
  

Số 12 + 13 Ngày 14 tháng 3 năm 2021 

 MỤC LỤC  
   

   

  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
Trang 

26-02-2021 Nghị quyết số 01/2021/NQ-HðND giảm phí tham quan các ñiểm 
di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế. 

04 

26-02-2021 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HðND ban hành Quy ñịnh mức chi 
kinh phí bầu cử ñại biểu Quốc hội khóa XV và ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

06 

26-02-2021 Nghị quyết số 03/2021/NQ-HðND quy ñịnh một số chính sách 
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế. 

12 

26-02-2021 Nghị quyết số 04/2021/NQ-HðND về việc ñẩy mạnh công tác 
dân số và phát triển giai ñoạn 2021 - 2025, ñịnh hướng ñến 
năm 2030. 

21 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

05-3-2021 Quyết ñịnh số 14/2021/Qð-UBND về việc phân cấp cho Sở 
Khoa học và Công nghệ cấp, sửa ñổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại 
Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn ñoán y tế và cấp Chứng chỉ 
nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang 
chẩn ñoán y tế trên ñịa bàn tỉnh. 

26 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH  

26-02-2021 Nghị quyết số 01/NQ-HðND về việc bổ sung kế hoạch vốn 
ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 từ nguồn vượt thu tiền sử dụng 
ñất năm 2020. 

28 

26-02-2021 Nghị quyết số 02/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án nâng 
cấp, mở rộng ñường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế. 

31 

26-02-2021 Nghị quyết số 03/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống 
ñường giao thông nông thôn, huyện Phú Vang. 

33 

26-02-2021 Nghị quyết số 04/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Hệ 
thống thu gom, khu xử lý nước thải Cụm công nghiệp An Hòa 
(giai ñoạn 1). 

35 

26-02-2021 Nghị quyết số 05/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án hạ tầng 
kỹ thuật khu dân cư OTT4 thuộc khu E - ñô thị mới An Vân Dương. 

37 

26-02-2021 Nghị quyết số 06/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Hạ 
tầng kỹ thuật khu xen ghép CTR10 thuộc khu E - khu ñô thị mới 
An Vân Dương. 

40 

26-02-2021 Nghị quyết số 07/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án hạ tầng 
kỹ thuật khu tái ñịnh cư Mỹ An, xã Phú Dương, huyện Phú Vang. 

43 

26-02-2021 Nghị quyết số 08/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng 
kỹ thuật khu dân cư OTT8, OTT9, khu dịch vụ DV1 và cây xanh 
CX4 thuộc khu E - khu ñô thị mới An Vân Dương. 

46 

26-02-2021 Nghị quyết số 09/NQ-HðND về việc thành lập Văn phòng ðoàn 
ñại biểu Quốc hội và Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

49 

26-02-2021 Nghị quyết số 10/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án hạ tầng 
kỹ thuật khu TðC-02 và TðC-03 thuộc khu B - ðô thị mới 
An Vân Dương. 

51 

26-02-2021 Nghị quyết số 11/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án hạ tầng 
kỹ thuật khu dân cư OTT30, SN5 và khu ñất xen ghép tiếp giáp 
thuộc khu E - khu ñô thị mới An Vân Dương. 

54 

26-02-2021 Nghị quyết số 12/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, 
tu bổ tổng thể di tích ðiện Thái Hòa. 

57 

26-02-2021 Nghị quyết số 13/NQ-HðND về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư 
dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế. 

59 
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26-02-2021 Nghị quyết số 14/NQ-HðND về Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây 
dựng khu vực ven biển từ xã ðiền Hương, huyện Phong ðiền 
ñến xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

65 

26-02-2021 Nghị quyết số 15/NQ-HðND về ðồ án Quy hoạch phân khu xây 
dựng Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và ñô thị biển Vinh 
Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

67 

26-02-2021 Nghị quyết số 16/NQ-HðND về Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết 
xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Nghĩa trang nhân dân phía Nam thành 
phố Huế tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

69 

26-02-2021 Nghị quyết số 17/NQ-HðND về việc xác nhận kết quả bầu cử 
chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
ñối với ông Lương Bảo Toàn. 

71 

26-02-2021 Nghị quyết số 18/NQ-HðND về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 
nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Huế. 

72 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

05-3-2021 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp quản 
lý thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh năm 2021. 

74 

09-3-2021 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tiếp tục triển khai xây dựng 
mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 
trở lên” giai ñoạn 2021 - 2025. 

78 
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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: 01/2021/NQ-HðND 

 
       Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2021 

 
NGHỊ QUYẾT 

Giảm phí tham quan các ñiểm di tích lịch sử văn hóa Huế 
 thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế  

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 14 

 
 

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 Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Phí và lệ phí; 
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; 

Xét Tờ trình số 1502/TTr-UBND ngày 23 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ñề nghị cho phép kéo dài thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQ-HðND 
ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về giảm phí tham quan các 
ñiểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế; Báo cáo thẩm tra 
của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân 
tại kỳ họp. 

     QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Giảm phí tham quan các ñiểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể 
di tích Cố ñô Huế nhằm mục tiêu kích cầu du lịch, với các nội dung như sau:  

1. Phạm vi ñiều chỉnh: Các ñiểm tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc 
quần thể di tích Cố ñô Huế. 
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2. ðối tượng áp dụng: Tổ chức (ñơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành) ñưa 
khách ñến tham quan, tìm hiểu tại các khu di sản văn hóa Huế thuộc quần thể di tích 
Cố ñô Huế. 

3. Mức giảm: 
Giảm 50% phí tham quan tại các ñiểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể 

di tích Cố ñô Huế theo quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 1 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HðND 
ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích 
Cố ñô Huế. 

4. Thời hạn giảm: Từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 ñến ngày 31 tháng 8 năm 2021.  
Tùy thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid - 19 và khả năng khôi phục 

của thị trường khách du lịch, Hội ñồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh 
quyết ñịnh việc tiếp tục thực hiện giảm phí tham quan các ñiểm di tích lịch sử 
văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế cho các tháng còn lại trong năm 2021 
sau khi thống nhất với Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh và báo cáo Hội ñồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 

Khi kết thúc thời hạn giảm phí tham quan tại các ñiểm di tích lịch sử văn hóa 
Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế theo Nghị quyết này, mức thu phí và các chính 
sách giảm phí tham quan ñược thực hiện theo quy ñịnh của Nghị quyết số 
14/2019/NQ-HðND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ ñạo ñẩy mạnh 

chuyển ñổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị 
di sản Quần thể di tích Cố ñô Huế; sớm nghiên cứu, phát hành vé tham quan ñiện tử, 
tạo ñiều kiện thuận lợi cho du khách có nhu cầu mua vé.  

2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh, 
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 14 thông qua ngày 26 tháng 2 năm 2021 và có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 01 tháng 3 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  

 
Số: 02/2021/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2021 

  

NGHỊ QUYẾT 

Ban hành Quy ñịnh mức chi kinh phí bầu cử ñại biểu Quốc hội khóa XV  
và ñại biểu Hội ñồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ THỨ 14 

 

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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015; 
Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bầu cử ñại biểu Quốc hội và ñại biểu Hội ñồng nhân dân ngày 25 
tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. 

Căn cứ Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử ñại biểu 
Quốc hội khóa XV và ñại biểu Hội ñồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

Xét Tờ trình số 1508/TTr-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh mức chi kinh phí bầu cử ñại biểu 
Quốc hội khoá XV và ñại biểu Hội ñồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và ý kiến thảo 
luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy ñịnh mức chi kinh phí bầu cử 
ñại biểu Quốc hội khoá XV và ñại biểu Hội ñồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

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 này theo nhiệm 
vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 

ðiều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề thứ 14 thông qua ngày 26 tháng 02 năm 2021 và có hiệu lực từ 
ngày 08 tháng 3 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 

Mức chi kinh phí bầu cử ñại biểu Quốc hội khóa XV và ñại biểu Hội ñồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 (Kèm theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HðND ngày 26 tháng 02 năm 2021  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh mức chi kinh phí bầu cử ñại biểu Quốc hội khoá XV và ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Cơ quan, ñơn vị, cá nhân có liên quan ñến công tác bầu cử ñại biểu Quốc hội 
khóa XV và ñại biểu Hội ñộng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Nguyên tắc thực hiện 

Các cơ quan, ñơn vị ñược giao kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử có trách 
nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí ñúng mục ñích, có hiệu quả; tuân thủ chế ñộ, ñịnh 
mức tiêu chuẩn theo quy ñịnh. 

Trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau chỉ ñược hưởng một mức 
bồi dưỡng, hỗ trợ cao nhất. 

ðiều 4. Nguồn kinh phí thực hiện 

Kinh phí bầu cử ñại biểu Quốc hội khoá XV và ñại biểu Hội ñồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do ngân sách Trung ương 
và ngân sách tỉnh ñảm bảo. 

Chương II 

QUY ðỊNH CỤ THỂ 

ðiều 5. Chi tổ chức hội nghị liên quan ñến công tác bầu cử 

Thực hiện nội dung và mức chi theo quy ñịnh tại 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. 
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ðiều 6. Chi tổ chức tập huấn công tác bầu cử  

Thực hiện nội dung và mức chi theo quy ñịnh tại Nghị quyết số 10/2019/NQ-HðND 
ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh ban hành quy ñịnh mức chi 
ñào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 
thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Riêng ñại biểu dự tập huấn không hưởng lương từ ngân sách nhà nước áp dụng 
theo quy ñịnh tại 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. 

ðiều 7. Chi bồi dưỡng các cuộc họp liên quan ñến công tác bầu cử các cấp 

1. Các cuộc họp của Ủy ban bầu cử tỉnh, Ban bầu cử ñại biểu Quốc hội, Ban bầu cử 
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh tổ chức liên quan ñến bầu cử: 

a) Chủ trì cuộc họp: 160.000 ñồng/người/buổi. 

b) Thành viên tham dự: 80.000 ñồng/người/buổi. 

c) Các ñối tượng phục vụ: 40.000 ñồng/người/buổi. 

2. Các cuộc họp của các ñơn vị khác liên quan ñến công tác bầu cử: 

a) Chủ trì cuộc họp: 120.000 ñồng/người/buổi. 

b) Thành viên tham dự: 60.000 ñồng/người/buổi. 

c) Các ñối tượng phục vụ: 40.000 ñồng/người/buổi. 

ðiều 8. Chi công tác kiểm tra, giám sát bầu cử của Thường trực Hội ñồng 
nhân dân, Ủy ban bầu cử và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Ngoài chế ñộ thanh toán công tác phí theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-HðND 
ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh, các ñoàn công tác ñược chi 
như sau:  

1. Chi kiểm tra, giám sát:     

a) Trưởng ñoàn: 160.000 ñồng/người/buổi.  

b) Thành viên chính thức của ñoàn: 80.000 ñồng/người/buổi. 

c) Phục vụ trực tiếp ñoàn: 60.000 ñồng/người/buổi. 

d) Phục vụ gián tiếp ñoàn (Lái xe, bảo vệ lãnh ñạo): 40.000 ñồng/người/buổi. 

2. Chi xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát: 

a) Báo cáo tổng hợp kết quả các ñợt kiểm tra, giám sát trình Thường trực Hội ñồng 
nhân dân, Ủy ban bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam: 
Mức 2.000.000 ñồng/báo cáo. 

b) Chi tham gia ý kiến của chuyên gia (nếu có) ñối với báo cáo tổng hợp kết quả 
kiểm tra, giám sát: 200.000ñ/người/lần, tối ña 1.000.000ñ/người/văn bản. 
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ðiều 9. Chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho những người trực tiếp phục vụ trong ñợt 
bầu cử 

1. Bồi dưỡng theo mức khoán ñối với các ñối tượng: 
a) Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Ủy ban bầu cử: 
- Cấp tỉnh: Mức 1.800.000 ñồng/người/tháng. 
- Cấp huyện: Mức 1.400.000 ñồng/người/tháng. 
- Cấp xã: Mức 1.000.000 ñồng/người/tháng. 
b) Các Ủy viên Ủy ban bầu cử: 
- Cấp tỉnh: Mức 1.600.000 ñồng/người/tháng. 
- Cấp huyện: Mức 1.200.000 ñồng/người/tháng. 
- Cấp xã: Mức 800.000 ñồng/người/tháng. 
c) Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Thư ký Ban bầu cử: 
- Cấp tỉnh: Mức 1.800.000 ñồng/người/tháng. 
- Cấp huyện: Mức 1.400.000 ñồng/người/tháng. 
d) Các Ủy viên Ban bầu cử: 
- Cấp tỉnh: Mức 1.600.000 ñồng/người/tháng. 
- Cấp huyện: Mức 1.200.000 ñồng/người/tháng. 
ñ) Tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử: 
- Cấp tỉnh (giúp việc cho Thường trực Hội ñồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giám ñốc Sở Nội vụ): Mức 800.000 ñồng/người/tháng.  
- Cấp huyện (giúp việc cho Ủy ban bầu cử): Mức 500.000 ñồng/người/tháng.  
Thời gian hưởng chế ñộ bồi dưỡng ñối với các ñối tượng quy ñịnh tại ñiểm a, b, 

ñ khoản 1, ðiều này ñược tính từ thời gian Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân thành lập 
Ủy ban bầu cử có hiệu lực ñến khi Ủy ban bầu cử kết thúc nhiệm vụ, tối ña không 
quá 04 tháng ñối với cấp tỉnh và 03 tháng ñối với cấp huyện, cấp xã. Thời gian hưởng 
chế ñộ bồi dưỡng ñối với các ñối tượng quy ñịnh tại ñiểm c, d khoản 1, ðiều này 
ñược tính từ thời gian Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân thành lập Ban bầu cử có 
hiệu lực ñến khi Ủy ban bầu cử kết thúc nhiệm vụ, tối ña không quá 03 tháng ñối với 
cấp tỉnh và 02 tháng ñối với cấp huyện. 

Danh sách chi bồi dưỡng thực hiện theo quyết ñịnh thành lập ñã ñược cấp có 
thẩm quyền phê duyệt. 

2. Bồi dưỡng các ñối tượng ñược huy ñộng, trưng tập trực tiếp phục vụ công tác 
bầu cử (không bao gồm những ngày tham gia ñoàn kiểm tra, giám sát; phục vụ trực 
tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử, ngày trước ngày bầu cử và ngày 
bầu cử): 80.000 ñồng/người/ngày, thời gian hưởng chế ñộ chi bồi dưỡng không quá 
15 ngày.  

Trường hợp thời gian huy ñộng, trưng tập trực tiếp phục vụ công tác bầu cử lớn hơn 
15 ngày, thực hiện chi bồi dưỡng theo mức chi tối ña: 1.200.000 ñồng/người/tháng 
trên cơ sở quyết ñịnh, văn bản huy ñộng, trưng tập ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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3. Riêng 02 ngày (ngày trước ngày bầu cử và ngày bầu cử):  

a) Bồi dưỡng cho Tổ bầu cử tham gia phục vụ bầu cử (ngày trước ngày bầu cử 
và ngày bầu cử): 150.000 ñồng/người/ngày. 

b) Bồi dưỡng cho 02 cử tri chứng kiến kiểm phiếu bầu cử (ngày bầu cử): 
100.000 ñồng/người/ngày. 

Danh sách ñối tượng ñược hưởng chế ñộ chi bồi dưỡng theo các quyết ñịnh, văn 
bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

ðiều 10. Chi khoán hỗ trợ cước ñiện thoại 

1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh; Tổ trưởng và Tổ phó 
Tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh: 400.000 ñồng/người/tháng. 

