vỉa hè lát gạch), trồng cây xanh, hệ thống thoát nước, cấp nước và chữa cháy, cấp 
ñiện, ñiện chiếu sáng, an toàn giao thông. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C, công trình ñường giao thông, cấp III.  
4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 42.132 triệu ñồng. 
 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 

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

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ 
họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

   
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNGNHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 184/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào  

Khu Công nghệ thông tin tập trung tham gia vào Chuỗi Công viên phần mềm 
Quang Trung (Tuyến ñường mặt cắt 36m phía Nam của khu ñất) 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13 

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 10159/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng 
rào Khu Công nghệ thông tin tập trung tham gia vào Chuỗi Công viên phần mềm 
Quang Trung (Tuyến ñường mặt cắt 36m phía Nam của khu ñất); Báo cáo thẩm tra 
của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào 
Khu Công nghệ thông tin tập trung tham gia vào Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung 
(Tuyến ñường mặt cắt 36m phía Nam của khu ñất) với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư: Phát triển và hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu 
B theo quy hoạch, kết nối giao thông tuyến ñường 100m khu B và ñường Thủy 
Dương – Thuận An, nâng cao giá trị sử dụng ñất, thu hút nhà ñầu tư các dự án trên 
ñịa bàn ñô thị mới An Vân Dương. 

2. Quy mô ñầu tư:  
Xây dựng tuyến ñường dài khoảng 949m; ñiểm ñầu tại ñường mặt cắt 100m 

khu B, ñiểm cuối tại ñường Thủy Dương – Thuận An. 
- Quy mô mặt cắt ngang tuyến: B=36m, trong ñó: 
+ Mặt ñường rộng: Bmặt = 2x10,5 m = 21m; 
+ Hè phố rộng: Bhè = 2x6 m = 12m; 
+ Dải phân cách rộng: Bdpc = 3m. 
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- Kết cấu mặt ñường: Bê tông nhựa chặt rải nóng cấp cao A1, có mô ñuyn ñàn 
hồi yêu cầu Eyc ≥ 155Mpa, giai ñoạn phân kỳ ñầu tư  Eyc ≥ 140Mpa; 

- Hạ tầng kỹ thuật trên tuyến:  
+ Hè phố: Vỉa hè lát gạch và trồng cây xanh; 
+ Xây dựng hệ thống thoát nước mưa dọc tuyến và hệ thống cống thoát nước 

ngang ñịa hình; 
+ Xây dựng hệ thống thoát nước thải dọc tuyến; 
+ Xây dựng hệ thống ñiện chiếu sáng; 
+ Xây dựng hệ thống cấp nước dọc tuyến; 
+ Xây dựng hộp kỹ thuật băng ñường và ñường ống Upvc D110 và các hố 

thăm dọc các tuyến ñường dự kiến luồn cáp viễn thông sau này. 
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C. 

 4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 56.266 triệu ñồng. 

 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy. 
7. Thời gian và ñịa ñiểm thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày khởi công. 
 ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ 
họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020./. 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 185/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống cầu: cầu Lợi Nông 

(Km2+100 ðT3), cầu Như Ý (Km2+900 ðT3), cầu Trung Chánh (Km3+250 ðT3), 
cầu Thanh Long ñường Huỳnh Thúc Kháng, cầu An Hòa (Km0+616 ðT4), 

 cầu Nam Giản (Km9+800 ðT11C) và cầu treo Bình ðiền 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13 
 

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

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

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 10721/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống 
cầu: cầu Lợi Nông (Km2+100 ðT3), cầu Như Ý (Km2+900 ðT3), cầu Trung Chánh 
(Km3+250 ðT3), cầu Thanh Long ñường Huỳnh Thúc Kháng, cầu An Hòa (Km0+616 
ðT4), cầu Nam Giản (Km9+800 ðT11C) và cầu treo Bình ðiền; Báo cáo thẩm tra của 
Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống cầu: cầu 
Lợi Nông (Km2+100 ðT3), cầu Như Ý (Km2+900 ðT3), cầu Trung Chánh (Km3+250 
ðT3), cầu Thanh Long ñường Huỳnh Thúc Kháng, cầu An Hòa (Km0+616 ðT4), cầu 
Nam Giản (Km9+800 ðT11C) và cầu treo Bình ðiền, với các nội dung chủ yếu sau: 

 1. Mục tiêu ñầu tư:  
 - Nâng cao mức ñộ an toàn, ñáp ứng nhu cầu giao thông vận tải trong ñịa bàn 

khu vực. 
 - Từng bước hoàn chỉnh quy hoạch giao thông trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên 

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

 2. Quy mô ñầu tư:   
2.1. Cầu Lợi Nông (Km2+100 ðT3):  
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- Chiều dài cầu khoảng L=49,0m. 
- Mặt cắt ngang cầu: B=16,0m. 
- Bố trí ñiện chiếu sáng trên cầu. 
- ðường hai ñầu cầu: 
+ Quy mô mặt cắt ngang ñoạn giáp cầu: B=15,5m. 
+ Quy mô mặt cắt ngang ñoạn tiếp giáp ñường hiện trạng: B=6,0m. 
+ Kết cấu mặt ñường: Mặt ñường bê tông nhựa cấp cao A1. 
2.2. Cầu Như Ý (Km2+900 ðT3):  
- Chiều dài cầu khoảng L=42,15m. 
- Mặt cắt ngang cầu: B=16,0m. 
- Bố trí ñiện chiếu sáng trên cầu. 
- ðường hai ñầu cầu: 
+ Quy mô mặt cắt ngang ñoạn giáp cầu: B=15,5m. 
+ Quy mô mặt cắt ngang ñoạn tiếp giáp ñường hiện trạng: B=6,0m. 
+ Kết cấu mặt ñường: Mặt ñường bê tông nhựa cấp cao A1. 
2.3. Cầu Trung Chánh (Km3+250 ðT3):  
- Chiều dài cầu khoảng L=18,1m. 
- Mặt cắt ngang cầu: B=16,0m. 
- ðường hai ñầu cầu: 
+ Quy mô mặt cắt ngang ñoạn giáp cầu: B=15,5m. 
+ Quy mô mặt cắt ngang ñoạn tiếp giáp ñường hiện trạng: B=6,0m. 
+ Kết cấu mặt ñường: Mặt ñường bê tông nhựa cấp cao A1. 
2.4. Cầu Thanh Long ñường Huỳnh Thúc Kháng:  
- Chiều dài cầu khoảng L=43,1m. 
- Mặt cắt ngang cầu: B=13,0m. 
- ðường hai ñầu cầu: 
+ Quy mô mặt cắt ngang: B=13,0m. 
+ Kết cấu mặt ñường: Mặt ñường bê tông nhựa cấp cao A1. 
2.5. Cầu An Hòa (Km0+616 ðT4):  
- Chiều dài cầu khoảng L=9,52m. 
- Mặt cắt ngang cầu: B=19,5m. 
- ðường hai ñầu cầu: 
+ Quy mô mặt cắt ngang: B=19,5m. 
+ Kết cấu mặt ñường: Mặt ñường bê tông nhựa cấp cao A1. 
2.6. Cầu Nam Giản (Km9+800 ðT11C):  
- Chiều dài cầu khoảng L=41,15m. 
- Mặt cắt ngang cầu: B=16,0m. 
- ðường hai ñầu cầu: 
+ Quy mô mặt cắt ngang ñoạn giáp cầu: B=15,5m. 
+ Quy mô mặt cắt ngang ñoạn tiếp giáp ñường hiện trạng: B=7,0m. 
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+ Kết cấu mặt ñường: Mặt ñường bê tông nhựa cấp cao A1. 
2.7. Cầu treo Bình ðiền:  
- Chiều dài cầu khoảng L=213,35m. 
- Mặt cắt ngang cầu: B=10,5m. 
- ðường hai ñầu cầu: 
+ Quy mô mặt cắt ngang ñoạn giáp cầu: B=10,0m. 
+ Quy mô mặt cắt ngang ñoạn tiếp giáp ñường hiện trạng: B=5,5m. 
+ Kết cấu mặt ñường: Mặt ñường bê tông nhựa cấp cao A1. 
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, công trình giao thông cấp III.  
4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 194.197 triệu ñồng. 
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Huyện Phú Vang, Quảng ðiền, thị xã Hương 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, Kỳ 
họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020./. 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 186/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 
   

 
NGHỊ QUYẾT 

Về chủ trương ñầu tư dự án Nghĩa trang nhân dân phía Bắc 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13 

 

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

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

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

Xét Tờ trình số 10932/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án nghĩa trang nhân dân phía Bắc; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội 
ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án nghĩa trang nhân dân phía Bắc với 
các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư xây dựng: Phục vụ nhu cầu mai táng phù hợp với bản sắc 
văn hóa tín ngưỡng của ñịa phương; ñồng thời ñảm bảo vệ sinh môi trường, sử dụng 
hợp lý và tiết kiệm tài nguyên ñất; hạn chế việc chôn cất tự phát trong khu vực dân cư. 

 2. Quy mô ñầu tư:   
- Diện tích sử dụng ñất: khoảng 19,9ha. 
- San nền và phân lô trong khu vực nghĩa trang. Phân chia thành các khu chôn 

cất; các khu chôn cất ñược chia làm các lô mộ. Mỗi lô mộ ñược bao quanh bằng các 
lối ñi có bề rộng từ 5,5m-7,5m. 

- ðường giao thông: gồm các tuyến trục ñường giao thông chính (ñường phân 
khu) có bề rộng từ 7,5m-10,5m; ñường giữa các lô mộ (ñường phân lô) có bề rộng tối 
thiểu là 3,5m; lối ñi bên trong các lô mộ (ñường phân nhóm) có bề rộng khoảng 1,5m. 

- Hạ tầng kỹ thuật: hệ thống cấp ñiện, cấp nước, hệ thống thoát nước mưa, 
nước thải, thu gom chất rắn và quảng trường, công viên, cây xanh. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.  
 4. Tổng mức ñầu tư dự án:  Khoảng 72.831 triệu ñồng. 
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 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh 

Thừa Thiên Huế.  
 7. Thời gian và ñịa ñiểm thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày khởi công. 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020./. 
  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 187/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 
   

 
NGHỊ QUYẾT 

Về chủ trương ñầu tư dự án Nghĩa trang nhân dân phía Nam thành phố Huế 
 (giai ñoạn 1) 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13 
 

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

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

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

Xét Tờ trình số 10210/TTr-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Nghĩa trang nhân dân 
phía Nam thành phố Huế (giai ñoạn 1); Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách 
và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án nghĩa trang nhân dân phía Nam 
thành phố Huế (giai ñoạn 1) với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư xây dựng: Phục vụ nhu cầu mai táng phù hợp với bản sắc 
văn hóa tín ngưỡng của ñịa phương; ñồng thời ñảm bảo vệ sinh môi trường, sử dụng 
hợp lý và tiết kiệm tài nguyên ñất; hạn chế việc chôn cất tự phát trong khu vực dân cư. 

