
  

Số 11 Ngày 11 tháng 3 năm 2021 

 MỤC LỤC  
   

   
  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Trang 

02-3-2021 Quyết ñịnh số 09/2021/Qð-UBND ban hành quy ñịnh bảo vệ 
môi trường trong hoạt ñộng kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, 
xử lý phế liệu trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

03 

02-3-2021 Quyết ñịnh số 10/2021/Qð-UBND ban hành Quy ñịnh phạm vi, 
tuyến ñường và thời gian hoạt ñộng ñối với xe chở người bốn bánh 
có gắn ñộng cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

14 

02-3-2021 Quyết ñịnh số 11/2021/Qð-UBND ủy quyền phê duyệt giá 
khởi ñiểm ñể ñấu giá cho thuê quỹ ñất nông nghiệp sử dụng vào 
mục ñích công ích của các xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

23 

04-3-2021 Quyết ñịnh số 12/2021/Qð-UBND quy ñịnh giá dịch vụ trông 
giữ xe trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

25 

04-3-2021 Quyết ñịnh số 13/2021/Qð-UBND sửa ñổi, bổ sung Phụ lục 2 
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 94/2017/Qð-UBND ngày 15 
tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh giá tối ña 
dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn 
vốn ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

30 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 



02 CÔNG BÁO/Số 11/Ngày 11-3-2021

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

02-3-2021 Chỉ thị số 08/CT-UBND về tăng cường kiểm soát ô nhiễm 
môi trường không khí trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

33 

02-3-2021 Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường quản lý, tái sử dụng, 
tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

37 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 

Số: 09/2021/Qð-UBND           Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 3 năm 2021 
 
 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành quy ñịnh bảo vệ môi trường trong hoạt ñộng kinh doanh,  

vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 201/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ðiều của Luật Tài nguyên nước; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 18/2015/Nð-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ 
quy ñịnh về quy hoạch bảo vệ môi trường, ñánh giá môi trường chiến lược, ñánh giá 
tác ñộng môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 38/2015/Nð-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ 
về quản lý chất thải và phế liệu; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 16/2015/Qð-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng 
Chính phủ quy ñịnh về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ; 

Căn cứ Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 155/2016/Nð-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2019/Nð-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ 
về sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của các Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết, hướng dẫn thi 
hành Luật Bảo vệ môi trường; 
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Căn cứ Nghị ñịnh số 53/2020/Nð-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ 
quy ñịnh phí bảo vệ môi trường ñối với nước thải; 

Căn cứ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại; 

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch 
vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;  

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 ngày 12 năm 2019 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh chi tiết thi hành một số ðiều của Nghị ñịnh số 
40/2019/Nð-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ðiều 
của các Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và 
quy ñịnh quản lý hoạt ñộng dịch vụ quan trắc môi trường; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
23/TTr-STNMT-MT ngày 21 tháng 01 năm 2021.  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy ñịnh về bảo vệ môi trường 
trong hoạt ñộng kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế”. 

ðiều 2. ðiều khoản thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

ðiều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Công Thương, Kế hoạch và ðầu tư, Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, Ban, 
ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.  

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Phương  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 
 
 

QUY ðỊNH 
Bảo vệ môi trường trong hoạt ñộng kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế,  

xử lý phế liệu trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 09/2021/Qð-UBND                                              

ngày 02 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

1. Quy ñịnh về bảo vệ môi trường trong hoạt ñộng kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, 
tái chế, xử lý phế liệu trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Quy ñịnh này không áp dụng ñối với các hoạt ñộng có liên quan ñến chất thải 
và phế liệu nhập khẩu, chất thải nguy hại; các hoạt ñộng có liên quan ñến chất thải 
phóng xạ, nguồn phóng xạ. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, các cơ quan, ñơn vị quản lý 
và các tổ chức, cá nhân có liên quan ñến hoạt ñộng kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, 
tái chế, xử lý phế liệu trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

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

1. Phế liệu là vật liệu ñược thu hồi từ những vật liệu, sản phẩm ñã bị loại bỏ từ 
quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng ñể sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản 
xuất khác.  

2. Kinh doanh phế liệu là hoạt ñộng mua bán nhằm mục ñích tạo ra lợi nhuận 
từ phế liệu. 

3. Sơ chế phế liệu là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật cơ - lý ñơn thuần 
nhằm thay ñổi tính chất vật lý như kích thước, ñộ ẩm, nhiệt ñộ ñể tạo ñiều kiện thuận 
lợi cho việc phân loại, lưu giữ, vận chuyển, tái chế, xử lý phế liệu. 

4. Tái chế phế liệu là việc sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật ñể thu lại 
các thành phần có giá trị từ phế liệu. 

5. Xử lý phế liệu là việc sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật (khác với sơ 
chế) ñể làm giảm, loại bỏ, cô lập, cách ly, thiêu ñốt, tiêu hủy, chôn lấp phế liệu. 
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ðiều 4. Những hành vi bị nghiêm cấm 

1. ðầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế 
liệu có vị trí không phù hợp với các quy hoạch của tỉnh, ñịa phương. 

2. Thải chất thải chưa ñược xử lý hoặc xử lý chưa ñảm bảo theo quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về môi trường vào môi trường tiếp nhận.  

3. Các hành vi bị nghiêm cấm khác về bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của 
pháp luật. 

Chương II 

QUY ðỊNH CỤ THỂ 

ðiều 5. ðiều kiện hoạt ñộng cơ sở kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, 
xử lý phế liệu 

1. ðiều kiện hoạt ñộng cơ sở kinh doanh phế liệu (không có hoạt ñộng sơ chế, 
tái chế, xử lý phế liệu): 

a) Vị trí, khu vực lưu giữ phế liệu phải phù hợp với các quy hoạch của tỉnh.  

b) Khu vực lưu giữ phế liệu phải ñáp ứng các ñiều kiện sau ñây: 

- Có cao ñộ nền bảo ñảm không bị ngập lụt. 

- Mặt sàn ñảm bảo kín, không rạn nứt, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy 
tràn từ bên ngoài vào. 

- ðối với khu vực lưu giữ theo dạng nhà kho thì phải ñáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật xây dựng về kho chứa theo quy ñịnh.  

- ðối với khu vực lưu giữ phế liệu ngoài trời phải có biện pháp xử lý nước mưa 
chảy tràn qua khu vực lưu giữ phế liệu, biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ bãi lưu giữ 
phế liệu (ñối với loại chất thải có phát sinh bụi) ñảm bảo ñạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về môi trường. 

c) Phế liệu ñưa về cơ sở tập kết phải ñược phân loại trước khi lưu giữ.  

d) Hợp ñồng chuyển giao, sơ chế, tái chế chất thải với ñơn vị có chức năng phù hợp. 

ñ) Phải có Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ tương ñương 
ñược cơ quan có thẩm quyền cấp; Giấy xác nhận về phòng cháy chữa cháy; Báo cáo 
ñánh giá tác ñộng môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường ñược cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt hoặc xác nhận. 

e) Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, vận hành các công trình bảo vệ 
môi trường ñúng quy trình theo nội dung Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường hoặc 
Kế hoạch bảo vệ môi trường ñã ñược phê duyệt, xác nhận. 
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2. ðiều kiện hoạt ñộng cơ sở vận chuyển phế liệu (không có hoạt ñộng sơ chế, 
tái chế, xử lý phế liệu): 

a) Các phương tiện vận chuyển phế liệu phải ñáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật. 

b) Phải có Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ tương ñương 
ñược cơ quan có thẩm quyền cấp. 

3. ðiều kiện hoạt ñộng cơ sở sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu: 

a) Vị trí hoạt ñộng cơ sở sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu phải phù hợp với các quy 
hoạch của tỉnh.  

b) Công trình hoặc thiết bị sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu phải có công nghệ, công 
suất phù hợp với khối lượng phế liệu cần sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu. 

c) Phế liệu phải ñược phân loại trước khi sơ chế, tái chế, xử lý. 

d) Các chất thải phát sinh từ quá trình sơ chế, tái chế, xử lý phải ñược xử lý ñảm bảo 
theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường.  

ñ) Phải có Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ tương ñương 
ñược cơ quan có thẩm quyền cấp; Giấy xác nhận về phòng cháy chữa cháy; Báo cáo 
ñánh giá tác ñộng môi trường ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

e) Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, vận hành các công trình bảo vệ 
môi trường ñúng quy trình theo nội dung Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường ñã 
ñược phê duyệt. 

ðiều 6. Quy ñịnh bảo vệ môi trường ñối với các cơ sở kinh doanh, vận 
chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu 

1. Phải có kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố cháy nổ, thực hiện chương trình 
quan trắc giám sát môi trường (nếu có) theo quy ñịnh. 

2. Trong quá trình hoạt ñộng nếu có phát sinh chất thải nguy hại phải thực hiện 
việc phân ñịnh, phân loại theo mã chất thải nguy hại ñể lưu giữ trong các bao bì hoặc 
thiết bị lưu chứa và thực hiện chuyển giao cho các ñơn vị có chức năng theo quy ñịnh. 

3. Khi phát hiện chất phóng xạ, vật thể bị nhiễm bẩn phóng xạ và các nguồn 
phóng xạ lẫn trong phế liệu phải thông báo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước về an 
toàn bức xạ và hạt nhân hoặc cơ quan chức năng nơi gần nhất. 

4. Quản lý khí thải, tiếng ồn, ñộ rung: cơ sở phát sinh khí thải, tiếng ồn, ñộ rung 
phải ñầu tư, lắp ñặt hệ thống giảm thiểu khí thải, tiếng ồn, ñộ rung bảo ñảm quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về môi trường và các quy ñịnh khác có liên quan theo quy ñịnh. 

5. Quản lý nước thải: 

a) Cơ sở có phát sinh nước thải phải có biện pháp xử lý nước thải ñảm bảo ñạt 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi xả thải. 



08 CÔNG BÁO/Số 11/Ngày 11-3-2021

b) Cơ sở xả nước thải với quy mô từ 5m3/ngày.ñêm phải xin phép xả nước thải 
vào nguồn nước quy ñịnh. 

c) ðối với cơ sở có hệ thống xử lý nước thải và lưu lượng nước thải từ 30 
m3/ngày.ñêm trở lên, ngoài việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về quản lý nước 
thải thì phải có nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải ñược ghi chép ñầy ñủ, lưu 
giữ tối thiểu 02 năm theo quy ñịnh. Nhật ký vận hành phải ñược viết bằng tiếng Việt, 
bao gồm các nội dung: lưu lượng, thông số vận hành hệ thống xử lý nước thải, kết 
quả quan trắc nước thải ñầu vào và ñầu ra của hệ thống xử lý nước thải (nếu có), loại 
và lượng hóa chất sử dụng, lượng bùn thải phát sinh. 

d) Kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường ñối với nước thải theo quy ñịnh. 

6. Thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường nước thải, khí thải 
theo quy ñịnh. 

7. Cơ sở phải tự kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về bảo vệ 
môi trường tại cơ sở. Chấp hành các quy ñịnh của pháp luật về bảo vệ môi trường, 
chế ñộ thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, báo cáo về bảo vệ môi trường theo quy 
ñịnh của pháp luật. 

8. Chủ cơ sở phải có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo 
vệ môi trường cho người lao ñộng trong cơ sở của mình.  

9. Khuyến khích ñầu tư trang thiết bị hiện ñại, ñổi mới công nghệ thân thiện và 
an toàn với môi trường nhằm hạn chế các chất thải phát sinh trong hoạt ñộng kinh 
doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu. 

