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Quyết ñịnh số 19/2021/Qð-UBND về việc sửa ñổi, bổ sung một
số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số
07/2016/Qð-UBND ngày 21/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội và tổ chức lại
các phòng chuyên môn thuộc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội.
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Quyết ñịnh số 20/2021/Qð-UBND ban hành quy ñịnh chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh
Thừa Thiên Huế.
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Quyết ñịnh số 21/2021/Qð-UBND ban hành quy ñịnh chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch
hóa gia ñình tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Quyết ñịnh số 22/2021/Qð-UBND về việc ban hành mức giá
dịch vụ ño ñạc, lập bản ñồ ñịa chính, ñăng ký ñất ñai, tài sản gắn liền
với ñất, lập hồ sơ ñịa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế.
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
05-4-2021

Quyết ñịnh số 721/Qð-UBND ban hành Quy chế quản lý chuyên
môn nghiệp vụ ñối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin
tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Quyết ñịnh số 753/Qð-UBND về việc ban hành Quy chế phối
hợp trong công tác quản lý thu thuế tài nguyên, tiền cấp quyền,
phí bảo vệ môi trường ñối với hoạt ñộng khai thác tài nguyên
khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý giá
ñất và thị trường bất ñộng sản trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Công văn số 2872/UBND-CN về việc ñính chính nội dung
Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 07/2021/Qð-UBND
ngày 24/02/2021.
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 19/2021/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 4 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo
Quyết ñịnh số 07/2016/Qð-UBND ngày 21/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Lao ñộng - Thương binh và Xã hội và tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc
Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị ñịnh số 158/2018/Nð-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ
quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;
Căn cứ Nghị ñịnh số 107/2020/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ
về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04 tháng 4
năm 2014 của Chính phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2020/Nð-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ
quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể ñơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLðTBXH-BNV ngày 02 tháng 10
năm 2015 của Bộ Lao ñộng, Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thuộc
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao ñộng - Thương binh
và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo
Quyết ñịnh số 07/2016/Qð-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội như sau:
1. Sửa ñổi Khoản 1, ðiều 1 như sau:
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“Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà
nước về: Lao ñộng, tiền lương và việc làm trong khu vực doanh nghiệp; giáo dục
nghề nghiệp (trừ các trường sư phạm); bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao ñộng;
người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình ñẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.”
2. Sửa ñổi Khoản 6, ðiều 2 như sau:
“6. Về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp:
a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, ñề án, dự án phát triển
giáo dục nghề nghiệp trên ñịa bàn tỉnh;
b) Hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về
giáo dục nghề nghiệp; tiêu chuẩn giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp;
quy chế tuyển sinh, quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và việc cấp văn bằng,
chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; chế ñộ chính sách ñối với cán bộ quản lý, giáo viên
và học sinh, sinh viên lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo quy ñịnh của pháp luật;
quản lý việc ñánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng giáo dục nghề nghiệp quốc gia theo
phân cấp; cấp, thu hồi giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng giáo dục nghề nghiệp theo
thẩm quyền;
c) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác ñào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ
quản lý và giáo viên giáo dục nghề nghiệp; tổ chức hội giảng giảng viên, giáo viên,
hội thi thiết bị giáo dục nghề nghiệp tự làm cấp tỉnh, các hội thi có liên quan ñến công tác
học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp.”
3 Sửa ñổi ðiểm a, Khoản 1, ðiều 3 như sau:
“Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội có Giám ñốc và các Phó Giám ñốc. Số
lượng Phó Giám ñốc Sở do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh”.
ðiều 2. Tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Lao ñộng - Thương binh
và Xã hội và các ñơn vị sự nghiệp như sau:
1. Hợp nhất “Phòng Lao ñộng - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội” và “Phòng Việc
làm - An toàn lao ñộng” thành “Phòng Lao ñộng - Việc làm”;
2. Hợp nhất “Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình ñẳng giới” và “Phòng Bảo trợ
xã hội” thành “Phòng Bảo trợ xã hội”;
3. ðổi tên “Phòng Dạy nghề” thành “Phòng Giáo dục nghề nghiệp”;
4. Giải thể “Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội” và thành lập “Phòng Phòng, chống
tệ nạn xã hội”.
5. Hợp nhất “Quỹ Bảo trợ trẻ em” và “Trung tâm Nuôi dưỡng và công tác xã hội” và
thành lập “Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em”.
6. Sau khi tổ chức lại, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội có cơ cấu tổ chức
các phòng và các ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc như sau:
a) Phòng chuyên môn thuộc Sở, gồm:
- Văn phòng Sở;
- Thanh tra Sở;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính;
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- Phòng Người có công;
- Phòng Giáo dục nghề nghiệp;
- Phòng Lao ñộng - Việc làm;
- Phòng Bảo trợ xã hội;
- Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội.
b) ðơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở:
- Trung tâm Dịch vụ việc làm;
- Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em;
- Trung tâm Bảo trợ xã hội;
- Trung tâm ðiều dưỡng, chăm sóc người có công.
Việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các
phòng chuyên môn, ñơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn
nhiệm, cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương ñương; Cấp trưởng,
cấp phó các ñơn vị trực thuộc Sở thực hiện theo quy ñịnh hiện hành và phân cấp
của Ủy ban nhân dân tỉnh.
ðiều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2021 và bãi bỏ các
Khoản 1, ðiều 1; Khoản 6, ðiều 2; ðiểm a, Khoản 1, ðiều 3; Khoản 2, ðiều 3 của
quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 07/2016/Qð-UBND ngày 21 tháng 01
năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa
Thiên Huế.
ðiều 4. Tổ chức thực hiện:
1. Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội
a) Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các phòng
chuyên môn, ñơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy ñịnh hiện hành và phân cấp
của Ủy ban nhân dân tỉnh; rà soát, sửa ñổi các quy chế, quy ñịnh khác có liên quan
ñảm bảo cho công tác ñiều hành, hoạt ñộng của Sở theo ñúng quy ñịnh của pháp luật.
b) Rà soát, hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực theo danh mục vị trí
việc làm ñối với cơ quan hành chính (nếu có); danh mục vị trí việc làm, hạng chức
danh nghề nghiệp tối thiểu ñối với các ñơn vị sự nghiệp công lập trình Ủy ban
nhân dân tỉnh sửa ñổi, bổ sung theo quy ñịnh. Chỉ ñạo xây dựng phương án tự chủ về
tài chính ñối với các ñơn vị sự nghiệp công lập, gửi Sở Tài chính thẩm ñịnh, trình
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy ñịnh.
c) Chỉ ñạo giải quyết dứt ñiểm các vấn ñề tài sản, tài chính theo quy ñịnh khi
hợp nhất các ñơn vị sự nghiệp công lập; quản lý chặt chẽ và thực hiện chuyển giao tài
sản, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu không ñể xảy ra lãng phí,
thất thoát; ñảm bảo các hoạt ñộng diễn ra thông suốt, không bị gián ñoạn trong thực
hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và của các ñơn vị, cơ quan thuộc, trực
thuộc Sở.
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d) Thực hiện bố trí, sắp xếp lãnh ñạo quản lý, công chức, viên chức, người lao
ñộng thuộc thẩm quyền phân cấp quản lý ñảm bảo công khai, minh bạch, khách quan,
ñúng quy ñịnh hiện hành, ñảm bảo trình ñộ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm
ñã ñược phê duyệt; quan tâm công tác cán bộ, giải quyết chế ñộ, chính sách ñối với
công chức, viên chức, người lao ñộng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo
ñúng quy ñịnh hiện hành.
2. Giám ñốc Sở Nội vụ: Có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, ñôn ñốc Sở Lao
ñộng - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Khoản 1 ðiều này
theo ñúng quy ñịnh của pháp luật.
3. Giám ñốc Sở Tài chính: Hướng dẫn Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội về
các nội dung liên quan ñến bàn giao tài sản, tài chính của các ñơn vị sự nghiệp công
lập; việc xây dựng phương án tự chủ về tài chính của các ñơn vị sự nghiệp công lập
trực thuộc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, thẩm ñịnh, trình Ủy ban nhân dân
tỉnh theo quy ñịnh.
4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở
Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 20/2021/Qð-UBND
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ðỊNH
Ban hành quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật tổ chức chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương;
Căn cứ Nghị ñịnh số 107/2020/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04 tháng 4
năm 2014 của Chính phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tư pháp
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2021
và thay thế các Quyết ñịnh: Quyết ñịnh số 16/2015/Qð-UBND ngày 15 tháng 4
năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy ñịnh chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết
ñịnh số 103/2017/Qð-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 16/2015/Qð-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết ñịnh
số 53/2019/Qð-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thừa Thiên Huế về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp.
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc
Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