 2. Quy mô ñầu tư:   
- Diện tích sử dụng ñất: khoảng 19,5ha. 
- San nền và phân lô trong khu vực nghĩa trang. Phân chia thành các khu chôn 

cất. Các khu chôn cất ñược chia làm các lô mộ. Mỗi lô mộ ñược bao quanh bằng các 
lối ñi có bề rộng từ 5,5m-7,5m. 

- ðường giao thông: Xây dựng tuyến ñường vào khu vực Nghĩa trang có mặt 
cắt 19,5m nối từ tỉnh lộ 15 (dài khoảng 200m); xây dựng các tuyến trục ñường giao 
thông chính (ñường phân khu) có bề rộng từ 7,5m-10,5m; ñường giữa các lô mộ 
(ñường phân lô) có bề rộng tối thiểu khoảng 3,5m; lối ñi bên trong các lô mộ (ñường 
phân nhóm) có bề rộng khoảng 1,5m. 
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- Hạ tầng kỹ thuật: ðầu tư xây dựng hệ thống cấp ñiện, cấp nước, hệ thống 
thoát nước mưa, nước thải, thu gom chất rắn, công viên, cây xanh,… ñáp ứng yêu cầu 
sử dụng. 

- Công trình phụ trợ: Nhà tang lễ kết hợp quản trang, bãi ñỗ xe, cổng nghĩa 
trang, chòi nghỉ chân, quảng trường. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.  
 4. Tổng mức ñầu tư dự án:  Khoảng 74.137 triệu ñồng. 
 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy 
 7. Thời gian và ñịa ñiểm thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày khởi công. 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ 
họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020./. 
  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 188/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 
   

 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về cho ý kiến phương án ñầu tư các công trình do tỉnh Thừa Thiên Huế  
hỗ trợ cho bộ ñội Lào 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13 

 

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

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

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015; 

Căn cứ Thông tư số 63/2018/TT-BQP ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Bộ Quốc phòng 
về quy chế xây dựng công trình chiến ñấu; 

Căn cứ Biên bản làm việc giữa ðoàn ñại biểu cấp cao tỉnh Thừa Thiên Huế, nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ðoàn ñại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông, nước 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; 

Căn cứ Công văn số 1041-CV-VPTU ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Văn phòng 
Tỉnh ủy về truyền ñạt ý kiến chỉ ñạo của ñồng chí Bí thư Tỉnh ủy về việc xem xét hỗ trợ 
tỉnh Salaval - Lào xây dựng Sở chỉ huy diễn tập; 

Xét Tờ trình số 11063/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về cho ý kiến phương án ñầu tư các công trình do tỉnh Thừa Thiên Huế 
hỗ trợ cho bộ ñội Lào; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận 
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất phương án ñầu tư các công trình do tỉnh Thừa Thiên Huế 
hỗ trợ cho bộ ñội Lào theo ñề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 
11063/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2020.   

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020./. 
  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNGNHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 189/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðầu tư phát triển rừng ven biển  

và ñầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13 

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

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

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ 

về quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HðND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh về việc ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ñầu tư bảo vệ và phát triển 
rừng vùng ven biển và ñầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 10839/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ñiều chỉnh phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án ðầu tư 
phát triển rừng ven biển và ñầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban 
kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðầu tư phát triển rừng 
ven biển và ñầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau: 

1. ðiều chỉnh tổng mức ñầu tư 
Tổng mức ñầu tư ñiều chỉnh: 105.466 triệu ñồng, trong ñó: 
- Công trình lâm sinh:  89.232 triệu ñồng. 
- Công trình phụ trợ:  9.072 triệu ñồng. 
- Chi phí quản lý dự án:  1.982 triệu ñồng. 
- Chi phí tư vấn ñầu tư xây dựng:  4.180 triệu ñồng. 
- Chi phí dự phòng còn lại:  1.000 triệu ñồng. 
2. ðiều chỉnh nguồn vốn ñầu tư 
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- Vốn Chương trình biến ñổi khí hậu (SP-RCC):  83.515 triệu ñồng. 
- Vốn ngân sách ñịa phương 21.951 triệu ñồng. 
+ Chi phí khuyến lâm: 1.053 triệu ñồng. 
+ Chi phí trồng và chăm sóc rừng ngập nước năm 2020-2024:  19.898 triệu ñồng. 
+ Chi phí dự phòng còn lại: 1.000 triệu ñồng. 
Trong ñó: 
- Vốn trong kế hoạch trung hạn giai ñoạn 2016-2020:  
+ Vốn ngân sách Trung ương:  83.515 triệu ñồng. 
+ Vốn ngân sách ñịa phương: 4.053 triệu ñồng. 
- Vốn trong kế hoạch trung hạn giai ñoạn 2021-2025:  
+ Vốn ngân sách ñịa phương: 17.898 triệu ñồng. 
ðiều 2. Các nội dung khác ñã ñược phê duyệt trước ñây không trái với ðiều 1 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ 
họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020./. 

 

   CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNGNHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 190/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp mở rộng kết hợp  

nạo vét gia cố bờ hói Hàng Tổng, huyện Quảng ðiền 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13 

 

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

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

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 10836/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ñiều chỉnh phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp 
mở rộng kết hợp nạo vét gia cố bờ hói Hàng Tổng, huyện Quảng ðiền; Báo cáo 
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp mở rộng kết hợp 
nạo vét gia cố bờ hói Hàng Tổng, huyện Quảng ðiền với các nội dung như sau: 

1. Nội dung quy mô ñầu tư và phương án xây dựng ñiều chỉnh 

a) Quy mô ñầu tư dự án ñược giữ nguyên theo Quyết ñịnh số 2600/Qð-UBND 
ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) ðiều chỉnh phương án kỹ thuật một số hạng mục như sau: 

- Tuyến hói nạo vét gia cố: ðiều chỉnh hệ số mái hói gia cố từ m=1,5 thành 
m=(1,75-2,25) ñể ñảm bảo ổn ñịnh; ñiều chỉnh hạ cao ñộ ñáy hói nạo vét ñể phù hợp 
với các hệ thống công trình thoát lũ lân cận. 

- Công trình trên tuyến: ðiều chỉnh kích thước một số công trình trên tuyến cho 
phù hợp tình hình thực tế. 

2. ðiều chỉnh tổng mức ñầu tư: 51.088 triệu ñồng.  

3. ðiều chỉnh thời gian thực hiện dự án: ðến ngày 31 tháng 12 năm 2022. 

ðiều 2. Các nội dung khác ñã ñược phê duyệt trước ñây không trái với ðiều 1 
Nghị quyết này vẫn tiếp tục triển khai thực hiện. 
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ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, Kỳ 
họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020./. 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 191/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñiều chỉnh dự án Xử lý triệt ñể ô nhiễm môi trường do rác thải 

sinh hoạt trên ñịa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13 

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

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HðND ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh về chủ trương ñiều chỉnh dự án Xử lý triệt ñể ô nhiễm môi trường do 
rác thải sinh hoạt trên ñịa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận; 

Xét Tờ trình số 10842/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ñề nghị thống nhất chủ trương ñiều chỉnh dự án Xử lý triệt ñể ô nhiễm 
môi trường do rác thải sinh hoạt trên ñịa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận; Báo cáo 
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Xử lý triệt ñể ô nhiễm môi 
trường do rác thải sinh hoạt trên ñịa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận với các nội 
dung chủ yếu sau: 

1. Nội dung bổ sung quy mô ñầu tư:   
a) ðiều chỉnh dung tích ô chứa rác: Nâng cấp, mở rộng các ô chôn lấp với dung 

tích bãi rác sau nâng cấp là 200.898m3, trong ñó phần dung tích hiện có là 
148.000m3, dung tích phần nâng cấp mở rộng là 52.898m3 cụ thể như sau: 

- Nâng cấp ô số 1: Nâng cấp ô chôn lấp này về phía Nam ô chôn lấp, khu tập 
kết ñất dự trữ với dung tích chứa rác phần mở rộng, nâng cấp ô chôn lấp khoảng 
25.898m3; 

- ðiều chỉnh xây dựng tường chắn bằng ñá hộc giảm chiều cao từ 2m xuống 
1m (tính từ ñáy ñến ñỉnh) tại ô chôn lấp số 1 và số 2 với dung tích chứa rác phần mở 
rộng, nâng cấp ô chôn lấp khoảng 27.000m3; 
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b) ðiều chỉnh công suất hệ thống xử lý nước rỉ rác: Xây dựng hoàn chỉnh hệ 
thống xử lý nước thải theo công nghệ hóa lý RO với công suất từ 320 m3/ngày ñêm 
xuống thành 200m3/ngày.ñêm ñảm bảo xử lý nước rỉ rác theo cột A quy ñịnh 
nồng ñộ tối ña cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải theo QCVN 
25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất 
thải rắn, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 
nghiệp và tuyến ñường vào khu xử lý nước rỉ rác, ô chôn lấp. 

c) Bổ sung hạng mục dự án: 
- Bổ sung các hạng mục phụ trợ thiết yếu ñể phục vụ vận hành bãi rác: Gara xe 

02 bánh, bể nước 150 m³, nhà quan trắc online tự ñộng, sân vườn, cây xanh và xây 
dựng hệ thống PCCC. 

- Xây dựng các hố tiêu năng, cống qua ñường và mương dẫn dòng phù hợp với 
ñiều kiện ñịa chất và thủy văn thực tế. 

- ðiều chỉnh tuyến ñường nội bộ; bổ sung tuyến ñường mới trong khu xử lý 
phục vụ vận hành dài khoảng 92m, rộng 3m. 

d) ðiều chỉnh cắt giảm tuyến mương số 4 và số 5 phù hợp với tình hình ñịa 
chất và thủy văn thực tế. 

2. Tổng mức ñầu tư dự kiến: 72.376 triệu ñồng. 
3. Thời gian thực hiện dự án: ñến hết năm 2021. 
ðiều 2. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 56/NQ-HðND ngày 05 tháng 6 

năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh không trái với ðiều 1 của Nghị quyết này vẫn 
tiếp tục triển khai thực hiện. 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ 
họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020./. 