ðiều 7. Quy ñịnh về lập hồ sơ môi trường 

1. Cơ sở thuộc ñối tượng lập Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường: 

a) Cơ sở kinh doanh phế liệu (không có hoạt ñộng sơ chế, tái chế, xử lý phế 
liệu) có bãi tập kết phế liệu có diện tích từ 1,0 ha trở lên; cơ sở hoạt ñộng sơ chế, tái 
chế, xử lý phế liệu thuộc ñối tượng phải lập Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường 
trình cấp có thẩm quyền thẩm ñịnh, phê duyệt theo quy ñịnh. 

b) Cấu trúc, nội dung Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường; hồ sơ ñề nghị 
thẩm ñịnh, phê duyệt Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường ñược quy ñịnh tại ðiều 
14 Nghị ñịnh số 18/2015/Nð-CP (ñã ñược sửa ñổi, bổ sung) và Mẫu số 04 Phụ lục 
ban hành kèm theo Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh chi tiết thi hành một số ðiều của Nghị 
ñịnh số 40/2019/Nð-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung 
một số ðiều của các Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 
trường và quy ñịnh quản lý hoạt ñộng dịch vụ quan trắc môi trường. 

2. Cơ sở thuộc ñối tượng lập Kế hoạch Bảo vệ môi trường: 

a) Cơ sở kinh doanh phế liệu (không có hoạt ñộng sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu) có 
bãi tập kết phế liệu có diện tích nhỏ hơn 1,0 ha thuộc ñối tượng lập Kế hoạch Bảo vệ 
môi trường trình cấp có thẩm quyền xác nhận theo quy ñịnh. 
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b) Cấu trúc và nội dung Kế hoạch Bảo vệ môi trường; hồ sơ ñề nghị xác nhận 
ñược quy ñịnh tại ðiều 19 Nghị ñịnh số 18/2015/Nð-CP (ñã ñược sửa ñổi, bổ sung) 
và Mẫu số 02 phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 18/2015/Nð-CP (ñã ñược 
sửa ñổi, bổ sung).  

3. Cơ sở không ñược triển khai ñầu tư xây dựng và hoạt ñộng khi chưa ñược 
cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường hoặc xác nhận 
Kế hoạch Bảo vệ môi trường. 

4. ðối với các cơ sở kinh doanh, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu thuộc ñối tượng 
lập Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường, phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý 
chất thải của cơ sở ñể ñánh giá sự phù hợp và ñáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 
là các công trình, thiết bị xử lý; báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp 
bảo vệ môi trường phục vụ giai ñoạn vận hành dự án trên cơ sở Báo cáo ñánh giá tác 
ñộng môi trường ñã ñược phê duyệt và các văn bản ñề nghị ñiều chỉnh ñã ñược chấp 
thuận (nếu có) gửi cơ quan phê duyệt Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường ñể kiểm 
tra, xác nhận hoàn thành trước khi ñưa dự án vào hoạt ñộng chính thức. 

5. Cơ sở kinh doanh sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu vi phạm quy ñịnh về lập Báo 
cáo ñánh giá tác ñộng môi trường, lập Kế hoạch Bảo vệ môi trường thì bị xử phạt 
hành vi vi phạm hành chính theo quy ñịnh của Chính phủ. Trường hợp dự án, cơ sở 
phù hợp về quy hoạch và ñáp ứng các ñiều kiện hoạt ñộng kinh doanh, sơ chế, tái chế 
phế liệu, Chủ cơ sở phải lập thủ tục môi trường (Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi 
trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường), phải triển khai thực hiện và hoàn thành 
các công trình xử lý chất thải, biện pháp bảo vệ môi trường; lập hồ sơ kiểm tra, xác 
nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy ñịnh. 

6. Các cơ sở ñã ñược phê duyệt Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường hoặc các 
hồ sơ tương ñương thuộc ñối tượng phải thực hiện kiểm tra, xác nhận hoàn thành 
công trình bảo vệ môi trường quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 17 Nghị ñịnh số 18/2015/Nð-CP 
(ñã ñược sửa ñổi, bổ sung) ñã ñi vào hoạt ñộng mà chưa có Giấy xác nhận hoàn thành 
công trình bảo vệ môi trường hoặc các hồ sơ về môi trường tương ñương thì ñược 
thực hiện như sau: 

a) Chủ cơ sở phải rà soát lại các công trình xử lý chất thải; trường hợp các công 
trình xử lý chất thải không bảo ñảm quy chuẩn kỹ thuật về chất thải phải cải tạo, nâng 
cấp các công trình xử lý chất thải ñó. 

b) Bị xử phạt theo quy ñịnh của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. ðối với trường hợp cơ sở hoạt ñộng trước ngày 01 
tháng 7 năm 2006 và các trường hợp không thuộc ñối tượng phải xác nhận hoàn 
thành công trình bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của Luật Bảo vệ môi trường năm 
2014 thì không xử phạt ñối với hành vi không có Giấy xác nhận hoàn thành công 
trình bảo vệ môi trường theo quy ñịnh. 

c) Sau khi hoàn thành các công trình xử lý chất thải, phải vận hành thử nghiệm 
và ñược kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy ñịnh 
tại ðiều 16b và ðiều 17 Nghị ñịnh số 18/2015/Nð-CP (ñã ñược sửa ñổi, bổ sung). 
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Chương III 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, 
CẤP XÃ VÀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOẠT ðỘNG TRONG LĨNH VỰC 

KINH DOANH, VẬN CHUYỂN, SƠ CHẾ, TÁI CHẾ, XỬ LÝ PHẾ LIỆU 

ðiều 8. Trách nhiệm của các sở, ban ngành tỉnh 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Tổ chức thẩm ñịnh, phê duyệt Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường, xác nhận 
ñăng ký Kế hoạch Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền; kiểm tra các công trình xử lý 
chất thải ñã hoàn thành ñể vận hành thử nghiệm và giám sát quá trình vận hành thử 
nghiệm công trình xử lý chất thải; xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ 
môi trường phục vụ giai ñoạn vận hành của cơ sở ñối với trường hợp thuộc thẩm quyền 
phê duyệt Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường. 

b) Phối hợp với các ngành và ñịa phương có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm 
tra, xử lý vi phạm hành chính về môi trường (nếu có) ñối với các cơ sở kinh doanh, 
vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu. 

c) Phối hợp các sở, ban ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến các văn bản 
quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, quy ñịnh về bảo vệ môi trường trong 
hoạt ñộng kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Sở Công thương 

a) Cử thành viên tham gia Hội ñồng thẩm ñịnh Báo cáo ñánh giá tác ñộng 
môi trường ñối với các Dự án thuộc ngành Công thương, phối hợp với Sở Tài nguyên và 
Môi trường kiểm tra các công trình xử lý chất thải ñã hoàn thành ñể vận hành thử nghiệm 
và giám sát quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải; phối hợp thực 
hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về môi trường (nếu có) ñối với các 
cơ sở hoạt ñộng kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu theo quy ñịnh 
khi có ñề nghị phối hợp của các cơ quan chức năng. 

b) Phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ 
môi trường, quy ñịnh về bảo vệ môi trường trong hoạt ñộng kinh doanh, vận chuyển, 
sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thừa Thiên Huế, ðài Phát thanh và 
Truyền hình Thừa Thiên Huế (TRT) 

a) Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ ñạo công tác tuyên 
truyền về bảo vệ môi trường, quy ñịnh về bảo vệ môi trường trong hoạt ñộng kinh 
doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
trên các phương tiện thông tin ñại chúng. 
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b) Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về bảo vệ môi trường, quy ñịnh về 
bảo vệ môi trường trong hoạt ñộng kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế 
liệu trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; kịp thời phát hiện, biểu dương gương người tốt, 
việc tốt ñồng thời phê phán các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bảo 
vệ môi trường trong hoạt ñộng kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu. 

4. Công an tỉnh 

Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường trong các hoạt ñộng tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật; trao ñổi thông tin; thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo 
vệ môi trường; ñấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường trên ñịa bàn tỉnh. 

5. Các sở, ban ngành khác, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế 
cùng các ðoàn thể xã hội 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn ñược giao phối hợp với cơ 
quan chức năng chuyên môn tổ chức thực hiện, tuyên truyền, giám sát việc thực hiện 
Quy ñịnh này. 

ðiều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế 

1. Tổ chức thực hiện quy ñịnh về bảo vệ môi trường trong hoạt ñộng kinh doanh, 
vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các 
quy ñịnh pháp luật về bảo vệ môi trường. 

2. Tổ chức rà soát và công bố các cơ sở ñang hoạt ñộng trên ñịa bàn không ñáp 
ứng các ñiều kiện kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu ñược quy 
ñịnh tại ðiều 5 của Quy ñịnh này; bố trí quỹ ñất, ñiều chỉnh bổ sung quy hoạch và chịu 
trách nhiệm di dời các cơ sở ñang hoạt ñộng không ñáp ứng các ñiều kiện về hoạt ñộng 
kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu (nếu có) theo quy ñịnh. 

3. Hướng dẫn các chủ cơ sở trình tự thủ tục lập, ñăng ký Kế hoạch Bảo vệ môi 
trường; xem xét, cấp giấy xác nhận ñăng ký Kế hoạch Bảo vệ môi trường theo thẩm 
quyền quy ñịnh. 

4. Chỉ ñạo các ñơn vị trực thuộc tham gia với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh 
trong công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về môi trường và giải quyết phản 
ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo có liên quan ñến bảo vệ môi trường ñối với các cơ sở 
thuộc ñối tượng lập Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường. 

5. Chỉ ñạo các ñơn vị trực thuộc và UBND xã, phường, thị trấn tổ chức kiểm 
tra, xử lý vi phạm hành chính về môi trường ñối với các cơ sở thuộc ñối tượng lập, 
ñăng ký Kế hoạch Bảo vệ môi trường. 

6. Chỉ ñạo các ñơn vị trực thuộc và UBND xã, phường, thị trấn giải quyết các 
phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo có liên quan ñến bảo vệ môi trường trong hoạt 
ñộng kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu trên ñịa bàn. 
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ðiều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, 
cá nhân; phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 
hoặc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp trên trực tiếp.  

2. Giám sát, kiểm tra việc xây dựng phát triển cơ sở kinh doanh, vận chuyển, 
sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu tại ñịa phương. 

3. Kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn việc xây dựng các cơ sở kinh doanh, vận 
chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu không nằm trong quy hoạch. 

ðiều 10. Trách nhiệm của chủ nguồn thải phế liệu 

Chủ nguồn thải phế liệu chỉ ñược chuyển giao phế liệu cho chủ cơ kinh doanh, 
vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu ñáp ứng các ñiều kiện hoạt ñộng kinh 
doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu theo quy ñịnh tại ðiều 5 của Quy 
ñịnh này. 

ðiều 11. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng kinh doanh, vận 
chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu 

1. Lập hồ sơ môi trường theo quy ñịnh tại ðiều 7 của Quy ñịnh này. 

2. Thực hiện các quy ñịnh về bảo vệ môi trường ñối với các cơ sở kinh doanh, vận 
chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu theo quy ñịnh tại ðiều 6 của Quy ñịnh này. 

3. Công nghệ của dự án ñầu tư phải ñảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường 
theo quy ñịnh của pháp luật. Thực hiện ñầy ñủ các nội dung theo quy ñịnh sau khi 
Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường, Kế hoạch Bảo vệ môi trường ñã ñược phê 
duyệt, xác nhận theo quy ñịnh tại ðiều 16 và ðiều 19 Nghị ñịnh số 18/2015/Nð-CP 
(ñã ñược sửa ñổi, bổ sung). ðầu tư xây dựng và vận hành các công trình xử lý môi 
trường ñảm bảo việc xử lý ñạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi 
xả thải.  