CÔNG BÁO/Số 16/Ngày 12-4-2021
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
(Kèm theo Quyết ñịnh số 20/2021/Qð-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2021
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
ðiều 1. Vị trí và chức năng
1. Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức
năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: công tác xây dựng
và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ
sở; pháp chế; chứng thực; nuôi con nuôi; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; bồi
thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư, tư vấn pháp luật; công chứng; giám ñịnh
tư pháp; ñấu giá tài sản; trọng tài thương mại; hòa giải thương mại; thừa phát lại;
quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý
tài sản; ñăng ký biện pháp bảo ñảm; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi
phạm hành chính; công tác tư pháp khác và các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành,
lĩnh vực theo quy ñịnh pháp luật.
2. Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ
ñạo, quản lý về tổ chức, biên chế của Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền; chịu sự
chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.
ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Dự thảo nghị quyết, quyết ñịnh, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi
thẩm quyền ban hành của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực
tư pháp;
b) Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các ñề án, dự án, chương
trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, cải
cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội
ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực tư pháp;
c) Dự thảo quyết ñịnh thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, ñơn vị thuộc
Sở Tư pháp, dự thảo quyết ñịnh quy ñịnh cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở theo quy ñịnh pháp luật.
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2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo quyết ñịnh, chỉ thị và các văn
bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác
tư pháp ở ñịa phương.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình,
ñề án, dự án trong lĩnh vực tư pháp ñã ñược cấp có thẩm quyền quyết ñịnh, phê duyệt.
4. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng ðoàn ðại biểu Quốc hội và Hội ñồng nhân
dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan lập danh
mục nghị quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh, danh mục quyết ñịnh của Ủy ban nhân
dân tỉnh quy ñịnh chi tiết văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;
b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thẩm ñịnh, tham gia
xây dựng, góp ý ñề nghị xây dựng nghị quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh do Ủy ban
nhân dân tỉnh trình; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét kiểm tra
việc ñề nghị ban hành quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh; tham gia xây dựng, góp
ý, thẩm ñịnh dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của
Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy ñịnh pháp luật;
c) Theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra, báo cáo việc xây dựng văn bản quy ñịnh chi tiết
văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên ở ñịa phương ñể bảo ñảm
tiến ñộ soạn thảo và chất lượng dự thảo văn bản quy ñịnh chi tiết.
5. Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật:
a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch
theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên ñịa bàn;
b) Hướng dẫn, ñôn ñốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân
dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình
thi hành pháp luật tại ñịa phương; kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý
kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
c) Tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật ở ñịa phương và
kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp
luật với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp;
d) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp thuộc phạm
vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.
6. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:
a) Là ñầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tự kiểm tra văn bản do Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành;
b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, xử lý văn bản của Hội ñồng
nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện;
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c) Kiểm tra, xử lý ñối với các văn bản có chứa quy phạm pháp luật do Hội ñồng
nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành nhưng không ñược ban hành
bằng hình thức nghị quyết của Hội ñồng nhân dân hoặc quyết ñịnh của Ủy ban
nhân dân, các văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức như văn bản
quy phạm pháp luật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành;
d) Kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật
tại khoản này theo quy ñịnh pháp luật.
7. Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
a) Là ñầu mối giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực
hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy ñịnh pháp luật;
b) ðôn ñốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản chung
của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh;
c) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cập nhật văn bản quy phạm pháp luật
do Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên cơ sở dữ liệu quốc gia
về pháp luật.
8. Về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở:
a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch,
ñề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi các chương trình,
kế hoạch, ñề án ñược ban hành;
b) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại ñịa
phương; hướng dẫn, ñôn ñốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện
trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên
ñịa bàn;
c) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội ñồng phối hợp phổ biến,
giáo dục pháp luật tỉnh;
d) Xây dựng, quản lý ñội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp
luật; phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chuẩn hóa ñội ngũ giáo viên
dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật trên ñịa bàn theo quy
ñịnh pháp luật;
ñ) Theo dõi, hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở
các xã, phường, thị trấn (sau ñây gọi chung là cấp xã) và các cơ quan, ñơn vị khác
theo quy ñịnh pháp luật;
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e) Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi về tổ chức và hoạt ñộng hòa giải ở cơ sở;
tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên
tại ñịa phương theo quy ñịnh pháp luật.
9. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ về xây dựng cấp xã ñạt chuẩn
tiếp cận pháp luật theo quy ñịnh pháp luật.
10. Về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và nuôi con nuôi:
a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công
tác ñăng ký và quản lý hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi tại ñịa phương;
b) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở
dữ liệu hộ tịch;
c) Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ ñăng
ký hộ tịch; cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy ñịnh pháp luật;
d) ðề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch do
Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trái với quy ñịnh pháp luật (trừ trường hợp kết hôn
trái pháp luật); ñề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh thu hồi, hủy bỏ giấy
tờ hộ tịch do Sở Tư pháp cấp mà phát hiện không ñúng quy ñịnh pháp luật;
ñ) Thẩm ñịnh hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các việc về nuôi con
nuôi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; giải quyết các việc về nuôi con
nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền theo quy ñịnh pháp luật và chỉ ñạo của
Ủy ban nhân dân tỉnh;
e) Thực hiện các nhiệm vụ ñể giải quyết hồ sơ xin nhập, xin trở lại, xin thôi
quốc tịch Việt Nam, cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, cấp Giấy xác nhận là
người gốc Việt Nam; quản lý và lưu giữ hồ sơ, sổ sách về quốc tịch theo quy ñịnh
pháp luật.
11. Về lý lịch tư pháp:
a) Xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
trong phạm vi tỉnh;
b) Tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp do Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát
nhân dân, cơ quan Công an, cơ quan Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chức có
liên quan và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cung cấp; lập lý lịch tư pháp, cập nhật
thông tin lý lịch tư pháp bổ sung; cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Trung tâm
Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp theo quy ñịnh pháp luật;
c) Cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo thẩm quyền.
12. Về bồi thường nhà nước:
a) Hướng dẫn, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước theo
quy ñịnh pháp luật;
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b) Hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường trong
phạm vi ñịa phương; ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền
xử lý vi phạm trong việc giải quyết bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả trong
hoạt ñộng quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án tại ñịa phương;
c) ðề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xác ñịnh cơ quan giải quyết bồi thường
theo quy ñịnh pháp luật; tham gia vào việc xác minh thiệt hại khi ñược cơ quan giải
quyết bồi thường ñề nghị; tham gia thương lượng việc bồi thường tại ñịa phương
thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh;
d) Theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước;
ñ) ðề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị người có thẩm quyền kháng nghị
bản án, quyết ñịnh của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường, kiến nghị thủ trưởng
cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ xem xét lại quyết ñịnh hoàn trả, giảm
mức hoàn trả theo quy ñịnh pháp luật; yêu cầu thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp
người thi hành công vụ gây thiệt hại hủy quyết ñịnh giải quyết bồi thường theo quy
ñịnh pháp luật;
e) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi
thường nhà nước tại ñịa phương.
13. Về trợ giúp pháp lý
a) Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra về tổ chức và hoạt ñộng của Trung tâm trợ
giúp pháp lý nhà nước, hoạt ñộng trợ giúp pháp lý của các tổ chức tham gia trợ giúp
pháp lý theo quy ñịnh pháp luật;
b) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội ñồng phối hợp liên ngành
về trợ giúp pháp lý trong hoạt ñộng tố tụng tỉnh;
c) ðề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, giải thể, sáp nhập Chi
nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, bổ nhiệm và cấp thẻ trợ giúp viên
pháp lý, miễn nhiệm và thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý, cấp lại thẻ trợ giúp viên
pháp lý;
d) Cấp, cấp lại, thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý; cấp, thay ñổi nội dung,
cấp lại và thu hồi Giấy ñăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của tổ chức ñăng ký tham gia
trợ giúp pháp lý theo quy ñịnh pháp luật; ñề nghị Bộ Tư pháp tổ chức kiểm tra tập sự
trợ giúp pháp lý;
ñ) Công bố, cập nhật danh sách các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người
thực hiện trợ giúp pháp lý tại ñịa phương, ñăng tải trên Trang thông tin ñiện tử của Sở
Tư pháp và gửi Bộ Tư pháp ñể ñăng tải trên Cổng thông tin ñiện tử của Bộ Tư pháp;
e) Lựa chọn, ký kết, thực hiện và chấm dứt hợp ñồng thực hiện trợ giúp pháp lý
với các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật; kiểm tra, giám sát việc
thực hiện hợp ñồng thực hiện trợ giúp pháp lý; thanh toán thù lao và chi phí thực hiện
trợ giúp pháp lý cho tổ chức ký hợp ñồng thực hiện trợ giúp pháp lý; quản lý và tổ
chức ñánh giá chất lượng vụ việc tham gia tố tụng và vụ việc ñại diện ngoài tố tụng
theo quy ñịnh pháp luật.
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14. Về luật sư và tư vấn pháp luật:
a) Tham mưu, ñề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ
phát triển tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức và hoạt ñộng tư vấn pháp luật tại ñịa phương;
b) Cấp, cấp lại hoặc thu hồi Giấy ñăng ký hoạt ñộng của tổ chức hành nghề luật
sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, Trung tâm tư vấn
pháp luật; cấp, cấp lại hoặc thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật;
c) Cung cấp thông tin về việc ñăng ký hoạt ñộng của tổ chức hành nghề luật sư
Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài cho cơ quan nhà nước, tổ chức và cá
nhân có yêu cầu theo quy ñịnh pháp luật; ñề nghị ðoàn luật sư cung cấp thông tin về
tổ chức và hoạt ñộng của luật sư, yêu cầu tổ chức hành nghề luật sư báo cáo về tình
hình tổ chức và hoạt ñộng khi cần thiết;
d) Cấp, cấp lại hoặc thu hồi giấy ñăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân;
lập danh sách, theo dõi người ñăng ký hành nghề tại ðoàn luật sư tại ñịa phương.
15. Về công chứng:
a) ðề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm công
chứng viên; thực hiện ñăng ký hành nghề và cấp, cấp lại thẻ công chứng viên, quyết
ñịnh tạm ñình chỉ hành nghề công chứng, xóa ñăng ký hành nghề, thu hồi thẻ công
chứng viên; quản lý tập sự hành nghề công chứng theo quy ñịnh pháp luật;
b) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ñề án thành lập, chuyển ñổi, giải thể Phòng công
chứng; trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập, thu hồi quyết ñịnh cho phép
thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng Văn phòng công chứng theo quy ñịnh
pháp luật;
c) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy ñăng ký hoạt ñộng của Văn phòng công chứng; ghi
nhận thay ñổi danh sách công chứng viên là thành viên hợp danh và danh sách công
chứng viên làm việc theo chế ñộ hợp ñồng của Văn phòng công chứng; cung cấp thông
tin về nội dung ñăng ký hoạt ñộng của Văn phòng công chứng theo quy ñịnh của Luật
Công chứng;
d) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu và ban hành quy chế khai
thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về công chứng;
ñ) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí xét duyệt hồ sơ ñề
nghị thành lập Văn phòng công chứng;
e) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức trần thù lao công chứng
tại ñịa phương;
g) Thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm ñối với trường hợp
ñịa phương chưa thành lập Hội công chứng viên;
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h) Chỉ ñịnh một Phòng công chứng hoặc một Văn phòng công chứng khác tiếp
nhận hồ sơ công chứng trong trường hợp giải thể Phòng công chứng hoặc chấm dứt
hoạt ñộng Văn phòng công chứng theo quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 64 Luật Công chứng.
16. Về giám ñịnh tư pháp:
a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh cho phép và thu hồi quyết ñịnh cho
phép thành lập Văn phòng giám ñịnh tư pháp; chuyển ñổi loại hình hoạt ñộng, thay
ñổi, bổ sung lĩnh vực giám ñịnh của Văn phòng giám ñịnh tư pháp;
b) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy ñăng ký hoạt ñộng cho Văn phòng giám ñịnh tư pháp;
phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm,
miễn nhiệm giám ñịnh viên tư pháp ở ñịa phương; tổ chức bồi dưỡng kiến thức
pháp luật cho giám ñịnh viên tư pháp ở ñịa phương;
c) ðánh giá về tổ chức, chất lượng hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp ở ñịa phương;
ñề xuất các giải pháp bảo ñảm số lượng, chất lượng của ñội ngũ người giám ñịnh
tư pháp theo yêu cầu của hoạt ñộng tố tụng tại ñịa phương;
d) Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý
nhà nước về giám ñịnh tư pháp ở ñịa phương theo quy ñịnh pháp luật.
17. Về ñấu giá tài sản
a) Cấp, cấp lại, thu hồi, thay ñổi nội dung giấy ñăng ký hoạt ñộng cho doanh nghiệp
ñấu giá tài sản, chi nhánh của doanh nghiệp ñấu giá tài sản, cấp, cấp lại, thu hồi thẻ
ñấu giá viên;
b) ðề nghị Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề ñấu giá theo quy ñịnh của
Luật ðấu giá tài sản;
c) Thẩm ñịnh ñiều kiện thực hiện hình thức ñấu giá trực tuyến, phê duyệt tổ
chức ñấu giá tài sản ñủ ñiều kiện thực hiện hình thức ñấu giá trực tuyến theo quy ñịnh
pháp luật;
d) Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra về tổ chức và hoạt ñộng của tổ chức ñấu giá
tài sản;
ñ) Lập và ñăng tải danh sách ñấu giá viên và danh sách các tổ chức ñấu giá tài
sản có trang thông tin ñiện tử ñủ ñiều kiện thực hiện hình thức ñấu giá trực tuyến
ñược ñăng tải trên Cổng thông tin ñiện tử của Sở Tư pháp và gửi Bộ Tư pháp ñể ñăng
tải trên trang thông tin ñiện tử chuyên ngành về ñấu giá tài sản.
18. Về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
a) ðăng ký hành nghề, lập và công bố danh sách quản tài viên, doanh nghiệp
quản lý, thanh lý tài sản tại ñịa phương;
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b) Tạm ñình chỉ, gia hạn, hủy bỏ việc tạm ñình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý
tài sản ñối với quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; xóa tên quản tài viên,
doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khỏi danh sách quản tài viên, doanh nghiệp
quản lý, thanh lý tài sản và ñề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành
nghề quản tài viên theo quy ñịnh pháp luật.
19. Về hòa giải thương mại
a) Cấp, cấp lại, ñăng ký thay ñổi nội dung, thu hồi Giấy ñăng ký hoạt ñộng của
Trung tâm hòa giải thương mại, Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Chi
nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam;
b) ðăng ký, lập và xóa tên hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách
hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp;
c) Cập nhật, công bố danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc, tổ chức hòa
giải thương mại trên trang thông tin ñiện tử của Sở Tư pháp; rà soát, thống kê, báo
cáo số liệu về hòa giải viên thương mại hàng năm tại ñịa phương.
20. Về trọng tài thương mại
a) Cấp, cấp lại, ñăng ký thay ñổi nội dung giấy phép thành lập, thu hồi Giấy
ñăng ký hoạt ñộng của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước
ngoài tại Việt Nam, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài;
b) Cập nhật thông tin về Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng ñại diện
của Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng ñại diện của Tổ chức trọng tài
nước ngoài tại Việt Nam;
c) Cung cấp thông tin về việc ñăng ký hoạt ñộng, việc lập Chi nhánh, Văn phòng
ñại diện của Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng ñại diện của Tổ chức
trọng tài nước ngoài tại Việt Nam cho cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và cá nhân
có yêu cầu theo quy ñịnh pháp luật.
21. Về thừa phát lại
a) Xác minh thông tin trong hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm Thừa phát lại theo
yêu cầu của Bộ Tư pháp; ñăng ký hành nghề, cấp, cấp lại và thu hồi Thẻ Thừa phát
lại; quyết ñịnh tạm ñình chỉ hành nghề Thừa phát lại; lập danh sách thừa phát lại hành
nghề tại ñịa phương và cấp Thẻ Thừa phát lại;
b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng ðề án phát triển Văn phòng
Thừa phát lại ở ñịa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tiếp nhận, thẩm
ñịnh hồ sơ và thực hiện thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập,
chuyển ñổi, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt ñộng của Văn phòng
Thừa phát lại;
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c) Cấp, thu hồi Giấy ñăng ký hoạt ñộng Văn phòng Thừa phát lại; quyết ñịnh
tạm ngừng hoạt ñộng Văn phòng Thừa phát lại;
d) Xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng, thực hiện ñăng ký và quản lý cơ sở
dữ liệu về vi bằng theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp;
ñ) Quản lý về tập sự hành nghề thừa phát lại tại ñịa phương theo quy ñịnh