 
  
 CHỦ TỊCH 

 
 

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

      Số: 192/NQ-HðND                        Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch ñầu tư công giai ñoạn 2016 - 2020  

và ñiều chỉnh kế hoạch vốn ñầu tư công năm 2020 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13  

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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Xét Tờ trình số 11528/TTr-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về ñiều chỉnh kế hoạch vốn ñầu tư công năm 2020; Báo cáo thẩm tra 
của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại 
kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 
ðiều 1. ðiều chỉnh, bổ sung kế hoạch ñầu tư công giai ñoạn 2016 - 2020 và  

ñiều chỉnh kế hoạch vốn ñầu tư công năm 2020 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý 
theo ñề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 11528/TTr-UBND ngày 21 
tháng 12 năm 2020. 

(Chi tiết tại phụ lục ñính kèm) 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện: 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020./. 

 CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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  HỘI ðỒNG NHÂN DÂN                                                                                                                                                                         Phụ lục số 01 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

BỔ SUNG KẾ HOẠCH ðẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ðOẠN 2016 - 2020 
Nguồn vốn: ngân sách tỉnh quản lý 

(Kèm theo Nghị quyết số: 192/NQ-HðND ngày 23 tháng 12  năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
ðVT: Triệu ñồng 

Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Năng 
lực 

thiết 
kế 

Quyết ñịnh ñầu tư; 
Qð phê duyệt chủ trương ñầu tư Kế hoạch 

ñầu tư 
công 

trung hạn 
giai ñoạn 
2016-2020 

ñã giao 

Bổ sung 
kế hoạch 

ñầu tư 
công 

trung hạn 
giai ñoạn 
2016-2020 

Kế hoạch 
ñầu tư 
công 

trung hạn 
giai ñoạn 
2016-2020 
sau ñiều 
chỉnh bổ 

sung 

Ghi 
chú Số Qð; 

ngày/tháng/năm 

Tổng 
số (tất 
cả các 
nguồn 
vốn) 

Tr.ñó: 
NSTW 

                        

  TỔNG CỘNG         849.950 765.000 769.228 10.000 779.228   
1  

ðê chắn sóng 
cảng Chân Mây  
 

P.Lộc  2016-2020 750m 62 ngày 23/3/2017 849.950 765.000 769.228 10.000 779.228   
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  HỘI ðỒNG NHÂN DÂN                                                                                                                                                                         Phụ lục số 02 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

ðIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ðẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh quản lý (Không bao gồm kế hoạch vốn kéo dài do Kho Bạc kiểm soát) 

(Kèm theo Nghị quyết số 192/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

ðơn vị: Triệu ñồng 

Số 
TT 

Danh mục dự án 
ðịa ñiểm 
xây dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh ñầu tư 

 
Kế hoạch 
năm 2020 

 
ðiều 
chỉnh 

Kế hoạch 
năm 2020 

Tăng (+) Giảm (-) Ghi chú Số Qð PD  
dự án; 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 
và khác 

                        
  TỔNG CỘNG       6.433.036 2.969.206 350.095,395 350.095,395 116.220,595 -116.220,595   
                        

  
Vốn ñầu tư theo 
tiêu chí 

          49.700,000 49.700,000 7.468,324 -7.468,324   

1 Dự án Thích ứng và 
chống chịu với biến 
ñổi khí hậu tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Qð,PV,PL  2018-2020 656 ngày 
26/3/2018 

7.235   2.000,000 1.592,550   -407,450 

ðối ứng 
ODA  

2 Dự án hiện ñại hóa 
ngành Lâm nghiệp và 
tăng cường tính 
chống chịu vùng ven 
biển (FMCR) 

tỉnh  2018-2023 1968 ngày 
20/12/2018 

443.569 12.000 2.000,000 1.400,000   -600,000 

  

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

P.Vang  2013-2015 2198 ngày 
28/10/2014 

178.170 29.000 2.800,000 1.803,792   -996,208 

Gð 1 là 
39,8 tỷ. 
Tñó 
NSTW  
29 tỷ 

4 Nâng cấp ñập La 
Tưng, xã A ðớt, 
huyện A Lưới 

A.Lưới 2015-2016 1988 ngày 
25/8/2016 
2466 ngày 
29/10/2018 

2.992   700,000 517,769   -182,231 
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Số 
TT 

Danh mục dự án 
ðịa ñiểm 
xây dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh ñầu tư 

 
Kế hoạch 
năm 2020 

 
ðiều 
chỉnh 

Kế hoạch 
năm 2020 

Tăng (+) Giảm (-) Ghi chú Số Qð PD  
dự án; 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 
và khác 

5 Kè chống sạt lở bờ 
biển khu vực xã 
Quảng Công, huyện 
Quảng ðiền 

Q.ðiền  2016-2020 2457 ngày 
30/10/2015 

274.633 130.000 10.000,000 13.000,000 3.000,000   

TTKLHT 

6 Kè chống sạt lở bờ 
sông Tả Trạch ñoạn 
từ chợ Hương Giang 
ñến cầu C9 

N.ðông  2016-2020 2494 ngày 
19/10/2016 

20.294   3.500,000 3.334,088   -165,912 

Hoàn 
thành 

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

H.Trà  2016-2020 2589 ngày 
27/10/2016 

17.766   2.700,000 2.694,508   -5,492 

  

8 Kè chống sạt lở bờ 
sông Bồ ñoạn qua 
thôn La Vân Thượng, 
xã Quảng Thọ 

Q.ðiền 2019-2020 2512 ngày 
30/10/2018 

13.000   4.500,000 3.856,846   -643,154 

  

9 Vận hành hồ chứa 
trong tình huống 
khẩn cấp và quản lý 
lũ hiệu quả bằng hệ 
thống thông tin quản 
lý thiên tai toàn diện 
do Chính phủ Nhật 
Bản tài trợ 

tỉnh 2018-2020 2160 ngày 
30/5/2017 

5.340   1.500,000 635,000   -865,000 

ðối ứng 
ODA  

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

Q.ðiền  2016-2020 2600 ngày 
28/10/2016 

38.079   4.500,000 3.678,590   -821,410 
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Số 
TT 

Danh mục dự án 
ðịa ñiểm 
xây dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh ñầu tư 

 
Kế hoạch 
năm 2020 

 
ðiều 
chỉnh 

Kế hoạch 
năm 2020 

Tăng (+) Giảm (-) Ghi chú Số Qð PD  
dự án; 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 
và khác 

11 Dự án sửa chữa và 
nâng cao an toàn 
ñập(WB8)-Tiểu dự 
án tỉnh Thừa Thiên 
Huế  

tỉnh  2019-2022 4638 ngày 
9/11/2015 
2118 ngày 
25/9/2018 

6.528   2.000,000 1.333,844   -666,156 

ðối ứng 
ODA là 
6,528 tỷ 
ñồng 

12 Nạo vét và xây dựng 
Kè hói ðốc Sơ-An 
Hòa 

Huế 2016-2020 2462 ngày 
29/10/2016 48.635   10.000,000 9.067,412   -932,588 

  

13 Cầu C9 xã Hương 
Hữu, huyện Nam 
ðông 

N.ðông  2016-2020 2117 ngày 
25/9/2018 2.257   500,000 494,277   -5,723 

Hoàn 
thành 

14 ðường giao thông 
thôn Liên Hiệp, xã 
Hương Lâm, huyện 
A Lưới 

A.Lưới  2016-2020 2055 ngày 
31/8/2016 

2.852   1.000,000 723,000   -277,000 

  

15 Cầu bắc qua sông 
Lợi Nông(nối từ 
ñường 26m khu nhà 
ở An ðông sang 
ñường 100 khu A, 
Khu ñô thị mới An 
Vân Dương) 

Huế  2016-2020 2568 ngày 
26/10/2016 
2496 ngày 
25/9/2020 100.085     4.468,324 4.468,324   

Hoàn ứng 
NS tỉnh 
4.468,324 
tr.ñ 

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

tỉnh  2019-2020   

52.800   2.000,000 1.100,000   -900,000 

  

B Vốn Chương trình 
mục tiêu 

      
    49.050,000 49.050,000 4.465,275 -4.465,275 

  

B.1 Giao ñầu năm           19.050,000 23.030,189 4.465,275 -485,086   
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Số 
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Danh mục dự án 
ðịa ñiểm 
xây dựng 

Th. gian 
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Quyết ñịnh ñầu tư 

 
Kế hoạch 
năm 2020 

 
ðiều 
chỉnh 

Kế hoạch 
năm 2020 

Tăng (+) Giảm (-) Ghi chú Số Qð PD  
dự án; 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 
và khác 

1 Xử lý triệt ñể ô 
nhiễm môi trường do 
rác thải sinh hoạt tại 
các khu vực trọng 
ñiểm trên ñịa bàn 
tỉnh  

tỉnh 2016-2020 2564 ngày 
30/10/2017 

85.790 40.500 15.000,000 19.465,275 4.465,275   

Tạm ứng 

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

Huế  2016-2020 2582 ngày 
27/10/2016 
1460 ngày 
18/6/2019 

44.645 25.000 50,000 35,778   -14,222 

  

3 ðường từ xã Hồng 
Trung ñến mốc 646, 
A Lưới 

A.Lưới  2016-2020 2458 ngày 
30/10/2015 
625 ngày 
30/3/2017 

123.000 123.000 4.000,000 3.529,136   -470,864 

Giai ñoạn 
1 là 22 tỷ 

B.2 Giao bổ sung      125.089 125.089 30.000,000 26.019,811 0,000 -3.980,189   

1 Phục hồi và tôn tạo 
Khu lưu niệm ñồng 
chí Tố Hữu 

Q.ðiền 2019-2020 155 ngày 
21/01/2019 
1103 ngày 
06/5/2019 

25.000 25.000 15.000,000 14.000,373   -999,627 

  

2 Kè chống sạt sở bờ 
biển ñoạn qua thôn 
An Dương, xã Phú 
Thuận, huện Phú 
Vang (ñoạn còn lại 
ñã triển khai thi công 
ñóng cọc, chưa gia 
cố phần mái) 

P.Vang  2015-2020 799 ngày 
28/3/2019 
1539 ngày 
26/6/2020 

100.089 100.089 15.000,000 12.019,438   -2.980,562 

  

C Cấp quyền sử dụng 
ñất     

    48.319,000 48.319,000 20.461,301 -20.461,301 
  

1 Nâng cấp, sủa chữa 
trạm bơm Phong Sơn, 
ðông Vinh, Chương-Bình, 
Vinh Phú thuộc huyện 
Quảng ðiền, Phong ðiền 

Qð-Pð  2016-2020 2408 ngày 
17/10/2017 

43.223   7.000,000 5.900,052   -1.099,948 
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Số 
TT 