4. Lập kế hoạch, phương án và chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật ñể ứng phó sự 
cố môi trường, khắc phục hậu quả do sự cố môi trường. Trong trường hợp xảy ra sự 
cố môi trường, cơ sở có trách nhiệm báo cáo trực tiếp về sự cố môi trường và biện 
pháp khắc phục về Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan quản lý môi trường ñịa 
phương và các cơ quan liên quan. 

5. Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường phải khắc 
phục, bồi thường thiệt hại và trách nhiệm khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 12. Khen thưởng  

Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện bảo vệ môi trường 
trong hoạt ñộng kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu ñược xem xét 
khen thưởng theo quy ñịnh của Nhà nước. 
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ðiều 13. Xử lý vi phạm 

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy ñịnh của bản quy ñịnh này và các quy ñịnh 
khác của pháp luật về hoạt ñộng kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế 
liệu sẽ bị xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. 

Chương IV 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

ðiều 14. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phổ biến, theo dõi, ñôn ñốc, 
kiểm tra việc thực hiện Quy ñịnh này. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã và thành phố Huế có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy ñịnh 
này và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện; 
ñịnh kỳ trước 31 tháng 12 hàng năm các cơ quan, ñơn vị ñược giao nhiệm vụ quản lý 
cơ sở kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu và các cơ sở kinh doanh, 
vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu phải có báo cáo tình hình quản lý và 
hoạt ñộng sản xuất kinh doanh về Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và 
Môi trường. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, ñề nghị các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài 
nguyên và Môi trường) ñể ñiều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

4. ðối với các cơ sở kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu 
ñang hoạt ñộng nhưng chưa ñáp ứng quy ñịnh tại ðiều 5, ðiều 6 và ðiều 7 của Quy 
ñịnh này thì phải khắc phục trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày Quy ñịnh 
này có hiệu lực thi hành./. 
  

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

Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 

     Số: 10/2021/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 3 năm 2021 

QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh phạm vi, tuyến ñường và thời gian hoạt ñộng ñối với xe  
chở người bốn bánh có gắn ñộng cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế 

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

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

Căn cứ Luật Giao thông ñường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 10/2020/Nð-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ 
Quy ñịnh về kinh doanh và ñiều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ 
Giao thông vận tải Quy ñịnh về tổ chức, quản lý hoạt ñộng vận tải bằng xe ô tô và 
dịch vụ hỗ trợ vận tải ñường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công an 
quy ñịnh về quy trình cấp, thu hồi ñăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới 
ñường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ 
Giao thông vận tải Quy ñịnh về ñiều kiện ñối với xe chở người bốn bánh có gắn ñộng cơ 
và người ñiều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 130/TTr-SGTVT 
ngày 25 tháng 01 năm 2021. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh phạm vi, tuyến ñường và 
thời gian hoạt ñộng ñối với xe chở người bốn bánh có gắn ñộng cơ tham gia giao 
thông trong phạm vi hạn chế trên ñịa bàn Thừa Thiên Huế. 
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ðiều 2. ðiều khoản thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021 và thay thế 
Quyết ñịnh số 36/2016/Qð-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh về tổ chức, quản lý, phạm vi và thời gian hoạt ñộng ñối với xe 
chở người bốn bánh có gắn ñộng cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Công an tỉnh; Giám ñốc 
các Sở: Giao thông vận tải, Du lịch; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Giám ñốc Trung tâm Bảo tồn 
Di tích Cố ñô Huế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Phương 
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     ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
         TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ðỊNH 

Phạm vi, tuyến ñường và thời gian hoạt ñộng ñối với xe chở người bốn bánh  
có gắn ñộng cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế  

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 10/2021/Qð-UBND  

ngày 02 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh  

Quy ñịnh này quy ñịnh những nguyên tắc cơ bản về tổ chức, quản lý, phạm vi, 

tuyến ñường và thời gian hoạt ñộng ñối với xe chở người bốn bánh có gắn ñộng cơ 

tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế với mục ñích kinh doanh chở khách du lịch 

và phục vụ lễ hội dân gian trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Quy ñịnh này áp dụng ñối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ñến 

việc quản lý, sử dụng xe chở người bốn bánh có gắn ñộng cơ tham gia giao thông 

trong phạm vi hạn chế với mục ñích kinh doanh chở khách du lịch và phục vụ lễ hội 

dân gian trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. ðiều kiện ñối với người ñiều khiển xe chở người bốn bánh có gắn 

ñộng cơ  

1. Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 18 Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31 

tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải.  

2. ðược doanh nghiệp, hợp tác xã tập huấn về nghiệp vụ du lịch theo quy ñịnh 

tại ðiều 4 Thông tư 42/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giao thông 

vận tải Quy ñịnh ñiều kiện của người ñiều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, 

trang thiết bị, chất lượng trên phương tiện vận tải khách du lịch. 

ðiều 4. ðiều kiện của xe chở người bốn bánh có gắn ñộng cơ tham gia giao thông  

1. Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 19 Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31 

tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải. 
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2. Lắp thiết bị giám sát hành trình, camera giám sát ñúng quy chuẩn theo hướng dẫn 

của Sở Thông tin và Truyền thông; lộ trình hoàn thành việc lắp ñặt thiết bị giám sát 

hành trình, camera giám sát theo quy ñịnh hiện hành (theo Nghị ñịnh số 10/2020/Nð-CP 

ngày 17/01/2020 và trước ngày 01/7/2021 ñối với các xe ñang hoạt ñộng). 

3. Chủ xe, người ñiều khiển phương tiện chịu trách nhiệm ñảm bảo các ñiều 

kiện an toàn của phương tiện theo quy ñịnh khi tham gia giao thông. 

4. Những việc không ñược làm 

Chủ xe chở người bốn bánh có gắn ñộng cơ không ñược tự thay ñổi kết cấu, 

tổng thành, hệ thống, kích thước xe nguyên thuỷ ñã ñược nhà sản xuất và cơ quan có 

thẩm quyền quy ñịnh. 

ðiều 5. Hoạt ñộng thí ñiểm sử dụng xe bốn bánh có gắn ñộng cơ chở khách 

du lịch và phục vụ lễ hội dân gian trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải ñược Ủy ban nhân dân tỉnh cho 

phép sử dụng thí ñiểm xe chở người bốn bánh có gắn ñộng cơ kinh doanh vận tải chở 

khách du lịch và phục vụ lễ hội dân gian. 

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã phải: 

a) Xây dựng, thực hiện quy trình bảo ñảm an toàn giao thông.  

b) Thành lập Bộ phận quản lý, theo dõi các ñiều kiện về an toàn giao thông.  

3. Giá cước 

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã tự xây dựng giá cước phù hợp với loại hình ñăng 

ký kinh doanh. 

b) Doanh nghiệp, hợp tác xã: Niêm yết giá cước tại ñịa ñiểm cung cấp thông tin 

và ngay trên xe chở người bốn bánh có gắn ñộng cơ tại vị trí dễ quan sát và thực hiện 

kê khai giá cước với Sở Giao thông vận tải. 

4. ðiểm dừng, ñiểm cung cấp thông tin, nhà chờ 

a) Vị trí ñiểm dừng, ñiểm cung cấp thông tin, nhà chờ của xe bốn bánh có gắn 

ñộng cơ ñược các cơ quan quản lý giao thông ñịa phương chấp thuận trên cơ sở ñề 

nghị của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải.  

b) Xe bốn bánh có gắn ñộng cơ ñược phép sử dụng các ñiểm dừng, nhà chờ của 

vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nhưng không cản trở hoạt ñộng của loại 

hình này. 
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c) Trường hợp trên các tuyến ñường hoạt ñộng không có các vị trí ñiểm dừng, 
nhà chờ của vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thì doanh nghiệp, hợp tác xã 
kinh doanh vận tải ñầu tư từ nguồn vốn của ñơn vị hoặc xã hội hóa và tự ñộng tháo 
dỡ (không ñòi hỏi kinh phí ñền bù) khi có yêu cầu của cơ quan quản lý giao thông ñịa 
phương hoặc của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

d) Mẫu của biển báo ñiểm dừng và mẫu nhà chờ do doanh nghiệp, hợp tác xã 
kinh doanh vận tải ñề xuất trên cơ sở hài hòa với cảnh quan môi trường và ñược Sở 
Giao thông vận tải chấp thuận. 

ñ) Các phương tiện, thiết bị trang bị tại các vị trí nhà chờ do doanh nghiệp, hợp 
tác xã ñầu tư phải ñảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của khách, như: wifi, ổ sạc ñiện thoại, 
camera có chức năng truyền dữ liệu về Trung tâm giám sát, ñiều hành ñô thị thông 
minh của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

e) Việc quảng cáo tại các nhà chờ thực hiện ñúng theo quy ñịnh của pháp luật. 

g) Việc ñầu tư cơ sở vật chất tại các ñiểm dừng, ñiểm cung cấp thông tin, nhà 
chờ của xe bốn bánh có gắn ñộng cơ theo hình thức xã hội hóa. 

Trường hợp trên một tuyến hoạt ñộng có từ 02 (hai) doanh nghiệp, hợp tác xã 
kinh doanh vận tải trở lên cùng khai thác thì việc ñầu tư hạ tầng phục vụ theo thỏa 
thuận giữa các bên, trên cơ sở công bằng, rõ ràng, cụ thể, minh bạch và có sự chứng 
kiến của Sở Giao thông vận tải. 

5. Phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải 

Khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng và sử dụng phần mềm ứng 
dụng hỗ trợ kết nối vận tải cung cấp giao thức kết nối giữa ñơn vị kinh doanh vận tải, 
người lái, hành khách và cơ quan quản lý (Sở Giao thông vận tải, Trung tâm giám sát, 
ñiều hành ñô thị thông minh của tỉnh Thừa Thiên Huế). 

6. Chế ñộ báo cáo 

a) Báo cáo ñịnh kỳ hàng quý: vào ngày 15 của tháng 01 và ngày 15 của tháng 07. 
Nội dung báo cáo: số phương tiện hoạt ñộng, doanh thu của hàng Quý, số lượt hành 
trình hoạt ñộng, số vé lượt, vé tháng ñã bán ra, số lượt hành khách ñược phục vụ. 

b) Báo cáo ñột xuất: theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải. 

Chương II 

PHẠM VI, TUYẾN ðƯỜNG VÀ THỜI GIAN HOẠT ðỘNG  

CỦA XE CHỞ NGƯỜI BỐN BÁNH CÓ GẮN ðỘNG CƠ 

ðiều 6. Tuyến ñường hoạt ñộng  

Xe chở người bốn bánh có gắn ñộng cơ chỉ ñược hoạt ñộng trên các tuyến 
ñường theo quy ñịnh tại Phụ lục kèm theo Quy ñịnh này. 
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ðiều 7. Phạm vi hoạt ñộng 

Xe chở người bốn bánh có gắn ñộng cơ ñược hoạt ñộng trên các tuyến ñường 
theo quy ñịnh tại ðiều 6 của Quy ñịnh này; ñược phép dừng ñỗ (bao gồm các vị trí là 
các ñiểm ñầu và ñiểm cuối) tại các vị trí ñã ñược cơ quan có thẩm quyền xác ñịnh.  

ðiều 8. Thời gian hoạt ñộng 

Xe chở người bốn bánh có gắn ñộng cơ ñược phép hoạt ñộng trong thời gian từ 
05h00 ñến 24h00 hàng ngày. 