2. Tổ trưởng và Tổ phó Tổ chuyên viên giúp việc cho Thường trực Hội ñồng 
nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Giám ñốc 
Sở Nội vụ: 400.000 ñồng/người/tháng.  

3. Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Ủy ban bầu cử cấp huyện; Tổ trưởng và Tổ phó 
Tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử cấp huyện: 300.000 ñồng/người/tháng. 

Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh quyết ñịnh danh sách những người 
ñược hỗ trợ cước ñiện thoại, mức khoán tối ña không quá 250.000 ñồng/người/tháng; 
Chủ tịch Ủy ban bầu cử cấp huyện quyết ñịnh danh sách những người ñược hỗ trợ 
cước ñiện thoại, mức khoán tối ña không quá 200.000 ñồng/người/tháng (nằm trong 
dự toán kinh phí bầu cử ñược giao). 

Thời gian hỗ trợ cước ñiện thoại ñược tính theo thời gian thực tế phục vụ công 
tác bầu cử, từ thời ñiểm Quyết ñịnh của Uỷ ban nhân dân thành lập Ủy ban bầu cử có 
hiệu lực ñến khi Ủy ban bầu cử kết thúc nhiệm vụ nhưng tối ña không quá 03 tháng. 

ðiều 11. Chi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử 

1. Người ñược giao trực tiếp việc tiếp công dân: 70.000 ñồng/người/buổi. 

2. Người phục vụ trực tiếp việc tiếp công dân: 50.000 ñồng/người/buổi. 

3. Người phục vụ gián tiếp việc tiếp công dân: 40.000 ñồng/người/buổi. 

ðiều 12. Các nội dung chi khác  

Thực hiện theo các quy ñịnh hiện hành, thanh toán theo các chứng từ chi hợp 
pháp trên cơ sở dự toán ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt./. 

 

 



12 CÔNG BÁO/Số 12+13/Ngày 14-3-2021

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 
Số: 03/2021/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2021 

  

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp  

nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 14 

 

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 2016;  

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 39/2018/Nð-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Xét Tờ trình số 1505/TTr-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa 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 tại kỳ họp. 

 
QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.  

ðiều 2. Quy ñịnh chuyển tiếp 
Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa ñã ñược phê duyệt theo quy ñịnh của Nghị quyết số 04/2018/NQ-HðND 
ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh thì tiếp tục thực hiện theo 
chương trình, kế hoạch ñã phê duyệt; trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa ñáp ứng 
ñiều kiện ñược hỗ trợ theo quy ñịnh tại Nghị quyết này thì ñược áp dụng Nghị quyết này. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết nếu gặp vướng mắc phát sinh, 

Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, thống nhất với Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh 
xem xét sửa ñổi, bổ sung và ñiều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại ñịa 
phương, báo cáo Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 
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2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, các 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 thứ 14 thông qua ngày 26 tháng 02 năm 2021, có hiệu lực kể từ 
ngày 08 tháng 3 năm 2021 và thay thế Nghị quyết số 04/2018/NQ-HðND ngày 30 
tháng 3 năm 2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Quy ñịnh một số 
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
 
 

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

 

QUY ðỊNH 
Một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HðND ngày 26 tháng 02 năm 2021 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 

 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 
 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 
1. Phạm vi ñiều chỉnh: 
Quy ñịnh một số chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế. 
2. ðối tượng áp dụng: 
a) Doanh nghiệp ñăng ký thành lập trên ñịa bàn tỉnh, tổ chức và hoạt ñộng theo 

quy ñịnh của pháp luật về doanh nghiệp, ñáp ứng các tiêu chí xác ñịnh doanh nghiệp 
nhỏ và vừa theo quy ñịnh của pháp luật. 

b) Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan ñến hỗ trợ khởi nghiệp ñổi mới sáng 
tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 ðiều 2. Giải thích từ ngữ 
 Trong Quy ñịnh này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 
1. Giá thuê mặt bằng là chi phí mà doanh nghiệp nhỏ và vừa (doanh nghiệp ñi 

thuê) phải trả cho ñơn vị kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp 
(doanh nghiệp cho thuê), bao gồm tiền thuê lại ñất và phí hạ tầng. 

2. Số ngày giải quyết hồ sơ ñược quy ñịnh tại Quy ñịnh này ñược hiểu là số 
ngày làm việc. 

 ðiều 3. Nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
 1. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa ñồng thời ñáp ứng ñiều kiện của các 

mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy ñịnh của Quy ñịnh 
này và quy ñịnh khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp ñược lựa chọn mức 
hỗ trợ có lợi nhất. 

 2. Tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời 
hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân ñối nguồn lực của ñịa phương. 

 3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa ñược nhận hỗ trợ khi ñã thực hiện ñầy ñủ quy 
ñịnh của Quy ñịnh này và quy ñịnh khác của pháp luật có liên quan. Căn cứ vào 
nguồn lực hỗ trợ, việc hỗ trợ ñược thực hiện theo nguyên tắc:  

 a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa 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 nhỏ và vừa nộp hồ sơ ñáp ứng ñủ ñiều kiện trước ñược hỗ 
trợ trước. 
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Chương II 
NỘI DUNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

 

Mục 1. HỖ TRỢ CHUNG 
 

ðiều 4. Hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanhtại các khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp ñã có ñơn vị kinh doanh hạ tầng 

1. Nội dung hỗ trợ: 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa (trừ doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn ñầu tư nước 

ngoài, doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn nhà nước) ñược tỉnh hỗ trợ giá thuê mặt bằng 
ñể thực hiện hoạt ñộng ñầu tư sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp sau: 

+ Khu công nghiệp: Phong ðiền (huyện Phong ðiền), Quảng Vinh (huyện 
Quảng ðiền), Tứ Hạ (thị xã Hương Trà), Phú ða (huyện Phú Vang), Phú Bài (thị xã 
Hương Thủy), La Sơn (huyện Phú Lộc). 

+ Cụm công nghiệp: ðiền Lộc (huyện Phong ðiền); Bắc An Gia (huyện Quảng 
ðiền); Bình ðiền, Tứ Hạ (thị xã Hương Trà); Thuận An (huyện Phú Vang); Thủy 
Phương (thị xã Hương Thủy); Vinh Hưng (huyện Phú Lộc); Hương Hòa (huyện Nam 
ðông); A Co (huyện A Lưới). 

- Thời gian hỗ trợ: Tối ña 05 năm kể từ ngày doanh nghiệp nhỏ và vừa ký hợp 
ñồng thuê mặt bằng lần ñầu với ñơn vị kinh doanh hạ tầng. 

2. ðiều kiện, ñịnh mức, hình thức và thời hạn giải ngân kinh phí hỗ trợ:  
a) ðiều kiện hỗ trợ:Việc hỗ trợ mặt bằng quy ñịnh tại ðiều này không áp dụng 

ñối với DNNVV ñã ký hợp ñồng thuê mặt bằng lần ñầu với ñơn vị kinh doanh hạ 
tầng trước ngày 08 tháng 3 năm 2021. 

b) ðịnh mức hỗ trợ: 
Hỗ trợ 30% giá thuê mặt bằng (bao gồm tiền thuê lại ñất và phí hạ tầng) nhưng 

tối ña không quá 150 triệu ñồng/doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt ñộng. Mức 
giá hỗ trợ ñược tính theo giá tại hợp ñồng thuê ñã ký kết giữa các bên và không vượt 
quá mức giá ñã ñược ñơn vị kinh doanh hạ tầng công bố hàng năm theo quy ñịnh.  

Riêng khu công nghiệp Phú Bài, Tứ Hạ ñược hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ so với 
các khu công nghiệp còn lại quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này; các cụm công nghiệp 
Thủy Phương, Tứ Hạ ñược hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ so với các cụm công nghiệp 
còn lại quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này. 

c) Hình thức hỗ trợ: 
Chuyển trực tiếp cho ñơn vị kinh doanh hạ tầng mà doanh nghiệp nhỏ và vừa ký 

hợp ñồng thuê mặt bằng. 
Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê mặt bằng theo hình thức trả tiền một 

lần cho cả thời gian thuê thìcác ñiều kiện, ñịnh mức và thời hạn giải ngân kinh phí hỗ 
trợ ñược thực hiện như quy ñịnh tại ðiều này. 

d) Thời hạn giải ngân kinh phí hỗ trợ:Doanh nghiệp nhỏ và vừa ñã hoàn thành 
việc xây dựng và ñưa công trình vào hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh. 
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3. Trình tự, thủ tục thực hiện: 
a) Hồ sơ ñề nghị hỗ trợ:  
- ðơn ñề nghị hỗ trợ.  
- Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp ñề nghị hỗ trợ (bản sao).  
- Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của ñơn vị kinh doanh hạ tầng (bản sao). 
- Hợp ñồng thuê mặt bằng (bản sao).  
- Các hồ sơ có liên quan (bản sao, nếu có).  
b) Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ:  
Doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi hồ sơ theo quy ñịnh tại ñiểm a Khoản này ñến cơ 

quan có thẩm quyền ñể ñề nghị hỗ trợ. 
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền 

xem xét, tiến hành xác minh, kiểm tra, thẩm ñịnh hồ sơ ñề nghị hỗ trợ. 
Trong vòng 03 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm ñịnh hồ sơ ñề nghị hỗ trợ, 

cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết ñịnh hỗ trợ. Trường hợp hồ sơ không ñảm 
bảo ñiều kiện hỗ trợ thì ban hành Văn bản từ chối và nêu rõ lý do. 

4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của cơ 
quan có thẩm quyền, cơ quan phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm ñịnh, phê 
duyệt, tổ chức thực hiện, giám sát kết quả thực hiện nội dung hỗ trợ theo quy ñịnh tại 
ðiều này. 

ðiều 5. Hỗ trợ nguồn nhân lực 
1. Nội dung hỗ trợ:  
Lao ñộng làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ñược hỗ trợ hoàn toàn kinh 

phí tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực ñội ngũ doanh nghiệp, 
doanh nhân do các cơ quan, ñơn vị trực thuộc tỉnh tổ chức. 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tuyển dụng lao ñộng là người có hộ khẩu thường trú 
tại tỉnh Thừa Thiên Huế ñược hỗ trợ chi phí tham gia các khóa ñào tạo nâng cao năng 
lực kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. Nội dung và thời lượng ñào tạo ñáp ứng theo 
quy ñịnh của Thông tư 05/2019/TT-BKHðT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Kế hoạch 
và ðầu tư về hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

2. ðịnh mức và hình thức hỗ trợ: 
a) Mức hỗ trợ:  
Hỗ trợ theo 03 chuyên ñề sau: 
+ Khởi sự kinh doanh: Hỗ trợ 100% chi phí khóa học.  
+ Quản trị doanh nghiệp: Hỗ trợ 70% chi phí khóa học.  
+ Quản trị doanh nghiệp chuyên sâu: Hỗ trợ 50% chi phí khóa học.  
Mỗi lao ñộng ñược hỗ trợ ñào tạo tối ña 01 lần cho mỗi chuyên ñề trong suốt 

thời gian làm việc tại doanh nghiệp.  
b) Hình thức hỗ trợ: Sở Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp nhu cầu trên cơ sở ñề nghị 

của doanh nghiệp ñể tổ chức các khóa ñào tạo theo quy ñịnh.  



CÔNG BÁO/Số 12+13/Ngày 14-3-2021 17

 

3. Trình tự, thủ tục thực hiện:  
a) Hồ sơ ñề nghị hỗ trợ:  
- ðơn ñề nghịhỗ trợ.  
- Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp (bản sao).  
- Danh sách học viên ñăng ký tham dự khóa ñào tạo và Hợp ñồng lao ñộng của 

từng học viên (bản sao). 
b) Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ:  
Doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi hồ sơ theo quy ñịnh tại ñiểm a Khoản này ñến cơ 

quan có thẩm quyền ñể ñề nghị hỗ trợ. 
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền 

xem xét, tiến hành xác minh, kiểm tra, thẩm ñịnh hồ sơ ñề nghị hỗ trợ. 
Trong vòng 03 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm ñịnh hồ sơ ñề nghị hỗ trợ, 

cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết ñịnh hỗ trợ. Trường hợp hồ sơ không ñảm 
bảo ñiều kiện hỗ trợ thì ban hành Văn bản từ chối và nêu rõ lý do. 

4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của cơ 
quan có thẩm quyền trong việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm ñịnh, phê duyệt, tổ chức thực 
hiện, giám sát kết quả thực hiện nội dung hỗ trợ theo quy ñịnh tại ðiều này. 

ðiều 6. Hỗ trợ tham gia các sàn giao dịch thương mại ñiện tử  
1. Nội dung hỗ trợ: 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa ñược hỗ trợ chi phí tư vấn ñể ñăng ký thành công tài 

khoản bán hàng trên các Sàn giao dịch thương mại ñiện tử lớn và uy tín hàng ñầu của 
Thế giới.  

2. ðiều kiện, ñịnh mức, hình thức và thời hạn giải ngân kinh phí hỗ trợ: 
a) ðiều kiện hỗ trợ: Các Sàn giao dịch thương mại ñiện tử mà doanh nghiệp nhỏ 

và vừa ñăng ký ñể ñược hỗ trợ phải nằm trong Top 10 tại bảng xếp hạng Sàn giao 
dịch thương mại ñiện tử Thế giới. 

b) ðịnh mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% giá trị hợp ñồng tư vấn ñăng ký tài khoản 
nhưng tối ña không quá 10 triệu ñồng/sàn. Mỗi doanh nghiệp ñược hỗ trợ tối ña 02 sàn 
giao dịch và mỗi sàn chỉ ñược hỗ trợ 01 lần/doanh nghiệp.  

c) Hình thức hỗ trợ: Chuyển trực tiếp cho ñơn vị tư vấn. 
d) Thời hạn giải ngân kinh phí hỗ trợ: Doanh nghiệp nhỏ và vừa ñã ñăng ký 

thành công tài khoản.  
3. Trình tự, thủ tục thực hiện: 
a) Hồ sơ ñề nghị hỗ trợ:  
- ðơn ñề nghị hỗ trợ.  
- Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp (bản sao).  
- Xác nhận của Cơ quan thuế về việc doanh nghiệp nhỏ và vừa không nợ thuế 

(bản sao).  
- Giấy tờ liên quan ñến chất lượng và quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa (nếu có, 

bản sao). 
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b) Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ:  

Doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi hồ sơ theo quy ñịnh tại ñiểm a Khoản này ñến cơ 
quan có thẩm quyền ñể ñề nghị hỗ trợ. 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền 
xem xét, tiến hành xác minh, kiểm tra, thẩm ñịnh hồ sơ ñề nghị hỗ trợ. 

Trong vòng 03 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm ñịnh hồ sơ ñề nghị hỗ trợ, 
cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết ñịnh hỗ trợ. Trường hợp hồ sơ không ñảm 
bảo ñiều kiện hỗ trợ thì ban hành Văn bản từ chối và nêu rõ lý do. 

4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của cơ 
quan có thẩm quyền trong việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm ñịnh, phê duyệt, tổ chức thực 
hiện, giám sát kết quả thực hiện nội dung hỗ trợ theo quy ñịnh tại ðiều này. 

Mục 2. HỖ TRỢ DNNVV CHUYỂN ðỔI TỪ HỘ KINH DOANH 

ðiều 7. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển ñổi từ hộ kinh doanh 

1. Nội dung hỗ trợ:  

Gồm các nội dung quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017. 