Danh mục dự án 
ðịa ñiểm 
xây dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh ñầu tư 

 
Kế hoạch 
năm 2020 

 
ðiều 
chỉnh 

Kế hoạch 
năm 2020 

Tăng (+) Giảm (-) Ghi chú Số Qð PD  
dự án; 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 
và khác 

2 ðê chắn sóng cảng 
Chân Mây  

P.Lộc  2016-2020 62 ngày 
23/3/2017 

849.950 765.000   10.000,000 10.000,000   
TTKLHT 

3 
Dự án HTKT khu 
TðC Thủy Dương 
giai ñoạn 3 

H.thủy  2016-2020 
2496 ngày 
30/10/2015 

95.386   10.000,000 10.550,000 550,000   
TTKLHT 

4 

Hạ tầng kỹ thuật khu 
tái ñịnh cư TðC1 
thuộc khu A ñô thị 
mới An Vân Dương 

Huế  2011-2012 

625 ngày 
13/8/2011 
1478 ngày 
5/7/2018 

35.510   3.000,000 2.450,000   -550,000   

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

Huế-
H.Thủy 

 2016-2020 894 ngày 
29/4/2016 
513 ngày 
4/3/2019 

1.617.196 1.353.387 22.319,000 7.614,650   -14.704,350 

ðối ứng 
ODA 
263,8 tỷ 
ñồng 

6 Dự án cải tạo bãi 
chôn lấp số 2 Thủy 
Phương 

H.Thủy  2017-2020 2803 ngày 
01/12/2017 

9.984   3.500,000 0,000 0,000 -3.500,000   

  - Hạng mục: Nâng 
cấp xử lý hệ thống 
nước rỉ rác) 

H.Thủy  2017-2020  
9.984   3.500,000 0,000   -3.500,000 

  

7 Dự án Phát triển cơ 
sở hạ tầng du lịch hỗ 
trợ cho tăng trưởng 
toàn diện khu vực 
tiểu vùng Mê Công 
mở rộng-giai ñoạn 2, 
dự án thành phần tỉnh 
TTH 

tỉnh  2018-2020 2389 ngày 
25/10/2018 

36.238 36.238 2.500,000 1.892,997   -607,003 

  

8 Doanh trại Tiểu ñoàn 
huấn luyện cơ ñộng 
Bộ chỉ huy Bộ ñội 
Biên phòng tỉnh 

      

      9.911,301 9.911,301   

Hoàn ứng 
NS tỉnh 
9.911,301 
triệu ñồng 

D Xổ số kiến thiết           3.200,000 3.200,000 132,055 -132,055   
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ðịa ñiểm 
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KC-HT  

Quyết ñịnh ñầu tư 
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chỉnh 

Kế hoạch 
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Tăng (+) Giảm (-) Ghi chú Số Qð PD  
dự án; 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 
và khác 

I Giáo dục ñào tạo       42.687 0 3.200,000 3.200,000 132,055 -132,055   
1 Trường mầm non 

Họa Mi 2 
Q.ðiền 2019-2020 2499 ngày 

30/10/2018 
2.921   1.600,000 1.732,055 132,055   

Quyết toán 

2 Xây dựng nâng cấp 
Trường Cao ñẳng Y tế 
Huế 

Huế 2011- 2013 2297 ngày 
29/10/2015 
408 ngày 

19/02/2019 

39.766   1.600,000 1.467,945   -132,055 

Phần NS 
tỉnh 

E Ngân sách tỉnh bổ 
sung     

2.013.924 329.992 193.560,000 193.560,000 81.013,689 -81.013,689 
  

E.1 Vốn bổ sung     121.049 0 5.000,000 5.000,000 1.301,784 -1.301,784   

1 Trường MN Hương Sơ 
(gñ1), TP Huế 

Huế 2019-2020 3103 ngày 
03/12/2019 

20.964   5.000,000 3.698,216   -1.301,784 
  

2 Cầu bắc qua sông 
Lợi Nông (nối từ 
ñường 26m khu nhà 
ở An ðông sang 
ñường 100 khu A, 
Khu ñô thị mới An 
Vân Dương) 

Huế  2016-2020 2568 ngày 
26/10/2016 
2496 ngày 
25/9/2020 100.085     1.301,784 1.301,784   

Hoàn ứng 
NS tỉnh 
1.302 tr.ñ 

E.2 
Vốn ứng trước ngân 
sách tỉnh: 

      1.892.875 329.992 188.560,000 188.560,000 79.711,905 -79.711,905   

1 Các dự án Quy hoạch       1.710   1.710,000 1.351,617 0,000 -358,383   

 - QHPK xây dựng khu 
vực Cảnh Dương  

P.Lộc 2020-2021 1390 ngày 
10/6/2019 

       
1.710  

  1.710,000 1.351,617   -358,383 
  

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

      8.180 0 2.850,000 1.140,754   -1.709,246   

 - QHPK Phú Bài 4 Gð 2  H.Thủy     1.800   700,000 419,783   -280,217   
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Số 
TT 

Danh mục dự án 
ðịa ñiểm 
xây dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh ñầu tư 

 
Kế hoạch 
năm 2020 

 
ðiều 
chỉnh 

Kế hoạch 
năm 2020 

Tăng (+) Giảm (-) Ghi chú Số Qð PD  
dự án; 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 
và khác 

 - QHPKXD khu vực 
phía Nam trục trung 
tâm khu du lịch Lăng Cô  

P.Lộc     
1.620   650,000 620,971   -29,029 

  

 - QHPKXD Khu vực 
trung tâm tiếp vận 
hàng hóa và thương 
mại dịch vụ ñầu mối 

P.Lộc     

1.160   100,000 0,000   -100,000 

  

 - QHPKXD khu vực 
phía Bắc trục trung 
tâm Khu du lịch 
Lăng Cô ñến khu vực 
núi Giòn  

P.Lộc     

1.810   700,000 0,000   -700,000 

  

 - QHPK Khu ñô thị 
sinh thái Thanh Tiên, 
xã Phú Mậu-Phú 
Dương-Phú Thượng, 
huyện Phú Vang  

P.Vang     

1.790   700,000 100,000   -600,000 

  

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

Huế 2019-2020 545 ngày 
27/02/2020 120.134   80.000,000 71.692,760   -8.307,240 

  

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

Huế 2019-2020 546 ngày 
27/02/2020 130.699   44.000,000 31.162,964   -12.837,036 

  

5 

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

H.Thủy 2020-2022 
94 ngày 

18/01/2016 
     

73.477  
  40.000,000 0,000   -40.000,000   

6 
HT kỹ thuật khu tái 
ñịnh cư Hương Sơ, 
giai ñoạn 4 

Huế  2016-2020 

2498 ngày 
30/10/2015 
314 ngày 
15/2/2017 

   
114.411  

    9.500,000 9.500,000   Hoàn trả 
Quỹ PTð 
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Tổng mức ñầu tư 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 
và khác 

7 
Trường THPT 
Nguyễn Trường Tộ 
(giai ñoan 1) 

Huế  2018-2020 
2487 ngày 
30/10/2018 

21.403     1.900,000 1.900,000   TTKLHT 

8 
Trường THPT 
Hương Vinh (giai 
ñoạn 2) 

H.Trà  2016-2020 
2021 ngày 

26/10/2010 2292 
ngày 29/10/2015 

34.747     2.200,000 2.200,000   TTKLHT 

9 
Trường THPT A 
Lưới giai ñoạn 2 

A.Lưới  2016-2020 
2507 ngày 
27/10/2017 

28.071     1.200,000 1.200,000   TTKLHT 

10 
Trường THPT Thuận An 
(giai ñoạn 3)   

P.Vang 2016-2020 

640 ngày 
31/3/2016 
203 ngày 

24/01/2019 

21.949     700,000 700,000   TTKLHT 

11 
DA cải thiện  môi 
trường nước thành 
phố Huế  

Huế  2008-2020 

483 ngày 
25/2/2008 
1653 ngày 
12/8/2014 

659.983 329.992 0,000 24.500,000 24.500,000   
ðối ứng 
ODA 

12 

ðường mặt cắt 36m, 
nối từ ñường Nguyễn 
Lộ Trạch ñến ñường 
ra sông Phát Lát nối 
dài 

Huế  2016-2020 
1890 ngày 
18/9/2015 

42.402   8.000,000 0,000   -8.000,000   

13 Nhà khách Tỉnh ủy 
Thừa Thiên Huế 

Huế 2020-2022 1414 ngày 
16/6/2020 

43.000   8.000,000 1.000,000   -7.000,000 
  

14 Trường THCS Vinh 
Thanh 

P.Vang  2020-2021 2439 ngày 
29/10/2018 

5.700   4.000,000 2.500,000   -1.500,000 
  

15 

Hạ tầng kỹ thuật khu 
tái ñịnh cư TðC2 - 
ñô thị mới An Vân 
Dương 

Huế  2015-2017 

1932 ngày 
30/9/2014 
1700 ngày 
01/8/2018 

87.477     4.300,000 4.300,000   TTKLHT 

15 
Hạ tầng kỹ thuật khu 
dân cư phía Bắc 
Hương Sơ (khu vực 9) 

Huế 2021-2022   125.600     400,000 400,000   CBðT 
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Tổng mức ñầu tư 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 
và khác 

16 
Hạ tầng kỹ thuật khu 
dân cư phía Bắc 
Hương Sơ (khu vực 10) 

Huế 2021-2022   137.000     400,000 400,000   CBðT 

17 
Hạ tầng KT khu nhà 
biệt thự trục ñường 
QL IA-Lăng Tự ðức 

H.Thủy  2008-2013 

499 ngày 
12/02/2007 
1604 ngày 
17/7/2017 

42.117     1.000,000 1.000,000   TTKLHT 

18 
Dự án HTKT khu 
TðC Thủy Thanh 
giai ñoạn 3. 

H.Thủy  2016-2020 
2497 ngày 
30/10/2015 

99.429     1.700,000 1.700,000   TTKLHT 

19 
Dự án HTKT khu 
TðC Thủy Dương 
giai ñoạn 3. 

H.Thủy  2016-2020 
2496 ngày 
30/10/2015 

95.386     200,000 200,000   TTKLHT 

20 

ðường nối từ ñường 
Phạm Văn ðồng ñến 
ñường Thủy Dương - 
Thuận An 

            10.000,000 10.000,000   
Hoàn ứng 
NS tỉnh 
10.000 tr.ñ 

21 
Dự án HTKT khu 
TðC Thủy Thanh 
giai ñoạn 3. 

            10.000,000 10.000,000   
Hoàn ứng 
NS tỉnh 
10.000 tr.ñ 

22 
Cải tạo bãi chôn lấp 
số 2 Thủy Phương 

            11.711,905 11.711,905   

Hoàn ứng 
NS tỉnh 
11.771,905 
tr.ñ 

F 

Kéo dài thời gian 
thực hiện và giải 
ngân kế hoạch vốn 
ñầu tư nguồn NSðP 
năm 2019 sang năm 
2020 