ðiều 9. Chấp hành quy ñịnh khi tham gia giao thông 

Thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 20 Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT 
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 10. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh 

1. Công an tỉnh  

a) Tổ chức, hướng dẫn ñăng ký và cấp biển số cho xe chở người bốn bánh có 
gắn ñộng cơ theo ñúng quy ñịnh;  

b) Chỉ ñạo lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng cảnh sát khác 
thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp xe không ñăng ký và gắn biển 
số, không có Giấy chứng nhận lưu hành và Tem lưu hành, hoạt ñộng trên các tuyến 
ñường không ñược phép hoạt ñộng; vi phạm Luật Giao thông ñường bộ và các quy 
ñịnh khác của pháp luật. 

2. Sở Giao thông vận tải 

a) Chủ trì, hướng dẫn, giám sát thực hiện quy ñịnh này.  

b) Thực hiện và chỉ ñạo lực lượng Thanh tra Sở kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm 
của chủ xe chở người bốn bánh có gắn ñộng cơ, người ñiều khiển xe theo quy ñịnh 
hiện hành và quy ñịnh này. 

c) Tổ chức việc kiểm tra An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ñối với xe chở 
người bốn bánh có gắn ñộng cơ. 

d) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, Ban 
Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh khảo sát vị trí ñiểm dừng và cắm biển báo 
ñiểm dừng xe chở người bốn bánh có gắn ñộng cơ tại các tuyến ñường ñược phân cấp 
quản lý. 
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ñ) Cập nhật toàn bộ các tuyến xe ñiện lên bản ñồ GisHue.  

3. Sở Du lịch 

Tập huấn hoặc hướng dẫn cho doanh nghiệp, hợp tác xã việc tập huấn nghiệp 
vụ du lịch cho ñội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ cho ñơn vị ñược phép hoạt ñộng 
chở khách du lịch và phục vụ lễ hội dân gian bằng xe chở người bốn bánh có gắn 
ñộng cơ.        

4. Trung tâm bảo tồn di tích cố ñô Huế 

Bố trí quỹ ñất ñể doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải ñầu tư cắm biển 
báo ñiểm dừng và xây dựng các nhà chờ, ñiểm cung cấp thông tin... tại các khu di tích 
do Trung tâm quản lý, ñảm bảo phù hợp với cảnh quan và không ảnh hưởng ñến các 
hoạt ñộng thường xuyên của di tích. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Hướng dẫn cho Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải thực hiện xây 
dựng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải cung cấp giao thức kết nối giữa ñơn vị 
kinh doanh vận tải, người lái, hành khách và cơ quan quản lý ñảm bảo ñầy ñủ chức 
năng theo quy ñịnh. 

b) Hướng dẫn các doanh nghiệp hợp tác xã lắp ñặt thiết bị giám sát hành trình, 
camera giám sát trên xe ñúng quy chuẩn kỹ thuật, ñảm bảo truyền dữ liệu về Trung tâm 
giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh của tỉnh Thừa Thiên Huế ñầy ñủ, ổn ñịnh. 

ðiều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế 

a) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quy ñịnh này ñến mọi tổ chức, cá nhân khai 
thác, sử dụng xe chở người bốn bánh có gắn ñộng cơ. 

b) Căn cứ tình hình thực tế ñảm bảo an toàn giao thông tại ñịa phương, thống 
nhất với Sở Giao thông vận tải các ñiểm ñể lắp ñặt các biển báo cho phép xe chở 
người bốn bánh có gắn ñộng cơ ñược hoạt ñộng, dừng ñỗ.  

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải khảo sát vị trí ñiểm dừng và cắm 
biển báo ñiểm dừng xe chở người bốn bánh có gắn ñộng cơ tại các tuyến ñường ñược 
phân cấp quản lý. 

ðiều 12. Trách nhiệm của Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải  

a) Tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật trong kinh doanh và quy ñịnh này. 

b) Thực hiện việc dừng thí ñiểm xe bốn bánh có gắn ñộng cơ chở khách du lịch 

và lễ hội dân gian khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải. 
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ðiều 13. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh những vấn ñề mới hoặc có 

những ñiều khoản chưa phù hợp với thực tế, các ngành, ñịa phương, tổ chức và cá nhân 

phản ánh về Sở Giao thông vận tải ñể tổng hợp, báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem 

xét sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./. 
 

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

Nguyễn Văn Phương 
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Phụ lục:  
CÁC TUYẾN ðƯỜNG HOẠT ðỘNG CỦA XE CHỞ NGƯỜI BỐN BÁNH  

CÓ GẮN ðỘNG CƠ  
(Kèm theo Quyết ñịnh số 10/2021/Qð-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2021  

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

1. ðiểm ñầu, ñiểm cuối  

Bãi ñỗ xe Nguyễn Hoàng hoặc các bãi ñỗ xe thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức 
(ñấu nối với các tuyến ñường theo Khoản 2, Phụ lục này); các ñiểm lưu trú hoặc tập 
kết khách du lịch do Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải ñề xuất phù hợp 
với các tuyến ñường nêu ở phần 2 dưới ñây.  

2. Các tuyến ñường 

ðường: Cửa Ngăn (ðại Nội); 23/08; ðoàn Thị ðiểm; Lê Huân; Ông Ích Khiêm 
(ñoạn từ Lê Huân ñến Nguyễn Trãi - quà lưu niệm); Lê Duẩn (ñoạn từ Nguyễn Trãi 
ñến Bãi ñỗ xe Nguyễn Hoàng); Cửa Quảng ðức; ðặng Thái Thân; Yết Kiêu (từ Lê 
Huân ñến Nguyễn Trãi); Nguyễn Trãi (từ cầu Nhà ðồ ñến cống Vĩnh Lợi); Triệu 
Quang Phục (từ Cống Vĩnh Lợi ñến ñường Phùng Hưng); ñường Phùng Hưng (từ ngã 
ba giao Triệu Quang Phục ñến ngã ba giao ðặng Thái Thân - sông Ngự Hà); Lê Trực 
(Bảo tàng cổ vật cung ñình Huế); ðinh Tiên Hoàng (ñoạn từ Trần Hưng ðạo ñến 
Lê Văn Hưu - Hồ Tịnh Tâm); Tống Duy Tân (Tam Tòa); Lê Thánh Tôn; Lê Văn Hưu 
(Lầu Tàng Thơ); Mai Thúc Loan (ñoạn từ Lê Thánh Tôn ñến ðinh Tiên Hoàng - Nhà 
lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh); Nguyễn Biểu (Ẩm thực); Trần Hưng ðạo (Chợ 
ðông Ba); ðT 12B (từ Cầu Kim Long ñến Văn Thánh - Văn Miếu, Chùa Thiên Mụ); 
Sư Vạn Hạnh; ðinh Công Tráng (từ ðoàn Thị ðiểm ñến ðinh Tiên Hoàng); Lê Lợi 
(Trường Quốc Học); Nguyễn Trường Tộ (từ Lê Lợi ñến nhà thờ Phủ Cam); ðiện 
Biên Phủ (ðàn Nam Giao); Lê Ngô Cát (Lăng Tự ðức - ñồi Vọng Cảnh); Huyền 
Trân Công Chúa; ðoàn Nhữ Hài; Cầu Phú Xuân; Cầu Dã Viên; Cầu Gia Hội; Cầu 
Trường Tiền; Hà Nội; Hùng Vương (từ Nguyễn Huệ ñến cầu Trường Tiền); Nguyễn 
Thị Minh Khai; Tôn ðức Thắng; Trường Chinh; Tố Hữu; Hoàng Quốc Việt; ðT1 
(Cầu ngói Thanh Toàn); Lý Thường Kiệt; Nguyễn Huệ (từ Lý Thường Kiệt ñến 
Dòng chúa cứu thế - Cung An ðịnh); ðống ða; Bến Nghé; Võ Thị Sáu; ðội Cung; 
Nguyễn Tri Phương; Minh Mạng (Lăng Khải ðịnh); Lê Quý ðôn; Bà Triệu; Phạm 
Văn ðồng; QL49A (Khu nước nóng Mỹ An - ñến cầu Diên Trường); Chi Lăng; Hồ 
Xuân Hương; Nguyễn Chí Thanh (Phủ Công chúa Ngọc Sơn); Bùi Thị Xuân 
(Thanh trà Thủy Biều - Hổ Quyền - ðiện Voi Ré); Trần Cao Vân; Ngự Bình 
(Tượng ðài Quang Trung); Tố Hữu; Hà Huy Tập; Dương Văn An; Cầu Chợ Nọ 
(Dương Nổ Tây) - Cầu Mậu Tài (Phú Mậu - Làng hoa giấy Thanh Tiên - Tranh 
làng Sình - Cụm Di tích làng Dương Nổ); Thân Văn Nhiếp (Lương Quán); Tam Thai; 
Võ Văn Kiệt (ðT 28); Châu Chữ; Thiên Thai (ðền Huyền Trân Công Chúa - Chín 
Hầm); Cầu Diên Trường; QL 49B; Cầu Thảo Long (Rừng Rú Chá); Cầu Tam Giang 
(Khu du Lịch phá Tam Giang). 

(Chữ in ñậm các ñiểm du lịch hoặc mục ñích du lịch)./.                                                              
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

 
Số: 11/2021/Qð-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ðỊNH 
Ủy quyền phê duyệt giá khởi ñiểm ñể ñấu giá cho thuê quỹ ñất nông nghiệp  

sử dụng vào mục ñích công ích của các xã, phường, thị trấn  

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai; 

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

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 
quy ñịnh về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 
hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 
quy ñịnh về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước; 
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Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 281/TTr-SNV  
ngày 25 tháng 02 năm 2021 và thẩm ñịnh của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 
317/BC-STP ngày 23 tháng 02 năm 2021. 

QUYẾT ðỊNH: 

Ðiều 1. Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế phê 
duyệt giá khởi ñiểm ñể ñấu giá cho thuê quỹ ñất nông nghiệp sử dụng vào mục ñích 
công ích của các xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Căn cứ ðiều 1 Quyết ñịnh này và các quy ñịnh hiện hành của pháp luật, 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố tổ chức triển khai thực hiện. ðịnh kỳ 
06 tháng tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính và 
Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, 
Ủy ban nhân dân cấp huyện phản ánh kịp thời về Sở Tài chính ñể tổng hợp, báo cáo 
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh. 

Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và các ñơn vị liên quan theo 
chức năng, nhiệm vụ ñược giao có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố thực hiện; ñồng thời thực hiện những nội dung công việc 
thuộc thẩm quyền theo quy ñịnh của pháp luật. 