pháp luật.
22. Về ñăng ký biện pháp bảo ñảm:
a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc ñăng ký biện pháp bảo ñảm bằng
quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất; thực hiện kiểm tra ñịnh kỳ các Văn phòng
ñăng ký ñất ñai và các Chi nhánh Văn phòng ñăng ký ñất ñai tại ñịa phương theo quy
ñịnh pháp luật;
b) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho
người thực hiện ñăng ký biện pháp bảo ñảm bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền
với ñất;
c) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng hệ thống ñăng ký biện pháp bảo ñảm
bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất tại ñịa phương, hướng dẫn Văn phòng
ñăng ký ñất ñai cập nhật, tích hợp thông tin về biện pháp bảo ñảm bằng quyền sử dụng
ñất, tài sản gắn liền với ñất vào Hệ thống dữ liệu quốc gia về biện pháp bảo ñảm.
23. Về công tác pháp chế:
a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch
công tác pháp chế hàng năm ở ñịa phương và tổ chức thực hiện sau khi chương trình,
kế hoạch ñược ban hành;
b) Quản lý, kiểm tra công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc
Ủy ban nhân dân tỉnh;
c) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ngành trong việc
hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế ñối
với công chức pháp chế trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh;
d) Quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế ñối với
tổ chức pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước tại ñịa phương;
ñ) Tham mưu, ñề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng, củng cố
tổ chức pháp chế, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế tại
ñịa phương.
24. Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc
Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các hoạt ñộng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo
quy ñịnh pháp luật.
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25. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:
a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, ñôn ñốc, kiểm tra và báo
cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại ñịa phương; ñề xuất việc
nghiên cứu, xử lý các quy ñịnh xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù
hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau theo quy ñịnh pháp luật;
b) Phổ biến, tập huấn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
thuộc phạm vi quản lý của ñịa phương;
c) Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và tích hợp
vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Tư pháp.
26. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án
dân sự, hành chính theo quy ñịnh pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ
quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự ñịa phương do Bộ Tư pháp ban hành.
27. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bồi
dưỡng nghiệp vụ về công tác tư pháp, pháp luật ñối với Phòng Tư pháp cấp huyện,
công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan theo
quy ñịnh của pháp luật.
28. Kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm ñối với cơ quan, tổ chức,
cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp; tiếp
công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy ñịnh pháp
luật hoặc theo sự phân cấp, ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
29. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt
ñộng trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp theo quy ñịnh pháp luật.
30. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật
tại ñịa phương; thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và công tác tư pháp theo quy
ñịnh pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
31. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin trong các
lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.
32. Quy ñịnh cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của
các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Thanh tra và Văn phòng thuộc Sở Tư pháp; quản lý
tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu
viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các ñơn vị
sự nghiệp công lập; thực hiện chế ñộ tiền lương và chính sách, chế ñộ ñãi ngộ, ñào tạo,
bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật ñối với công chức, viên chức và người lao ñộng
thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp theo quy ñịnh của pháp luật và theo sự phân công
hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
33. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản ñược giao theo quy ñịnh
pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
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34. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo ñịnh kỳ và ñột xuất
về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác ñược giao với Ủy ban
nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.
35. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của
các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp theo quy ñịnh pháp luật.
36. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy ñịnh pháp luật.
Chương II
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ
ðiều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh ñạo Sở Tư pháp:
a) Sở Tư pháp có Giám ñốc và các Phó Giám ñốc.
Số lượng Phó Giám ñốc do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh.
b) Giám ñốc Sở là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh do Hội ñồng nhân dân tỉnh
bầu, người ñứng ñầu Sở Tư pháp, lãnh ñạo công tác của Sở; chịu trách nhiệm trước
Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ñồng thời chịu trách nhiệm trước
Bộ trưởng Bộ Tư pháp và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của Sở Tư pháp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh
theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;
c) Phó Giám ñốc Sở là chức danh lãnh ñạo, quản lý, giúp Giám ñốc Sở phụ trách,
chỉ ñạo thực hiện một số nhiệm vụ, lĩnh vực công tác ñược Giám ñốc Sở phân công;
thay mặt Giám ñốc Sở ñiều hành công việc của Sở Tư pháp khi ñược ủy quyền; chịu
trách nhiệm trước Giám ñốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ ñược phân công;
d) Việc bổ nhiệm Giám ñốc, Phó Giám ñốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
quyết ñịnh theo quy ñịnh của ðảng, nhà nước về công tác cán bộ và theo ñúng tiêu
chuẩn chức danh do Bộ Tư pháp quy ñịnh;
ñ) Việc miễn nhiệm, ñiều ñộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức,
nghỉ hưu và thực hiện chế ñộ, chính sách ñối với Giám ñốc, Phó Giám ñốc Sở do
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh theo quy ñịnh của pháp luật.
2. Cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp gồm:
a) Phòng chuyên môn nghiệp vụ:
- Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;
- Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật;
- Phòng Hành chính tư pháp;
- Phòng Bổ trợ tư pháp;
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b) Văn phòng Sở;
c) Thanh tra Sở;
d) Các ñơn vị sự nghiệp:
- Phòng Công chứng số 1;
- Phòng Công chứng số 2;
- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước;
- Trung tâm Dịch vụ ñấu giá tài sản;
Việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng
chuyên môn nghiệp vụ, ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở thực hiện theo quy
ñịnh của pháp luật.
ðiều 4. Biên chế
Biên chế công chức và số lượng người làm việc tại ñơn vị sự nghiệp công lập
thuộc Sở Tư pháp ñược giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ,
khối lượng công việc và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc
của tỉnh do cấp có thẩm quyền giao.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 5. Trong quá trình thực hiện, quy ñịnh này có thể ñược sửa ñổi, bổ sung
cho phù hợp với tình hình thực tế và các chủ trương chính sách của ðảng, pháp luật
của Nhà nước, theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp, thẩm ñịnh của Giám ñốc Sở
Nội vụ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 21/2021/Qð-UBND
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ðỊNH
Ban hành quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia ñình tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
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 158/2018/Nð-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ
quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;
Căn cứ Nghị ñịnh số 107/2020/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014
của Chính phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hóa
gia ñình ở ñịa phương;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Y tế và Giám ñốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia ñình tỉnh Thừa
Thiên Huế.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2021 và
thay thế Quyết ñịnh số 1243/Qð-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia ñình tỉnh và
Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia ñình thành phố Huế và các huyện.
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở Y tế,
Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia ñình tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 21/2021/Qð-UBND, ngày 03 tháng 4 năm 2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
ðiều 1. Vị trí, chức năng
1. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia ñình (sau ñây viết tắt là Chi cục DS-KKHGð)
là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám ñốc Sở Y tế
quản lý nhà nước về Dân số - Kế hoạch hóa gia ñình, bao gồm các lĩnh vực: quy mô
dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; chỉ ñạo và tổ chức thực hiện các hoạt ñộng
chuyên môn, nghiệp vụ về Dân số - Kế hoạch hóa gia ñình trên ñịa bàn tỉnh.
2. Chi cục DS-KHHGð tỉnh chịu sự chỉ ñạo, quản lý về tổ chức, biên chế và
hoạt ñộng của Sở Y tế, ñồng thời chịu sự chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về
chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục DS-KHHGð thuộc Bộ Y tế.
3. Chi cục DS-KHHGð tỉnh có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản
riêng theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết ñịnh, chỉ thị, quy hoạch, kế
hoạch phát triển dài hạn, năm năm và hàng năm, chương trình, ñề án về DS-KHHGð;
biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính, phân cấp
quản lý, xã hội hóa công tác DS-KHHGð; quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục.
2. Tham mưu giúp Giám ñốc Sở Y tế ñể trình cấp có thẩm quyền ban hành các
quyết ñịnh, chỉ thị cá biệt và chương trình, giải pháp, biện pháp huy ñộng, phối hợp
liên ngành trong lĩnh vực DS-KHHGð.
3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các chính sách
DS-KHHGð, ñào tạo nguồn nhân lực làm công tác DS-KHHGð của ñịa phương.
4. Giúp Giám ñốc Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, ñánh giá và chịu trách
nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược,
quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành ñộng, dự án về
DS-KHHGð sau khi ñược phê duyệt.
5. Xây dựng các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về DS-KHHGð
trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.
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6. Quản lý về quy mô DS-KHHGð:
a) Theo dõi, quản lý biến ñộng tăng, giảm dân số, ñề xuất các giải pháp ñiều
chỉnh mức sinh và tỷ lệ phát triển dân số trên ñịa bàn tỉnh;
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy ñịnh của pháp luật ñối với các hoạt
ñộng dịch vụ tư vấn kế hoạch hoá gia ñình và quản lý các phương tiện tránh thai;
quản lý các dịch vụ KHHGð trên ñịa bàn tỉnh;
c) Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các ñề án, mô hình liên quan
ñến quy mô DS-KHHGð trên ñịa bàn tỉnh.
7. Quản lý về cơ cấu dân số:
a) Theo dõi, tổng hợp về cơ cấu dân số theo giới tính và ñộ tuổi trên ñịa bàn tỉnh;
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật ñể bảo ñảm
cân bằng giới tính theo quy luật sinh sản tự nhiên trên ñịa bàn tỉnh;
c) Hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai thực hiện ñề án, mô hình liên quan ñến
ñiều chỉnh cơ cấu dân số trên ñịa bàn tỉnh.
8. Quản lý về chất lượng dân số:
a) Theo dõi, tổng hợp về chất lượng dân số trên ñịa bàn tỉnh;
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật ñể bảo ñảm
chất lượng dân số ñáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, việc triển khai thực hiện các mô hình
cao chất lượng dân số trên ñịa bàn tỉnh.
9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các hoạt ñộng
truyền thông, vận ñộng, giáo dục; cung cấp dịch vụ, tư vấn về các lĩnh vực DS-KHHGð,
sức khỏe tình dục, sức khoẻ sinh sản vị thành niên và thanh niên.
10. Tổ chức thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và
công nghệ trong lĩnh vực DS-KHHGð.
11. Xây dựng hệ thông tin quản lý về DS-KHHGð; tổ chức thực hiện công tác
thống kê, thông tin và báo cáo về DS-KHHGð theo quy ñịnh hiện hành.
12. Hướng dẫn, kiểm tra, tạo ñiều kiện và hỗ trợ cho hoạt ñộng của các tổ chức
dịch vụ công và thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực DS-KHHGð.
13. Giúp Giám ñốc Sở Y tế quản lý và tổ chức thực hiện các dự án ñầu tư trong
lĩnh vực DS-KHHGð theo phân cấp của Sở Y tế.
14. Tổ chức ñào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về DS-KHHGð cho cán bộ
và cộng tác viên DS-KHHGð xã, phường, thị trấn, thôn bản.
15. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; tài chính, tài sản ñược giao; thực hiện
chế ñộ tiền lương và các chế ñộ chính sách ñãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật theo quy
ñịnh của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Y tế.
16. Kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm trong
lĩnh vực DS-KHHGð theo thẩm quyền.
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám ñốc Sở Y tế giao.
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Chương II
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ
ðiều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh ñạo Chi cục:
a) Chi cục DS-KHHGð có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.
b) Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGð chịu trách nhiệm trước Giám ñốc Sở Y tế
và trước pháp luật về toàn bộ hoạt ñộng của Chi cục; Phó Chi cục trưởng chịu trách
nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác ñược phân công.
c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng
ñược thực hiện theo quy ñịnh phân cấp hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Các Phòng chuyên môn thuộc Chi cục:
a) Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch và Tài vụ;
b) Phòng Truyền thông - Dân số.
Việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn do Giám ñốc Sở
Y tế quyết ñịnh theo ñề nghị của Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGð.
ðiều 4. Biên chế
Biên chế của Chi cục DS-KHHGð do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm
trong tổng số biên chế công chức của Sở Y tế.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 5. Trong quá trình thực hiện, quy ñịnh này có thể ñược sửa ñổi, bổ sung
cho phù hợp với tình hình thực tế và các chủ trương chính sách của ðảng, Nhà nước,
theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Y tế thống nhất với Giám ñốc Sở Nội vụ, trình Ủy ban
nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh./.
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TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 22/2021/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 4 năm 2021
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành mức giá dịch vụ ño ñạc, lập bản ñồ ñịa chính, ñăng ký ñất ñai,
tài sản gắn liền với ñất, lập hồ sơ ñịa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật ðo ñạc và bản ñồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị ñịnh số 149/2016/Nð-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11
năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của
Luật Giá;
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 148/2020/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 38/2019/Nð-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ
quy ñịnh mức lương cơ sở ñối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh về ñịnh mức kinh tế kỹ thuật ño ñạc lập bản ñồ
ñịa chính, ñăng ký ñất ñai, tài sản gắn liền với ñất, lập hồ sơ ñịa chính, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất;
Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính
quy ñịnh lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt ñộng kinh tế ñối với các nhiệm vụ chi
về tài nguyên môi trường;
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Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
82/TTr-STNMT ngày 05 tháng 3 năm 2021.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh
a) Giá dịch vụ ño ñạc, lập bản ñồ ñịa chính, ñăng ký ñất ñai, tài sản gắn liền
với ñất, lập hồ sơ ñịa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong các trường
hợp sau:
- Trích ño ñịa chính thửa ñất với những nơi chưa có bản ñồ ñịa chính.
- ðo ñạc chỉnh lý bản ñồ ñịa chính, ño ñạc chỉnh lý bản trích ño ñịa chính thửa
ñất hoặc chỉnh lý riêng từng thửa ñất của bản ñồ ñịa chính.
- Kiểm tra, thẩm ñịnh bản trích ño ñịa chính.
- ðo chỉnh lý do yếu tố quy hoạch.
- ðo ñạc tài sản gắn liền với ñất.
b) Giá dịch vụ ño ñạc tại Quyết ñịnh này không áp dụng ñối với các trường hợp
ño ñạc, lập bản ñồ ñịa chính ñược quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 03/2021/Qð-UBND
ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ ñơn giá ño ñạc,
lập bản ñồ ñịa chính sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế.
2. ðối tượng áp dụng
a) Các tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân ñược cung ứng dịch vụ ño ñạc, lập bản ñồ
ñịa chính trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
b) Các cơ quan nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
ðiều 2. Mức giá dịch vụ
1. Giá dịch vụ trích ño ñịa chính thửa ñất: Chi tiết theo Phụ lục I ñính kèm.
2. Giá dịch vụ ño ñạc chỉnh lý bản ñồ ñịa chính, ño ñạc chỉnh lý bản trích ño
ñịa chính thửa ñất hoặc chỉnh lý riêng từng thửa ñất của bản ñồ ñịa chính: Chi tiết
theo Phụ lục II ñính kèm.
3. Giá dịch vụ kiểm tra, thẩm ñịnh bản trích ño ñịa chính: Chi tiết theo Phụ lục III
ñính kèm.
4. Giá dịch vụ ño chỉnh lý do yếu tố quy hoạch: Chi tiết theo Phụ lục IV ñính kèm.
5. Giá dịch vụ ño ñạc tài sản gắn liền với ñất: Chi tiết theo Phụ lục V ñính kèm.
ðiều 3. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Tổ chức quản lý công tác thu của các ñơn vị cung ứng dịch vụ ño ñạc theo
ñúng quy ñịnh tại Quyết ñịnh này.
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b) Tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng hồ sơ ñịa chính ñối với các ñơn vị
cung cấp dịch vụ ño ñạc bản ñồ phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất.
c) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát,
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ñiều chỉnh mức thu giá dịch vụ cho phù hợp với tình
hình thực tế và quy ñịnh hiện hành.
2. ðơn vị cung ứng dịch vụ ño ñạc, lập bản ñồ ñịa chính
ðơn vị cung ứng dịch vụ trích ño ñịa chính thửa ñất, chỉnh lý bản trích ño và
ño tài sản gắn liền với ñất tổ chức thu theo ñúng mức giá quy ñịnh tại Quyết ñịnh
này; thực hiện thông báo, niêm yết công khai mức thu giá dịch vụ tại ñịa ñiểm tổ
chức thu và cơ quan, ñơn vị thu.
ðiều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2021, thay thế Quyết
ñịnh số 14/2019/Qð-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
việc ban hành mức giá dịch vụ ño ñạc lập bản ñồ ñịa chính, ñăng ký ñất ñai, tài sản
gắn liền với ñất, lập hồ sơ ñịa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền
sở hữu nhà và tài sản gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 5. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Tài nguyên và
Môi trường, Tài chính; Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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Phụ lục I
Giá dịch vụ trích ño ñịa chính thửa ñất
(Kèm theo Quyết ñịnh số 22/2021/Qð-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
STT