      96.179 0 6.266,395 6.266,395 2.679,951 -2.679,951   

I 
Theo Qð số 
911/Qð-UBND 
ngày 08/04/2020 

      0 0 965,142 965,142 174,476 -174,476   
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I.1 Vốn ñầu tư theo tiêu chí           3.332,421 3.332,421 2.012,533 -2.012,533   

1 
ðường Quang Trung 
(giai ñoạn 1) 

H.thủy  2010-2012 1949 ngày 
18/10/2010 

44.596   3.332,421 1.319,888   -2.012,533   

2 
Hạ tầng kỹ thuật khu 
nghĩa trang xã Thủy Phù 
(giai ñoạn 1) 

H.Thủy 2019-2020 2521 ngày 
30/10/2018 9.971     1.200,936 1.200,936   TTKLHT 

3 

Kè chống sạt lở bờ 
sông Tả Trạch ñoạn 
qua thôn Hạ, xã 
Dương Hoà, thị xã 
Hương Thủy 

H.Thủy 2015-2016 2437 ngày 
30/10/2015 
123 ngày 

15/01/2018 
4.378     811,597 811,597   TTKLHT 

I.2 Ngân sách tỉnh bổ sung     
 

    1.968,832 1.968,832 492,942 -492,942   

1 

Doanh trại Tiểu ñoàn 
huấn luyện cơ ñộng 
Bộ chỉ huy Bộ ñội 
Biên phòng tỉnh. 

H.Trà  2018-2020 2524 ngày 
28/10/2017 

26.900   1.968,832 1.475,890   -492,942   

2 
Cải tạo, nâng cấp 
doanh trại ñồn Biên 
phòng Vinh Hiền 

P.Lộc 
2019-2021 2448 ngày 

29/10/2018 10.334     492,942 492,942   TTKLHT 

I.3 
Sự nghiệp xây dựng 
cơ bản  

          965,142 965,142 174,476 -174,476   

1 

Bảo tồn, tu bổ và 
phát huy giá trị di 
tích Hổ Quyền (giai 
ñoạn 1) 

Huế         790,666 965,142 174,476   
Chi trả BT 
GPMB 

2 Chuẩn bị ñầu tư           174,476 0,000   -174,476   

 - 
Bảo tồn, tu bổ tổng thể 
di tích ðiện Thái Hòa 

Huế         100,000 0,000   -100,000   

 - 
Tu bổ, phục hồi và 
tôn tạo di tích ðiện 
Cần Chánh 

Huế         74,476 0,000   -74,476   
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  HỘI ðỒNG NHÂN DÂN                                                                                                                                                                         Phụ lục số 03 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

BỔ SUNG KẾ HOẠCH ðẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 
Nguồn vốn: Vốn Sự nghiệp di tích 

(Kèm theo Nghị quyết số 192/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

ðVT: Triệu ñồng 

Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Kế hoạch 
trung hạn 
giai ñoạn 
2016-2020  

ñã giao 

Vốn bố trí ñến nay 

Bổ sung kế 
hoạch vốn 
năm 2020 

Ghi 
chú 

Số Qð phê duyệt 
DA; 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng số 
Tr.ñó:  

Năm 2020 
Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 

            
 TỔNG CỘNG    689.504 13.000 253.870,000 184.156,914 21.664,946 12.500,000  
            
            

1 Tu bổ  và phát huy giá 
trị tổng thể di tích lăng 
vua Gia Long (phần 
còn lại) 

H.Trà  2016-2020 2561 ngày 
26/10/2016 
1461 ngày 
18/6/2019 

91.497 13.000 63.000,000 44.318,000 6.000,000 3.000,000   

2 Bảo tồn, tu bổ hệ 
thống tường và cổng 
Tử Cấm Thành (giai 
ñoạn 1) 

Huế  2016-2020 2565 ngày 
26/10/2016 

49.036   45.000,000 26.511,243 2.001,243 2.000,000   

3 Bảo tồn, tu bổ và phục 
hồi lăng Dục ðức 
(hạng mục: khu Tẩm 
ñiện, khu lăng mộ) 

Huế  2016-2020 2563 ngày 
26/10/2016 

51.337   45.000,000 36.520,000 6.000,000 5.000,000   

4 Dự án Bảo tồn, tu bổ và 
tôn tạo hệ thống kinh 
thành Huế (hợp phần tu 
bổ, tôn tạo và ðB, 
GPMB và tái ñịnh cư) 

Huế  2016-2020 1918 ngày 
14/9/2011 
334 ngày 

01/02/2019 

497.634 0 100.870,000 76.807,671 7.663,703 2.500,000   

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

Huế    497.634   100.870,000 76.807,671 7.663,703 2.500,000   
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 193/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 
Hệ số ñiều chỉnh giá ñất năm 2021 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13 

 

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 ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Nghị ñịnh 44/2014/Nð-Cp ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 

ñịnh về giá ñất; 
Căn cứ Nghị ñịnh 45/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 

ñịnh về thu tiền sử dụng ñất; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy ñịnh về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 135/2016/Nð-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất, thu 
tiền thuê ñất, thuê mặt nước;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số Nghị ñịnh quy ñịnh thi hành Luật ðất ñai; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 123/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của 
Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh quy ñịnh về thu tiền sử 
dụng ñất, thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 35/2017/Nð-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất, thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, 
khu công nghệ cao; 

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ 
Tài chính về hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 45/2014/Nð-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2014 của Chính Phủ quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 47/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất; 

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 
của Chính phủ quy ñịnh thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước; 
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Căn cứ Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn một số ðiều của Nghị ñịnh số 35/2017/Nð-CP ngày 03 
tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất, thu tiền 
thuê ñất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao, 

Căn cứ Nghị quyết số 23/2019/NQ-HðND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh về Quy ñịnh Bảng giá các loại ñất ñịnh kỳ 05 năm (2020 - 2024) 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, 

Xét Tờ trình số 11456/TTr-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Nghị quyết thông qua hệ số ñiều chỉnh giá ñất 
năm 2021 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách 
và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy ñịnh Hệ số ñiều chỉnh giá ñất 
năm 2021 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá VII, Kỳ 
họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020./. 

  
  CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 

 
 
 

 



100 CÔNG BÁO/Số 04+05/Ngày 12-01-2021

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

   

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

   

 
 

QUY ðỊNH 
Hệ số ñiều chỉnh giá ñất năm 2021 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 193/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 năm 2020 
 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

1. Phạm vi ñiều chỉnh: 

a) Các trường hợp quy ñịnh tại các ðiểm a, b, c và d Khoản 4 ðiều 114, Khoản 
2 ðiều 172 và Khoản 3 ðiều 189 của Luật ðất ñai mà thửa ñất hoặc khu ñất của dự 
án có giá trị (tính theo giá ñất trong bảng giá ñất) dưới 30 tỷ ñồng tại ñịa bàn khu 
kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và dưới 20 tỷ ñồng ñối với các khu vực còn lại; ñối với 
trường hợp thuê ñất thu tiền hàng năm mà phải xác ñịnh lại ñơn giá thuê ñất ñể ñiều 
chỉnh cho chu kỳ tiếp theo; 

b) Giá ñất khi nhà nước giao ñất tại các Khoản 2 và 4 ðiều 6, Khoản 5 ðiều 7 
Nghị ñịnh số 47/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy ñịnh về 
bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất mà thửa ñất hoặc khu ñất có 
giá trị (tính theo giá ñất trong bảng giá ñất) dưới 20 tỷ ñồng; 

2. ðối tượng áp dụng: 

a) Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ñất ñai; cơ quan có chức 
năng xác ñịnh giá ñất cụ thể bằng phương pháp hệ số; 

b) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

ðiều 2. Phân loại nhóm ñối tượng áp dụng 

Hệ số ñiều chỉnh giá ñất năm 2021 ñược áp dụng tùy theo nhóm ñối tượng khác 
nhau cụ thể như sau: 

1. Nhóm 1:  

a) Tính tiền sử dụng ñất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng ñất của hộ gia 
ñình, cá nhân ñối với phần diện tích ñất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục ñích sử 
dụng ñất từ ñất nông nghiệp, ñất phi nông nghiệp không phải là ñất ở sang ñất ở ñối với 
phần diện tích vượt hạn mức giao ñất ở cho hộ gia ñình, cá nhân. Tính tiền thuê ñất ñối 
với ñất nông nghiệp vượt hạn mức giao ñất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng 
ñất nông nghiệp của hộ gia ñình, cá nhân; 

b) Tính tiền sử dụng ñất khi Nhà nước giao ñất cho hộ gia ñình, cá nhân có thu tiền 
sử dụng ñất không thông qua hình thức ñấu giá quyền sử dụng ñất trừ các trường hợp 
ñược giao ñất theo Khoản 2 và 4 ðiều 6, Khoản 5 ðiều 7 Nghị ñịnh số 47/2014/Nð-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư khi 
Nhà nước thu hồi ñất; 
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2. Nhóm 2:  

a) Tính tiền sử dụng ñất khi Nhà nước giao ñất có thu tiền sử dụng ñất không thông 
qua hình thức ñấu giá quyền sử dụng ñất, công nhận quyền sử dụng ñất, cho phép 
chuyển mục ñích sử dụng ñất ñối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng ñất; 

b) Tính tiền thuê ñất ñối với trường hợp Nhà nước cho thuê ñất trả tiền hàng 
năm không thông qua hình thức ñấu giá quyền sử dụng ñất;  

c) Thuê ñất thu tiền hàng năm mà phải xác ñịnh lại ñơn giá thuê ñất ñể ñiều 
chỉnh cho chu kỳ tiếp theo mà giá ñất chu kỳ trước xác ñịnh theo giá ñất quy ñịnh tại 
bảng giá ñất; 

d) Tính tiền thuê ñất ñối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa 
ñược Nhà nước cho thuê ñất trả tiền thuê ñất hàng năm. 