Ðiều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 và thay 
thế Quyết ñịnh số 21/2020/Qð-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh ủy quyền phê duyệt giá khởi ñiểm ñể ñấu giá cho thuê quỹ ñất nông nghiệp 
sử dụng vào mục ñích công ích của các xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

Ðiều 4. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên 
và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở, 
ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan có liên 
quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 
Số: 12/2021/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 3 năm 2021 

QUYẾT ðỊNH 
Quy ñịnh giá dịch vụ trông giữ xe trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

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

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 149/2016/Nð-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ 
về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh 177/2013/Nð-CP ngày 14 
tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
ñiều của Luật Giá; 

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 
năm 2014; 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh phương pháp ñịnh giá chung ñối với hàng hóa, dịch vụ; 

Theo ñề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 410/TTr-STC ngày 02 tháng 02 
năm 2021. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Quy ñịnh giá dịch vụ trông giữ xe trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau: 
1. Phạm vi ñiều chỉnh:  
a) Các ñiểm, bãi trông giữ xe tại các trường học, bao gồm các trường: Mầm non, 

tiểu học, trung học, trung cấp, cao ñẳng, ñại học, học viện và các trung tâm giáo dục 
ñào tạo, trung tâm dạy nghề. 

b) Các ñiểm, bãi trông giữ xe công cộng: Bến xe, chợ, siêu thị, bệnh viện, trung 
tâm y tế, trung tâm văn hóa, trung tâm thể thao, công viên, ñường phố và các khu vực 
tổ chức lễ hội. 
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c) Các ñiểm, bãi trông giữ xe chất lượng cao (có trang bị hệ thống giám sát, 
trông giữ xe thông minh: Camera giám sát theo dõi, kiểm tra phương tiện người gửi, 
quản lý ñiểm ñỗ, ra vào quẹt thẻ theo dõi giờ vào, giờ ra; tính tiền, in hóa ñơn tự 
ñộng, có bảo hiểm gửi xe,…) và các ñiểm tham quan danh lam thắng cảnh, di tích 
lịch sử, công trình văn hóa, bãi biển. 

d) ðối với việc trông giữ xe tại các cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện theo 
quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 129/2007/Qð-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng 
Chính phủ là trông giữ xe miễn phí cho người ñến giao dịch, làm việc. 

ñ) ðối với các dự án ñầu tư kinh doanh dịch vụ chuyên về trông giữ xe ñược cấp 
có thẩm quyền cho phép ñầu tư với nguồn vốn ñầu tư ngoài ngân sách, trường hợp do 
tổng mức ñầu tư lớn có phương án xây dựng mức giá dịch vụ trông giữ xe cao hơn 
mức quy ñịnh tại Quyết ñịnh này thì Chủ ñầu tư gửi phương án về Sở Tài chính thẩm 
ñịnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cho từng dự án cụ thể. 

2. ðối tượng áp dụng:  

a) Chủ các phương tiện xe ñạp, xe ñạp ñiện, xe máy, xe máy ñiện, xe mô tô, xe ô tô 
(bao gồm: Xe ô tô chở người, xe ô tô tải, rơ moóc, sơ mi rơ moóc ñược kéo bởi ô tô, 
máy kéo) có nhu cầu trông giữ tại các ñiểm ñỗ, bến bãi trông giữ phương tiện ñược 
cấp có thẩm quyền cho phép. 

b) Tổ chức, cá nhân ñã ñược cấp phép thực hiện việc trông giữ xe. 

3. Mức giá dịch vụ trông giữ xe: 

a) Mức giá dịch vụ trông giữ xe ñối với những ñiểm, bãi trông giữ xe ñược ñầu tư 
bằng nguồn vốn ngân sách áp dụng theo mức giá cụ thể quy ñịnh tại Phụ lục I ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh này. 

b) Mức giá dịch vụ trông giữ xe ñối với những ñiểm bãi giữ xe ñược ñầu tư bằng 
nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước áp dụng theo mức giá tối ña quy ñịnh tại Phụ lục II 
ban hành kèm theo Quyết ñịnh này.  

Riêng những ñiểm, bãi trông giữ xe ñược hình thành từ việc sử dụng tài sản công tại 
ñơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, 
tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác ñược thành lập theo 
quy ñịnh của pháp luật về hội vào mục ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết 
áp dụng theo mức giá bằng với mức giá quy ñịnh tại Phụ lục I ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh này 

Người ñứng ñầu doanh nghiệp, tổ chức ñược cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt 
ñộng dịch vụ trông giữ xe ñược quyết ñịnh mức giá cụ thể, nhưng không ñược cao 
hơn mức giá tối ña quy ñịnh tại ñiểm b khoản 3 này. 

c) Mức giá quy ñịnh tại ñiểm a và b khoản 3 nêu trên ñã bao gồm thuế giá trị 
gia tăng. 

d) Trường hợp trông giữ cả ngày và ñêm thì mức giá cả ngày và ñêm tối ña bằng 
mức giá ban ngày cộng với mức giá ban ñêm. 
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chủ trì phối 
hợp với các ñơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai, xác ñịnh, phân loại các 
ñiểm trông giữ xe trên ñịa bàn ñể áp dụng mức thu theo ñúng quy ñịnh. 

2. Giám ñốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ñiều 
chỉnh mức giá dịch vụ trông giữ xe khi tình hình giá cả thị trường biến ñộng (tăng, 
giảm) trên 20% so với giá quy ñịnh tại Quyết ñịnh này. 

3. Thủ trưởng các doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân ñược cấp có thẩm quyền 
cấp phép thực hiện dịch vụ trông giữ xe có trách nhiệm tổ chức thu giá dịch vụ trông 
giữ xe quy ñịnh tại ðiều 1 Quyết ñịnh này; quản lý nguồn thu và thực hiện các nghĩa 
vụ tài chính, thuế theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2021; thay thế 
Quyết ñịnh số 30/2017/Qð-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
quy ñịnh giá dịch vụ trông giữ xe trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết ñịnh số 
57/2017/Qð-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa 
ñổi Phụ lục I kèm theo Quyết ñịnh số 30/2017/Qð-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017 
của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh giá dịch vụ trông giữ xe trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính, Cục trưởng 
Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, các thị xã, thành phố Huế và 
Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết ñịnh này./. 
 

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

 
Nguyễn Văn Phương 
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Phụ lục I 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 12/2021/Qð-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

TT ðịa ñiểm/Loại phương tiện 

Mức thu (ñồng/phương tiện) 

Ban ngày 
(06 h- 22h) 

Ban ñêm (sau 
22h ñến trước 
5h sáng hôm 

sau) 

Khoán 
theo 

tháng 

I 
Các ñiểm trông giữ xe tại trường học, bao gồm: Mẫu giáo, tiểu học, trung học, trung cấp, 
cao ñẳng, ñại học, học viện,... 

1 Xe ñạp, xe ñạp ñiện 500 1.000 15.000 

2 
Xe máy, xe máy ñiện, xe mô tô 2 bánh và các loại 
xe thô sơ khác 

1.000 2.000 30.000 

3 Xe mô tô 3 bánh, xe taxi, xe ô tô con 7 chỗ trở xuống 10.000 15.000 150.000 

II 
Các ñiểm trông giữ xe công cộng: Chợ, siêu thị, bến xe,bệnh viện,trung tâm y tế, trung tâm 
văn hóa, trung tâm thể thao, công viên, ñường ph,  khu vực tổ chức lễ hội, các ñiểm tham 
quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bãi biển. 

1 Xe ñạp, xe ñạp ñiện 1.000 2.000 30.000 

2 
Xe máy, xe máy ñiện, xe mô tô 2 bánh và các loại 
xe thô sơ khác 

2.000 4.000 60.000 

3 Xe mô tô 3 bánh, xe taxi, xe ô tô con 7 chỗ trở xuống 12.000 20.000 200.000 

4 
Xe ô tô chở người dưới 16 chỗ và xe tải có trọng tải 
dưới 2,5 tấn 

20.000 30.000 350.000 

5 
Xe ô tô chở người từ 16-24 chỗ và xe tải có trọng tài 
từ 2,5-5 tấn 

25.000 40.000 450.000 

6 
Xe ô tô chở người trên 24 chỗ, xe giường nằm xe tải 
có trọng tải từ trên 5 tấn và các loại xe container 

30.000 50.000 600.000 

III 
Các ñiểm trông giữ xe chất lượng cao (Có trang bị hệ thống giám sát, trông giữ xe thông 
minh: Camera giám sát theo dõi, kiểm tra phương tiện người gửi, quản lý ñiểm ñỗ, ra vào 
quẹt thẻ theo dõi giờ vào, giờ ra, tính tiền, in hóa ñơn tự ñộng, có bảo hiểm gửi xe) 

1 Xe ñạp, xe ñạp ñiện 2.000 4.000 60.000 

2 
Xe máy, xe máy ñiện, xe mô tô 2 bánh và các loại xe 
thô sơ khác 

4.000 5.000 100.000 

3 Xe mô tô 3 bánh, xe taxi, xe ô tô con 7 chỗ trở xuống 15.000 25.000 300.000 

4 
Xe ô tô chở người dưới 16 chỗ và xe tải có trọng tải 
dưới 2,5 tấn 

30.000 50.000 600.000 

5 
Xe ô tô chở người từ 16-24 chỗ và xe tải có trọng tải 
từ 2,5-5 tấn 

40.000 60.000 800.000 

6 
Xe ô tô chở người trên 24 chỗ, xe giường nằm xe tải 
có trọng tải từ trên 5 tấn và các loại xe container 

50.000 75.000 1.000.000
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Phụ lục II 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 12/2021/Qð-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

 
 

TT 

 
 

ðịa ñiểm/Loại phương tiện 

Mức thu (ñồng/phương tiện) 
 

Ban ngày 
(06h-22h) 

Ban ñêm 
(sau 22h 

ñến trước 
5h sáng 

hôm sau) 

 
Khoán 

theo 
tháng 

1 Xe ñạp, xe ñạp ñiện 2.000 4.000 60.000 

2 
Xe máy, xe máy ñiện, xe mô tô 2 bánh và 
các loại xe thô sơ khác 

4.000 5.000 100.000 

3 
Xe mô tô 3 bánh, xe taxi, xe ô tô con 7 chỗ 
trở xuống 

15.000 25.000 300.000 

4 
Xe ô tô chở người dưới 16 chỗ và xe tải 
có trọng tải dưới 2,5 tấn 

30.000 50.000 600.000 

5 
Xe ô tô chở người từ 16-24 chỗ và xe tải 
có trọng tải từ 2,5-5 tấn 

40.000 60.000 800.000 

6 
Xe ô tô chở người trên 24 chỗ, xe giường 
nằm, xe tải có trọng tải từ trên 5 tấn và 
các loại xe container 

50.000 75.000 1.000.000 
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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: 13/2021/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 3 năm 2021 

QUYẾT ðỊNH 
Sửa ñổi, bổ sung Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 94/2017/Qð-UBND 
ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh giá tối ña dịch vụ 
thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

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

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá;  
Căn cứ Nghị ñịnh số 149/2016/Nð-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của 
Luật Giá;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 32/2019/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 
quy ñịnh giao nhiệm vụ, ñặt hàng hoặc ñấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 
dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 345/STC-GCS&DN 
ngày 28 tháng 01 năm 2021. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
94/2017/Qð-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 
ñịnh giá tối ña dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn 
vốn ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau: 

Phụ lục chi tiết ñính kèm. 

ðiều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở 
Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, các thị xã, 
thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết ñịnh này. 
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ðiều 3. ðiều khoản thi hành 

1. Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2021. 

2. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: Năm 2021 tiếp tục áp dụng giá của năm 
2018, không thực hiện ñiều chỉnh giá dịch vụ theo giá thành thực tế hoặc chỉ số trượt 
giá hàng năm./. 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Phương 
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PHỤ LỤC 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 13/2021/Qð-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
ðVT: ðồng 

STT ðỐI TƯỢNG Lộ trình ñiều chỉnh giá dịch vụ 

    Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 

I Hộ dân cư       

1 Hộ không kinh doanh       
1.1 ðịa bàn thành phố Huế       
a Mặt tiền 66.000 83.000 100.000 
b Kiệt, ngõ 53.000 68.000 83.000 

1.2 ðịa bàn các phường thuộc thị xã Hương Thủy, Hương Trà và thị trấn các huyện ñồng bằng  

a Mặt tiền 52.000 66.000 81.000 
b Kiệt, ngõ 43.000 55.000 66.000 

1.3 ðịa bàn các xã ñồng bằng và thị trấn các huyện miền núi Nam ðông và A Lưới  

    42.000 53.000 64.000 
1.4 ðịa bàn các xã thuộc huyện Nam ðông và A Lưới  

    36.000 46.000 55.000 
2 Hộ kinh doanh       

2.1 ðịa bàn thành phố Huế       
2.1.1 Mặt tiền       

a Nhóm 1 182.000 225.000 268.000 
b Nhóm 2 127.000 156.000 186.000 

2.1.2 Kiệt, ngõ       
a Nhóm 1 160.000 203.000 245.000 
b Nhóm 2 112.000 140.000 167.000 
2.2 ðịa bàn các phường thuộc thị xã Hương Thủy, Hương Trà và thị trấn các huyện ñồng bằng  

2.1.1 Mặt tiền       
a Nhóm 1 124.000 153.000 181.000 
b Nhóm 2 93.000 112.000 132.000 

2.1.2 Kiệt, ngõ       
a Nhóm 1 110.000 137.000 164.000 
b Nhóm 2 80.000 100.000 119.000 
2.3 ðịa bàn các xã ñồng bằng và thị trấn huyện miền núi Nam ðông và A Lưới  

a Nhóm 1 86.000 108.000 130.000 
b Nhóm 2 61.000 77.000 92.000 

2.4 ðịa bàn các xã thuộc huyện miền núi Nam ðông và A Lưới  

a Nhóm 1 70.000 84.000 90.000 
b Nhóm 2 48.000 59.000 70.000 
3 Phòng trọ 32.000 43.000 55.000 
4 Thuyền du lịch 124.000 140.000 153.000 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 08/CT-UBND 

 
Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 3 năm 2021 

CHỈ THỊ 
Về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí 

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

Thời gian qua, tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại nhiều ñịa phương 
trên toàn quốc ñang có chiều hướng gia tăng về quy mô, mức ñộ, nhất là các thành phố 
lớn; ttriển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 08/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 
tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí; ñể phát triển nền kinh tế - xã hội 
theo hướng bền vững và bảo vệ sức khỏe cộng ñồng cũng như giữ vững danh hiệu 
“Thành phố xanh”, tỉnh Thừa Thiên Huế cần có giải pháp, chế tài nhằm kiểm soát tốt 
ô nhiễm môi trường không khí phát sinh do các nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. 

ðể tăng cường công tác giám sát, kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, 
giảm thiểu tác ñộng bất lợi ñến sức khỏe người dân, thúc ñẩy kinh tế - xã hội phát 
triển; Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế 

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy ñịnh của pháp luật về 
bảo vệ môi trường; vận ñộng, hướng dẫn người dân không ñốt rơm rạ trên ñồng 
ruộng nhằm bảo vệ môi trường. Tổ chức nông dân ký cam kết không ñốt rơm rạ, 
không xả rơm rạ bừa bãi xuống kênh tưới, tiêu thủy lợi; không phơi thóc, rơm rạ, tuốt 
lúa, ñốt rơm rạ trên ñường giao thông. Xử lý nghiêm các trường hợp ñốt chất thải 
không ñúng quy ñịnh, gây ảnh hưởng cảnh quan và ô nhiễm môi trường. 

- Tổ chức và duy trì thường xuyên hoạt ñộng phun nước rửa ñường tại các trục, 
tuyến ñường giao thông chính của các ñô thị, thành phố ñể hạn chế bụi phát tán, ñặc 
biệt trong ñiều kiện thời tiết hanh, khô. Thu gom triệt ñể rác, bụi bẩn trên các trục, 
tuyến, giải phân cách ñường giao thông. 

- Chỉ ñạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, Trưởng Công an các huyện, 
thị xã, thành phố Huế thường xuyên kiểm tra, giám sát việc nông dân ñốt rơm rạ trên 
ñồng ruộng. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập ñường dây nóng và triển 
khai ứng dụng Hue-S ñể tiếp nhận phản ánh của các cá nhân, tổ chức khi phát hiện 
tình trạng các ñịa phương, nông dân ñốt rơm rạ trên ñồng ruộng ñể kịp thời có biện 
pháp xử lý phù hợp. 
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- Tăng cường công tác trồng cây xanh tại các khu vực ñô thị, các tuyến ñường 
chính, các tuyến ñường, công viên các khu tái ñịnh cư, khu dân cư mới; vận ñộng, 
huy ñộng từ các nguồn xã hội hóa (bằng nhiều hình thức: tiền, cây xanh, ngày 
công,...) ñể trồng cây xanh dọc các tuyến ñường, công viên thuộc phạm vi quản lý; 
khuyến khích trồng cây xanh tại các tuyến ñường theo quy hoạch nhằm tạo cảnh 
quan, thuận lợi cho công tác quản lý, giám sát và hạn chế việc lấn chiếm mặt bằng. 

- Xây dựng kế hoạch chuyên ñề thực hiện công tác kiểm tra, hậu kiểm, giám sát 
việc chấp hành các quy ñịnh về môi trường, tiến ñộ, mật ñộ trồng cây xanh tại các 
công trình, dự án ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép xây dựng. 
Trong ñó cần lưu ý ñến các khu dân cư, khu tái ñịnh cư do cơ quan nhà nước ñầu tư; 
các công trình, dự án do nhà ñầu tư thực hiện trên ñịa bàn quản lý; ñịnh kỳ hàng quý, 
báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.  

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm trước 
Chủ tịch UBND tỉnh trong việc ñể nông dân ñốt rơm rạ trên ñồng ruộng sau thu hoạch. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường  

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường trong ñó trọng tâm 
tuyên truyền liên quan ñến việc bảo vệ môi trường không khí ñã ñược nêu tại ðiều 62, 
ðiều 63, ðiều 64 của Luật Bảo vệ môi trường 2014. 

- Tiếp tục triển khai tốt công tác quan trắc hiện trạng môi trường không khí trong 
chương trình quan trắc ñịnh kỳ ñã ñược phê duyệt. Quản lý và thường xuyên giám sát 
các nguồn thải thuộc ñối tượng phải lắp ñặt hệ thống quan trắc tự ñộng liên tục. 

- Căn cứ quy hoạch mạng lưới quan trắc và tình hình thực hiện ñể ñề xuất việc 
ñầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc tự ñộng liên tục ñể ñảm bảo việc giám sát chất 
lượng môi trường không khí ñồng bộ trên ñịa bàn tỉnh. 

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí trên 
ñịa bàn tỉnh công bố kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên Cổng 
thông tin ñiện tử và các phương tiện truyền thông. Trường hợp có diễn biến xấu về 
môi trường không khí cần kịp thời cảnh báo cho cộng ñồng, người dân ñược biết ñể 
có biện pháp ứng phó phù hợp. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thường xuyên kiểm tra các 
nguồn phát sinh khí thải trên ñịa bàn; hướng dẫn các chủ nguồn thải thực hiện 
nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt ñộng theo ñúng 
pháp luật về bảo vệ môi trường; kịp thời răn ñe, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường không khí theo quy ñịnh. Công khai thông 
tin về các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, các cá nhân, tổ chức vi phạm 
các quy ñịnh về bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin ñại chúng. 

- ðôn ñốc, kiểm tra các chủ dự án, ñơn vị quản lý, thi công các công trình xây 
dựng, giao thông thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu phát tán bụi, 
khí thải ra môi trường xung quanh (che chắn công trình, phương tiện vận chuyển vật 
liệu xây dựng, phế thải xây dựng, phun nước, rửa ñường, rửa xe ra vào công trình…). 
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- ðôn ñốc, kiểm tra các chủ mỏ khai thác, vận chuyển khoáng sản (ñặc biệt là 
mỏ ñất san lấp, mỏ ñá) thực hiện các biện pháp giảm thiểu phát tán bụi trong quá 
trình khai thác, vận chuyển nguyên liệu ra vào khu vực mỏ (bố trí khu vực rửa xe, 
tưới nước tuyến ñường ra vào mỏ…). 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tuyên truyền, vận ñộng 
nông dân không ñốt rơm rạ sau thu hoạch lúa. Tăng cường tuyên truyền, tập huấn quy trình 
thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng theo Thông tư số 19/2019/TT-BNNPTNT 
ngày 15/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật xử lý rơm rạ sau thu hoạch bằng chế phẩm 
sinh học ngay trên ñồng ruộng nhằm hạn chế ñốt rơm rạ, bảo vệ môi trường. 

- Chỉ ñạo ñẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa trong việc thu gom vận chuyển rơm rạ 
và làm ñất bằng máy cày lớn ñể phay, cày lật ñất vùi hết rơm rạ vào trong ñất, không 
ñể rơm rạ trôi nổi ảnh hưởng ñến sản xuất và môi trường. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ 

Nghiên cứu công nghệ phù hợp ñể xử lý, tận dụng rơm rạ tái chế thành các sản 
phẩm hữu ích phục vụ xã hội hay nguyên liệu của các ngành sản xuất khác. Nghiên 
cứu khuyến cáo ứng dụng các chế phẩm sinh học cho các ñịa phương ñể xử lý rơm rạ 
sau thu hoạch thành phân bón hữu cơ phục vụ nông nghiệp, góp phần giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường.  

5. Sở Xây dựng 

- ðôn ñốc, kiểm tra, giám sát các chủ dự án, ñơn vị quản lý, thi công các công 
trình xây dựng thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu phát tán bụi 
(che chắn công trình, phun nước, rửa ñường, rửa xe ra vào công trình,...) 

- Xây dựng kế hoạch chuyên ñề thực hiện công tác kiểm tra, hậu kiểm, giám sát 
việc chấp hành các quy ñịnh về tiến ñộ, mật ñộ trồng cây xanh tại các công trình, dự 
án ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép xây dựng. Trong ñó cần lưu ý 
ñến các khu dân cư, khu tái ñịnh cư do cơ quan nhà nước ñầu tư; các công trình, dự 
án do nhà ñầu tư thực hiện trên ñịa bàn toàn tỉnh; ñịnh kỳ hàng quý, báo cáo kết quả 
thực hiện về UBND tỉnh.  

6. Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải 

- Chỉ ñạo các lực lượng chức năng phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành 
phố Huế kiểm tra, xử lý các trường hợp ñốt rơm rạ trên ñồng ruộng, phơi thóc, rơm 
rạ, ñốt rơm rạ trên ñường giao thông gây cản trở và làm mất an toàn giao thông theo 
thẩm quyền; ñôn ñốc và phối hợp với các ñịa phương trong việc chỉ ñạo, tổ chức thực 
hiện các giải pháp hạn chế ñốt rơm rạ trên ñồng ruộng. 

- Theo dõi chặt chẽ việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, nhất là các giải 
pháp hiệu quả ñảm bảo ngăn ngừa, hạn chế, giảm thiểu bụi, khí thải trong hoạt ñộng 
xây dựng công trình giao thông. 
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- Thực hiện ñiều tiết, phân luồng giao thông hợp lý ñể hạn chế tình trạng ùn tắc 
kéo dài gây ô nhiễm môi trường. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thừa Thiên Huế, ðài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế 

- ðẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chất lượng không khí, các biện pháp 
ngăn ngừa ô nhiễm không khí. Trong ñó, ñặc biệt lưu ý, nguồn thông tin, số liệu phải 
ñược cung cấp từ các cơ quan, ñơn vị có thẩm quyền sau khi ñã ñược tính toán theo 
Quyết ñịnh số 1495/Qð-TCMT ngày 12/11/2019 của Tổng cục Môi trường về việc 
ban hành Hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt Nam 
(VN_AQI). 