Quy mô diện tích thửa ñất

Giá dịch vụ (ñồng/thửa)
ðất ñô thị

ðất ngoài ñô thị

1

Diện tích dưới 100m2

2.534.000

1.694.000

2

Từ 100 - 300m2

3.009.000

2.011.000

3

Từ > 300 - 500 m2

3.190.000

2.140.000

4

Từ > 500 - 1.000 m2

3.906.000

2.605.000

5

Từ > 1.000 - 3.000 m2

5.362.000

3.569.000

6

Từ > 3.000 - 10.000 m2

8.235.000

5.505.000

7

Từ >1 - 10 ha

9.882.000

6.606.000

8

Từ > 10 - 50 ha

10.705.000

7.157.000

1. Giá dịch vụ trên ñã bao gồm thuế VAT.
2. Khi 01 ñơn vị thực hiện trích ño cho nhiều thửa ñất trong cùng một ñơn vị
hành chính cấp xã, trong cùng 01 ngày thì giá dịch vụ trích ño từ thửa ñất thứ 02 trở
ñi tính bằng 80% giá dịch vụ ở Phụ lục I.
3. Trích ño ñịa chính thửa ñất là việc ño ñạc ñịa chính riêng ñối với thửa ñất
tại nơi chưa có bản ñồ ñịa chính ñể phục vụ yêu cầu quản lý ñất ñai.
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Phụ lục II
Giá dịch vụ ño ñạc chỉnh lý bản trích ño ñịa chính hoặc chỉnh lý riêng
từng thửa ñất của bản ñồ ñịa chính
(Kèm theo Quyết ñịnh số 22/2021/Qð-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
STT

Quy mô diện tích thửa ñất

Giá dịch vụ (ñồng/thửa)
ðất ñô thị

ðất ngoài ñô thị

1

Diện tích dưới 100m2

1.031.000

678.000

2

Từ 100 - 300m2

1.204.000

805.000

3

Từ > 300 - 500 m2

1.276.000

856.000

4

Từ > 500 - 1.000 m2

1.563.000

1.042.000

5

Từ > 1.000 - 3.000 m2

2.145.000

1.428.000

6

Từ > 3.000 - 10.000 m2

3.294.000

2.202.000

7

Từ >1 - 10 ha

3.953.000

2.642.000

8

Từ > 10 - 50 ha

4.282.000

2.863.000

1. Giá dịch vụ trên ñã bao gồm thuế VAT.
2. Giá dịch vụ trên áp dụng trong trường hợp người sử dụng ñất thực hiện các
quyền làm thay ñổi ranh giới, diện tích thửa ñất so với bản ñồ ñịa chính.
3. Trường hợp tách từ 01 thửa thành 02 thửa thì giá dịch vụ tính cho 01 thửa có
diện tích nhỏ.

4. Trường hợp tách từ 01 thửa thành n thửa, thì giá dịch vụ tính cho n-1 thửa
(không thu ñối với thửa có diện tích lớn nhất).
5. Trường hợp gộp các thửa liền nhau thành 01 thửa, thì giá dịch vụ tính cho
01 thửa theo diện tích gộp lại.
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Phụ lục III
Giá dịch vụ kiểm tra, thẩm ñịnh bản trích ño ñịa chính
(Kèm theo Quyết ñịnh số 22/2021/Qð-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
STT

Quy mô diện tích thửa ñất

Giá dịch vụ (ñồng/thửa)
ðất ñô thị

ðất ngoài ñô thị

1

Diện tích dưới 100m2

633.000

423.000

2

Từ 100 - 300m2

752.000

503.000

3

Từ > 300 - 500 m2

797.000

535.000

4

Từ > 500 - 1.000 m2

977.000

651.000

5

Từ > 1.000 - 3.000 m2

1.340.000

892.000

6

Từ > 3.000 - 10.000 m2

2.059.000

1.376.000

7

Từ >1 - 10 ha

2.470.000

1.652.000

8

Từ > 10 - 50 ha

2.676.000

1.789.000

Giá dịch vụ trên ñã bao gồm thuế VAT.
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Phụ lục IV
Giá dịch vụ ño chỉnh lý do yếu tố quy hoạch
(Kèm theo Quyết ñịnh số 22/2021/Qð-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
STT

Quy mô diện tích thửa ñất

Giá dịch vụ (ñồng/thửa)
ðất ñô thị

ðất ngoài ñô thị

1

Diện tích dưới 100m2

507.000

339.000

2

Từ 100 - 300m2

602.000

402.000

3

Từ > 300 - 500 m2

638.000

428.000

4

Từ > 500 - 1.000 m2

781.000

521.000

5

Từ > 1.000 - 3.000 m2

1.072.000

714.000

6

Từ > 3.000 - 10.000 m2

1.647.000

1.101.000

7

Từ >1 - 10 ha

1.976.000

1.321.000

8

Từ > 10 -50 ha

2.141.000

1.431.000

Giá dịch vụ trên ñã bao gồm thuế VAT.