3. Nhóm 3:  

a) Tính tiền thuê ñất ñối với trường hợp Nhà nước cho thuê ñất trả tiền một lần 
cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức ñấu giá quyền sử dụng ñất;  

b) Tính giá trị quyền sử dụng ñất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà 
doanh nghiệp cổ phần sử dụng ñất thuộc trường hợp Nhà nước giao ñất có thu tiền sử 
dụng ñất, cho thuê ñất trả tiền thuê ñất một lần cho cả thời gian thuê; 

c) Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia ñình, cá 
nhân, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài 
ñang ñược Nhà nước cho thuê ñất trả tiền thuê ñất hàng năm ñược chuyển sang thuê 
ñất trả tiền thuê ñất một lần cho cả thời gian thuê và phải xác ñịnh lại giá ñất cụ thể ñể 
tính tiền thuê ñất tại thời ñiểm có quyết ñịnh cho phép chuyển sang thuê ñất theo hình 
thức trả tiền thuê ñất một lần cho cả thời gian thuê theo quy ñịnh của Luật ðất ñai; 

d) Người mua tài sản ñược Nhà nước tiếp tục cho thuê ñất trong thời hạn sử 
dụng ñất còn lại theo giá ñất cụ thể, sử dụng ñất ñúng mục ñích ñã ñược xác ñịnh 
trong dự án; 

e) Thuê ñất thu tiền hàng năm mà phải xác ñịnh lại ñơn giá thuê ñất ñể ñiều chỉnh 
cho chu kỳ tiếp theo mà giá ñất chu kỳ trước ñược xác ñịnh theo giá ñất cụ thể; 

g) Gia hạn thời gian thuê ñất cho các ñối tượng ñang thuê thuộc trường hợp phải 
nộp tiền thuê ñất; 

h) Giá ñất khi nhà nước giao ñất tại các Khoản 2 và 4 ðiều 6 Nghị ñịnh số 
47/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy ñịnh về bồi thường, 
hỗ trợ tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất mà thửa ñất hoặc khu ñất có giá trị (tính 
theo giá ñất trong bảng giá ñất) dưới 20 tỷ ñồng. 
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ðiều 3. Hệ số ñiều chỉnh giá ñất 

TT ðường phố, khu vực, ðịa bàn Hệ số ñiều chỉnh giá ñất 

  
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 

I Thành phố Huế       

1 ðường phố loại 1, 2        1,15         1,20      1,20 

2 ðường phố loại 3        1,10         1,15       1,20  

3 ðường phố còn lại        1,05         1,10       1,15  

II Thị xã Hương Thủy     

1 
Các phường Phú Bài, Thủy Châu, Thủy Lương, Thủy 
Dương, Thủy Phương  

      

1.1 ðường phố loại 1, 2, 3, 4, 5        1,10         1,15         1,20  

2 
Các xã Dương Hòa, Phú Sơn và các thôn: Tân Ba, Võ 
Xã, Vĩ Dạ của xã Thủy Bằng 

1,00          1,00  1,00  

3 
Các xã: Thủy Bằng, Thủy Thanh, Thủy Vân, Thủy 
Phù, Thủy Tân trừ các thôn: Tân Ba, Võ Xá, Vĩ Dạ 
của xã Thủy Bằng 

        1,05        1,10  1,15  

III Thị xã Hương Trà        

1 ðường phố tại các phường        

1.1 ðường phố loại 1, 2       1,20        1,30        1,40  

1.2 ðường phố loại 3, 4       1,15        1,25        1,30  

1.3 Các tuyến ñường còn lại       1,10        1,15        1,20  

3 Xã Hương Vinh       1,15        1,25        1,30  

4 Các xã còn lại       1,10        1,15        1,20  

IV Huyện Quảng ðiền        

1 Khu vực Thị trấn Sịa        

1.1 Các tuyến ñường loại 1, 2, 3 và các tuyến ñường còn lại        1,05         1,10         1,10 

2 Khu vực nông thôn    

2.1 Các xã trên ñịa bàn huyện        1,05         1,10        1,10 

V Huyện Phú Vang       

1 Thị trấn Thuận An       

1.1 ðường phố loại 1, 2        1,05         1,10         1,20  

1.2 ðường phố còn lại         1,00         1,05         1,10  

2 Thị trấn Phú ða       

2.1 ðường phố loại 1, 2        1,05         1,05         1,10  

2.2 ðường phố loại 3, 4 và các ñường phố còn lại        1,00         1,00         1,05  

3 Khu vực nông thôn       

3.1 Xã Phú Thượng         1,10         1,20         1,30  

3.2 Các xã: Phú Dương, Phú Mỹ, Phú Thuận, Vinh Thanh 1,05  1,10  1,20  

3.3 Các xã còn lại        1,00         1,05        1,10  
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VI Huyện Phong ðiền        

1 Thị trấn Phong ðiền       

1.1 ðường phố loại 1, 2        1,15         1,20         1,30  

1.2 ðường phố loại 3, 4 và các ñường phố còn lại        1,10         1,15         1,25  

2 Khu vực nông thôn       

2.1 Các xã: Phong An, Phong Hiền, ðiền Lộc        

2.1.1 
Tuyến Tỉnh lộ 11A, Tỉnh lộ 11B, Tỉnh lộ 11C, ñường 
tránh chợ An Lỗ ñi Tỉnh lộ 11C, Quốc lộ 49B 

1,10  1,15  1,25  

2.1.2 Khu vực còn lại        1,05         1,10         1,20  

2.2 

Các xã: Phong Sơn, Phong Xuân,  Phong Mỹ,  Phong 
Thu,  Phong Hòa,  Phong Bình,  Phong Chương, ðiền 
Môn, ðiền Hương, ðiền Lộc, ðiền Hòa, ðiền Hải, 
Phong Hải. 

1,05  1,10  1,20  

3 
Tuyến Quốc lộ 1A qua các xã: Phong An, Phong 
Hiền, Phong Thu 

        1,15          1,20   1,30  

VII Huyện Phú Lộc       

1 Thị trấn Phú Lộc và Thị trấn Lăng Cô       

1.1 ðường phố loại 1, 2        1,15         1,20         1,20  

1.2 ðường phố còn lại         1,10         1,15         1,15  

2 Khu vực nông thôn       

2.1 Các xã Lộc Bổn, Lộc Sơn, Lộc An, Vinh Hưng     

2.1.1 
Khu vực 1, 2 tuyến Tỉnh lộ 14B (ñoạn từ ngã ba La 
Sơn ñến hết ranh giới trường Thế Hệ Mới và tuyến 
Quốc lộ 49B (tại xã Vinh Hưng) 

       1,15         1,20         1,20  

2.1.2 
Tuyến Tỉnh lộ 14B: (ðoạn từ trường Thế Hệ Mới ñến 
giáp ranh giới xã Lộc Bổn và từ ranh xã Lộc Bổn ñến 
giáp ranh xã Xuân Lộc) và Khu vực còn lại 

       1,10         1,15         1,15  

2.3 
Các xã Lộc ðiền, Lộc Hòa, Xuân Lộc, Lộc Trì, Lộc 
Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh, Lộc Bình, Vinh Hiền, 
Giang Hải, Vinh Mỹ 

      

2.3.1 Khu vực 1, 2        1,10         1,15         1,15  

2.3.2 Khu vực còn lại         1,05         1,10         1,10  

2.4 ðối với tuyến Quốc lộ 1A qua các xã        1,15         1,20         1,20  

2.5 

ðối với tuyến Quốc lộ 49B qua các xã (trừ xã Vinh 
Hưng), tuyến Tỉnh lộ 14B qua xã Xuân Lộc: ñoạn 1 
(từ ranh giới xã Lộc Bổn ñến Km 9+421m ñến ranh 
giới xã Hương Phú); ñoạn 2 (từ Km 9+421m ñến Km 
10+652m (ñường cong cũ)), Các tuyến ñường liên xã 
trong khu vực xã Lộc Thủy – Lộc Tiến – Lộc Vĩnh, 
ðường ven biển Cảnh Dương (từ nhà ông Kỳ ñến Hết 
ñường bê tông ra biển), ðường ven biển Cảnh Dương 
(từ ñường ven sông Thừa Lưu ñến ñường Cảng Chân 
Mây) 

       
1,10  

       
1,15  

      
 1,15  
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2.6 
ðối với Tỉnh lộ 21 ñoạn qua các xã Vinh Hiền, Giang Hải, 
Vinh Mỹ, Vinh Hưng 

        1,05          1,10  1,10  

VIII Huyện Nam ðông       

1 ðường phố thuộc Thị trấn Khe Tre        1,05         1,10         1,15  

2 Các xã        1,00         1,05         1,10  

IX Huyện A Lưới        

1 Thị trấn A Lưới       

1.1 ðường phố loại 1, 2, 3  1,05   1,10   1,15  

1.2 Các ñường phố còn lại  1,00   1,05   1,10  

2 Các xã: A Ngo, Sơn Thủy  1,05   1,10   1,15  

3 Các xã còn lại  1,00   1,05   1,10  
 

ðiều 4. ðối với ñất tại các khu quy hoạch, khu ñô thị mới trong khu vực ñô thị 

Việc xác ñịnh hệ số ñiều chỉnh giá ñất dựa trên cơ sở tương ñương giữa giá ñất ở tại 
các khu quy hoạch, khu ñô thị mới và giá ñất ở ñô thị quy ñịnh tại Bảng giá ñất 5 năm 
(2020-2024) của Ủy ban nhân dân tỉnh ñể xác ñịnh loại ñường tương ứng. 

Trường hợp giá ñất ở tại khu quy hoạch, khu ñô thị mới có giá ñất ở tương ứng với 2 
loại ñường phố, thì xác ñịnh hệ số ñiều chỉnh theo loại ñường phố thấp hơn. 

ðiều 5. ðối với khu ñất, thửa ñất bị hạn chế chiều cao, mật ñộ xây dựng, hạn chế 
về mặt quy hoạch 

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh chi tiết ñảm bảo Hệ số ñiều chỉnh giá ñất 
không ñược thấp hơn hệ số 1,0. 

ðiều 6. ðối với trường hợp xác ñịnh giá ñất khởi ñiểm ñể bán ñấu giá quyền sử 
dụng ñất, quyền thuê ñất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê ñối với trường hợp 
diện tích tính thu tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất của thửa ñất hoặc khu ñất ñấu giá có 
giá trị (tính theo giá ñất trong bảng giá ñất) dưới 30 tỷ ñồng tại ñịa bàn khu kinh tế 
Chân Mây - Lăng Cô và dưới 20 tỷ ñồng ñối với các khu vực còn lại; giá khởi ñiểm 
ñể ñấu giá quyền thuê ñất trả tiền thuê hàng năm 

Mức giá khởi ñiểm bán ñấu giá ñược xác ñịnh theo Hệ số ñiều chỉnh giá ñất thực 
tế ñối với từng trường hợp cụ thể tại thời ñiểm bán ñấu giá nhưng không thấp hơn hệ 
số ñiều chỉnh giá ñất của nhóm 3 ðiều 3 quy ñịnh này. 