2. ðiều kiện hỗ trợ: 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển ñổi từ hộ kinh doanh ñược hỗ trợ nếu ñáp ứng 
các ñiều kiện sau ñây: 

a) Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh ñã ñăng ký và hoạt ñộng 
theo quy ñịnh của pháp luật. 

b) Hộ kinh doanh có hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm 
tính ñến ngày ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp lần ñầu. 

3. Trình tự, thủ tục thực hiện: 

a) Hồ sơ ñề nghị hỗ trợ:  

- ðơn ñề nghị hỗ trợ.  

- Giấy chứng nhận ñăng ký hộ kinh doanh (bản chính).  

- Giấy chứng nhận ñăng ký thuế (bản sao).  

- Chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế và khoản nộp ngân sách nhà nước 
khác (bản sao, nếu có); 

- Tờ khai thuế trong thời hạn 01 năm trước khi chuyển ñổi (bản chính). 

b) Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ:  

Doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi hồ sơ theo quy ñịnh tại ñiểm a Khoản này ñến cơ 
quan có thẩm quyền ñể ñề nghị hỗ trợ. 
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Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan ðăng ký kinh 
doanh xem xét, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp chuyển ñổi 
từ hộ kinh doanh. 

Trong vòng 02 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp 
chuyển ñổi từ hộ kinh doanh, cơ quan ðăng ký kinh doanh gửi hồ sơ cho cơ quan 
Thuế, bao gồm:  

- Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp chuyển ñổi từ hộ kinh doanh; 

- Bản phô tô hợp lệ Giấy chứng nhận ñăng ký thuế; 

- Bản phô tô chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế và khoản nộp ngân sách 
nhà nước khác (nếu có). 

Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận ñược hồ sơ của cơ quan ðăng ký kinh 
doanh, cơ quan Thuế gửi Văn bản cho doanh nghiệp chuyển ñổi từ hộ kinh doanh ñể 
hướng dẫn kê khai các loại thuế, phí ñược miễn, giảm theo quy ñịnh. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 8. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa. Chỉ ñạo các cơ quan, ñơn vị, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân 
trẻ tăng cường tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết này ñến các ñối tượng thụ hưởng. 
ðịnh kỳ 06 tháng báo cáo Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện 
Quy ñịnh này. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện 
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn ñược phân công tổ chức triển khai thực hiện 
Quy ñịnh.  

3. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ ñược phân công thực hiện tại Quy ñịnh này. 

ðiều 9. Trách nhiệm của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1. Cung cấp thông tin, tài liệu về doanh nghiệp kịp thời, ñầy ñủ, chính xác theo 
yêu cầu của cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về thông tin, tài liệu ñã cung cấp. 

2. Tuân thủ quy ñịnh của pháp luật; thực hiện các nghĩa vụ ñối với Nhà nước. 

3. Thực hiện ñúng cam kết với cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

4. Doanh nghiệp chỉ ñược hưởng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của 
tỉnh theo Quy ñịnh này nếu không vi phạm các trách nhiệm quy ñịnh tại Khoản 1, 
Khoản 2 và Khoản 3 ðiều này. 
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ðiều 10. Sửa ñổi, bổ sung và ñiều chỉnh Quy ñịnh 

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy ñịnh này nếu gặp vướng mắc, các cơ quan, 
tổ chức, ñơn vị và doanh nghiệp có ý kiến bằng văn bản gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh 
ñể thống nhất với Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh xem xét sửa ñổi, bổ sung 
và ñiều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại ñịa phương, báo cáo Hội ñồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất./.       
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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: 04/2021/NQ-HðND            Thừa Thiên Huế, ngày 26  tháng 02 năm 2021 
  

NGHỊ QUYẾT 
Về việc ñẩy mạnh công tác dân số và phát triển 

giai ñoạn 2021 - 2025, ñịnh hướng ñến năm 2030 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH  
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 14 

 

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 về dân số ngày 09 tháng 01 năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh sửa ñổi ðiều 10 của Pháp lệnh Dân số ngày 27 tháng 12 
năm 2008;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ Y tế quy 
ñịnh tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số; 

Xét Tờ trình số 1447/TTr-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết về việc tiếp tục ñẩy mạnh công tác dân 
số và phát triển giai ñoạn 2021-2025 và ñịnh hướng ñến năm 2030; Báo cáo thẩm tra 
của Ban văn hoá - xã hội và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp ñẩy mạnh công tác dân số 
và phát triển giai ñoạn 2021 - 2025, ñịnh hướng ñến năm 2030 với các nội dung chủ 
yếu sau: 

1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

a) Phạm vi ñiều chỉnh 

ðẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai ñoạn 2021 - 2025 và ñịnh hướng ñến 
năm 2030 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

b) ðối tượng áp dụng 

Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, ñơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, ñơn vị lực lượng 
vũ trang nhân dân và mọi công dân Việt Nam sống và làm việc trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 
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2. Mục tiêu chung 

Giải quyết toàn diện, ñồng bộ các vấn ñề về quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số, 
phân bố dân cư và ñặt trong mối quan hệ tác ñộng qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. 
Ổn ñịnh quy mô dân số ở mức hợp lý và tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm sinh, tiến 
tới ñạt mức sinh thay thế; ñưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; 
phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số 
hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội 
của tỉnh. 

3. Các mục tiêu cụ thể ñến năm 2025 

a) Quy mô dân số: 1.152.000 người. 

b) Giảm sinh: 0,2%o/năm; tổng tỷ suất sinh ñạt 2,24 con/phụ nữ. 

c) Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên xuống còn: 12,5%.  

d) Tỷ lệ phụ nữ trong ñộ tuổi sinh ñẻ (15 - 49 tuổi) ñang sử dụng biện pháp tránh 
thai hiện ñại ñạt 73%. 

ñ) Tỷ lệ cặp nam, nữ thanh niên ñược tư vấn, khám sức khoẻ trước khi kết hôn 
ñạt 70%. 

e) Tỷ lệ phụ nữ mang thai ñược tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ 
biến nhất ñạt 50%. 

g) Tỷ lệ trẻ sơ sinh ñược tầm soát ít nhất 5 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất 
ñạt 70%. 

h) Giảm tỷ lệ tảo hôn xuống 3%; cơ bản xóa bỏ hôn nhân cận huyết thống. 

i) Tuổi thọ trung bình của người dân ñạt 73 tuổi, trong ñó thời gian sống khỏe 
tối thiểu 67 năm. 

k) Phấn ñấu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, ñược quản lý sức khỏe, 
ñược khám, chữa bệnh, ñược chăm sóc tại gia ñình, cộng ñồng, cơ sở chăm sóc 
tập trung. 

l) Tỷ số giới tính khi sinh ñạt dưới 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống. 

m) Tỷ lệ dân số ñô thị ñạt 62 - 65%. 

4. Các chỉ tiêu ñịnh hướng ñến năm 2030 

a) Quy mô dân số: 1.178.000 người.  

b) Giảm sinh: 0,15%o/năm; tổng tỷ suất sinh ñạt 2,1 con/phụ nữ. 

c) Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên xuống còn: 10%.  

d) Tỷ lệ phụ nữ trong ñộ tuổi sinh ñẻ (15 - 49 tuổi) ñang sử dụng biện pháp tránh 
thai hiện ñại ñạt 75%. 

ñ) Tỷ lệ cặp nam, nữ thanh niên ñược tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn 
ñạt 90%. 

e) Tỷ lệ phụ nữ mang thai ñược tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ 
biến nhất ñạt 70%.  
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g) Tỷ lệ trẻ sơ sinh ñược tầm soát ít nhất 5 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất 
ñạt 90%. 

h) Giảm tỷ lệ tảo hôn xuống 1%; không còn hôn nhân cận huyết thống. 

i) Tuổi thọ trung bình của người dân ñạt 74 tuổi, trong ñó thời gian sống khỏe 
tối thiểu 68 năm. 

k) 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, ñược quản lý sức khỏe, ñược khám, 
chữa bệnh, ñược chăm sóc tại gia ñình, cộng ñồng, cơ sở chăm sóc tập trung. 

l) Tỷ số giới tính khi sinh ñạt dưới 108 bé trai/100 bé gái sinh ra sống. 

m) Tỷ lệ dân số ñô thị ñạt 65 - 70%. 

5. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 

a) Tăng cường sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của các cấp ủy ðảng, chính quyền các cấp 
ñối với công tác dân số và phát triển.  

Tập trung lãnh ñạo, chỉ ñạo công tác dân số. ðưa công tác dân số, ñặc biệt là 
nâng cao chất lượng dân số thành một nội dung trọng tâm trong công tác lãnh ñạo, 
chỉ ñạo của cấp uỷ, chính quyền, các ngành, các cấp.  

Tiếp tục ñẩy mạnh phong trào thi ñua, các cuộc vận ñộng về công tác dân số, 
ñặc biệt là cuộc vận ñộng mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, không lựa chọn giới tính 
khi sinh, toàn dân phát huy chăm sóc người cao tuổi, nâng cao chất lượng dân số. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhất là việc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi; ngăn 
ngừa có hiệu quả việc làm dụng khoa học công nghệ ñể lựa chọn giới tính thai nhi. 

b) ðổi mới nội dung tuyên truyền, vận ñộng về công tác dân số và phát triển 

ðẩy mạnh truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, chuyển ñổi hành vi về 
bình ñẳng giới, nêu cao vai trò của phụ nữ trong gia ñình và xã hội. ðổi mới toàn diện 
và ña dạng các hình thức, phương pháp truyền thông phù hợp từng nhóm ñối tượng. 
Tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin ñại chúng ở trung ương, 
ñịa phương; tập trung khai thác, phát triển những lợi thế của công nghệ thông tin và 
các loại hình truyền thông khác. 

c) Hoàn thiện cơ chế chính sách và thực hiện ñầy ñủ, kịp thời, hiệu quả các 
chính sách về công tác dân số và phát triển 

Tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ ñối với cộng tác viên dân số ở 
thôn, bản, tổ dân phố với mức phụ cấp bằng 0,2 mức lương cơ sở trên người/tháng ñể 
thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác dân số theo quy ñịnh. 

Hỗ trợ chính sách ñối với cán bộ y tế trực tiếp làm phẫu thuật triệt sản; các ñối 
tượng trong ñộ tuổi sinh ñẻ tự nguyện thực hiện biện pháp tránh thai triệt sản. 

Thực hiện chính sách khen thưởng ñối với các cụm dân cư không có người 
sinh con thứ ba trở lên, mức thưởng cho từng giai ñoạn và từng khu vực do Ủy ban 
nhân dân tỉnh quy ñịnh.  
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Nghiên cứu, rà soát, sửa ñổi, bổ sung các quy ñịnh, hướng dẫn liên quan về công 
tác dân số và phát triển.  

d) Phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số   

Rà soát, nghiên cứu, ñổi mới phương thức cung cấp, ñưa dịch vụ tới tận người 
sử dụng. ðẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, ñặc biệt công nghệ 
y - sinh học, công nghệ thông tin trong triển khai và quản lý dịch vụ dân số. 

ñ) ðảm bảo nguồn lực cho công tác dân số và phát triển 

ðảm bảo ñủ nguồn lực cho công tác dân số và phát triển, tập trung vào việc thực 
hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết. Ngoài nguồn ngân sách Trung ương và 
chi thường xuyên, Hội ñồng nhân dân tỉnh bố trí ngân sách ñịa phương ñảm bảo thực 
hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết trong giai ñoạn mới. 

Hội ñồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn căn cứ 
vào khả năng và ñiều kiện của ñịa phương, xây dựng kế hoạch và phân bổ kinh phí ñể 
tổ chức thực hiện công tác dân số và phát triển. 

e) Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực ñội ngũ cán bộ dân số 

Tiếp tục kiện toàn, ổn ñịnh tổ chức bộ máy làm công tác dân số và phát triển 
hiện nay theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, thực hiện chức năng quản lý và ñiều 
phối có hiệu quả công tác dân số trong tình hình mới.  

g) Tăng cường hợp tác quốc tế  

Các cơ quan liên quan tham gia xây dựng, tổ chức ñàm phán, thực hiện các 
chương trình, dự án dân số và phát triển nhằm tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính, kỹ 
thuật của các tổ chức quốc tế, chính phủ các nước, các tổ chức phi chính phủ cho 
công tác dân số và phát triển phát triển trên ñịa bàn tỉnh. 

6. Kinh phí thực hiện   

a) Kinh phí ngân sách ñịa phương giai ñoạn 2021 - 2025: 85 tỷ ñồng (tám mươi 
lăm tỷ ñồng). 

b) Kinh phí ngân sách ñịa phương giai ñoạn 2026 - 2030: 90 tỷ ñồng (chín mươi 
tỷ ñồng). 

ðiều 2. ðiều khoản thi hành 
Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 7c/2009/NQCð-HðND ngày 09 tháng 4 

năm 2009 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về tiếp tục ñẩy mạnh công tác dân số - kế 
hoạch hóa gia ñình giai ñoạn 2009 - 2015, ñịnh hướng ñến năm 2020. 

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. 
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Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, Kỳ 
họp chuyên ñề lần thứ 14 thông qua ngày 26 tháng 02 năm 2021 và có hiệu lực kể từ 
ngày 08 tháng 3 năm 2021./. 
  

CHỦ TỊCH 
 
 

 Lê Trường Lưu 
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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: 14/2021/Qð-UBND   Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 3 năm 2021 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp, sửa ñổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại 
Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn ñoán y tế và cấp Chứng chỉ nhân viên bức 
xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn ñoán y tế trên ñịa bàn tỉnh 

 
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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 154/2020/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 142/2020/Nð-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
Quy ñịnh về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt ñộng dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 
năng lượng nguyên tử;  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10 
năm 2014 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 
215/TTr-SKHCN ngày 09 tháng 02 năm 2021. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ủy quyền trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước một số 
nội dung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử thuộc thẩm quyền của Ủy ban 
nhân dân tỉnh cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, như sau: 
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1. Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn ñoán 
y tế) cho các cơ sở X-quang chẩn ñoán y tế hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang 
chẩn ñoán y tế hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh. 

3. Sửa ñổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ 
(sử dụng thiết bị X-quang chẩn ñoán y tế) cho các cơ sở X-quang chẩn ñoán y tế hoạt 
ñộng trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm: 

a) Tổ chức thực hiện nội dung công việc ñược ủy quyền theo ñúng các quy ñịnh 
hiện hành của Nhà nước; 

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện 
các công việc ñược ủy quyền tại Quyết ñịnh này; 

c) Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trong quá trình thực hiện các 
nhiệm vụ ñược ủy quyền. 

d) ðịnh kỳ hằng năm hoặc ñột xuất khi có yêu cầu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 
kết quả thực hiện các nhiệm vụ ñược giao tại Quyết ñịnh này. 

2. Các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ 
trong việc triển khai các nội dung ñược ủy quyền. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2021.  

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các sở: Khoa học 
và Công nghệ, Nội vụ, Y tế; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 01/NQ-HðND 

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

    Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2021 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về việc bổ sung kế hoạch vốn ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2021  

từ nguồn vượt thu tiền sử dụng ñất năm 2020 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 14 
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 số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Xét Tờ trình số 1441/TTr-UBND ngày 22 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ñề nghị bổ sung kế hoạch vốn ñầu tư  xây dựng cơ bản năm 2021 từ 
nguồn vượt thu tiền sử dụng ñất năm 2020; 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 bổ sung kế hoạch vốn ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 số 

tiền 160.000 triệu ñồng từ nguồn vượt thu tiền sử dụng ñất 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 14 thông qua ngày 26 tháng 02 năm 2021./. 
  