32

CÔNG BÁO/Số 16/Ngày 12-4-2021

Phụ lục V
Giá dịch vụ ño ñạc tài sản gắn liền với ñất
(Kèm theo Quyết ñịnh số 22/2021/Qð-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
ðo ñạc tài sản ñồng
thời với trích ño
STT

Quy mô diện tích

Nhà, CT
xây dựng
khác

Tài sản
khác

ðo ñạc tài sản không ñồng thời
với trích ño ñịa chính thửa ñất
Nhà, công trình xây
dựng khác
Tài sản
khác
Tầng 2
Tầng 1
trở lên

Khu vực ñô thị
1

Diện tích dưới 100m2

1.267.000

760.000

1.774.000

887.000

760.000

2

Từ 100 - 300m2

1.504.000

903.000

2.106.000

1.053.000

903.000

3

Từ > 300 - 500 m2

1.594.000

957.000

2.233.000

1.116.000

957.000

4

Từ > 500 - 1.000 m2

1.953.000 1.172.000

2.734.000

1.367.000

1.172.000

5

Từ > 1.000 - 3.000 m2

2.681.000 1.609.000

3.753.000

1.877.000

1.609.000

6

Từ > 3.000 - 10.000 m2

4.117.000 2.470.000

5.764.000

2.882.000

2.470.000

Khu vực ngoài ñô thị
1

Diện tích dưới 100m2

847.000

508.000

1.186.000

593.000

508.000

2

Từ 100 - 300m2

1.006.000

603.000

1.408.000

704.000

603.000

3

Từ > 300 - 500 m2

1.070.000

641.000

1.497.000

749.000

641.000

4

Từ > 500 - 1.000 m2

1.303.000

781.000

1.824.000

912.000

781.000

5

Từ > 1.000 - 3.000 m2

1.785.000 1.071.000

2.498.000

1.249.000

1.071.000

6

Từ > 3.000 - 10.000 m2

2.753.000 1.652.000

3.854.000

1.927.000

1.652.000

1. Giá dịch vụ trên ñã bao gồm thuế VAT.
2. Giá dịch vụ trên áp dụng ñối với nhà, công trình xây dựng có 01 tầng.
3. Trường hợp nhà, công trình xây dựng có nhiều tầng mà diện tích xây dựng
ở các tầng giống nhau, không phải ño ñạc riêng từng tầng thì giá dịch vụ chỉ tính cho
01 tầng.
4. Trường hợp ranh giới nhà ở và tài sản gắn liền với ñất trùng với ranh giới
thửa ñất thì chỉ tính ñịnh mức trích ño ñịa chính thửa ñất mà không tính ñịnh mức ño
ñạc tài sản gắn liền với ñất.
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Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ ñối với cán bộ
chuyên trách công nghệ thông tin tại cơ quan hành chính nhà nước
tỉnh Thừa Thiên Huế