ðiều 7. Hệ số ñiều chỉnh ñối với các ñối tượng thuộc ñược giao ñất theo Khoản 5 
ðiều 7 Nghị ñịnh số 47/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ  

Áp dụng hệ số theo nhóm 3 ðiều 3 quy ñịnh này cộng (+) thêm 0,05. 
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Các nội dung khác về thu tiền sử dụng ñất, thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước thực 
hiện theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 45/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ  quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất, Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy ñịnh về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước, 
Nghị ñịnh số 135/2016/Nð-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất, thu tiền thuê ñất, 
thuê mặt nước, Nghị ñịnh số 123/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh về thu tiền sử dụng ñất, thu tiền thuê ñất, 
thuê mặt nước và các quy ñịnh hiện hành./. 

    CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 194/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về Chấp thuận chủ trương ñầu tư dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai ñoạn 2, 

thuộc Khu B - ðô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế  
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13 

 
 

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 Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 99/2015-Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 
Quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở; 

Xét Tờ trình số 10971/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc Chấp thuận chủ trương ñầu tư dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai ñoạn 2, 
thuộc Khu B - ðô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của 
Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Chấp thuận chủ trương ñầu tư dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai ñoạn 2, 
thuộc Khu B - ðô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế theo ñề xuất của Ủy ban 
nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 10971/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020.   

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020./. 

 

 
CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 195/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 
 

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

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13 

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

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

Xét Tờ trình số 10840/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc xem xét quyết ñịnh chủ trương chuyển mục ñích sử dụng rừng 
sang mục ñích khác; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo 
luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 ðiều 1. Thống nhất chủ trương cho phép chuyển mục ñích sử dụng rừng sang 
mục ñích khác ñể thực hiện 02 dự án (chi tiết tại Phụ lục ñính kèm). 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020./. 
   

CHỦ TỊCH 
 
 

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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 195/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

TT Tên công trình, dự án  ðịa ñiểm 

Quy mô 
diện 
tích 

khoảng  
(ha) 

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

Phân theo loại rừng Phân theo hiện trạng 

Tổng  
Rừng 
trồng 

Rừng 
tự 

nhiên 
Phòng hộ  Sản xuất 

1 
Khai thác khoáng sản ñất làm vật liệu san lấp 
tại khu vực ñồi Trốc Voi 2 

Phường Thủy 
Phương, thị xã 
Hương Thủy 

9,20 8,67 8,67     8,67 

2 
Khai thác ñá granite làm vật liệu xây dựng 
thông thường 

Xã Hương 
Bình, thị xã 
Hương Trà 

9,37 9,37 9,37     9,37 

  Tổng    18,57 18,04 18,04     18,04 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 196/NQ-HðND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2020 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới và ñổi tên gọi 
các tổ dân phố của thành phố Huế 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
KHOÁ VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 13 

 

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 Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt ñộng của thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 
tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt ñộng 
của thôn, tổ dân phố; 

Xét Tờ trình số 11455/TTr-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới và ñổi tên gọi các tổ dân phố 
của thành phố Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và ý kiến thảo luận của các 
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Thông qua phương án sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới và ñổi tên gọi 
các tổ dân phố của thành phố Huế. 

Tên gọi, quy mô số hộ gia ñình, số nhân khẩu của các tổ dân phố sau khi sắp 
xếp, sáp nhập, thành lập mới và ñổi tên gọi ñược thể hiện ở phụ lục kèm theo. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2020./. 
 
 CHỦ TỊCH 

 

 

 Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 
VỀ VIỆC SẮP XẾP, SÁP NHẬP, THÀNH LẬP MỚI VÀ ðỔI TÊN GỌI 

CÁC TỔ DÂN PHỐ CỦA THÀNH PHỐ HUẾ 
(Kèm theo Nghị quyết số 196/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 năm 2020  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

1. Phường An Hòa 
- Sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố 3 gồm 229 hộ vào tổ dân phố 1. Sau khi sáp nhập, 

tổ dân phố 1 có 544 hộ, 2.086 nhân khẩu. 
- Sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố 4 gồm 182 hộ vào tổ dân phố 5. Sau khi sáp nhập, 

tổ dân phố 5 có 499 hộ, 1.976 nhân khẩu. 
- Sắp xếp, sáp nhập một phần tổ dân phố 7 gồm 78 hộ vào tổ dân phố 8. Sau khi 

sáp nhập, tổ dân phố 8 có 301 hộ, 1.231 nhân khẩu.  
- Sau khi sắp xếp, tổ dân phố 7 còn 310 hộ, 1.251 nhân khẩu. 
- Sắp xếp, sáp nhập một phần tổ dân phố 9 gồm 52 hộ vào tổ dân phố 11. Sau 

khi sáp nhập, tổ dân phố 11 có 302 hộ, 1.211 nhân khẩu. 
- Sau khi sắp xếp, tổ dân phố 9 còn 319 hộ, 1.257 nhân khẩu. 
- Các tổ dân phố 6, tổ dân phố 12 và tổ dân phố 13 giữ nguyên theo hiện nay.  
Sau khi sắp xếp, sáp nhập và ñổi tên gọi, phường An Hòa còn 09 tổ dân phố, 

gồm: Tổ dân phố 1, tổ dân phố 5, tổ dân phố 6, tổ dân phố 7, tổ dân phố 8, tổ dân phố 9, 
tổ dân phố 11, tổ dân phố 12 và tổ dân phố 13; giảm 02 tổ dân phố so với hiện nay. 

2. Phường Thuỷ Biều 
- Sắp xếp, sáp nhập 224 hộ của tổ dân phố 1 và 223 hộ của tổ dân phố 3, ñể 

thành lập tổ dân phố mới có tên gọi là tổ dân phố Long Thọ có 447 hộ, 1.685 nhân khẩu.  
- Sắp xếp, sáp nhập 224 hộ của tổ dân phố 4 và 216 hộ của tổ dân phố 6, ñể 

thành lập tổ dân phố mới có tên gọi là tổ dân phố ðông Phước 2 có 440 hộ, 1.617 
nhân khẩu. 

- Sắp xếp, sáp nhập 213 hộ của tổ dân phố 7 và 215 hộ của tổ dân phố 8, ñể 
thành lập tổ dân phố mới có tên gọi là tổ dân phố ðông Phước 1 có 428 hộ, 1.594 
nhân khẩu. 

- Sắp xếp, sáp nhập 201 hộ của tổ dân phố 10 và 190 hộ của tổ dân phố 12, ñể 
thành lập tổ dân phố mới có tên gọi là tổ dân phố Lương Quán có 391 hộ, 1.700 nhân khẩu. 

- Sắp xếp, sáp nhập 226 hộ của tổ dân phố 13 và 230 hộ của tổ dân phố 15, ñể 
thành lập tổ dân phố mới có tên gọi là tổ dân phố Trung Thượng có 456 hộ, 1.858 
nhân khẩu. 

- ðổi tên tổ dân phố 16 thành tổ dân phố Trường Sơn có 302 hộ, 1.250 nhân khẩu. 
- ðổi tên tổ dân phố 18 thành tổ dân phố Trường ðá có 295 hộ, 921 nhân khẩu. 
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Sau khi sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới và ñổi tên gọi, phường Thuỷ Biều còn 
07 tổ dân phố, gồm: Tổ dân phố Long Thọ, tổ dân phố ðông Phước 2, tổ dân phố 
ðông Phước 1, tổ dân phố Lương Quán, tổ dân phố Trung Thượng, tổ dân phố 
Trường Sơn và tổ dân phố Trường ðá; giảm 05 tổ dân phố so với hiện nay. 
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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 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3393/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2020 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch  
Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 

Xét Tờ trình số 98/TTr-HðND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân thành phố Huế về việc ñề nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 
chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1603/TTr-SNV ngày 30 
tháng 12 năm 2020. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố Huế, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông Châu Văn Lộc, do nghỉ hưu 
theo chế ñộ. 

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

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch 
Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế và ông Châu Văn Lộc 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 
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     ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

      
Số: 3406/Qð-UBND 

 
Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng  12 năm 2020 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm  
khoa học và công nghệ của tỉnh năm 2020 (ñợt 2) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

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 ý kiến chỉ ñạo của Chủ tịch UBND tỉnh về danh mục nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ năm 2020 (ñợt 2); 

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu ñánh giá của thành viên Hội ñồng khoa học và 
công nghệ cấp tỉnh xác ñịnh danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh 
năm 2020 (ñợt 2); 

 Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số    
1696/SKHCN-QLKH ngày 30 tháng 12 năm 2020. 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học và công nghệ 
năm 2020 (ñợt 2) (Danh mục kèm theo). 

ðiều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực 
hiện các nhiệm vụ ñã phê duyệt theo ñúng các quy ñịnh về quản lý khoa học và công 
nghệ hiện hành. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Khoa học và 
Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư; Giám ñốc Quỹ Phát triển khoa học và 
công nghệ; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 
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DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - THỬ NGHIỆM  
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

NĂM 2020 (ðỢT 2) 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 3406/Qð-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh ) 
 

* NHIỆM VỤ KHCN CẤP TỈNH THEO PHƯƠNG THỨC TUYỂN CHỌN 
 

1. ðề tài: Nghiên cứu ñề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực ñáp ứng 
nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 
2021-2025 và ñịnh hướng năm 2030 

Mục tiêu ñịnh hướng:  

- ðánh giá ñược thực trạng về nguồn nhân lực, ñặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng 
cao tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2016-2020 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. 

- Dự báo nhu cầu về nguồn nhân lực, ưu tiên nguồn nhân lực chất lượng cao trong 
giai ñoạn hiện nay (trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội). 

- ðề xuất các ñịnh hướng, giải pháp phát triển nguồn nhân lực ñáp ứng nhu cầu 
nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 
2021-2025 và ñịnh hướng ñến năm 2030. 

- Có ñược cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Sản phẩm dự kiến:  

- Bộ số liệu ñiều tra.  