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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PHỤ LỤC: BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ðẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2021 
Nguồn vốn: Vượt thu tiền sử dụng ñất 2020 

(Kèm theo Nghị quyết số: 01/NQ-HðND ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
ðơn vị tính: triệu ñồng 

Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Năng 
lực 

thiết kế 

Quyết ñịnh phê duyệt dự 
án ñầu tư Kế hoạch 

ñầu tư 
công  

2016-2020 
ñã giao 

Vốn bố trí  
ñến nay 

Bổ sung 
từ 

nguồn 
vượt 

thu tiền 
sử dụng 

ñất 

Ghi chú 
Số Qð DADT; 

ngày/tháng/năm 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Tổng 
số  

Tr. ñó: 
năm 
2020 

                        
  TỔNG CỘNG 

    
438.697 438.697 11.120 11.120 160.000   

                        
I. Dự án phục vụ bố trí di 

dời cơ quan quân sự tại 
khu vực di tích Mang Cá 

        176.097 176.097 10.250 10.250 70.000   

1 Hạ tầng kỹ thuật khu ñất 
CL10 và BV thuộc khu A - 
ñô thị mới An Vân Dương 

Huế, 
H.Thủy 

2020-2023  10,48ha 2431  ngày 
18/9/2020 

82.482 82.482 100 100 30.000 ðB, 
GPMB 
47,9 tỷ 
ñồng; năm 
2020 ứng 
từ Quỹ 
phát triển 
ñất là 20 tỷ 
ñồng 

2 Hạ tầng kỹ thuật khu ñất 
CX7 thuộc khu A - ñô thị 
mới An Vân Dương 

Huế 2020-2022  4,62ha 2432  ngày 
18/9/2020 

45.438 45.438 100 100 20.000 ðB, 
GPMB 
29,6 tỷ 
ñồng; năm 
2020 ứng 
từ Quỹ 
phát triển 
ñất là 15 tỷ 
ñồng 
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Năng 
lực 

thiết kế 

Quyết ñịnh phê duyệt dự 
án ñầu tư Kế hoạch 

ñầu tư 
công  

2016-2020 
ñã giao 

Vốn bố trí  
ñến nay 

Bổ sung 
từ 

nguồn 
vượt 

thu tiền 
sử dụng 

ñất 

Ghi chú 
Số Qð DADT; 

ngày/tháng/năm 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Tổng 
số  

Tr. ñó: 
năm 
2020 

3 Hạ tầng kỹ thuật khu ñất 
phường Thủy Dương, thị xã 
Hương Thủy ñể thực hiện 
dự án trọng ñiểm của tỉnh 

H.Thủy 2020-2021  8,5ha 2433  ngày 
18/9/2020 

48.177 48.177 10.050 10.050 20.000 ðB, 
GPMB 
21,7 tỷ 
ñồng 

II. Dự án Hạ tầng tái ñịnh cư 
phục vụ di dời khu vực I 
Kinh thành Huế 

        262.600 262.600 870 870 90.000   

1 Hạ tầng kỹ thuật khu dân 
cư phía Bắc Hương Sơ 
(khu vực 9) 

Huế 2019-2020 9,9ha 83 ngày 
12/01/2021 

125.600 125.600 435 435 40.000 GPMB 
32,1 tỷ 
ñồng; ñẩy 
nhanh 
tiến ñộ 
thực hiện 

2 Hạ tầng kỹ thuật khu dân 
cư phía Bắc Hương Sơ 
(khu vực 10) 

Huế 2019-2020 9,99ha 84 ngày 
12/01/2021 

137.000 137.000 435 435 50.000 GPMB 
39,6 tỷ 
ñồng; ñẩy 
nhanh 
tiến ñộ 
thực hiện 

 



CÔNG BÁO/Số 12+13/Ngày 14-3-2021 31

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 02/NQ-HðND 

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

   Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2021 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án nâng cấp, mở rộng ñường Nguyễn Gia Thiều, 

thành phố Huế 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 14 

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 10688/TTr-UBND ngày 23 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 Nguyễn Gia Thiều, thành phố 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 Nguyễn 
Gia Thiều, thành phố Huế 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 các khu vực lân cận. 
 - Phục vụ nhu cầu người dân, góp phần chỉnh trang ñô thị và tạo ñiều 

kiện thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội ñịa phương, ñảm bảo an ninh trật tự về 
giao thông. 

2. Quy mô ñầu tư:  
Tuyến ñường Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Hậu, thành phố Huế có ñiểm ñầu 

tiếp giáp cầu Chợ Dinh và ñiểm cuối tiếp giáp cầu Bãi Dâu. Chiều dài toàn tuyến 
khoảng 1.166,3m. 

- ðoạn từ cầu Bãi Dâu ñến ngã tư ñường Ngô Kha dài khoảng 547,3m; mặt cắt 
ngang tuyến như sau: 

 + Nền ñường rộng: Bnền = 36m. Trong ñó: 
 + Mặt ñường rộng: Bmặt = 2x10,5m. 
 + Hè phố rộng: Bhè = 2x3,0m. 
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 + Dải phân cách rộng: Bpc = 0,5m. 
 + Dải cây xanh kết hợp bãi ñỗ xe: Bcx = 2x4,25m. 
- ðoạn từ ngã tư ñường Ngô Kha ñến cầu Chợ Dinh dài khoảng 619,0m, mặt 

cắt ngang các tuyến như sau: 
 + Nền ñường rộng: Bnền = 27,5m. Trong ñó: 
 + Mặt ñường rộng: Bmặt = 2x10,5m. 
 + Hè phố rộng: Bhè = 2x3,0m. 
 + Dải phân cách rộng: Bpc = 0,5m. 
- Mặt ñường cao cấp A1 bằng bê tông nhựa chặt rải nóng, móng cấp phối 

ñá dăm. 
- Vỉa hè lát gạch Terrazzo, ñệm bê tông lót. 
- Xây dựng các dải trồng cây và bố trí cây theo ñúng chủng loại. 
- Lắp kết cấu bó vỉa ñồng bộ, có lối lên xuống cho người tàn tật. 
- Kết cấu bãi ñỗ xe: Bê tông xi măng, móng cấp phối ñá dăm. 
- Hạ tầng kỹ thuật: ðầu tư xây dựng hè phố, cây xanh, ñiện chiếu sáng, hệ 

thống cấp nước, thoát nước mưa, hào kỹ thuật… ñảm bảo nhu cầu sử dụng. 
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, công trình giao thông, cấp II.  
4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 165.212 triệu ñồng. 
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Phường Phú Hậu, thành phố 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 14 thông qua ngày 26 tháng 02 năm 2021./. 

 
CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 03/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2021 
   

 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống ñường giao thông nông thôn,  

huyện Phú Vang 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 14 

 

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 1269/TTr-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống ñường giao thông nông 
thôn, huyện Phú Vang; 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 Hệ thống ñường giao thông nông 
thôn, huyện Phú Vang với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư xây dựng: Từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông nông 
thôn, phục vụ dân sinh, phát triển quỹ ñất, góp phần phát triển kinh tế xã hội. 

 2. Quy mô ñầu tư: ðầu tư 8 công trình ñường giao thông thuộc 8 xã trên ñịa 
bàn huyện Phú Vang, gồm: 

2.1. ðường quy hoạch Vinh Thanh tuyến số 02: 
- Chiều dài tuyến khoảng 0,8km, ñiểm ñầu nối tiếp ñường quy hoạch ñã ñầu tư, 

ñiểm cuối giao QL49B.  
+ Bề rộng nền ñường B = 5,5m + 2 x 1,0m = 7,5m. 
+ Kết cấu mặt ñường bằng bê tông nhựa. 
- Xây dựng mới các công trình thoát nước trên tuyến. 
2.2. ðường giao thông thôn Mỹ Khánh, xã Phú Diên: 
- Chiều dài tuyến khoảng 1,5km, ñiểm ñầu và ñiểm cuối nối ñường bê tông 

dân sinh hiện có. 
+ Bề rộng nền ñường B = 3,5m + 2 x 1,0m = 5,5m. 
+ Kết cấu mặt ñường bằng bê tông xi măng. 



34 CÔNG BÁO/Số 12+13/Ngày 14-3-2021

 

- Xây dựng mới các công trình thoát nước trên tuyến. 
2.3. ðầu tư 06 công trình ñường giao thông: 
- ðường trục xã Phú Hồ từ TL3 ñến sông Như Ý, xã Phú Hồ: Chiều dài tuyến 

khoảng 1,8km, ñiểm ñầu giao với ñường Tỉnh lộ 3 và ñiểm cuối nối ñường bê tông 
dân sinh hiện có (sông Như Ý). 

- ðường Chợ Mai-cây Mâng, xã Vinh Hà: Chiều dài tuyến khoảng 3,0km, 
ñiểm ñầu nối ñường bê tông Chợ Mai và ñiểm cuối nối ñường Tỉnh lộ 10D. 

- ðường Vĩnh Lưu-ðông A, xã Phú Lương: Chiều dài tuyến khoảng 2,8km; ñiểm 
ñầu nối ñường Tỉnh lộ 10A và ñiểm cuối ñấu nối ñường trục chính xã. 

- ðường trục xã từ Bắc Thượng ñến An Mỹ, xã Vinh An: Chiều dài tuyến 
khoảng 3,4km, ñiểm ñầu nối ñường liên xã Vinh An-Vinh Thanh và ñiểm cuối giao 
với ñường liên xã Vinh An-Vinh Mỹ. 

- ðường liên thôn Xuân Ổ-Thủy Diện, xã Phú Xuân: Chiều dài tuyến 
khoảng 1,4km, ñiểm ñầu nối ñường trục chính xã và ñiểm cuối tại khu dân cư 
thôn Thủy Diện.  

- ðường trục thôn Triều Thủy, xã Phú An: Chiều dài tuyến khoảng 1,7km gồm 
tuyến chính và 1 tuyến nhánh, ñiểm ñầu nối ñường trục chính xã và ñiểm cuối giao 
với ñường liên xã Phú An-Phú Dương. 

- Quy mô ñầu tư 06 tuyến: 
+ Bề rộng nền ñường B = 5,5m + 2 x 0,5m = 6,5m. 
+ Kết cấu mặt ñường bằng bê tông xi măng. 
- Xây dựng mới các công trình thoát nước trên tuyến. 

 3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C, công trình giao thông, cấp III.  
 4. Tổng mức ñầu tư dự án:  Khoảng 59.063 triệu ñồng. 
 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Huyện Phú Vang. 
 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 14 thông qua ngày 26 tháng 02 năm 2021./. 

 
CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 04/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2021 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống thu gom, khu xử lý nước thải  

Cụm công nghiệp An Hòa (giai ñoạn 1) 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 14 
 

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 552/TTr-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống 
thu gom, khu xử lý nước thải Cụm công nghiệp An Hòa (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 Hệ thống thu gom, khu xử lý nước 
thải Cụm công nghiệp An Hòa (giai ñoạn 1) với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư xây dựng:  

Bảo vệ môi trường cho sự phát triển bền vững trong quá trình phát triển theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện ñại hóa của tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và Cụm 
công nghiệp An Hòa nói riêng. 

Phát triển ñồng bộ cơ sở hạ tầng cho Cụm công nghiệp An Hòa nhằm thu hút 
ñầu tư cho phát triển kinh tế xã hội. 

2. Quy mô ñầu tư:  

a) Mạng lưới thu gom nước thải:  

Xây dựng tuyến ống thu gom dài khoảng 2.762m.  

Xây dựng 03 trạm bơm chuyển tiếp trên các tuyến thu gom ñể ñưa nước từ hệ 
thống thu gom về Hệ thống xử lý nước thải.  
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b) Trạm xử lý nước thải tập trung 

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải nằm ở 
phía ðông Bắc của cụm công nghiệp, giai ñoạn 1 có công suất 400m3/ngày ñêm với 
công nghệ xử lý nước thải bằng phương pháp hiếu khí sử dụng bể Aeroten liên tục, 
chất lượng nước thải ñầu ra ñạt loại A của Quy chuẩn Việt Nam QCVN 40:2011/ BTNMT, 
nước thải sau xử lý sẽ xả ra hói nước của khu vực An Hòa.  

Xây dựng cụm bề xử lý nước thải: Bể gom, ngăn tách dầu, bể ñiều hòa, bể keo 
tụ, bể tạo bông, bể lắng sơ cấp, bể sinh học hiếu khí, bể lắng thứ cấp, bể trung gian, 
bể khử trùng, hồ sinh học, hố gom bùn sơ cấp, hố gom bùn thứ cấp, bể chứa bùn, sân 
phơi bùn. 

Các công trình phụ trợ: Nhà ñiều hành, tường rào, ñường nội bộ, cây xanh, ñiện 
chiếu sáng, cấp ñiện, chống sét, phòng cháy chữa cháy,… cho toàn khu xử lý. 

Xây dựng 01 hồ sinh học có dung tích khoảng 2.020m3 ñủ thời gian lưu nước 
thải 5 ngày vận hành liên tục. 

3. Nhóm dự án: Nhóm C. 

4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 47.470 triệu ñồng. 

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

6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Cụm công nghiệp An Hòa, thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

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 14 thông qua ngày 26 tháng 02 năm 2021./. 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 05/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2021 
   
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư OTT4 thuộc khu E - ñô thị 

mới An Vân Dương 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 14 

 
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 1467/TTr-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư OTT4 
thuộc khu E - ñô thị mới An Vân Dương; 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 khu dân cư OTT4 
thuộc khu E - ñô thị mới An Vân Dương 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, góp phần chỉnh trang ñô thị, cải thiện môi trường 
sống của người dân, tạo ñiều kiện thu hút nhà ñầu tư, thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội 
khu vực, ñồng thời tạo quỹ ñất ñể một phần bố trí tái ñịnh cư khi thực hiện dự án và 
một phần bán ñấu giá ñể tạo nguồn vốn ñầu tư hạ tầng, tăng ngân sách ñịa phương. 

2. Quy mô ñầu tư: Khu vực dự án ñầu tư có diện tích xây dựng khoảng 
4,32ha. Trong ñó, các hạng mục ñược dự kiến ñầu tư như sau:  

a) San nền, cắm mốc phân lô:  
- San nền toàn bộ khu ñất với tổng diện tích 4,32ha, ñất san nền ñược ñầm chặt 

với hệ số k=0,85. 
b) Giao thông:   
Xây dựng các tuyến ñường theo quy hoạch khu E ñược duyệt có mặt cắt, chiều 

dài như sau: 
- Tuyến ñường số 1 : B=4,0m+ 10,5m + 4,0m = 18,5m, chiều dài 193,69m. 
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- Tuyến ñường số 2: B= 4,0m+ 7,5m + 4,0m = 15,5m, chiều dài 226,62m. 

- Ngoài ra, xây dựng thêm các tuyến ñường nội bộ bên trong khu vực dự án. 
Quy mô các tuyến ñường này này sẽ ñược ñầu tư phù hợp với phương án thống nhất 
tổng mặt bằng sẽ ñược duyệt sau này. 

- ðường thiết kế theo tiêu chuẩn ñường phố. Kết cấu mặt ñường bê tông nhựa, 
móng cấp phối ñá dăm. Nền ñường ñắp ñất cấp phối ñồi K95 - K98. 