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và
Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị ñịnh số 64/2007/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ
về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết ñịnh số 749/Qð-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt chương trình Chuyển ñổi số quốc gia ñến 2025, ñịnh hướng
ñến 2030;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1726/Qð-BTTTT ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Bộ
Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt ðề án “Xác ñịnh Bộ chỉ số ñánh giá
chuyển ñổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1957/Qð-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020 của UBND
tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt chương trình Chuyển ñổi số tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 334/TTr-STTTT
ngày 25 tháng 02 năm 2021.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp
vụ ñối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính nhà
nước tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Quyết ñịnh có hiệu lực kể từ ngày ký.
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Thông tin và
Truyền thông, Giám ñốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình
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QUY CHẾ
Quản lý chuyên môn nghiệp vụ ñối với cán bộ chuyên trách
công nghệ thông tin tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 721/Qð-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
CÁC QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Quy chế này quy ñịnh việc quản lý chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm quyền hạn
của cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan nhà nước
(CQNN) tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng ñối với cán bộ chuyên trách CNTT tại cơ quan hành chính
nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế; cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm Giám sát,
ñiều hành ñô thị thông minh làm công tác ñảm bảo an ninh thông tin và vận hành hệ
thống hạ tầng, cơ sở dữ liệu, các hệ thống thông tin toàn tỉnh; cán bộ quản trị mạng
tin học tại Cổng Thông tin ñiện tử tỉnh thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
ðiều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này, các từ ngữ ñược hiểu như sau:
1. Cán bộ chuyên trách CNTT: là công chức, viên chức trực tiếp làm công tác
CNTT trong các cơ quan nhà nước, giúp thủ trưởng cơ quan ñảm nhiệm việc triển
khai ứng dụng, quản trị các hệ thống CNTT trong ñơn vị, ngành và ñịa phương; thực
hiện công tác ñảm bảo an toàn an ninh thông tin trong ứng dụng CNTT thuộc phạm vi
của ñơn vị, ngành, ñịa phương mình; ñầu mối phụ trách công tác chuyển ñổi số ñối
với lĩnh vực liên quan của ñơn vị, ngành, ñịa phương ñang công tác.
2. ðơn vị chuyên trách CNTT và An toàn thông tin: là Trung tâm Giám sát, ñiều
hành ñô thị thông minh - Sở Thông tin và Truyền thông ñược bố trí làm công tác ñảm
bảo An ninh thông tin và vận hành hệ thống hạ tầng, cơ sở dữ liệu, các hệ thống
thông tin toàn tỉnh.
3. Hệ thống thông tin: là tập hợp phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu ñược
thiết lập phục vụ mục ñích tạo lập, cung cấp, truyền ñưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và
trao ñổi thông tin trên mạng.
4. Hệ thống thông tin ñịa lý: (Geography Information System - GIS) là hệ thống
các quy chuẩn kỹ thuật, các cơ sở dữ liệu ñịa lý và các công cụ cho phép người dùng
tạo lập, lưu trữ, hỏi ñáp, phân tích, biên tập các cơ sở dữ liệu ñịa lý và hiển thị kết quả
của các công việc trên.
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5. Mạng nội bộ (LAN): là mạng tin học ñược thiết lập bằng cách kết nối các máy
tính trong cùng một cơ quan, ñơn vị và cùng một trụ sở, nhằm chia sẻ tài nguyên,
thiết bị dùng chung (như tập tin, máy in, máy quét…), phục vụ công tác chỉ ñạo, ñiều
hành của lãnh ñạo cơ quan, ñơn vị ñó và trao ñổi thông tin phục vụ công tác chuyên
môn nghiệp vụ và công tác quản lý hành chính nhà nước giữa các phòng ban thuộc cơ
quan, ñơn vị.
6. Mạng diện rộng (WAN) của tỉnh: là mạng tin học ñược thiết lập bằng cách kết
nối giữa Trung tâm Giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh (thuộc Sở Thông tin và
Truyền thông) với các mạng nội bộ (LAN) của các cơ quan, ñơn vị thông qua mạng
viễn thông; ñồng thời kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ
quan ðảng và Nhà nước nhằm phục vụ công tác chỉ ñạo, ñiều hành của lãnh ñạo tỉnh
và trao ñổi thông tin phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ và công tác quản lý
hành chính nhà nước trên ñịa bàn tỉnh.
Chương II
CÔNG TÁC BỐ TRÍ VÀ PHÂN CÔNG QUẢN LÝ
ðiều 4. Công tác bố trí, phân công
1. Về bố trí cán bộ chuyên trách CNTT của từng cơ quan, ñơn vị: các cơ quan,
ñơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm ñược cơ quan có thẩm quyền
phê duyệt ñể bố trí số lượng cán bộ chuyên trách CNTT phù hợp với nhu cầu của ñơn
vị và năng lực cán bộ; Thủ trưởng cơ quan có quyết ñịnh phân công cán bộ chuyên
trách CNTT tại ñơn vị mình.
2. Trong trường hợp cơ quan, ñơn vị ñã có Trung tâm hoặc Phòng chuyên môn về
CNTT thì căn cứ các ñiều kiện nêu tại khoản 1 ðiều này, Thủ trưởng cơ quan có quyết
ñịnh phân công cán bộ chuyên trách CNTT và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp
vụ của Sở Thông tin và Truyền thông.
ðiều 5. Công tác quản lý cán bộ chuyên trách
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Giám ñốc các cơ
quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi tuyển dụng cán bộ chuyên
trách CNTT có trách nhiệm phân công giao nhiệm vụ bằng hình thức Quyết ñịnh bố
trí công tác triển khai, theo dõi hoạt ñộng CNTT, an toàn thông tin, triển khai các nội
dung liên quan ñến dịch vụ ñô thị thông minh, chuyển ñổi số và quản lý cán bộ này
theo quy ñịnh tại ñơn vị mình.
Chương III
CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN, BỒI DƯỠNG
VÀ ðÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ
ðiều 6. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông
1. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm hướng dẫn về mặt chuyên
môn nghiệp vụ ứng dụng CNTT trong hoạt ñộng của cơ quan nhà nước, gồm:
- Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình ứng dụng CNTT;
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- Công tác ñảm bảo an toàn an ninh mạng trong hoạt ñộng của CQNN cho các
cơ quan chuyên môn và các ñơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế;
- Hướng dẫn, phối hợp triển khai dịch vụ ñô thị thông minh, chuyển ñổi số ñối với
các lĩnh vực liên quan ñến cơ quan, ñơn vị, ñịa phương; hướng dẫn về chuyên môn
nghiệp vụ ứng dụng CNTT trong hoạt ñộng của CQNN và chuyển ñổi số ñối với cán bộ
chuyên trách CNTT của các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương.
2. Tham mưu, ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chương trình, kế hoạch, ñề án ñào tạo,
xây dựng và phát triển ñội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT nhằm ñẩy mạnh ứng dụng
CNTT trong hoạt ñộng của CQNN, góp phần thúc ñẩy phát triển hoàn thiện chính
quyền ñiện tử của tỉnh và ñẩy nhanh tiến trình triển khai dịch vụ ñô thị thông minh;
thực hiện chương trình, kế hoạch chuyển ñổi số của tỉnh.
3. Chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ về quản trị, vận hành, khai thác mạng LAN,
mạng WAN, hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp, các phần mềm dùng chung, hệ thống
GISHue; hệ thống thông tin hoạt ñộng phục vụ lãnh ñạo; tổ chức tập huấn, chuyển
giao ñầy ñủ, có tính hệ thống các hệ thống thông tin cho ñội ngũ cán bộ chuyên trách
CNTT tại các cơ quan, ñơn vị.
4. Tổ chức họp giao ban, rà soát công tác vận hành mạng; phổ biến những thông
tin mới về công tác vận hành, an toàn thông tin, phối hợp triển khai các phần mềm
ứng dụng trên mạng; tổ chức tập huấn, ñào tạo bồi dưỡng cho cán bộ chuyên trách
CNTT của các cơ quan, ñơn vị ñể cập nhật những kiến thức quản trị hệ thống trong
việc sử dụng và khai thác có hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh; các
nội dung về triển khai dịch vụ ñô thị thông minh, triển khai kế hoạch chuyển ñổi số
của tỉnh.
5. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy chế, quy ñịnh về an toàn an
ninh mạng; triệu tập, tổ chức, phổ biến các văn bản liên quan ñến CNTT; hướng dẫn
việc thực hiện quy chế, quy ñịnh về an toàn an ninh mạng, các văn bản hướng dẫn
thực hiện của Bộ Thông tin và Truyền thông cho ñội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT.
6. Theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai ứng dụng CNTT
trong hoạt ñộng quản lý nhà nước, dịch vụ ñô thị thông minh và tình hình chuyển ñổi
số tại các cơ quan, ñơn vị theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh. ðề xuất khen
thưởng cho cán bộ chuyên trách CNTT ñạt kết quả cao về ứng dụng CNTT và chuyển
ñổi số tại các ñơn vị.
ðiều 7. Trách nhiệm của cơ quan, ñơn vị
1. Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có trách nhiệm tổ chức, quản lý, phân công
trách nhiệm, ñiều ñộng, khen thưởng, nâng lương, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật và
xử lý vi phạm cán bộ chuyên trách CNTT theo quy ñịnh quản lý công chức hoặc viên
chức của cơ quan.
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2. Căn cứ chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh, trên cơ sở tham mưu của cán bộ
chuyên trách CNTT tại cơ quan, ñơn vị mình, Thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết
ñịnh ban hành các quy ñịnh, quy chế quản lý, vận hành các ứng dụng CNTT (bao
gồm hạ tầng mạng và các phần mềm ứng dụng CNTT trong hoạt ñộng của CQNN) tại
cơ quan, ñơn vị mình và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển
khai ứng dụng CNTT.
3. Tạo ñiều kiện cho cán bộ chuyên trách CNTT tham gia ñầy ñủ các buổi tập
huấn về CNTT do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hoặc cử ñi ñào tạo nghiệp
vụ theo các chương trình phù hợp.
4. Bố trí công việc hợp lý, phù hợp với vị trí công việc ñã ñược phê duyệt,
không giao các nhiệm vụ sự vụ, tạp vụ cho cán bộ chuyên trách CNTT.
ðiều 8. Trách nhiệm của cán bộ chuyên trách CNTT
1. Tham mưu và chịu trách nhiệm trước lãnh ñạo cơ quan, ñơn vị về thực hiện
các văn bản chỉ ñạo, kế hoạch, ñề án, dự án, quy ñịnh, quy chế… về phát triển chính
quyền số, triển khai ứng dụng CNTT; triển khai dịch vụ ñô thị thông minh; triển khai
kế hoạch chuyển ñổi số trong ngành, cơ quan, ñơn vị, ñịa phương mình.
2. Chịu trách nhiệm vận hành, hướng dẫn sử dụng các thành phần hệ thống
thông tin liên quan của ñơn vị và các ñơn vị trực thuộc trong tổng thể hệ thống thông
tin của tỉnh, bao gồm các hệ thống sau và các hệ thống khác có liên quan:
a) ðối với hệ thống mạng:
- Quản trị hệ thống mạng LAN.
- Theo dõi duy trì kết nối mạng WAN.
- Phối hợp với Trung tâm Giám sát ñiều hành ñô thị thông minh thực hiện các
chính sách truy nhập Internet và bảo mật thông tin.
b) ðối với Thư ñiện tử công vụ:
- Khởi tạo lại mật khẩu truy cập cho cán bộ công chức, viên chức, người lao ñộng
trong ñơn vị khi quên mật khẩu truy cập.
- Hướng dẫn cán bộ công chức, viên chức, người lao ñộng trong ñơn vị sử dụng
thư ñiện tử.
- Báo cáo rà soát tình hình tài khoản thư ñiện tử công vụ của cơ quan, ñơn vị
mình và các ñơn vị trực thuộc theo ñề nghị.
- Khi thay ñổi vị trí công tác, cán bộ Chuyên trách CNTT cũ có trách nhiệm bàn
giao tài khoản và mật khẩu quản trị hệ thống cho cán bộ Chuyên trách CNTT mới.
c) ðối với Hệ thống xác thực tập trung:
- Là ñầu mối quản trị hệ thống xác thực tập trung theo tài khoản quản trị hệ thống
của ñơn vị.
- Bảo vệ và thay ñổi ñịnh kỳ mật khẩu tài khoản quản trị Hệ thống xác thực tập
trung theo quy ñịnh sử dụng hệ thống thư ñiện tử công vụ của tỉnh.
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d) ðối với Cổng dịch vụ công trực tuyến:
- Cấu hình, thiết lập quy trình và tham gia vận hành dịch vụ công trực tuyến tại
ñơn vị.
- Tham mưu triển khai dịch vụ công trực tuyến ñối với các ñơn vị trực thuộc.
- Phối hợp Ban Giám sát dịch vụ công của tỉnh ñể tổ chức triển khai Cổng dịch
vụ công trực tuyến của tỉnh tại cơ quan ñơn vị có hiệu quả.
- Trực tiếp hỗ trợ cán bộ một cửa, các phòng chuyên môn tại ñơn vị ñể vận hành
có hiệu quả hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến.
e) ðối với hệ thống thông tin GIS Huế: là ñầu mối quản lý vận hành hệ thống
GIS Huế tại ñơn vị; theo dõi, ñôn ñốc việc cập nhật thông tin dữ liệu liên quan của
ñơn vị hệ thống thông tin GIS Huế.
3. Tham gia với tư cách là Thường trực các Tổ, ban, bộ phận liên quan ñến ứng
dụng CNTT, GIS, dịch vụ ñô thị thông minh, chuyển ñổi số của ñơn vị ñể tổ chức
vận hành, thực hiện các Quy ñịnh, quy chế và ñảm bảo triển khai ứng dụng CNTT tại
ñơn vị có hiệu quả.
4. Tham gia thành viên Ban quản lý các dự án CNTT của ñơn vị.
5. Tham gia ñầy ñủ, nghiêm túc các buổi họp giao ban, tập huấn nâng cao và
chuyên sâu về ứng dụng CNTT, an toàn thông tin, dịch vụ ñô thị thông minh và
chuyển ñối số do Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.
6. ðảm nhận nhiệm vụ là cán bộ ñảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống mạng
LAN của ñơn vị; ñảm bảo an toàn thông tin mạng cho tất cả các hệ thống của tỉnh khi
triển khai tại ñơn vị ñể bảo vệ hệ thống thông tin trên mạng tránh bị truy nhập, sử dụng,
tiết lộ, gián ñoạn, sửa ñổi hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo ñảm tính nguyên vẹn,
tính bảo mật và tính khả dụng của thông tin trong cơ quan nhà nước.
7. Là ñầu mối triển khai chuyển ñổi số ñối với lĩnh vực ñơn vị, ñịa phương quản lý:
a) Tham mưu, hỗ trợ vận hành các nhiệm vụ về chuyển ñổi số liên quan ñến
ngành, lĩnh vực quản lý.
b) Tham mưu các chương trình, kế hoạch nâng cao nhận thức về chuyển ñổi số
trong ngành, ñịa phương.
c) Triển khai ñiều tra, thống kê các thông tin số liệu ñể ñánh giá, xác ñịnh Chỉ số
chuyển ñổi số trong phạm vi của ngành, ñịa phương.
d) Triển khai ñầy ñủ và ñảm bảo các Chỉ số chuyển ñổi số ñạt kết quả cao trong
phạm vi của ngành, ñịa phương mình.
ñ) Tổng hợp số liệu phục vụ báo cáo ñánh giá mức ñộ chuyển ñổi số của ngành,
ñịa phương.
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8. Là ñầu mối hỗ trợ triển khai các dịch vụ ñô thị thông minh liên quan ñến
ngành, lĩnh vực, ñịa phương quản lý:
a) Tham mưu, hỗ trợ vận hành các dịch vụ ñô thị thông minh của ngành, lĩnh
vực, ñịa phương quản lý.
b) Tham mưu các chương trình, kế hoạch nâng cao nhận thức về dịch vụ ñô thị
thông minh trong ngành, ñịa phương, ñịa phương quản lý.
Chương IV
CHẾ ðỘ THÔNG TIN BÁO CÁO
ðiều 9. Chế ñộ thông tin báo cáo
1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xây dựng các mẫu báo cáo
chuyên môn; trên cơ sở ñó, ñịnh kỳ hàng quý, 6 tháng, một năm, cán bộ chuyên trách
CNTT có nhiệm vụ báo cáo kết quả tham mưu, nghiên cứu, triển khai thực hiện
nhiệm vụ tin học hóa cho cơ quan, ñơn vị mình và cho Sở Thông tin và Truyền thông;
Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổng hợp, ñánh giá, báo cáo Ủy ban
nhân dân tỉnh về công tác chuyên môn nghiệp vụ của ñội ngũ cán bộ này.
2. Cán bộ chuyên trách CNTT có nhiệm vụ thông tin, báo cáo kịp thời cho lãnh ñạo
cơ quan và Sở Thông tin và Truyền thông theo chế ñộ báo cáo quy ñịnh và báo cáo
ñột xuất trong quá trình vận hành triển khai ứng dụng các hệ thống thông tin của tỉnh,
các thiết bị kết nối mạng WAN hoặc ñường truyền có sự cố ñể kịp thời khắc phục.
Chương V
CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
ðiều 10. Công tác khen thưởng, kỷ luật
Cơ quan, ñơn vị quản lý sử dụng ñội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT chịu trách
nhiệm thực hiện ñầy ñủ, kịp thời các chế ñộ khen thưởng, kỷ luật theo ñúng các quy
ñịnh hiện hành.
Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 11. Trách nhiệm thi hành
1. Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám ñốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng cơ
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã và thành phố Huế; cán bộ chuyên trách CNTT công tác tại các cơ quan ñơn vị
chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.
2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra,
ñôn ñốc thực hiện Quy chế này; ñịnh kỳ hàng quý và hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban
nhân dân tỉnh.
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3. Trong quá trình thực hiện Quy chế nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan,
ñơn vị phản ảnh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông ñể tổng hợp trình Ủy ban
nhân dân tỉnh xem xét, ñiều chỉnh, bổ sung phù hợp./.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 753/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 4 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu thuế tài nguyên,
tiền cấp quyền, phí bảo vệ môi trường ñối với hoạt ñộng khai thác tài nguyên
khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Nghị ñịnh số 50/2010/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Thuế tài nguyên;
Căn cứ Nghị ñịnh số 12/2015/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Luật về thuế và
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh về thuế;
Căn cứ Nghị ñịnh số 158/2016/Nð-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Khoáng sản;
Căn cứ Nghị ñịnh số 164/2016/Nð-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ
về phí bảo vệ môi trường ñối với khai thác khoáng sản;
Căn cứ Nghị ñịnh số 67/2019/Nð-CP ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ
quy ñịnh về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;
Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính
hướng dẫn về thuế tài nguyên;
Theo ñề nghị của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế tại Tờ trình số 375/TTr-CTTTH ngày
23 tháng 3 năm 2021.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp trong công tác
quản lý thu thuế tài nguyên, tiền cấp quyền, phí bảo vệ môi trường ñối với hoạt ñộng
khai thác tài nguyên khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
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ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám ñốc
Công an tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,
thành phố Huế; Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Phối hợp trong công tác quản lý thu thuế tài nguyên, tiền cấp quyền,
phí bảo vệ môi trường ñối với hoạt ñộng khai thác tài nguyên khoáng sản
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 753/Qð-UBND ngày 08/4/2021
của Chủ tịch UBND tỉnh)
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh:
- Quy chế này quy ñịnh mục ñích, ñối tượng, nguyên tắc và hình thức phối hợp