- Cơ sở dữ liệu về nguồn nhân lực (trong ñó có bộ số liệu dự báo nhu cầu nguồn 
nhân lực giai ñoạn 2021-2025 và ñịnh hướng ñến năm 2030 cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội, 
chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao) tỉnh Thừa Thiên Huế.  

- Báo cáo ñánh giá thực trạng về nguồn nhân lực, ñặc biệt là nguồn nhân lực 
chất lượng cao tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2016-2020 trên tất cả các lĩnh vực 
kinh tế - xã hội. 

- ðề xuất các ñịnh hướng, giải pháp phát triển nguồn nhân lực ñáp ứng nhu cầu 
nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 
2021-2025 và ñịnh hướng ñến năm 2030. 

- Báo cáo khoa học tổng kết và báo cáo tóm tắt tổng kết ñề tài. 

- Bài báo khoa học ñăng trên tạp chí chuyên ngành. 

 

* NHIỆM VỤ KHCN CẤP TỈNH THEO PHƯƠNG THỨC GIAO TRỰC TIẾP 
 

2. Dự án: Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình liên kết 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao từ cây atiso ñỏ tại Phong ðiền, 
Thừa Thiên Huế. 

ðơn vị chủ trì: Trường ðại học Nông lâm, ðại học Huế 
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Mục tiêu ñịnh hướng:  
- ðánh giá ñược thực trạng sản xuất, chế biến và tiêu thụ atiso ñỏ tại huyện 

Phong ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế.  
- Hoàn thiện quy trình sản xuất giống aitso ñỏ. 
- Xây dựng thành công mô hình trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến sản 

phẩm atiso ñỏ ñạt tiêu chuẩn VietGap. 

Sản phẩm dự kiến:  
- Báo cáo về thực trạng trồng, chế biến và tiêu thụ atiso và ñề xuất các giải pháp 

kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân trồng cây atiso ñỏ tại ñịa phương. 
- Hoàn thiện 06 quy trình kỹ thuật, công nghệ phù hợp ở ñịa phương và có thể 

chuyển giao cho ñịa phương khác: (1) Quy trình sản xuất giống atiso ñỏ; (2) Quy 
trình kỹ thuật trồng, chăm sóc atiso ñỏ, (3) Quy trình kỹ thuật chế biến mứt atiso ñỏ 
sấy dẻo, (4) Quy trình kỹ thuật chế biến trà hòa tan atiso ñỏ, (5) Quy trình kỹ thuật 
chế biến siro atiso ñỏ cô ñặc chân không, (6) Quy trình kỹ thuật chế biến nước giải khát 
atiso ñỏ.  

- Mô trình trồng, chăm sóc cây atiso ñỏ ñạt tiêu chuẩn VietGap với quy mô 05 ha.  
- Mô hình chế biến sản phẩm nước giải khát atiso ñỏ ñóng chai có năng suất 50 lít 

sản phẩm/ngày. 
- Mô hình chế biến sản phẩm siro atiso ñỏ cô ñặc chân không có năng suất 30 kg 

sản phẩm/ngày. 
- Mô hình chế biến sản phẩm trà túi lọc atiso ñỏ có năng suất 20 kg sản 

phẩm/ngày. 
- Mô hình chế biến sản phẩm mứt sấy dẻo atiso ñỏ có năng suất 10 kg sản 

phẩm/ngày. 
- Bộ hồ sơ ñăng ký công nhận sản phẩm cây atiso ñạt tiêu chuẩn VietGap.  
- Bộ hồ sơ ñăng ký thương hiệu sản phẩm (trà túi lọc, mứt sấy dẻo, Siro cô ñặc 

chân không, nước giải khát ñóng chai) ñạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo 
quy ñịnh của Bộ Y tế và ñủ ñiều kiện công nhận sản phẩm OCOP. 

- ðào tạo ñược 05 kỹ thuật viên, 100 nông dân ñủ trình ñộ kỹ thuật, kỹ năng 
sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ các sản phẩm chế biến từ atiso ñỏ theo tiêu 
chuẩn VietGAP; tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, có năng lực ñể tập huấn cho 
người khác. 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án. 
- Bài báo khoa học ñăng trên tạp chí chuyên ngành. 
- Chuyên mục quảng bá trên ñài truyền hình ñịa phương. 
 
3. ðề tài: Nghiên cứu ñề xuất giải pháp xây dựng không gian phố cổ Gia Hội 

thành tuyến phố thương mại du lịch ñặc trưng của thành phố Huế. 
ðơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế 
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Mục tiêu ñịnh hướng:  
- Xác ñịnh ñược luận cứ khoa học và thực tiễn làm cơ sở phát triển các tuyến 

phố ven sông trên ñịa bàn thành phố Huế. 
- ðề xuất ñịnh hướng và giải pháp cụ thể, khả thi về khai thác du lịch và phát 

triển dịch vụ khu vực phố cổ Gia Hội; 
- ðề xuất mô hình mẫu phát triển kinh tế vỉa hè và kinh tế ñêm. 
- Số hóa 3D tổng thể các di tích kiến trúc có giá trị phố cổ Gia Hội;  

Sản phẩm dự kiến:  
- Báo cáo luận cứ khoa học và thực tiễn làm cơ sở phát triển các tuyến phố ven 

sông trên ñịa bàn thành phố Huế. 
- Xây dựng quy ñịnh quản lý kiến trúc phố cổ Gia Hội nhằm ñảm bảo sự 

thống nhất hài hòa cảnh quan chung của khu vực. 
- Dự thảo quy ñịnh, chính sách hướng dẫn bảo tồn và phát huy giá trị các công 

trình lịch sử dọc hai bên bờ sông ñược cơ quan có thẩm quyền thẩm ñịnh và chấp 
nhận (bao gồm chính sách hỗ trợ và quy ñịnh quản lý hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ 
khu vực phố cổ Gia Hội; chính sách hỗ trợ và quy ñịnh quản lý ñối với các công trình 
di tích lịch sử và nhà vườn trong khu vực nghiên cứu). 

- Hồ sơ số hóa 3D tổng thể các công trình di tích lịch sử kiến trúc trên nền 
GISHue. 

- Mô hình mẫu kinh doanh vỉa hè dọc tuyến sông. 
- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện ñề tài. 
- Bài báo khoa học ñăng trên tạp chí chuyên ngành. 
 
4. ðề tài: Vận hành mạng lưới ñô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế  
ðơn vị chủ trì: Trung tâm Giám sát, ðiều hành ðô thị thông minh, Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh TT Huế 

Mục tiêu ñịnh hướng: 
- Xây dựng và ứng dụng thành công phần mềm hỗ trợ công tác chỉ ñạo ñiều 

hành, giám sát, chỉ huy của lãnh ñạo tỉnh, công cụ phần mềm hỗ trợ hoạt ñộng các 
mạng lưới dịch vụ ñô thị thông minh. 

Sản phẩm dự kiến: 
- Quy ñịnh về tổ chức và vận hành mạng lưới dịch vụ ñô thị thông minh ñược cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt. 
- Quy ñịnh ban hành quy trình vận hành mạng lưới dịch vụ ñô thị thông minh. 
- Phần mềm tổ chức vận hành mạng lưới các dịch vụ ñô thị thông minh. 
- Phần mềm hỗ trợ cá nhân, tổ chức kết nối với mạng lưới dịch vụ ñô thị thông minh. 
- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện ñề tài. 
- Bài báo khoa học ñăng trên tạp chí chuyên ngành. 
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5. ðề tài: Nghiên cứu giải pháp quy hoạch và phát triển tài nguyên dược liệu theo 
các tiểu vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðơn vị chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý tài nguyên 
Mục tiêu ñịnh hướng:  
- ðánh giá ñược thực trạng tài nguyên dược liệu theo các tiểu vùng sinh thái 

khác nhau trên ñịa bàn tỉnh. 
- ðề xuất quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu tài nguyên cây thuốc cho các 

tiểu vùng sinh thái khác nhau (vùng ñồi, vùng núi, vùng cát) dựa trên các dẫn liệu 
phân bố tự nhiên, sinh thái (tính chất ñất, ñộ ẩm, ñịa hình) và tập quán sử dụng. 

Sản phẩm dự kiến: 
- Bộ số liệu, tài liệu ñiều tra khảo sát. 
- Báo cáo phân tích thị trường tiềm năng của các nhóm loài cây thuốc chủ chốt. 
- Bản ñồ hiện trạng phân bố tự nhiên của các nhóm loài ñề xuất. 
- Bản ñồ quy hoạch vùng phân bố thích nghi của các nhóm loài cây thuốc ñề 

xuất tỷ lệ 1/10.000 trên nền GISHue. 
- Phương án quy hoạch bảo bồn, sử dụng và phát triển các nhóm cây thuốc có 

giá trị tại các vùng sinh thái khác nhau trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
- Dự thảo ðề án quy hoạch vùng nguyên liệu dược liệu theo các phân vùng 

sinh thái trên ñịa bàn tỉnh ñủ ñiều kiện trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 
- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện ñề tài. 
- Bài báo khoa học ñăng trên tạp chí chuyên ngành. 
- Chuyên mục quảng bá trên ñài truyền hình ñịa phương. 
 
6. ðề tài: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống cây rau má 

tại huyện Quảng ðiền.  
ðơn vị chủ trì: Viện Công nghệ Sinh học, ðại học Huế 
Mục tiêu ñịnh hướng:  
- Xác ñịnh ñược các ñặc ñiểm hình thái, hóa sinh, chỉ thị phần tử ñể nhận diện 

giống rau má bản ñịa tại xã Quảng Thọ, Quảng ðiền, Thừa Thiên Huế. 
- Hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống cây rau má tại ñịa phương. 
- Hoàn thiện quy trình trồng và chăm sóc cây rau má hướng ñến tiêu chuẩn rau 

hữu cơ. 
Sản phẩm dự kiến: 
- Dữ liệu về ñặc ñiểm nông sinh học, hóa sinh và phân tử của cây rau má Quảng Thọ. 
- Chỉ thị phân tử phân biệt rau má Quảng Thọ với các giống rau má khác (2 - 3 

chỉ thị). 
- Quy trình nhân giống cây rau má ñủ ñáp ứng nhu cầu cây giống của ñịa phương. 
- Quy trình trồng và chăm sóc rau má ñạt tiêu chuẩn hữu cơ. 
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- Mô hình trồng rau má theo tiêu chuẩn hữu cơ có diện tích 1ha.  
- Cây rau má in vitro. 
- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện ñề tài. 
- Bài báo khoa học ñăng trên tạp chí chuyên ngành. 
 

Danh mục có tổng cộng 06 ñề tài, dự án./. 
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