- Vỉa hè: Vỉa hè lát gạch TERRAZZO, ñệm bê tông lót. Trên vỉa hè xây dựng 
các ô trồng cây và bố trí cây theo ñúng chủng loại.  

- Lắp kết cấu bó vỉa ñồng bộ, có lối lên xuống cho người tàn tật. 

c) Cấp nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy:  

- Xây dựng các tuyến ống cấp nước HDPE, ñường kính ống D63-D160 ñi 
ngầm trên vỉa hè. Nguồn nước ñược ñấu nối vào hệ thống cấp nước nằm trên tuyến 
ñường hiện trạng, bố trí các trụ cứu hỏa ñúng quy ñịnh. 

d) Hệ thống thoát nước mưa:  

- Hệ thống thoát nước mưa bố trí theo quy hoạch ñược duyệt. 

- Xây dựng hệ thống ống buy bê tông cốt thép D600-D1800 ñúc sẵn ñi dưới vỉa 
hè các tuyến ñường, băng ñường bằng cống chịu lực. Nước ñược thu gom vào hệ 
thống và dẫn ra cửa xả theo quy hoạch. 

e) Hệ thống thoát nước thải:  

- Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt bố trí theo quy hoạch ñược duyệt 

- Xây dựng mới hệ thống thống thoát nước thải bằng ống HDPE D300 chạy 
dọc giữa hai dãy lô và trên vỉa hè các tuyến ñường phục vụ thu gom nước thải của các 
hộ dân. 

f) Cấp ñiện và chiếu sáng ñô thị: Xây dựng hệ thống cấp ñiện, ñiện chiếu sáng 
cho dự án theo quy hoạch ñược duyệt 

g) Công viên công cộng: Bố trí tại khu vực theo quy hoạch, trong ñó thiết kế 
các ñường ñi dạo, trồng cây xanh, ñèn chiếu sáng, các trang thiết bị thể thao… tại 
những vị trí thích hợp. 

3. Nhóm dự án: Công trình hạ tầng kỹ thuật, nhóm C. 

4. Tổng mức ñầu tư dự án: 51.668 triệu ñồng. 

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

6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Xã Thủy Thanh, phường Thủy Dương, thị xã 
Hương Thủy. 

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. 
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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 14 thông qua ngày 26 tháng 02 năm 2021./. 

 CHỦ TỊCH 
 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 06/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép CTR10  

thuộc khu E - khu ñô thị mới An Vân Dương 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 14 
 

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 1466/TTr-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu xen 
ghép CTR10 thuộc khu E - khu ñô thị mới An Vân Dương; 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 khu xen ghép 
CTR10 thuộc khu E - khu ñô thị mới An Vân Dương 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, 

góp phần chỉnh trang ñô thị, cải thiện môi trường sống của người dân, tạo ñiều kiện 
thu hút nhà ñầu tư, thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực, ñồng thời tạo quỹ ñất 
ñể một phần bố trí tái ñịnh cư khi thực hiện dự án và một phần bán ñấu giá ñể tạo 
nguồn vốn ñầu tư hạ tầng, tăng ngân sách ñịa phương. 

2. Quy mô ñầu tư:  
 San nền trên toàn bộ diện tích khu ñất 3,61ha; trong ñó, các hạng mục ñược dự 

kiến ñầu tư như sau:  
a) San nền, cắm mốc phân lô:  
- San nền toàn bộ khu ñất với tổng diện tích 3,61ha, ñất san nền ñược ñầm chặt 

với hệ số k=0,85. 
b) Giao thông:   
Xây dựng tuyến ñường theo quy hoạch khu E ñược duyệt có mặt cắt, chiều dài 

như sau: 
- Tuyến ñường số 1: B=4,0m+ 7,5m + 4,0m = 15,5m, chiều dài 258,09m. 
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- Ngoài ra, xây dựng thêm các tuyến ñường nội bộ bên trong khu vực dự án. 
Quy mô các tuyến ñường này này sẽ ñược ñầu tư phù hợp với phương án thống nhất 
tổng mặt bằng sẽ ñược duyệt sau này. 

- ðường thiết kế theo tiêu chuẩn ñường phố. Kết cấu mặt ñường bê tông nhựa, 
móng cấp phối ñá dăm. Nền ñường ñắp ñất cấp phối ñồi K95 - K98. 

- Vỉa hè: Vỉa hè lát gạch TERRAZZO, ñệm bê tông lót. Trên vỉa hè xây dựng 
các ô trồng cây và bố trí cây theo ñúng chủng loại.  

- Lắp kết cấu bó vỉa ñồng bộ, có lối lên xuống cho người tàn tật. 

c) Cấp nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy:  

- Xây dựng các tuyến ống cấp nước HDPE, ñường kính ống D63-D150 ñi 
ngầm trên vỉa hè. Nguồn nước ñược ñấu nối vào hệ thống cấp nước nằm trên tuyến 
ñường hiện trạng, bố trí các trụ cứu hỏa ñúng quy ñịnh. 

d) Hệ thống thoát nước mưa:  

- Hệ thống thoát nước mưa bố trí theo quy hoạch ñược duyệt. 

- Xây dựng hệ thống ống buy bê tông cốt thép D600-D1200 ñúc sẵn ñi dưới vỉa 
hè các tuyến ñường, băng ñường bằng cống chịu lực. Nước ñược thu gom vào hệ 
thống và dẫn ra cửa xả theo quy hoạch. 

ñ) Hệ thống thoát nước thải:  

- Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt bố trí theo quy hoạch ñược duyệt 

- Xây dựng mới hệ thống thống thoát nước thải bằng ống HDPE D300 chạy 
dọc giữa hai dãy lô và trên vỉa hè các tuyến ñường phục vụ thu gom nước thải của các 
hộ dân. 

e) Cấp ñiện và chiếu sáng ñô thị: Xây dựng hệ thống cấp ñiện, ñiện chiếu sáng 
cho dự án theo quy hoạch ñược duyệt. 

f) Công viên công cộng: Bố trí tại khu vực theo quy hoạch, trong ñó thiết kế 
các ñường ñi dạo, trồng cây xanh, ñèn chiếu sáng, các trang thiết bị thể thao… tại 
những vị trí thích hợp. 

3. Nhóm dự án: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, nhóm C.  

 4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 43.268 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 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. 
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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 14 thông qua ngày 26 tháng 02 năm 2021./. 

 

 
CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 07/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2021 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái ñịnh cư Mỹ An, 

xã Phú Dương, huyện Phú Vang 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 14 
 

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 1464/TTr-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án hạ tần kỹ thuật khu tái ñịnh cư 
Mỹ 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 hạ tầng kỹ thuật khu tái ñịnh cư 
Mỹ An, xã Phú Dương, huyện Phú Vang 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 vực, góp phần chỉnh trang ñô thị, cải thiện môi trường sống của người dân, tạo 
ñiều kiện thu hút nhà ñầu tư, thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực, ñồng thời tạo 
quỹ ñất ñể một phần bố trí tái ñịnh cư khi thực hiện dự án và một phần bán ñấu giá ñể 
tạo nguồn vốn ñầu tư hạ tầng, tăng ngân sách ñịa phương. 

 2. Quy mô ñầu tư: San nền trên toàn bộ diện tích khu ñất 3,61ha; Trong ñó, 
các hạng mục ñược dự kiến ñầu tư như sau:  

 a) San nền, cắm mốc phân lô:  

 - San nền toàn bộ khu ñất với tổng diện tích 3,89ha, ñất san nền ñược ñầm chặt 
với hệ số k=0,85. 

 b) Giao thông:   

 Xây dựng tuyến ñường theo quy hoạch khu D ñược duyệt có mặt cắt, chiều dài 
như sau: 

 - Tuyến ñường số 1: B= 4,5m+ 10,5m + 4,5m = 19,5m, chiều dài 171,07m. 
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 - Ngoài ra, xây dựng thêm các tuyến ñường nội bộ bên trong khu vực dự án. 
Quy mô các tuyến ñường này này sẽ ñược ñầu tư phù hợp với phương án thống nhất 
tổng mặt bằng sẽ ñược duyệt sau này 

 - Phương án tuyến, cao trình tuyến: Theo quy hoạch ñược duyệt. 

 - ðường thiết kế theo tiêu chuẩn ñường phố. Kết cấu mặt ñường bê tông nhựa, 
móng cấp phối ñá dăm. Nền ñường ñắp ñất cấp phối ñồi K95 - K98. 

 - Vỉa hè: Vỉa hè lát gạch TERRAZZO, ñệm bê tông lót. Trên vỉa hè xây dựng 
các ô trồng cây và bố trí cây theo ñúng chủng loại.  

 - Lắp kết cấu bó vỉa ñồng bộ, có lối lên xuống cho người tàn tật. 

 c) Cấp nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy:  

 - Xây dựng các tuyến ống cấp nước HDPE, ñường kính ống D63-D110 ñi 
ngầm trên vỉa hè. Nguồn nước ñược ñấu nối vào hệ thống cấp nước nằm trên tuyến 
ñường hiện trạng, bố trí các trụ cứu hỏa ñúng quy ñịnh. 

 d) Hệ thống thoát nước mưa:  

 - Hệ thống thoát nước mưa bố trí theo quy hoạch ñược duyệt. 

 - Xây dựng hệ thống ống buy bê tông cốt thép D600-D1000 ñúc sẵn ñi dưới vỉa 
hè các tuyến ñường, băng ñường bằng cống chịu lực. Nước ñược thu gom vào hệ 
thống và dẫn ra cửa xả theo quy hoạch. 

 e) Hệ thống thoát nước thải:  

 - Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt bố trí theo quy hoạch ñược duyệt 

 - Xây dựng mới hệ thống thống thoát nước thải bằng ống HDPE D300 chạy 
dọc giữa hai dãy lô và trên vỉa hè các tuyến ñường phục vụ thu gom nước thải của các 
hộ dân.  

 f) Cấp ñiện và chiếu sáng ñô thị: Xây dựng hệ thống cấp ñiện, ñiện chiếu sáng 
cho dự án theo quy hoạch ñược duyệt. 

 g) Công viên công cộng: Bố trí tại khu vực theo quy hoạch, trong ñó thiết kế 
các ñường ñi dạo, trồng cây xanh, ñèn chiếu sáng, các trang thiết bị thể thao… tại 
những vị trí thích hợp. 

 3. Nhóm dự án: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, nhóm C.  

4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 49.849 triệu ñồng. 

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

 6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Xã Phú Dương, huyện Phú Vang. 

 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. 
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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 14 thông qua ngày 26 tháng 02 năm 2021./. 

 

 
CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 08/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư OTT8, OTT9, khu dịch vụ 

DV1 và cây xanh CX4 thuộc khu E – khu ñô thị mới An Vân Dương 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 14  

 
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 1465/TTr-UBND ngày  22 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
OTT8, OTT9, khu dịch vụ DV1 và cây xanh CX4 thuộc khu E - khu ñô thị mới 
An Vân Dương; 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 khu dân cư 
OTT8, OTT9, khu dịch vụ DV1 và cây xanh CX4 thuộc khu E - khu ñô thị mới An 
Vân Dương.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, góp phần chỉnh trang ñô thị, cải thiện 
môi trường sống của người dân, tạo ñiều kiện thu hút nhà ñầu tư, thúc ñẩy phát 
triển kinh tế - xã hội khu vực, ñồng thời tạo quỹ ñất ñể một phần bố trí tái ñịnh cư 
khi thực hiện dự án và một phần bán ñấu giá ñể tạo nguồn vốn ñầu tư hạ tầng, tăng 
ngân sách ñịa phương. 

2. Quy mô ñầu tư: San nền trên toàn bộ diện tích khu ñất 5,03ha. Trong ñó, 
các hạng mục ñược dự kiến ñầu tư như sau:   

a) San nền, cắm mốc phân lô:  
- San nền toàn bộ khu ñất với tổng diện tích 4,7ha, ñất san nền ñược ñầm chặt 

với hệ số k=0,85. 
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b) Giao thông:   
Xây dựng các tuyến ñường quy hoạch khu E ñược duyệt có mặt cắt, chiều dài 

như sau: 
- Tuyến ñường số 1: B=4,0m+ 7,5m + 4,0m = 15,5m, chiều dài 259,54m. 
- Tuyến ñường số 2: B=3,0m+ 6,0m + 3,0m = 12,0m, chiều dài 196,38m. 
- Tuyến ñường số 3: B=4,0m+ 7,5m + 4,0m = 15,5m, chiều dài 216,11m. 
- Ngoài ra, xây dựng thêm các tuyến ñường nội bộ bên trong khu vực dự án. 

Quy mô các tuyến ñường này sẽ ñược ñầu tư phù hợp với phương án thống nhất tổng 
mặt bằng sẽ ñược duyệt sau này. 

- ðường thiết kế theo tiêu chuẩn ñường phố. Kết cấu mặt ñường bê tông nhựa, 
móng cấp phối ñá dăm. Nền ñường ñắp ñất cấp phối ñồi K95 - K98. 

- Vỉa hè: Vỉa hè lát gạch TERRAZZO, ñệm bê tông lót. Trên vỉa hè xây dựng 
các ô trồng cây và bố trí cây theo ñúng chủng loại.  

- Lắp kết cấu bó vỉa ñồng bộ, có lối lên xuống cho người tàn tật. 
c) Cấp nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy:  
- Xây dựng các tuyến ống cấp nước HDPE, ñường kính ống D63-D160 ñi 

ngầm trên vỉa hè. Nguồn nước ñược ñấu nối vào hệ thống cấp nước nằm trên tuyến 
ñường hiện trạng, bố trí các trụ cứu hỏa ñúng quy ñịnh. 

d) Hệ thống thoát nước mưa:  
- Hệ thống thoát nước mưa bố trí theo quy hoạch ñược duyệt. 
- Xây dựng hệ thống ống buy bê tông cốt thép D600-D1000 ñúc sẵn ñi dưới vỉa 

hè các tuyến ñường, băng ñường bằng cống chịu lực. Nước ñược thu gom vào hệ 
thống và dẫn ra cửa xả theo quy hoạch. 

e) Hệ thống thoát nước thải:  
- Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt bố trí theo quy hoạch ñược duyệt 
- Xây dựng mới hệ thống thống thoát nước thải bằng ống HDPE D300 chạy 

dọc giữa hai dãy lô và trên vỉa hè các tuyến ñường phục vụ thu gom nước thải của các 
hộ dân. 

f) Cấp ñiện và chiếu sáng ñô thị: Xây dựng hệ thống cấp ñiện, ñiện chiếu sáng 
cho dự án theo quy hoạch ñược duyệt. 

g) Công viên công cộng: Bố trí tại khu vực theo quy hoạch, trong ñó thiết kế 
các ñường ñi dạo, trồng cây xanh, ñèn chiếu sáng, các trang thiết bị thể thao… tại 
những vị trí thích hợp. 

3. Nhóm dự án: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, nhóm C. 

4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 57.055 triệu ñồng. 

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

6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy. 

7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 03 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 14 thông qua ngày 26 tháng 02 năm 2021./. 