trao ñổi thông tin giữa Cục Thuế tỉnh với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố (sau ñây gọi chung là UBND cấp huyện), Ủy ban nhân dân
xã, phường, thị trấn (sau ñây gọi chung là UBND cấp xã) và các tổ chức, cá nhân có
liên quan ñóng trên ñịa bàn tỉnh (sau ñây gọi chung là tổ chức, cá nhân) trong công
tác quản lý thu thuế tài nguyên, tiền cấp quyền, phí bảo vệ môi trường ñối với hoạt
ñộng khai thác tài nguyên khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh.
- Những nội dung không quy ñịnh tại Quy chế này ñược thực hiện theo quy ñịnh
của Luật Thuế tài nguyên, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Quản lý
thuế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
2. ðối tượng áp dụng:
- Các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh.
- Cơ quan Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Công an tỉnh,
UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan ñến
hoạt ñộng khai thác, mua bán, vận chuyển và sử dụng tài nguyên khoáng sản.
ðiều 2. Mục ñích
1. Tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác
quản lý thu thuế tài nguyên, tiền cấp quyền, phí bảo vệ môi trường ñối với hoạt ñộng
khai thác tài nguyên khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh nhằm ñảm bảo thi hành có hiệu quả
Luật Quản lý thuế, các luật có liên quan và chính sách pháp luật về Thuế hiện hành;
ñảm bảo thu ñúng, thu ñủ, kịp thời nộp vào ngân sách nhà nước.
2. Kiên quyết xử lý ñối với các trường hợp nợ ñọng tiền thuế, tiền phí, tiền phạt,
tiền chậm nộp, tiền thuế, phí trốn lậu và cố tình không chấp hành nghĩa vụ của người
nộp thuế ñối với số tiền thuế tài nguyên, tiền cấp quyền, tiền phí bảo vệ môi trường
trong hoạt ñộng khai thác tài nguyên khoáng sản của các tổ chức, cá nhân tham gia
trên ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh của pháp luật.
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ðiều 3. Nguyên tắc phối hợp và hình thức phối hợp trao ñổi thông tin
1. Nguyên tắc phối hợp:
- Thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật về quản lý thu thuế tài nguyên, tiền cấp
quyền, phí bảo vệ môi trường khai thác tài nguyên khoáng sản.
- Không làm ảnh hưởng ñến chức năng, nhiệm vụ và hoạt ñộng chuyên môn của
các cơ quan có liên quan.
- ðảm bảo công tác quản lý thu thuế tài nguyên, tiền cấp quyền, phí bảo vệ môi
trường hoạt ñộng khai thác khoáng sản ñược thực hiện kịp thời, ñúng thẩm quyền,
thông suốt và hiệu quả.
- Những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp công tác phải ñược bàn
bạc ñể thống nhất phương án giải quyết.
- Nội dung thông tin trao ñổi và phối hợp công tác giữa các cơ quan ñược quản
lý theo quy ñịnh của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, chỉ ñược sử dụng trong
công tác quản lý thu thuế tài nguyên, tiền cấp quyền, phí bảo vệ môi trường ñối với
hoạt ñộng khai thác tài nguyên khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Hình thức phối hợp trao ñổi thông tin:
Công tác phối hợp trao ñổi thông tin về hoạt ñộng khai thác tài nguyên khoáng
sản ñể theo dõi, quản lý thu, nộp tiền thuế, phí kịp thời vào ngân sách nhà nước ñược
thực hiện thông qua các hình thức sau:
- Trao ñổi ý kiến bằng văn bản hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu
của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.
- Tổ chức họp, trao ñổi, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ.
- Thành lập ðoàn kiểm tra ñể phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy ñịnh pháp
luật trong khai thác, vận chuyển, sử dụng tài nguyên khoáng sản; chấp hành các
quy ñịnh pháp luật về thuế, phí, lệ phí.
- Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết.
- Các hình thức khác phù hợp với quy ñịnh của pháp luật.
Chương II
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CÓ LIÊN
QUAN TRONG VIỆC PHỐI HỢP QUẢN LÝ THU THUẾ TÀI NGUYÊN,
TIỀN CẤP QUYỀN, PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ðỐI VỚI HOẠT ðỘNG
KHAI THÁC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN
ðiều 4. Cục Thuế tỉnh
1. Thực hiện công tác quản lý thuế; tuyên truyền, hướng dẫn chính sách thuế cho
người nộp thuế; quán triệt cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế tài nguyên niêm yết
công khai Bảng giá tính thuế tài nguyên tại trụ sở cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu
thuế tài nguyên và gửi về Tổng cục Thuế ñể xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tính thuế
tài nguyên theo ñúng quy ñịnh tại ñiểm 5.4 khoản 5 ðiều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC
ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính.
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2. Quản lý thu thuế tài nguyên, tiền cấp quyền, phí bảo vệ môi trường ñối với
hoạt ñộng khai thác tài nguyên khoáng sản theo quy ñịnh của Luật Quản lý thuế, pháp
luật về thuế, phí và các nội dung tại Quy chế này; kiểm tra, thanh tra chấp hành nghĩa
vụ thuế và xử lý vi phạm về thuế (nếu có) ñối với tổ chức, cá nhân khai thác tài
nguyên khoáng sản; phối hợp với Sở Tài chính ñể tham mưu UBND tỉnh xây dựng
giá tính thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình thực tế trong
từng thời kỳ.
3. Khi nhận ñược văn bản phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, chậm
nhất là 10 ngày làm việc, ra thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản gửi tổ
chức, cá nhân ñược cấp quyền khai thác khoáng sản theo ñúng quy ñịnh tại khoản 4
ðiều 8 Nghị ñịnh số 67/2019/Nð-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ.
4. Ấn ñịnh thuế, phí theo quy ñịnh pháp luật ñối với các tổ chức, cá nhân khai
thác tài nguyên khoáng sản kê khai thuế không ñúng thực tế khai thác hoặc không
thực hiện ñầy ñủ sổ sách kế toán, hóa ñơn chứng từ theo quy ñịnh. Căn cứ tài liệu
ñiều tra, thu thập (nếu có), thông tin ñược ghi trên Giấy phép khai thác về trữ lượng,
công suất khai thác hàng năm hoặc tài liệu xác ñịnh sản lượng thực tế khai thác của
cơ quan Tài nguyên và Môi trường ñể ấn ñịnh sản lượng tài nguyên tính thuế tài
nguyên và phí bảo vệ môi trường.
5. Cung cấp thông tin cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường:
- Căn cứ kê khai của tổ chức, cá nhân về sản lượng tài nguyên thực tế khai thác
trong năm theo từng mỏ tại Bảng kê ñược nộp cùng với Tờ khai quyết toán thuế tài
nguyên, Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường khi kết thúc năm tài chính, trong
vòng 05 ngày làm việc, cơ quan thuế có trách nhiệm chuyển cơ quan Tài nguyên và
Môi trường thông tin chi tiết về sản lượng khai thác tài nguyên trong năm theo từng
mỏ của các ñơn vị trong ñịa bàn theo ñúng quy ñịnh tại khoản 6 ðiều 5 Thông tư số
152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính. Tổ chức, cá nhân khai thác tài
nguyên do Cục Thuế quản lý gửi thông tin trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi
trường. Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên do Chi cục Thuế quản lý gửi thông tin
trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường, ñồng thời gửi 01 bản cho Cục Thuế biết,
theo dõi.
- Tình hình chấp hành nghĩa vụ tài chính có liên quan ñến hoạt ñộng khai thác
tài nguyên khoáng sản của tổ chức, cá nhân.
- Danh sách các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên còn nợ thuế, phí và các
nghĩa vụ tài chính khác (ñịnh kỳ hàng quý hoặc 6 tháng) gửi danh sách này cho Sở
Tài nguyên và Môi trường).
4. ðề xuất kiểm tra, cử người tham gia kiểm tra hoạt ñộng khai thác tài nguyên
và chấp hành nghĩa vụ thuế, phí liên quan ñến hoạt ñộng khai thác tài nguyên của tổ
chức, cá nhân khi có yêu cầu phối hợp từ cơ quan Tài nguyên và Môi trường hoặc từ
các cơ quan có thẩm quyền.
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ðiều 5. Sở Tài nguyên và Môi trường
1. Thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản theo quy ñịnh; tăng
cường công tác quản lý cấp phép khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản, lựa
chọn nhà ñầu tư có ñủ ñiều kiện, tiềm lực ñể khai thác, chế biến tài nguyên có hiệu
quả; quản lý công tác ñóng cửa mỏ khoáng sản theo quy ñịnh; ñối với tổ chức, cá
nhân thực hiện tham gia ñấu giá quyền khai thác khoáng sản, yêu cầu hoàn thành
nghĩa vụ thuế mới ñủ ñiều kiện tham gia ñấu giá.
2. Chủ trì tính, ñiều chỉnh, thẩm ñịnh số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
phải nộp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ñối với các giấy phép thuộc thẩm quyền
cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; gửi văn bản phê duyệt tiền cấp quyền khai
thác khoáng sản theo thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và văn bản
xác ñịnh số tiền phải nộp từ lần thứ hai trước ngày 01 tháng 3 hàng năm cho tổ chức,
cá nhân ñược cấp giấy phép và Cục Thuế ñịa phương nơi có khu vực khoáng sản
ñược cấp phép khai thác theo ñúng quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 13 Nghị ñịnh số
67/2019/Nð-CP ngày 31/7/2019.
3. Cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế:
- Thông tin về cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; ñiều chỉnh giấy phép khai
thác khoáng sản, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và ñóng cửa mỏ khoáng
sản của các tổ chức, cá nhân ñể cơ quan Thuế theo dõi quản lý thu thuế, tiền thuê ñất
và các nghĩa vụ tài chính có liên quan.
- Cơ quan Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo ñúng quy ñịnh tại Khoản 6
ðiều 5 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính, có trách
nhiệm ñối chiếu sản lượng tài nguyên ñã khai thác tại từng mỏ do ñơn vị khai thác
khai, nộp thuế với dữ liệu ñã có tại cơ quan tài nguyên và môi trường; trường hợp sản
lượng khai thuế không phù hợp sản lượng ñược phép khai thác ghi trên Giấy phép
khai thác hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì cơ quan Tài nguyên và môi trường
sẽ thực hiện các biện pháp nghiệp vụ ñể xác ñịnh sản lượng khai thác thực tế của ñơn vị;
trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược thông tin do cơ quan thuế chuyển ñến,
cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chuyển thông tin cho cơ quan thuế
ñể xử lý theo quy ñịnh của Luật Quản lý thuế. Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên
do Cục Thuế gửi thông tin thì trực tiếp chuyển lại thông tin cho Cục Thuế. Tổ chức,
cá nhân khai thác tài nguyên do Chi cục Thuế gửi thông tin thì chuyển lại thông tin
cho Chi cục Thuế, ñồng thời gửi 01 bản cho Cục Thuế biết, theo dõi.
- Sau khi cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh ñóng cửa mỏ khoáng sản, cơ quan
Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin liên quan về hoạt ñộng khai thác thuộc
thẩm quyền quản lý cho cơ quan Thuế trong thời gian không quá 05 ngày làm việc.
- Chủ trì hoặc tham gia phối hợp với các cấp, các ngành tiến hành kiểm tra hoạt
ñộng khai thác tài nguyên khoáng sản trên ñịa bàn; quản lý chặt chẽ, giám sát kịp thời
các trường hợp chuyển nhượng quyền khai thác, khai thác không ñúng thời gian cấp
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phép, các thủ tục và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi ñóng mỏ khoáng sản, gia hạn
thời gian khai thác; khi tiếp nhận thông tin về tình hình nộp thuế và chấp hành nghĩa
vụ tài chính liên quan ñến việc khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân do cơ quan
Thuế chuyển ñến, tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm về nghĩa vụ tài chính theo
quy ñịnh của Luật Khoáng sản.
ðiều 6. Sở Tài chính
1. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và trình UBND cấp tỉnh
ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên chậm nhất là ngày 31/12 ñể công bố áp dụng
từ ngày 01/01 năm tiếp theo liền kề theo quy ñịnh tại ñiểm 5.3 khoản 5 ðiều 6 Thông
tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính; thường xuyên rà soát,
ñiều chỉnh phù hợp với biến ñộng của thị trường về giá tính thuế tài nguyên; trong
năm, khi giá bán của loại tài nguyên có biến ñộng tăng hoặc giảm ngoài mức quy
ñịnh tại Khung giá tính thuế của Bộ Tài chính thì thông báo ñể Bộ Tài chính ñiều
chỉnh kịp thời; phối hợp với cơ quan Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng
giá ñể ñấu giá quyền khai thác khoáng sản trên ñịa bàn.
2. Khi thông qua kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, yêu cầu chủ ñầu tư,
nhà thầu các công trình, dự án có chi phí về tài nguyên khoáng sản phải cung cấp ñầy
ñủ chứng từ chứng minh ñã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi
trường liên quan ñến công trình, dự án vào ngân sách nhà nước. Trường hợp tại thời
ñiểm báo cáo quyết toán, nhà thầu chưa chứng minh ñược thì ñề nghị chủ ñầu tư làm
việc với nhà thầu cung cấp bổ sung ñầy ñủ chứng từ ñể chứng minh mới ñược xem là
ñủ ñiều kiện chấp nhận quyết toán dự án hoàn thành.
ðiều 7. Công an tỉnh
1. Cung cấp thông tin các trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên
khoáng sản trái phép qua kiểm tra phát hiện cho Cục Thuế tỉnh và các cơ quan có liên
quan ñể tiến hành kiểm tra, xử lý việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan
ñối với các tổ chức, cá nhân theo quy ñịnh pháp luật.
2. Xác minh, ñiều tra, xử lý nghiêm các vụ trốn thuế, phí ñối với hoạt ñộng khai
thác tài nguyên khoáng sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự; kịp thời chuyển
hồ sơ, vụ việc qua ñiều tra, xác minh có sai phạm về thuế nhưng chưa ñến mức phải
truy cứu trách nhiệm hình sự ñể cơ quan Thuế xử lý truy thu và xử phạt vi phạm hành
chính theo quy ñịnh.
ðiều 8. Chủ ñầu tư, Ban Quản lý dự án
1. Khi thực hiện thanh, quyết toán khối lượng xây dựng cơ bản các công trình có
sử dụng tài nguyên như ñất, ñá, cát, sỏi, trong quá trình thi công, ñược cơ quan quản
lý nhà nước cho phép hoặc khai thác sử dụng không trái với quy ñịnh, phải yêu
cầu ñơn vị thi công chứng minh ñã kê khai, nộp thuế tài nguyên khoáng sản ñúng
khối lượng tài nguyên khoáng sản trong biên bản nghiệm thu hoặc hồ sơ quyết toán
khối lượng. Trường hợp, ñơn vị thi công không chứng minh ñầy ñủ việc kê khai, nộp
thuế tài nguyên thì các chủ ñầu tư có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thuế ñịa
phương ñể có biện pháp thu thuế, phí trước khi làm thủ tục thanh toán cho ñơn vị.
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2. Cung cấp cho cơ quan Thuế cùng cấp danh sách các công trình do ñơn vị ñã
và ñang quản lý, ñịnh kỳ bổ sung danh sách khi có phát sinh, gồm: Tên công trình,
ñịa ñiểm thi công, thời gian thi công, nguồn vốn, giá trị dự toán, tên nhà thầu, tiến ñộ
cấp phát vốn, thời gian thanh toán ñể cơ quan Thuế kịp thời ñưa vào quản lý thu thuế.
Khi cơ quan Thuế cử cán bộ thuế ñến liên hệ nắm thông tin, chủ ñầu tư, Ban Quản lý
dự án có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin liên quan ñến các công trình xây
dựng thuộc phạm vi quản lý của ñơn vị mình.
ðiều 9. Ủy ban nhân dân cấp huyện
1. Chỉ ñạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án trực thuộc khi thực
hiện thanh, quyết toán khối lượng xây dựng cơ bản, thực hiện nhiệm vụ theo quy ñịnh
tại khoản 2 ðiều 6 và ðiều 8 Quy chế này.
2. Chỉ ñạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với cơ quan Thuế trong
việc cung cấp thông tin liên quan ñến hoạt ñộng khai thác khoáng sản phục vụ công
tác quản lý thuế theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 5 Quy chế này.
3. Chỉ ñạo UBND cấp xã trên ñịa bàn phối hợp kiểm tra, giám sát, kịp thời phát
hiện những sai phạm trong khai thác tài nguyên khoáng sản như: Khai thác trái phép,
ảnh hưởng ñến môi trường; không chấp hành nghĩa vụ thuế, phí theo quy ñịnh ñể xử
lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo kịp thời ñến cơ quan có thẩm quyền ñể xử lý.
ðiều 10. Các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản
1. Khai thuế, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, nộp các khoản thuế, phí
ñúng quy ñịnh pháp luật.
2. Trường hợp ñược cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng quyền
khai thác khoáng sản thì phải hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuế tài nguyên khoáng
sản tính ñến thời ñiểm chuyển nhượng và các nghĩa vụ tài chính có liên quan.
3. Cung cấp thông tin về ño ñạc, xác ñịnh trữ lượng khai thác của từng mỏ cho
cơ quan Thuế khi có yêu cầu.
4. Theo dõi, hạch toán sản lượng thực tế khai thác khoáng sản theo từng mỏ,
hàng năm lập Bảng kê sản lượng khai thác thực tế theo từng mỏ gửi kèm Tờ khai
quyết toán thuế tài nguyên, Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường gửi cơ quan
Thuế trực tiếp quản lý theo quy ñịnh tại khoản 6 ðiều 5 Thông tư số 152/2015/TT-BTC
ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính và ðiều 6 Nghị ñịnh 164/2016/Nð-CP ngày
24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường ñối với khai thác khoáng sản.
5. Trước ngày 01 tháng 02 hàng năm, có trách nhiệm báo cáo hoạt ñộng khai
thác khoáng sản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và ñồng thời gửi cơ quan Thuế
trực tiếp quản lý theo khoản 4 ðiều 7 Nghị ñịnh số 158/2016/Nð-CP ngày 29/01/2016
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Khoáng sản.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 11. Khen thưởng, xử lý vi phạm
1. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thành tích trong việc tổ chức thực hiện
Quy chế này sẽ ñược khen thưởng theo quy ñịnh.
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2. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân vi phạm Quy chế này, tùy theo mức ñộ vi
phạm sẽ bị xử lý theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 12. Chế ñộ thông tin, báo cáo
1. ðịnh kỳ trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm, các sở, ban,
ngành, UBND cấp huyện có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện Quy chế về
kết quả công tác theo dõi, giám sát tình hình khai thác tài nguyên khoáng sản, gửi
Cục Thuế tỉnh tổng hợp ñề xuất giải pháp tăng cường quản lý thu thuế, tiền cấp quyền,
phí bảo vệ môi trường ñối với hoạt ñộng khai thác tài nguyên khoáng sản trên ñịa bàn
báo cáo UBND tỉnh.
2. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo
ñột xuất khi phát hiện những sai phạm của người nộp thuế về khai thác tài nguyên
khoáng sản.
3. Hàng năm, Cục Thuế tỉnh tổ chức ñánh giá kết quả thực hiện Quy chế này và
báo cáo UBND tỉnh.
ðiều 13. ðiều khoản thi hành
Các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo trách nhiệm ñược phân công, tổ chức triển
khai Quy chế này và các quy ñịnh có liên quan. Trong quá trình thực hiện nếu có phát
sinh những vướng mắc, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện phản ảnh kịp thời về
Cục Thuế tỉnh ñể tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./.