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về tác hại ñốt rơm rạ trên ñồng 
ruộng và hành vi vi phạm về môi trường do ñốt rơm rạ ñể nông dân biết và tự giác 
chấp hành. 

8. UBND tỉnh ñề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức 
chính trị xã hội 

Phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp cùng các tổ chức chính trị xã hội tăng cường 
công tác tuyên truyền, vận ñộng nâng cao ý thức của người dân, cơ sở sản xuất - kinh doanh, 
nông dân chấp hành quy ñịnh của pháp luật về bảo vệ môi trường trong việc bảo vệ 
môi trường không khí. 

9. Chủ ñầu tư xây dựng các công trình 

Thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây 
dựng các công trình; triển khai các phương án giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh trong 
quá trình thi công xây dựng (che chắn công trình, phun nước, rửa ñường, rửa xe ra 
vào công trình,…). 

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 
thành phố Huế, các ñơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực 
hiện nghiêm túc nhiệm vụ ñược giao tại Chỉ thị này. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì theo dõi việc thực hiện của các cơ 
quan, ñơn vị, ñịa phương; ñịnh kỳ 06 tháng tổ chức sơ kết, ñánh giá, báo cáo kết quả 
thực hiện về UBND tỉnh./. 
 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 09/CT-UBND 

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

    Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 3 năm 2021 
 

CHỈ THỊ 
Về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa 

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

Ô nhiễm nhựa ñang trở thành một trong những thách thức lớn nhất mà các ñịa 
phương trên cả nước ñang phải ñối mặt. Mỗi năm lượng chất thải nhựa do con người 
thải ra trên phạm vi toàn cầu ñủ ñể phủ kín 4 lần diện tích bề mặt trái ñất, trong ñó 
13 triệu tấn chất thải nhựa ñược ñổ ra ñại dương. Tại Việt Nam, ước tính mỗi năm có 
hơn 1,8 triệu tấn rác thải nhựa ñược thải ra nhưng chỉ 27% trong số ñó ñược tái chế. 
Việt Nam cũng ñang ñối mặt với nguy cơ trở thành bãi tập kết rác toàn cầu với lượng 
rác thải nhựa tăng ñến 200% trong năm qua.  

Việc lạm dụng sử dụng sản phẩm nhựa, nhất là túi ni lông khó phân hủy, sản 
phẩm nhựa sử dụng một lần ñã và ñang ñể lại những hậu quả nghiêm trọng ñối với 
môi trường, vấn ñề ô nhiễm nhựa, ñặc biệt là ô nhiễm nhựa ñại dương thực sự ñáng 
báo ñộng, ñã, ñang và sẽ gây thiệt hại to lớn cho môi trường sinh thái ở nước ta nói 
chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. 

Nhằm tiếp tục lan tỏa phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, phong trào “Nói không 
với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, “Tuyên chiến” với rác thải nhựa 
và tăng cường hiệu quả các hoạt ñộng quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý nhựa ñã qua 
sử dụng, giảm thiểu phát thải chất thải nhựa ra môi trường trên ñịa bàn tỉnh ñồng thời 
triển khai Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 
cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa, Chỉ thị số 
41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách 
tăng cường quản lý chất thải rắn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Giám ñốc, Thủ trưởng các Sở ban ngành, các tổ chức, ñoàn thể chính trị xã 
hội cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế xây dựng kế hoạch, kế hoạch 
tự kiểm tra về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải 
nhựa trong ñơn vị, ñơn vị trực thuộc và thực hiện một số các hoạt ñộng cụ thể như sau: 

a) Tiếp tục phát huy, lan tỏa phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Nói không 
với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” theo nội dung tại Kế hoạch số 
34/KH-UBND ngày 26/02/2019 về việc thực hiện phong trào “Nói không với túi ni 
lông sử dụng một lần”; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 04/3/2019 về việc tổ chức, 
triển khai thực hiện ðề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành ñộng ñể Thừa Thiên Huế 
thêm Xanh - Sạch - Sáng”; 



38 CÔNG BÁO/Số 11/Ngày 11-3-2021
 

 

b) Gương mẫu, tích cực và ñi ñầu trong việc giảm thiểu chất thải nhựa; hạn chế 
tối ña việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần; không sử dụng băng rôn, khẩu 
hiệu, chai, cốc, ống hút, bát, ñũa nhựa,... dùng một lần tại công sở và trong các hội 
nghị, hội thảo, cuộc họp và ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện khác; ưu tiên lựa 
chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường; 

c) Tiên phong, gương mẫu thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ngay tại công 
sở, bố trí thùng rác ñể phân loại rác thải tại các cơ quan, ñơn vị; khuyến khích nghiên 
cứu, xây dựng và thực hiện các mô hình kiểu mẫu, phù hợp ñể làm cơ sở nhân rộng 
cho các cơ quan, ñơn vị trên ñịa bàn tỉnh; 

d) Thực hiện truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức cho công chức, viên 
chức, người lao ñộng trong cơ quan, ñơn vị về phân loại, thu gom, giảm thiểu chất 
thải nhựa; vận ñộng người thân, cộng ñồng người dân hạn chế tối ña và tiến tới không 
sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần; 

ñ) UBND thành phố Huế chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai mô hình 
ñiểm về phân loại rác tại nguồn tại các phường trên ñịa bàn. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Là ñơn vị ñầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND 
các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai Chỉ thị. Tổ chức phát ñộng hưởng ứng 
thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng một lần”, tùy thuộc tình hình 
lựa chọn một ñịa phương tổ chức sự kiện chính vào tuần thứ 3 tháng 10 hàng năm theo 
ñúng Kế hoạch số 34/KH-UBND. Chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình triển khai thực 
hiện của các ñơn vị tham gia, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. Phối hợp với các 
tổ chức ñoàn thể chính trị xã hội tổ chức hội nghị truyền thông cho cán bộ và người 
dân về tác hại của túi ni lông, biện pháp thu gom và sử dụng túi ñựng hàng thân thiện 
với môi trường. Xây dựng tài liệu, tờ rơi hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn. 

b) Phối hợp với Sở Công Thương ñề xuất các chính sách ưu ñãi, hỗ trợ, khuyến 
khích việc kinh doanh, sử dụng các loại túi, phương tiện ñựng hàng thân thiện môi 
trường thay thế túi ni lông sử dụng một lần ñồng thời kiến nghị các hình thức xử lý 
ñối với các nhà phân phối, ñơn vị bán lẻ không có kế hoạch hoặc không thực hiện các 
giải pháp hạn chế sử dụng túi ni lông sử dụng một lần. Nghiên cứu, ñề xuất cơ chế 
hạn chế sản xuất, tiêu dùng và có lộ trình cấm sản xuất, tiêu dùng một số sản phẩm 
nhựa dùng một lần trên ñịa bàn tỉnh; 

c) Triển khai tiêu chí ñánh giá doanh nghiệp “Thân thiện với môi trường” trên 
ñịa bàn tỉnh, logo ñể phong tặng cho các tổ chức, ñơn vị không sử dụng túi ni lông sử 
dụng một lần.  
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d) Chỉ ñạo Quỹ Bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế cho vay vốn ưu ñãi theo 
quy ñịnh ñối với hoạt ñộng thu gom và tái chế túi ni lông ñã qua sử dụng, hoạt ñộng 
sản xuất các loại túi ñựng hàng thân thiện môi trường thay thế túi ni lông sử dụng 
một lần trên ñịa bàn tỉnh. 

ñ) Phối hợp với các cơ quan ðài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế 
(TRT), ðài Truyền thanh Huế, Báo Thừa Thiên Huế xây dựng phóng sự, các bài 
phỏng vấn người dân ñịa phương, biểu dương các ñiển hình tiên tiến trong công tác 
bảo vệ môi trường, trong thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 
một lần”. 

e) Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc tổ chức, xúc tiến ñầu tư hạ 
tầng thu gom, tái chế túi ni lông; ñồng thời ñẩy nhanh tiến ñộ triển khai các chương 
trình phân loại chất thải rắn tại nguồn trên ñịa bàn tỉnh. 

g) Chủ trì tham mưu ban hành cơ chế, chính sách ưu ñãi, hỗ trợ, khuyến khích 
ñối với các tổ chức, cá nhân có hoạt ñộng thu gom, tái chế túi ni lông hoặc sản xuất 
sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông sử dụng một lần. Nghiên cứu, 
ñề xuất cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở tái chế chất thải chấp 
hành tốt pháp luật bảo vệ môi trường; thúc ñẩy các mô hình hợp tác công tư, mô hình 
kinh doanh, kinh tế chia sẻ và thúc ñẩy các sáng kiến, sự tham gia của các hiệp hội, 
các tổ chức, các doanh nghiệp nhằm giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải rắn và 
chất thải nhựa. 

3. Sở Công Thương 

a) Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chỉ thị cho các nhà phân phối, ñơn vị 
bán lẻ, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị,... hạn chế sử dụng túi ni lông sử dụng một 
lần; chủ trì thực hiện mục tiêu “ Năm 2021  ñẩy mạnh triển khai ñến các cửa hàng, chợ, 
siêu thị, trung tâm thương mại tiếp tục ñẩy mạnh triển khai không sử dụng ñồ nhựa dùng 
một lần; ñến năm 2025 cùng với cả nước không sử dụng ñồ nhựa dùng một lần”; Làm 
việc cụ thể với các siêu thị, trung tâm thương mai, ban quản lý các chợ ñể thống nhất, 
tham mưu lộ trình hạn chế sử dụng túi ni lông sử dụng một lần; theo dõi việc thực hiện 
lộ trình. ðề xuất các giải pháp phù hợp ñể thực hiện thành công lộ trình. 

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã và 
thành phố Huế thực hiện các chương trình tuyên truyền, vận ñộng các nhà phân phối, 
ñơn vị bán lẻ cam kết hạn chế sử dụng túi ni lông sử dụng một lần. 

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các ñơn vị liên quan 
tham mưu, ñề xuất chính sách ưu ñãi, hỗ trợ, khuyến khích ñối với các tổ chức, cá nhân 
có hoạt ñộng thu gom, tái chế túi ni lông sử dụng một lần hoặc sản xuất sản phẩm 
thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông sử dụng một lần; nghiên cứu, ñề xuất 
chế tài trong trường hợp các doanh nghiệp sản xuất túi ni lông sử dụng một lần không 
thực hiện ñầy ñủ các trách nhiệm, nghĩa vụ; ñề xuất, tổng hợp, xem xét tôn vinh các 
doanh nghiệp “Thân thiện với môi trường” trên ñịa bàn tỉnh. 

d) Rà soát, công bố các sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu có chứa 
vi nhựa, nano nhựa ñể người tiêu dùng biết. 
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4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Phối hợp với UBND các huyện, thị xã thực hiện nghiêm các tiêu chí về môi trường 
trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, không ñầu tư lò ñốt 
chất thải rắn sinh hoạt không phù hợp với quy ñịnh tại QCVN 61-MT:2016/BTNMT. 

b) Triển khai việc thu gom các bao bì ñựng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, 
thuốc thú y, phân bón sau khi sử dụng trong ngành nông nghiệp theo ñúng quy ñịnh 
tại Quyết ñịnh số 73/2018/Qð-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 
về ban hành quy chế thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau 
sử dụng trên ñịa bàn tỉnh. 

c) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường áp dụng, triển khai các 
tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc xử lý, tái chế các phụ phẩm nông nghiệp, ñặc 
biệt là việc xử lý, tái chế rơm, rạ sau thu hoạch. 

5. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Tham mưu, ñề xuất, thúc ñẩy ñổi mới, sáng tạo, nghiên cứu các nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ có liên quan ñến phát triển túi ñựng hàng thân thiện với môi 
trường nhằm thay thế nhựa trong sản xuất, kinh doanh. 

b) Tham mưu hỗ trợ kinh phí từ Quỹ khoa học công nghệ cho xây dựng mô 
hình, tiêu chí, xây dựng các ñề án thực hiện các sáng kiến. 

6. Sở Giáo dục và ðào tạo 

a) Tuyên truyền về các vấn ñề liên quan ñến việc không sử dụng và thải bỏ túi 
ni lông sử dụng một lần, thu gom túi ni lông và pin qua sử dụng, khuyến khích lồng 
ghép nội dung trên vào một số môn học tại lớp và các hoạt ñộng ngoại khóa của nhà 
trường; tăng cường tuyên truyền về bảo vệ môi trường; triển khai, thực hiện tiêu chí 
“Trường học thân thiện với môi trường” trên phạm vi toàn tỉnh, có tổng kết, ñánh giá, 
báo cáo UBND tỉnh.  

b) Tiếp tục ñẩy mạnh phong trào “Làm một triệu túi giấy” cho các em học sinh tại 
các trường học ñể phân phối tại các chợ, các ñiểm tuyên truyền phong trào. 

c) Tiếp tục xây dựng và triển khai mô hình thu gom túi ni lông, pin qua sử dụng 
tại gia ñình ñể tập trung tại 01 ñịa ñiểm của nhà trường trước khi chuyển xử lý; thu 
gom giấy in, giấy báo loại làm túi ñựng thay thế túi ni lông sử dụng một lần cung cấp 
cho các quầy thuốc, nhà thuốc, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ có khó khăn về kinh tế, phát 
ñộng phong trào thi ñua “Trường học nói không với túi ni lông sử dụng một lần”, trong 
ñó chú trọng ñến khu vực nhà ăn, căn tin trường học. 

d) Bước ñầu triển khai công tác phân loại rác tại nguồn tại các trường học, 
ngành giáo dục ñào tạo.  

7. Sở Y tế 

a) Tiếp tục triển khai kế hoạch không sử dụng túi ni lông sử dụng một lần trong 
ngành y tế, ñảm bảo thực hiện ñồng loạt và phù hợp công tác chuyên môn nghiệp vụ 
của ngành. 
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b) Tuyên truyền về các vấn ñề liên quan ñến việc hạn chế sử dụng và thải bỏ 
túi ni lông sử dụng một lần cho các ñơn vị (nhà thuốc, quầy thuốc, cơ sở y tế,...); ñẩy 
mạnh xây dựng và triển khai tiêu chí “Nhà thuốc, quầy thuốc, không sử dụng túi ni lông 
sử dụng một lần” trên phạm vi toàn tỉnh, có tổng kết, ñánh giá báo cáo UBND tỉnh. 

c) Tăng cường hướng dẫn các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các 
quy ñịnh về quản lý chất thải rắn, chú trọng phân loại chất thải rắn tại nguồn, thực hiện 
thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải rắn ñạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

d) Chủ ñộng rà soát, xây dựng kế hoạch, ñịnh hướng tập trung xử lý chất thải 
y tế nguy hại theo mô hình cụm, mô hình tập trung, hạn chế việc xử lý phân tán tại các 
cơ sở y tế tại các ñịa phương. 

8. Sở Du lịch 

Nghiên cứu tiêu chuẩn, quy ñịnh ñịa phương nhằm giảm thiểu sử dụng sản phẩm 
nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy trong các cơ sở kinh doanh, dịch vụ lưu 
trú du lịch và dịch vụ du lịch khác tại các khu, ñiểm du lịch ñặc biệt tại các khu du lịch 
sinh thái, resort vùng ven biển, ñầm phá; xây dựng các phương án thay thế trong quy 
ñịnh hướng dẫn ngành du lịch dịch vụ trên ñịa bàn tỉnh. 

Triển khai công tác phân loại rác tại nguồn tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ 
du lịch, ngành du lịch. 

9. Sở Kế hoạch và ðầu tư 

a) Lồng ghép các chương trình, mục tiêu, ñịnh hướng và giải pháp thu hút các 
tổ chức, cá nhân ñầu tư trong lĩnh vực hoạt ñộng thu gom, tái chế túi ni lông hoặc sản 
xuất sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông sử dụng một lần; xây 
dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn, rác thải với công nghệ hiện ñại, phù hợp. 

b) Chủ trì phối hợp với các ñơn vị liên quan xúc tiến kêu gọi hỗ trợ các dự án về 
môi trường có lồng ghép các hoạt ñộng giảm thiểu sử dụng túi ni lông, túi ni lông sử 
dụng một lần; ñầu tư các Nhà máy tái chế, Khu xử lý rác thải nhựa với vị trí và công 
nghệ xử lý hiện ñại, phù hợp, ñảm bảo không ñể phát sinh ô nhiễm thứ cấp với nguồn 
kinh phí từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, từ nguồn viện trợ phát triển chính 
thức (ODA).  

c) Xây dựng chính sách ưu ñãi và kêu gọi ñầu tư các dự án sản xuất túi ñựng 
hàng, bao bì thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông sử dụng một lần; các dự án 
về xử lý chất thải rắn, rác thải với công nghệ hiện ñại, phù hợp. 

d) Ưu tiên cân ñối, bố trí kinh phí ñầu tư các Khu xử lý rác thải nhựa, phân tích 
tìm vị trí phù hợp, lựa chọn công nghệ xử lý ñảm bảo yêu cầu, không ñể phát sinh 
ô nhiễm thứ cấp. 

10. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư và các cơ quan liên quan tham 
mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí ñảm bảo ñể thực hiện Chỉ thị theo quy ñịnh. 
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11. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao  

a) Chỉ ñạo các cơ quan báo chí, ðài phát thanh, ðài truyền hình xây dựng 
chương trình, chuyên mục tuyên truyền ñến cộng ñồng người dân triển khai thực hiện 
Chỉ thị trên các phương tiện thông tin ñại chúng. 

b) Tuyên truyền, vận ñộng các nhà phân phối, các cơ sở thể dục thể thao quần 
chúng, các trung tâm huấn luyện và thi ñấu thể thao, ñơn vị thuộc ñơn vị mình quản lý 
và người dân trong việc hạn chế, không sử dụng túi ni lông sử dụng một lần; phân loại 
rác tại nguồn. 

12. ðề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

a) Cung cấp thông tin, nội dung tài liệu về quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý 
và giảm thiểu chất thải nhựa; phân loại rác tại nguồn ñến cấp cơ sở. 

b) Tuyên truyền, giám sát các tổ chức, cá nhân và cộng ñồng dân cư thực hiện 
Chỉ thị. 

13. Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh 

Tuyên truyền về các vấn ñề liên quan ñến tác hại của việc sử dụng và thải bỏ 
túi ni lông ñối với con người cho cán bộ, công nhân viên và người lao ñộng; vận ñộng 
mỗi cán bộ, công nhân viên và người lao ñộng là những tuyên truyền viên nòng cốt, 
tích cực tại cơ quan cũng như gia ñình triển khai thực hiện “Nói không với túi ni lông 
và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần”; phân loại rác tại nguồn. 

14. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

a) Chỉ ñạo Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố Huế tiếp tục tổ 
chức, phát ñộng hưởng ứng phong trào “Phụ nữ Nói không với túi ni lông sử dụng 
một lần”; phân loại rác tại nguồn trên ñịa bàn các huyện, thị xã và thành phố Huế.  

b) Xây dựng các nội dung, tài liệu tuyên truyền phù hợp với ñối tượng quản lý, 
lĩnh vực hoạt ñộng của hội. Chuyển giao các mô hình hoạt ñộng ñã ñược thực hiện có 
hiệu quả cho các chi hội cơ sở. 

15. Hội Nông dân tỉnh, Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh 

a) Xây dựng các nội dung, tài liệu tuyên truyền phù hợp với ñối tượng quản lý, 
lĩnh vực hoạt ñộng của hội.  

b) Chuyển giao các mô hình hoạt ñộng ñã ñược thực hiện có hiệu quả cho các 
chi hội cơ sở. 

16. ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

a) Tiếp tục tổ chức các hoạt ñộng hưởng ứng phong trào “Nói không với túi 
ni lông sử dụng một lần”, “Ngày Chủ nhật xanh”.  

b) Nghiên cứu mô hình câu lạc bộ “Nói không với túi ni lông sử dụng một lần” 
làm nòng cốt; ñào tạo tình nguyện viên tham gia các hoạt ñộng phong trào. 

c) Tiếp tục phối hợp Sở Giáo dục và ðào tạo tổ chức phong trào “Làm một 
triệu túi giấy”. 
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d) Phát ñộng khởi nghiệp sản xuất túi giấy cung cấp cho các ñơn vị kinh doanh 
có nhu cầu thay thế túi ni lông, túi ni lông sử dụng một lần. 

ñ) Phát ñộng hình thành ý thức, triển khai nội dung phân loại rác tại nguồn 
trong lực lượng ñoàn viên thanh niên. 

17. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế  

a) Thực hiện và chỉ ñạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội 
liên hiệp Phụ nữ cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức chính trị 
xã hội cấp huyện tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng phong trào “Nói không với túi ni lông 
sử dụng một lần” tại ñịa phương và vận ñộng cộng ñồng người dân tham gia. 

b) Xây dựng chương trình ñịa phương không sử dụng túi ni lông sử dụng một 
lần; phân loại rác tại nguồn. 

c) Thường xuyên tuyên truyền cho người dân ñịa phương, ñặc biệt là phụ nữ về 
tác hại của túi ni lông ñối với môi trường. 

d) UBND huyện Phong ðiền tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
hoàn thiện, triển khai và duy trì thực hiện mô hình ñiểm tại Làng cổ Phước Tích là 
Làng kiểu mẫu về sử dụng phương tiện sinh hoạt hàng ngày thân thiện với môi trường 
theo hướng hạn chế và tiến tới không sử dụng vật dụng sinh hoạt hàng ngày ñược làm 
từ polymer; ban hành quy chế thực hiện Làng không có vật liệu sinh hoạt bằng 
polymer theo Kế hoạch số 34/KH-UBND; làng ñiểm trong phân loại rác tại nguồn. 

18. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

Tuyên truyền, vận ñộng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ 
tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị, có lộ trình không sử dụng túi ni lông dùng một 
lần, khó phân hủy, tiến tới không dùng các sản phẩm nhựa dùng một lần, chuyển sang 
dùng các sản phẩm, vật liệu thân thiện với môi trường trong hoạt ñộng kinh doanh 
sản xuất; triển khai phân loại rác tại nguồn trong khuôn viên các ñơn vị. 

 19. Tổ chức thực hiện 

Căn cứ các nội dung của Chỉ thị này, các sở, ban, ngành, tổ chức, ñoàn thể 
chính trị - xã hội cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức triển khai 
thực hiện.  

ðịnh kỳ trước ngày 20 tháng 11 hàng năm, các cơ quan, ñơn vị và ñịa phương 
tổng hợp tình hình thực hiện và xây dựng kế hoạch cụ thể của năm ñến gửi Sở Tài nguyên 
và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20 tháng 12 hàng năm. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Thủ trưởng các 
cơ quan, ñơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị./. 

  
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Phương 
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