 

 CHỦ TỊCH 
 
 

Lê Trường Lưu 
 



CÔNG BÁO/Số 12+13/Ngày 14-3-2021 49

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 09/NQ-HðND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2021 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc thành lập Văn phòng ðoàn ñại biểu Quốc hội và Hội ñồng  
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

KHOÁ VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 14 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; Luật sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Luật Tổ chức Quốc hội ngày 19 tháng 6 năm 2020; 

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

Căn cứ Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy ñịnh vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng ðoàn ñại biểu Quốc hội và Hội ñồng nhân dân 
cấp tỉnh; 

Xét Tờ trình số 24/TTr-TT.HðND ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết thành lập Văn phòng 
ðoàn ñại biểu Quốc hội và Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên 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. Thành lập Văn phòng ðoàn ñại biểu Quốc hội và Hội ñồng nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở hợp nhất Văn phòng ðoàn ñại biểu Quốc hội và 
Văn phòng Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Văn phòng ðoàn ñại biểu Quốc hội và Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
là cơ quan tương ñương Sở, chịu sự lãnh ñạo, chỉ ñạo trực tiếp của Trưởng ñoàn, 
Phó Trưởng ñoàn ñại biểu Quốc hội và Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, có 
chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt ñộng của ðoàn ñại biểu Quốc hội, 
ñại biểu Quốc hội và Hội ñồng nhân dân, Thường trực Hội ñồng nhân dân, Ban 
của Hội ñồng nhân dân và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng ðoàn ñại biểu 
Quốc hội và Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện theo quy ñịnh tại 
Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội. 
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh thống nhất với Trưởng ñoàn, Phó 
Trưởng ñoàn ñại biểu Quốc hội tỉnh chỉ ñạo Văn phòng ðoàn ñại biểu Quốc hội và 
Văn phòng Hội ñồng nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, Tổ 
ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 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 14 thông qua ngày 26 tháng 02 năm 2021./. 
 
 CHỦ TỊCH 

 

 

 Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 10/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu TðC-02 và TðC-03  

thuộc khu B - ðô thị mới An Vân Dương 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 14 

 

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 1463/TTr-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu TðC-02 
và TðC-03 thuộc khu B - ðô thị mới An Vân Dương; 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 Hạ tầng kỹ thuật khu TðC-02 và TðC-03 
thuộc khu B - ðô thị mới An Vân Dương, 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, góp phần chỉnh trang ñô thị, cải thiện môi trường sống của người 
dân, tạo ñiều kiện thu hút nhà ñầu tư, thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực, 
ñồng thời tạo quỹ ñất ñể một phần bố trí tái ñịnh cư khi thực hiện dự án và một phần 
bán ñấu giá ñể tạo nguồn vốn ñầu tư hạ tầng, tăng ngân sách ñịa phương. 

2. Quy mô ñầu tư:  
Khu vực dự án ñầu tư có diện tích xây dựng khoảng 0,71ha và TðC-03 có diện 

tích khoảng 2,51ha, trong ñó, các hạng mục ñược dự kiến ñầu tư như sau:  
a) San nền, cắm mốc phân lô:  
- San nền toàn bộ khu ñất với khu TðC-02 có diện tích 0,71ha và TðC-03 có 

diện tích 2,51ha, ñất san nền ñược ñầm chặt với hệ số k=0,85. 
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b) Giao thông:   
Xây dựng các tuyến ñường theo quy hoạch ñiều chỉnh khu B ñược duyệt có 

mặt cắt, chiều dài như sau: 

Khu TðC – 02: 
- Tuyến ñường số 1 : B= 3,0m+ 7,0m + 3,0m = 13,0m, chiều dài 173,3m. 
Khu TðC – 03: 
- Tuyến ñường số 1 : B=6,0m+ 10,5m + 1,5m =18,0m, chiều dài 184,64m. 
- Tuyến ñường số 2 : B= 3,0m+ 7,0m + 3,0m = 13,0m, chiều dài 111,41m. 
- Tuyến ñường số 3 : B= 0,0m+ 7,0m +0,0m = 7,0m, chiều dài 100,2m. 
- ðối với tuyến ñường số 1, theo quy hoạch ñược duyệt có mặt cắt 

6,0m+10,5m+3,0m+10,5m+6,0m=36,0m. Tuy nhiên, trong giai ñoạn này chỉ ñầu tư 
phân kỳ một nửa với mặt cắt 6,0m + 10,5m + 1,5m = 18,0m 

- Ngoài ra, xây dựng thêm các tuyến ñường nội bộ bên trong khu vực dự án. 
Quy mô các tuyến ñường này này sẽ ñược ñầu tư phù hợp với phương án thống nhất 
tổng mặt bằng sẽ ñược duyệt sau này. 

- ðường thiết kế theo tiêu chuẩn ñường phố. Kết cấu mặt ñường bê tông nhựa, 
móng cấp phối ñá dăm. Nền ñường ñắp ñất cấp phối ñồi K95 - K98. 

- Vỉa hè: Vỉa hè lát gạch TERRAZZO, ñệm bê tông lót. Trên vỉa hè xây dựng 
các ô trồng cây và bố trí cây theo ñúng chủng loại.  

- Lắp kết cấu bó vỉa ñồng bộ, có lối lên xuống cho người tàn tật. 
c) Cấp nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy:  
Xây dựng các tuyến ống cấp nước HDPE, ñường kính ống D63-D110 ñi ngầm 

trên vỉa hè. Nguồn nước ñược ñấu nối vào hệ thống cấp nước nằm trên tuyến ñường 
hiện trạng, bố trí các trụ cứu hỏa ñúng quy ñịnh. 

d) Hệ thống thoát nước mưa:  
- Hệ thống thoát nước mưa bố trí theo quy hoạch ñược duyệt. 
- Xây dựng hệ thống ống buy bê tông cốt thép D600-D800 ñúc sẵn ñi dưới vỉa 

hè các tuyến ñường, băng ñường bằng cống chịu lực. Nước ñược thu gom vào hệ 
thống và dẫn ra cửa xả theo quy hoạch. 

e) Hệ thống thoát nước thải:  
- Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt bố trí theo quy hoạch ñược duyệt 
- Xây dựng mới hệ thống thống thoát nước thải bằng ống HDPE D300 chạy 

dọc giữa hai dãy lô và trên vỉa hè các tuyến ñường phục vụ thu gom nước thải của các 
hộ dân. 

f) Cấp ñiện và chiếu sáng ñô thị: Xây dựng hệ thống cấp ñiện, ñiện chiếu sáng 
cho dự án theo quy hoạch ñược duyệt. 

g) Công viên công cộng: bố trí tại khu vực theo quy hoạch, trong ñó thiết kế 
các ñường ñi dạo, trồng cây xanh, ñèn chiếu sáng, các trang thiết bị thể thao… tại 
những vị trí thích hợp. 
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3. Nhóm dự án: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, nhóm C. 
4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 42.994 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 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 14 thông qua ngày 26 tháng 02 năm 2021./. 

 

 
CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 11/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2021 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư OTT30, SN5 và khu ñất 

xen ghép tiếp giáp thuộc khu E - khu ñô thị mới An Vân Dương 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 14 

 

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 1462/TTr-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
OTT30, SN5 và khu ñất xen ghép tiếp giáp thuộc khu E - khu ñô thị mới An 
Vân Dương; 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 khu dân cư 
OTT30, SN5 và khu ñất xen ghép tiếp giáp thuộc khu E - khu ñô thị mới An Vân Dương, 
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, 
góp phần chỉnh trang ñô thị, cải thiện môi trường sống của người dân, tạo ñiều kiện thu 
hút nhà ñầu tư, thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực, ñồng thời tạo quỹ ñất ñể 
một phần bố trí tái ñịnh cư khi thực hiện dự án và một phần bán ñấu giá ñể tạo nguồn 
vốn ñầu tư hạ tầng, tăng ngân sách ñịa phương. 

2. Quy mô ñầu tư: San nền trên toàn bộ diện tích khu ñất 8,89ha;  

a) San nền, cắm mốc phân lô:  

- San nền toàn bộ khu ñất với tổng diện tích 7,74ha, ñất san nền ñược ñầm chặt 
với hệ số k=0,85. 
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b) Giao thông:   

Xây dựng các tuyến ñường quy hoạch khu E ñược duyệt có mặt cắt, chiều dài 
như sau: 

- Tuyến ñường số 1: B=4,0m+ 7,5m + 4,0m = 15,5m, chiều dài 295,66m. 

- Tuyến ñường số 2: B=4,0m+ 7,5m + 4,0m = 15,5m, chiều dài 191,97m. 

- Tuyến ñường số 3: B=3,0m+ 7,5m + 3,0m = 13,5m, chiều dài 178,13m. 

- Ngoài ra, xây dựng thêm các tuyến ñường nội bộ bên trong khu vực dự án. 
Quy mô các tuyến ñường này sẽ ñược ñầu tư phù hợp theo quy hoạch chi tiết sẽ ñược 
duyệt sau này. 

- ðường thiết kế theo tiêu chuẩn ñường phố. Kết cấu mặt ñường bê tông nhựa, 
móng cấp phối ñá dăm. Nền ñường ñắp ñất cấp phối ñồi K95 - K98. 

- Vỉa hè: Vỉa hè lát gạch TERRAZZO, ñệm bê tông lót. Trên vỉa hè xây dựng 
các ô trồng cây và bố trí cây theo ñúng chủng loại.  

- Lắp kết cấu bó vỉa ñồng bộ, có lối lên xuống cho người tàn tật. 

c) Cấp nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy:  

- Xây dựng các tuyến ống cấp nước HDPE, ñường kính ống D63-D160 ñi 
ngầm trên vỉa hè. Nguồn nước ñược ñấu nối vào hệ thống cấp nước nằm trên tuyến 
ñường hiện trạng, bố trí các trụ cứu hỏa ñúng quy ñịnh. 

d) Hệ thống thoát nước mưa:  

- Hệ thống thoát nước mưa bố trí theo quy hoạch ñược duyệt. 

- Xây dựng hệ thống ống buy bê tông cốt thép D600-D1800 ñúc sẵn ñi dưới vỉa 
hè các tuyến ñường, băng ñường bằng cống chịu lực. Nước ñược thu gom vào hệ 
thống và dẫn ra cửa xả theo quy hoạch. 

e) Hệ thống thoát nước thải:  

- Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt bố trí theo quy hoạch ñược duyệt 

- Xây dựng mới hệ thống thống thoát nước thải bằng ống HDPE D300 chạy 
dọc giữa hai dãy lô và trên vỉa hè các tuyến ñường phục vụ thu gom nước thải của các 
hộ dân. 

f) Cấp ñiện và chiếu sáng ñô thị: Xây dựng hệ thống cấp ñiện, ñiện chiếu sáng 
cho dự án theo quy hoạch ñược duyệt. 

g) Công viên công cộng: Bố trí tại khu vực theo quy hoạch, trong ñó thiết kế 
các ñường ñi dạo, trồng cây xanh, ñèn chiếu sáng, các trang thiết bị thể thao… tại 
những vị trí thích hợp. 

3. Nhóm dự án: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, nhóm B. 

4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 106.240 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 tiến ñộ thực hiện dự án: 04 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 14 thông qua ngày 26 tháng 02 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 

Số: 12/NQ-HðND      Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2021 
 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích ðiện Thái Hòa 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ  14 

 

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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 166/2018/Nð-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ 
quy ñịnh thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm ñịnh, phê duyệt quy hoạch, dự án 
bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

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 Thông báo số 410/TB-VPCP ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Văn phòng 
Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc 
với tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020; 
tình hình thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ 
Chính trị và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về 
xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2030 tầm nhìn ñến năm 2045; 
triển khai ðề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế; 

Xét Tờ trình số 1443/TTr-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích ðiện Thái Hòa; 
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. Phê duyệt chủ trương ñầu tư ñiều chỉnh dự án Bảo tồn, tu bổ tổng thể 
di tích ðiện Thái Hòa với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư xây dựng: Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa 
quốc gia ñặc biệt, di sản văn hóa thế giới. 
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2. Quy mô ñầu tư:  

- ðiện Thái Hòa: Tu bổ, gia cường nền móng; phục hồi nền lát gạch, bậc cấp 
ñá Thanh, tường gạch và chi tiết kiến trúc khác; tu bổ tường gạch, phục hồi màu sắc 
nguyên trạng. Tu bổ, phục hồi hệ khung gỗ, hệ mái, hệ vách ván, cửa bằng gỗ; sơn 
son thếp vàng; mái lợp ngói; bờ mái và con giống khảm sành sứ; hệ thống trang trí 
pháp lam. 

- Hệ thống sân lan can và bậc cấp: Tu bổ, gia cường, cân chỉnh toàn bộ sân nền 
khuôn viên ðiện; tu bổ và gia cường hệ thống tường chắn ñất, phục hồi lan can. 

- Tôn tạo vườn cây, tiểu cảnh. 

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống ñiện, chiếu sáng, trang trí; thoát nước, 
phòng cháy chữa cháy. 

- Tu bổ, phục hồi ngai vàng, bửu tán và các ñồ nội thất khác. 

3. Nhóm dự án: Nhóm B. 

4. Tổng mức ñầu tư dự án: 150.000 triệu ñồng. 

5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Trung ương. 

6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: ðại Nội, thành phố Huế. 

7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 04 năm. 

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 14 thông qua ngày 26 tháng 02 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 

Số: 13/NQ-HðND     Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo  

hệ thống Kinh thành Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 14 

 

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 và Luật sửa ñổi, bổ sung một 

số ñiều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa ñổi, bổ sung 

một số ñiều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 166/2018/Nð-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ 

quy ñịnh thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm ñịnh, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo 
quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

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 Thông báo số 410/TB-VPCP ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Văn phòng 
Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm 
việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020; 
tình hình thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ 
Chính trị và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về 
xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2030 tầm nhìn ñến năm 2045; 
triển khai ðề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế; 

Xét Tờ trình số 1442/TTr-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt  chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo 
hệ thống Kinh thành Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến 
thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư ñiều chỉnh dự án Bảo tồn, tu bổ 
và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu ñầu tư xây dựng: Gìn giữ, bảo vệ các giá trị lịch sử, bảo tồn văn 
hóa còn nguyên vẹn nhất của Việt Nam do tiền nhân ñể lại cho tương lai; ổn ñịnh và 
nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân sống trong khu vực 1 di tích; bảo vệ, 
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ñảm bảo môi trường, chỉnh trang cảnh quan; phát huy giá trị di tích, tạo sản phẩm 
du lịch; tạo ñộng lực phát triển kinh tế - xã hội.  

2. Quy mô ñầu tư: 

2.1. Hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng:  

- Từ năm 2019-2021: Thực hiện di dời dân cư, giải phóng mặt bằng di tích 
Kinh thành Huế (gồm Tường thành, các Eo bầu, Hộ thành hào và Tuyến phòng lộ, 
Trấn Bình ðài) và Hồ Tịnh Tâm cho khoảng 3.516 hộ dân, gồm 1.815 hộ chính, 
1.701 hộ phụ (trong ñó ñã di dời 166 hộ dân với 79 hộ chính, 87 hộ phụ giai ñoạn 
2012-2018); tổng mức ñầu tư giải phóng mặt bằng khoảng 2.005 tỷ ñồng. Sau khi 
hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và dọn dẹp mặt bằng, trả lại ñất sạch theo 
cao ñộ phù hợp. 

- Từ năm 2021-2022: Thực hiện di dời dân cư, giải phóng mặt bằng phạm vi các 
di tích Hồ Học Hải, ðàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Xiển Võ Từ, Lục Bộ, khu vực 
tiếp giáp Mang Cá  cho khoảng 1.954 hộ dân (781 hộ chính, 1.173 hộ phụ); tổng mức 
ñầu tư giải phóng mặt bằng khoảng 1.760 tỷ ñồng. Sau khi hoàn thành công tác 
giải phóng mặt bằng và dọn dẹp mặt bằng, trả lại ñất sạch theo cao ñộ phù hợp. 

2.2. Hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích:  

2.2.1. Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích sau khi di dời dân cư: 
Hệ thống Kinh thành Huế (Thượng Thành, Eo bầu, Hộ thành hào, Tuyến phòng lộ, 
Trấn Bình ðài), Hồ Tịnh Tâm, Hồ Học Hải, ðàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, 
Xiển Võ Từ, Khu di tích Lục Bộ thuộc khu vực I - di tích Kinh thành Huế, tổng mức 
ñầu tư khoảng 1.150 tỷ ñồng: 

a) Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế: 

- ðã thực hiện ñoạn từ cổng Thượng Tứ ñến Quan Tượng ðài. 

- Thượng thành: Tổng chiều dài 9.030 m, chiều rộng 21m. Phương án chủ yếu: 
San ñào ñắp ñất, làm ñường dạo, vè bệ pháo lát gạch Bát Tràng, trồng cỏ ba lá; xây tu 
bổ và gia cường phần tường bị hư hỏng, nứt gãy. 

- Eo bầu: Tu bổ 19 Eo bầu. Phương án chủ yếu: ðào ñắp san ñất, tu bổ phục hồi 
dốc kéo pháo, tường chắn ñất bằng ñá hộc; tu bổ phục hồi kho ñạn; trồng cỏ ba lá; 
ñường lát gạch Bát Tràng, rãnh thoát nước. 

- Bảo tồn, tu bổ Trấn Bình ðài. 

- Tu bổ Tuyến phòng lộ. Phương án chủ yếu: San nền, trồng cỏ ba lá. 

- Tu bổ Kè ñá Hộ thành hào 2 phía trong và ngoài. Phương án chủ yếu: Tháo dỡ 
những ñoạn kè hiện trạng bị hư hỏng. Gia cường nền móng. Phục hồi kè ñá. Bảo tồn, 
tu bổ và gia cố các ñoạn kè nguyên trạng còn tốt. 
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- Tôn tạo Hộ Thành hào. Phương án chủ yếu: Nạo vét Hộ Thành hào. Khơi thông 
02 cống ðông - Tây Thành thủy quan. 

- Tu bổ, phục hồi các bến cổng: Tu bổ, phục hồi bến của 08 cổng bao gồm: 
Chánh Nam (Nhà ðồ); Tây Nam (Cửa Hữu), Chánh Tây, Tây Bắc (An Hòa), 
Chánh Bắc (Cửa Hậu), ðông Bắc (Cửa Trài), Chánh ðông (ðông Ba), ðông Nam 
(Thượng Tứ). 

- Tôn tạo vườn hoa, thảm cỏ, ñường dạo. 

b) Bảo tồn, tu bổ và phục hồi thích nghi di tích Hồ Tịnh Tâm: 

- ðảo Phương Trượng - Cầu Bích Tảo: Phục hồi gác Nam Huân bằng hệ khung 
gỗ; phục hồi Cửa Bích Tảo bằng hệ khung gỗ, tường gạch, mái ngói ống và con giao, 
giống. Phục hồi Cầu Bích Tảo bằng khung BTCT.  

- ðảo Bồng Lai - Cầu Hồng Cừ: Phục hồi ðình Bồng Doanh (Bát Giác) bằng hệ 
khung gỗ, mái ngói hài, con giao, giống. Tu bổ, xử lý hư hỏng cục bộ Cầu Hồng Cừ. 

- Phục hồi Miếu Tịnh Tâm Thần Từ bằng tường gạch, mái ngói liệt, con giao; 
sân lát gạch Bát Tràng; phục hồi nội thất, hương án. 

- Xây mới bãi ñỗ xe, nhà dịch vụ, nhà vệ sinh. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Sân ñường, Tường thành, lan can, kè ñá; xử lý nước hồ ô 
nhiễm; hệ thống cống bao, hố ga; hệ thống ñiện, nước, chiếu sáng, chống sét, PCCC... 

c) Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Hồ Học Hải: 

- Kè ñá Hồ Học Hải và ñảo thuộc hồ: Tháo dỡ ñoạn kè hiện trạng bị hư hỏng. 
Phục hồi kè ñá. Bảo tồn, tu bổ và gia cố các ñoạn kè nguyên trạng còn tốt.  

- Nạo vét bùn và xử lý nước, trồng sen và cây thủy sinh khác.  

- Tu bổ cống nước Hồ Học Hải thông với sông Ngự Hà. 

- Cây xanh, cảnh quan. 

d) Bảo tồn, tu bổ và phục hồi di tích ðàn Xã Tắc: 

- Phục hồi khu ñàn lễ, mở rộng ñường hai bên ñàn, tường ñá hộc, lan can gạch, 
ñường chính lát ñá Thanh, ñường dạo lát gạch Bát Tràng, trồng cỏ. 

- Phục hồi và tôn tạo sân ñường lát gạch Bát Tràng và ñá Thanh. 

- Tu bổ, phục hồi bình phong hậu. 

- Tu bổ, phục hồi La thành và Phường môn (Linh Tinh môn). 

- Hệ thống cây xanh, thảm cỏ. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Cấp thoát nước, cấp ñiện và chiếu sáng. 



62 CÔNG BÁO/Số 12+13/Ngày 14-3-2021

 
 

 

ñ) Bảo tồn, trùng tu và tôn tạo di tích Khâm Thiên Giám: 

- Công sảnh Khâm Thiên Giám: Phục hồi hệ khung, mái bằng gỗ, tường gạch, 
cửa gỗ; phục hồi nội thất và ñồ thờ cúng. 

- Tu bổ, phục hồi cổng Khâm Thiên Giám Nha Môn, bình phong, la thành 
và bể cảnh. 

- Hạ tầng kỹ thuật: sân ñường, rãnh thoát nước, hệ thống ñiện, chiếu sáng và PCCC. 

e) Di tích Xiển Võ Từ: Di tích Xiển Võ Từ ñã ñược tu bổ, phục hồi và ñưa vào 
sử dụng trong tháng 12 năm 2011. Chỉ thực hiện công tác thu hồi ñất và hoàn trả mặt 
bằng di tích. 

g) Bảo tồn tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Khu Lục Bộ: 

- Tu bổ, phục hồi: Thượng Thư ðường - Bộ Lại; Thượng Thư ðường - Bộ Công; 
04 nhà Tả Ty, Hữu Ty - Bộ Lại và Bộ Công; Tham Tri ðường - Bộ Lại; Thị Lang 
ðường - Bộ Lại. 

- Phục hồi hệ thống tường, cổng, bình phong. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống ñiện, chiếu sáng, PCCC và chống sét; tôn tạo cảnh 
quan, sân vườn.  

2.2.2. Bảo tồn, tu bổ, phục hồi cấp thiết các công trình di tích: Thái Miếu, Nhà 
kho cổ vật - Bảo tàng Cổ vật cung ñình Huế, Văn Miếu - Võ Miếu; tổng mức ñầu tư 
khoảng 550 tỷ ñồng: 

a) Bảo tồn tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thái Miếu. 

- Tu bổ, phục hồi các công trình: Thái Tổ Miếu, Tả Tùng Tự, Hữu Tùng Tự, 
ðiện Mục Tư, ðiện Chiêu Kính, ðiện Long ðức, Thổ Công Từ; hệ thống Tường 
thành, bình phong và hệ thống các cổng: Thái Miếu Môn, Diên Hy Môn, Quang Huy 
Môn, Túc Tướng Môn, Hiển Thừa Môn. 

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: ðiện, nước, PCCC, thông tin liên lạc....  

- Tu bổ, phục hồi sân nền, ñường dạo, tôn tạo cảnh quan, sân vườn. 

b) ðầu tư xây dựng nhà kho Cổ vật - Bảo tàng Cổ vật Cung ñình Huế: 

- Xây dựng nhà kho cổ vật hệ khung bê tông cốt thép theo kiến trúc truyền 
thống, tường gạch kết hợp một số kết cấu xây dựng truyền thống.  

- Tôn tạo và chỉnh trang hạ tầng, sân ñường, tường rào, PCCC, chống sét, thông 
tin liên lạc. 

- Lắp ñặt thiết bị bảo quản: ðiều hòa nhiệt ñộ, máy tạo ẩm, hệ thống ñèn. 

- Thiết kế, ñầu tư lắp ñặt các kệ, tủ, nội thất chuyên dụng theo tiêu chuẩn 
bảo tàng.    
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c) Bảo tồn tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Văn Miếu - Võ Miếu. 

- Văn Miếu: Phục hồi ñiện ðại Thành, tường bao, Chấn ðức môn, Quan ðức môn. 
Tu bổ các cổng: ðại Thành môn, Văn Miếu môn, Kim Thanh môn, Ngọc Chấn môn, 
nhà bia và bi ñình. Tu bổ, tôn tạo cảnh quan, hạ tầng. 

- Võ Miếu: Phục dựng Miếu chính, sân Võ Miếu, phục dựng cổng Miếu Môn, 
Dịch Môn, sân vườn và hạ tầng. 

3. Tổng mức ñầu tư dự kiến: Khoảng 5.465 tỷ ñồng, trong ñó:  

- Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 3.765 tỷ ñồng; gồm: từ 
năm 2019-2021 là 2.005 tỷ ñồng, Từ năm 2021-2022 là 1.760 tỷ ñồng. 

- Hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích khoảng 1.700 tỷ ñồng; gồm: một phần ñã 
thực hiện từ cổng Thượng Tứ ñến Quan Tượng ðài là 110 tỷ ñồng, phần còn lại là 
1.590 tỷ ñồng.  

4. Nguồn vốn ñầu tư: 

4.1. Hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng: 

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho công trình văn hóa tại ñịa 
phương các năm 2012, 2013, 2014: 47.000 triệu ñồng. 

- Ngân sách Trung ương từ nguồn dự phòng NSTW năm 2018: 100.000 triệu ñồng. 

- Ngân sách Trung ương từ nguồn dự phòng chung kế hoạch ñầu tư công trung 
hạn giai ñoạn 2016-2020: 800.000 triệu ñồng. 

- Phần còn lại từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách ñịa phương và các 
nguồn vốn huy ñộng hợp pháp khác. 

4.2. Hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích:  

- Ngân sách Trung ương từ Chương trình mục tiêu quốc gia di tích năm 2014 là 
660 triệu ñồng. 

- Phần còn lại từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách ñịa phương và các 
nguồn vốn huy ñộng hợp pháp khác. 

5. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Thuộc ñịa bàn các phường Thuận Hòa, Thuận Thành, 
Thuận Lộc, Tây Lộc, Phú Thuận, Phú Hòa, Phú Bình - thành phố Huế và phường 
Hương Hồ, thị xã Hương Trà - tỉnh Thừa Thiên Huế. 

6. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2025. 

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 14 thông qua ngày 26 tháng 02 năm 2021./. 
  
 

 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 

 



CÔNG BÁO/Số 12+13/Ngày 14-3-2021 65

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 14/NQ-HðND 

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

            Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2021 
 

 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển từ xã ðiền Hương, 
huyện Phong ðiền ñến xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 14 

 

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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 37 luật có liên quan ñến quy hoạch 
ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về 
quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị ñịnh số 72/2019/Nð-CP 
ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về Sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh 
số 37/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý 
quy hoạch ñô thị và Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy ñịnh 
chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Xét Tờ trình số 1450/TTr-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2021 về việc xin ý kiến về 
Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển từ xã ðiền Hương, huyện 
Phong ðiền ñến xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, 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 Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển từ xã 
ðiền Hương, huyện Phong ðiền ñến xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 
theo ñề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 1450/TTr-UBND ngày 22 
tháng 02 năm 2021. 

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 14 thông qua ngày 26 tháng 02 năm 2021./. 

 

 CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 15/NQ-HðND 

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

            Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2021 
 

 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về ðồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng  
và ñô thị biển Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 14 

 

 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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 37 luật có liên quan ñến quy hoạch 
ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về 
quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị ñịnh số 72/2019/Nð-CP 
ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về Sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh 
số 37/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý 
quy hoạch ñô thị và Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy ñịnh 
chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Xét Tờ trình số 1475/TTr-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2021 về việc xin ý kiến về 
Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và ñô thị biển Vinh 
Xuân, huyện Phú Vang, 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. Thông qua ðồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái, 
nghỉ dưỡng và ñô thị biển Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế theo ñề 
xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 1475/TTr-UBND ngày 23 tháng 02 
năm 2021. 

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 14 thông qua ngày 26 tháng 02 năm 2021./. 

 

 CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 16/NQ-HðND 

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

            Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2021 
 

 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Nghĩa trang nhân dân 
phía Nam thành phố Huế tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy,  

tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 14 

 

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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 37 luật có liên quan ñến quy hoạch 
ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về 
quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị ñịnh số 72/2019/Nð-CP 
ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về Sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh 
số 37/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý 
quy hoạch ñô thị và Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy ñịnh 
chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Xét Tờ trình số 271/TTr-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2021 về việc xin ý kiến về 
Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Nghĩa trang nhân dân phía Nam 
thành phố Huế tại xã Phú Sơn, 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 Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) 
Nghĩa trang nhân dân phía Nam thành phố Huế tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh 
Thừa Thiên Huế theo ñề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 271/TTr-UBND 
ngày 12 tháng 01 năm 2021. 

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 14 thông qua ngày 26 tháng 02 năm 2021./. 

 

 CHỦ TỊCH 

Lê Trường Lưu 
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    HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 17/NQ-HðND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ 

Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHOÁ VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 14 

 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về 
việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 

Xét Tờ trình số 563/TTr-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc giới thiệu người ra ứng cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh 
và kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
ngày 26 tháng 02 năm 2021. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm 
kỳ 2016 - 2021 ñối với ông Lương Bảo Toàn, Chánh Thanh tra tỉnh. 

ðiều 2. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ và quyền hạn theo quy ñịnh của pháp luật. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 14 thông qua ngày 26 tháng 02 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 

Số: 18/NQ-HðND      Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Huế 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 14 

 

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 Nghị ñịnh số 136/2013/Nð-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của 
Chính phủ quy ñịnh chính sách trợ giúp xã hội ñối với ñối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 26/2016/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chế ñộ trợ cấp, phụ cấp ñối với công chức, viên chức và người lao ñộng làm 
việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ 
giúp xã hội công lập; 

Xét Tờ trình số 1202/TTr-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Huế; 
Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Huế từ 
năm 2021 ñến năm 2025 như sau: 

1. Hỗ trợ thêm tiền ăn cho các cháu Làng trẻ em SOS Huế ngoài phần ñịnh mức 
hỗ trợ của Làng trẻ em SOS Việt Nam ñể ñảm bảo bằng mức trợ cấp nuôi dưỡng tối 
thiểu theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 136/2013/Nð-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 
của Chính phủ quy ñịnh chính sách trợ giúp xã hội ñối với ñối tượng bảo trợ xã hội. 

2. Hỗ trợ thêm cho người quản lý, nhân viên, người nuôi dưỡng tại Làng trẻ em 
SOS Huế với ñịnh mức không quá 01 lần mức lương cơ sở hiện hành. 

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 14 thông qua ngày 26 tháng 02 năm 2021./. 
  

CHỦ TỊCH 
 
 

Lê Trường Lưu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 10/CT-UBND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 3 năm 2021 

 

CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước  

trên ñịa bàn tỉnh năm 2021 
 

Thực hiện Nghị quyết số 124/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc hội về kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của 
Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 03/12/2020 
của Tỉnh uỷ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Nghị quyết số 
19/2020/NQ-HðND ngày 08/12/2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2021, Quyết ñịnh số 01/Qð-UBND ngày 01/01/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2021. 

Dự báo thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 gặp rất nhiều khó khăn như 
thiếu năng lực sản xuất mới, diễn biến dịch bệnh và thời tiết rất khó lường; vì vậy, ñể 
tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách, ñảm bảo hoàn thành vượt mức dự 
toán thu ngân sách nhà nước năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các 
Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; 
các tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ ñược giao triển khai thực 
hiện các nội dung sau: 

1. Cục Thuế tỉnh: 
- Triển khai dự toán thu ngay từ ngày ñầu, tháng ñầu năm 2021; theo dõi chặt 

chẽ tiến ñộ thu ngân sách, chú trọng nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo 
tình hình, những tác ñộng ảnh hưởng ñến thu ngân sách trên ñịa bàn. Qua ñó xác ñịnh 
nguồn thu còn tiềm năng, lĩnh vực, loại thuế còn thất thu ñể kịp thời ñề xuất các giải 
pháp quản lý có hiệu quả, kiến nghị với UBND tỉnh chỉ ñạo các ngành, các cấp cùng 
phối hợp với Cơ quan Thuế ñể tăng cường quản lý thu, ñẩy mạnh các biện pháp 
chống thất thu ngân sách, phấn ñấu hoàn thành dự toán thu năm 2021. 

- Bám sát tình hình sản xuất kinh doanh, về năng lực và tình trạng hoạt ñộng của 
doanh nghiệp; thực hiện ñầy ñủ, toàn diện các giải pháp về hỗ trợ người nộp thuế, 
giúp người nộp thuế dần vượt qua khó khăn, khôi phục, duy trì sản xuất kinh doanh, 
góp phần thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu ổn ñịnh bền vững cho NSNN. 

- ðẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế; thường xuyên 
tổ chức các “tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế”, các hội nghị, ñối thoại, tập 
huấn chính sách thuế mới nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh 
nghiệp, góp phần cải thiện môi trường ñầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý thuế. 
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- Triển khai trên diện rộng việc sử dụng hóa ñơn ñiện tử; hóa ñơn ñiện tử có mã 
xác thực của cơ quan Thuế; phấn ñấu ñạt trên 90% doanh nghiệp trên ñịa bàn áp dụng 
hóa ñơn ñiện tử trong năm 2021.  

- Tăng cường công tác kiểm tra ñối với doanh nghiệp, hộ gia ñình, cá nhân kinh 
doanh tại trụ sở Cơ quan Thuế ñể tạo thuận lợi cho người nộp thuế. 

- Tăng cường công tác quản lý khai thác các nguồn thu vãng lai ngoại tỉnh; chủ 
ñộng phối hợp với chủ ñầu tư dự án, các cơ quan, ban, ngành trên ñịa bàn ñể nắm bắt 
thông tin và có biện pháp quản lý thu thuế ñúng, ñầy ñủ theo các quy ñịnh pháp luật 
về thuế. 

- Xây dựng phương án xử lý nợ năm 2021 và bám sát triển khai ñảm bảo hiệu 
quả trên thực tế; phối hợp chặt chẽ với chính quyền ñịa phương trên ñịa bàn trong 
việc thu hồi nợ ñọng thuế. Công khai thông tin các ñơn vị nợ chây ỳ lên các phương 
tiện thông tin ñại chúng và kiên quyết chuyển sang cơ quan Công an một số doanh 
nghiệp ñiển hình ñể ñiều tra, xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan Thuế trong việc xây dựng 
các quy chế phối hợp liên ngành, ñôn ñốc thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá 
nhân và tiếp tục duy trì Ban chỉ ñạo chống thất thu, thu hồi nợ ñọng, trong ñó giao 
nhiệm vụ: 

a) Sở Tài chính: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc ban hành kịp thời các quy ñịnh về 
việc thu các khoản phí, lệ phí, các quy ñịnh về giá ñất cụ thể, hệ số ñiều chỉnh, bảng 
giá các loại,... khi có sự thay ñổi về chính sách, mức thu và phù hợp với thực tế, tránh 
thất thu về giá. 

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường và các cơ quan 
liên quan ñôn ñốc thu tiền thuê ñất, tiền sử dụng ñất của các dự án lớn nộp ngân sách 
trong năm 2021. 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Rà soát các doanh nghiệp ñã ñược cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhưng 
chưa có Quyết ñịnh cho thuê ñất, hợp ñồng thuê ñất; các doanh nghiệp có hoạt ñộng 
khai thác khoáng sản nhưng chưa ñược cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai 
thác khoáng sản (ñã kê khai, quyết toán thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường) 
cung cấp cho Cơ quan Thuế ñưa vào quản lý thu thuế và phí theo ñúng quy ñịnh. 

- Rà soát toàn bộ quỹ ñất ñủ ñiều kiện bán ñấu giá ñể tham mưu UBND tỉnh phê 
duyệt ñấu giá theo quy ñịnh, ñảm bảo hoàn thành vượt dự toán thu tiền sử dụng ñất. 

- Xác ñịnh giá ñất cụ thể ñể giao ñất, cho thuê ñất thông qua hình thức ñấu giá; 
phê duyệt hệ số ñiều chỉnh giá ñất khi nhà nước thu hồi ñất cho từng dự án; tập trung 
hoàn tất các thủ tục và ñôn ñốc việc ñầu tư hoàn chỉnh các khi quy hoạch ñấu giá ñất 
ñể tăng thu cấp quyền sử dụng ñất; tập trung giải quyết nhanh nhất các thủ tục về ñất 
ñai ñể triển khai công tác ñấu giá quyền sử dụng ñất. 
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c) Sở Thông tin và Truyền thông: 
- Chỉ ñạo và phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trên ñịa bàn công khai 

danh sách những doanh nghiệp chấp hành tốt nghĩa vụ về thuế và những doanh 
nghiệp không có ý thức chấp hành pháp luật thuế, gian lận, chây ỳ, nợ thuế lớn. 

- Phối hợp với Cục Thuế trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp 
luật về thuế, phí, lệ phí trên ñịa bàn ñến các doanh nghiệp và người dân kịp thời, ñầy 
ñủ nhằm tạo sự ñồng thuận của xã hội, nâng cao tính tự giác của doanh nghiệp, người 
dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

d) Sở Xây dựng: 
Rà soát, bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ nhà, công trình kiến trúc; 

thuế thầu xây dựng nhà, công trình kiến trúc và kinh doanh bất ñộng sản trên ñịa bàn tỉnh 
khi có biến ñộng ñể Cục Thuế làm cơ sở quản lý thu thuế sát với tình hình thực tế. 

ñ) Sở Công thương: 
- Phối hợp với Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và các Sở, ban, 

ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt ñộng kinh doanh 
thương mại trên ñịa bàn, ngăn ngừa những hành vi kinh doanh trái pháp luật làm mất 
ổn ñịnh thị trường và ảnh hưởng ñến quyền lợi của người tiêu dùng; ñẩy mạnh công 
tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại. 

- Cung cấp ñầy ñủ, kịp thời thông tin các dự án thủy ñiện, ñiện năng lượng mặt 
trời,... của các tổ chức, cá nhân ñang triển khai hoặc ñã hoàn thành ñể cơ quan Thuế 
làm cơ sở quản lý thu thuế. 

e) Sở Kế hoạch và ðầu tư: 
- Phối hợp, cung cấp thông tin, tình trạng hoạt ñộng của doanh nghiệp với Cơ 

quan Thuế theo quy ñịnh và thực hiện tốt cơ chế liên thông cấp mã số doanh nghiệp, 
cá nhân kinh doanh cho người nộp thuế mới ra kinh doanh. Tăng cường phối hợp với 
Cục Thuế trong công tác kiểm tra tình trạng hoạt ñộng doanh nghiệp, cá nhân kinh 
doanh ngừng, nghỉ, bỏ ñịa chỉ kinh doanh sau ñó xin thành lập mới doanh nghiệp 
ñể trốn thuế; kịp thời phối hợp với Cục Thuế tỉnh có các biện pháp xử lý thu hồi nợ thuế. 

- Rà soát, bổ sung các thủ tục hành chính mới theo Luật Quản lý thuế về nhận văn 
bản Thông báo tạm ngừng hoạt ñộng, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt ñộng, kinh doanh 
trở lại trước thời hạn,… của tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện 
phải ñăng ký kinh doanh ñể tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết ñịnh bổ sung thủ 
tục hành chính. 

- Cung cấp số liệu chi tiết ñối với các dự án ñang thực hiện, dự án sẽ thực hiện 
trong năm 2021 và những năm tiếp theo cho Cục Thuế tỉnh ñể quản lý thu thuế; phối 
hợp với Cục Thuế trong việc quản lý thu thuế xây dựng vãng lai ngoại tỉnh. 

f) Sở Giao thông Vận tải: 
- Phối hợp, cung cấp kịp thời các thông tin liên quan ñến hoạt ñộng kinh doanh 

vận tải của các tổ chức, cá nhân trên ñịa bàn cho Cục Thuế tỉnh ñể quản lý chặt chẽ, 
hiệu quả, chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh vận tải. 

- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh ñể ñưa ra các giải pháp quản lý, giám 
sát, xử lý vi phạm ñối với các xe kinh doanh trái phép (xe dù, xe ké…) trên ñịa bàn. 
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g) Công an tỉnh: 
Phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các ñơn vị liên quan trong việc cung cấp thông tin 

khách lưu trú phục vụ công tác quản lý thu thuế. 
h) Các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng: 
Kết nối, cung cấp thông tin cho Cơ quan Thuế ñể quản lý chặt chẽ các ngành, lĩnh 

vực kinh doanh có giao dịch qua ngân hàng, ñặc biệt là ñối với kinh doanh thương mại 
ñiện tử, thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy ñịnh của Luật Quản lý thuế ñối 
với các khoản nợ thuế. 

i) Cục Quản lý thị trường: 
Phối hợp với Cơ quan Thuế trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật thuế, pháp luật về kinh doanh ñối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh 
thương mại, thương mại ñiện tử, kinh doanh qua mạng,… chống thất thu NSNN. 

k) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế:  
- Bám sát dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 ñã ñược giao, chỉ ñạo các 

cơ quan, ban, ngành trên ñịa bàn phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế triển khai thực 
hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ ñọng thuế. 

- Rà soát, phân tích các khoản còn thất thu, nợ ñọng thuế trên ñịa bàn nhằm quản 
lý có hiệu quả, ñặc biệt là chống thất thu trong lĩnh vực cho thuê mặt bằng; xây dựng 
các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế ñể hoàn thành vượt dự toán thu ngân 
sách năm 2021. 

- Tập trung chỉ ñạo khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong công tác phối 
hợp giữa các cơ quan, ñơn vị; trong ñó, tập trung giải quyết các bất cập do quy ñịnh 
chưa cụ thể, chồng chéo, mâu thuẫn về quản lý trong lĩnh vực ñất ñai, xây dựng và tài 
nguyên, môi trường. 

- Phối hợp với Chi cục Thuế xử lý dứt ñiểm nợ ñọng thuế xây dựng vãng lai và 
triển khai thu ñầy ñủ, kịp thời số thuế phát sinh năm 2021. 

3. Tổ chức thực hiện: 
- Căn cứ Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ chức năng, nhiệm vụ ñược 
giao khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các ñơn vị 
trực thuộc ñể bảo ñảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn 
năm 2021.   

- Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành 
cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra tình 
hình thực hiện và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện./. 
  

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: 11/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 3 năm 2021 

CHỈ THỊ 
Về việc tiếp tục triển khai xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư  

không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai ñoạn 2021 - 2025 
 

Công tác dân số - kế hoạch hóa gia ñình trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 2016 - 2020 
ñã có những bước chuyển biến tích cực, ñến nay tỷ suất sinh còn 14,25%o. Mô hình 
“Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai ñoạn 2020 - 2025 
ngày càng ñược nhân dân hưởng ứng tích cực, góp phần giảm sinh và giảm tỷ lệ sinh 
con thứ 3 trở lên trên ñịa bàn toàn tỉnh. 

ðể thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ðại hội ðảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 
2020 - 2025; Quyết ñịnh số 2014/Qð-UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ban hành Kế hoạch hành ñộng giai ñoạn 2020 - 2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế 
thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam ñến năm 2030; Quyết ñịnh số 84/2017/Qð-UBND 
ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh “Quy ñịnh một số chính sách về DS-KHHGð trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” và trên cơ sở phát huy những kết quả của mô hình 
“Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai ñoạn 2016 - 2020, 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, ñoàn thể trên ñịa bàn tỉnh; Chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tiếp tục triển khai quyết liệt xây dựng mô 
hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai ñoạn 
2021 - 2025. 

2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh; 
UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và chỉ ñạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa 
gia ñình tỉnh: 

a) Hàng năm, xây dựng kế hoạch triển khai mô hình "Xã, phường, cụm dân cư 
không có người sinh con thứ 3 trở lên" ñể hướng dẫn các ñịa phương, ñơn vị tổ chức 
thực hiện trên ñịa bàn toàn tỉnh. 

b) Căn cứ Quyết ñịnh số 84/2017/Qð-UBND ngày 29/9/2017 và các quy ñịnh 
của pháp luật hiện hành, chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban chỉ ñạo mô hình 
(Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban MTTQVN tỉnh) nghiên cứu 
sửa ñổi, bổ sung các Hướng dẫn liên ngành về xây dựng mô hình trong giai ñoạn 
2021-2025 ñể phù hợp với Quyết ñịnh 84/2017/Qð-UBND ngày 29/9/2017 và các 
văn bản quy ñịnh hiện hành. 

c) ðôn ñốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai thực 
hiện việc xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 
trở lên” ở các ñơn vị, ñịa phương. 
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3. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ ñạo phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây 
dựng ñời sống văn hóa” của tỉnh có kế hoạch hướng dẫn cho Ban chỉ ñạo cấp huyện, 
cấp xã lồng ghép triển khai xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có 
người sinh con thứ 3 trở lên” với các hoạt ñộng của phong trào nhằm huy ñộng toàn 
cộng ñồng tham gia hưởng ứng xây dựng có hiệu quả mô hình. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ ñạo các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức 
tuyên truyền và phổ biến rộng rãi nội dung Chỉ thị trên ñịa bàn toàn tỉnh. 

5. ðề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận 
phối hợp triển khai có hiệu quả mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người 
sinh con thứ 3 trở lên” giai ñoạn 2021 - 2025 gắn với cuộc vận ñộng “Toàn dân 
ñoàn kết xây dựng nông thôn mới, ñô thị văn minh” và các chương trình của cơ quan, 
ñơn vị ñang thực hiện. 

6. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ ñạo Trung tâm Y tế và 
các ban ngành liên quan hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch 
ñăng ký mô hình ñến từng thôn, bản, tổ dân phố; ñảm bảo 100% cụm dân cư ñăng ký 
xây dựng mô hình và bổ sung chính sách DS-KHHGð theo Quyết ñịnh 84/2017/Qð-UBND 
ngày 29/9/2017 vào Hương ước, quy ước văn hóa. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, ñoàn thể trên ñịa bàn tỉnh có 
kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan, ñơn vị  theo dõi, kiểm tra, ñánh giá, tổ chức sơ tổng kết và ñề xuất biểu dương 
khen thưởng việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp tình hình, báo cáo Chủ tịch 
UBND tỉnh theo quy ñịnh./. 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Thanh Bình 
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