CÔNG BÁO/Số 16/Ngày 12-4-2021
ỦY BAN NHÂN DÂN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 15/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 4 năm 2021
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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác quản lý giá ñất và thị trường bất ñộng sản
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước ñối với lĩnh vực ñất ñai, hoạt ñộng
kinh doanh bất ñộng sản trên ñịa bàn có những chuyển biến tích cực. Việc quản lý sử
dụng ñất ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, từng bước ñi vào nề nếp; công tác giao ñất,
cho thuê ñất, thu hồi ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất, quản lý giá ñất theo quy ñịnh
pháp luật ñã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo ñảm an ninh,
quốc phòng của tỉnh. Công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch và chỉ ñạo ñầu tư
phát triển ñô thị các vùng ñộng lực ñược ñặc biệt quan tâm và từng bước ñi vào nề
nếp. Tuy nhiên, thời gian gần ñây, qua công tác chỉ ñạo ñiều hành và nắm bắt các
thông tin của các cơ quan thông tấn báo chí, giá ñất ở tại một số tỉnh trên ñịa bàn cả nước
tăng lên ñột biến gây nên hiện tượng sốt ảo làm ảnh hưởng ñến ñiều hành phát triển
kinh tế - xã hội và việc triển khai các dự án ñầu tư; thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế
cũng có hiện tượng dao ñộng tăng nhẹ; Nhằm chủ ñộng trong công tác quản lý nhà nước
thị trường bất ñộng sản và giá ñất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Về công tác quản lý hoạt ñộng kinh doanh và thị trường bất ñộng sản:
a) Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai các biện pháp cần thiết ñể ổn
ñịnh thị trường bất ñộng sản, cụ thể:
- Kịp thời theo dõi, nắm bắt thông tin, diễn biến của thị trường bất ñộng sản,
thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời ñể bình ổn thị trường, không ñể xảy ra tình
trạng sốt giá và bong bóng bất ñộng sản trên ñịa bàn.
- Tăng cường ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
cho các tổ chức, cá nhân có liên quan, ñồng thời, tổ chức triển khai nghiêm túc, có
hiệu quả các quy ñịnh pháp luật liên quan ñến lĩnh vực bất ñộng sản.
- Xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin về nhà ở và thị trường bất ñộng sản
trên ñịa bàn, ñảm bảo kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu của Sở Xây dựng; tăng cường
kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy ñịnh về
ñầu tư kinh doanh bất ñộng sản, các dự án vi phạm về xây dựng, không thực hiện bảo
lãnh, chưa nghiệm thu chất lượng ñã ñưa vào sử dụng.
- Rà soát các dự án bất ñộng sản, không ñể ñất hoang hóa, dự án không triển
khai; công khai danh sách dự chậm tiến ñộ do vướng pháp lý ñất ñai, chưa nộp tiền
sử dụng ñất, chủ ñầu tư chậm trễ việc cấp giấy chứng nhận sử dụng ñất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất cho người dân.
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- Tổ chức công bố công khai thông tin về quy hoạch, tiến ñộ triển khai các dự
án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất ñộng sản ñặc biệt là các dự án lớn và việc
sáp nhập thành lập, nâng cấp ñơn vị hành chính,… tại ñịa phương ñể minh bạch
thông tin, ngăn chặn hiện tượng tung tin ñồn thổi, ñầu cơ nhằm ñẩy giá ñể trục lợi bất
hợp pháp.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra và thanh tra; có giải pháp
phù hợp nhằm ngăn chặn hiện tượng tung tin ñồn thổi, ñầu tư theo tâm lý ñám ñông,…
gây bất ổn cho thị trường, ảnh hưởng xấu ñến an ninh trật tự xã hội ñịa phương và
ñời sống của người dân; ñồng thời xử lý nghiêm các trường hợp môi giới, mua bán
bất ñộng sản, dự án bất ñộng sản, quyền sử dụng ñất, buông lỏng quản lý… vi phạm
pháp luật về ñất ñai, về kinh doanh bất ñộng sản và pháp luật có liên quan (nếu có).
- Rà soát, quản lý chặt chẽ các dự án bất ñộng sản, nhất là bất ñộng sản hình thành
trong tương lai, bảo ñảm việc ñưa bất ñộng sản vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án
bất ñộng sản phải ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai, pháp luật
về ñầu tư và pháp luật về kinh doanh bất ñộng sản.
b) Sở Kế hoạch và ðầu tư:
- Phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước
của ñơn vị theo quy ñịnh ñể phục vụ việc kiểm tra các dự án ñầu tư bất ñộng sản, hoạt
ñộng kinh doanh dịch vụ bất ñộng sản trên ñịa bàn tỉnh.
- Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng tài sản dự án
phải tuân thủ quy ñịnh của pháp luật.
- Công khai thông tin các dự án ñầu tư xây dựng nhà ở, khu ñô thị ñược phê
duyệt chủ trương ñầu tư trên Trang thông tin ñiện tử tỉnh, Trang thông tin ñiện tử của
Sở Kế hoạch và ðầu tư.
2. Về việc quản lý giá ñất:
a) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế:
- Thực hiện việc xác ñịnh, phê duyệt giá ñất cụ thể theo ñúng quy ñịnh do Ủy ban
nhân dân tỉnh ủy quyền ban hành và các quy ñịnh pháp luật khác có liên quan.
- Tăng cường công tác quản lý giá ñất trên ñịa bàn, ñảm bảo giá ñất cụ thể khi
ñược xác ñịnh và phê duyệt phản ánh ñúng tình hình giá ñất tại ñịa phương, làm
thông tin cơ sở cho việc xây dựng và ñiều chỉnh bảng giá ñất; khảo sát ngăn chặn việc
ñẩy giá ñất lên cao bất hợp lý.
- Tăng cường quản lý, thực hiện nghiêm các quy ñịnh về trình tự thủ tục thẩm ñịnh
nhu cầu sử dụng ñất và chuyển mục ñích sử dụng ñất từ ñất khác sang ñất ở.
b) Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện xác ñịnh giá ñất cụ thể
trên ñịa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh chỉ ñạo việc phối hợp và làm rõ trách nhiệm
giữa các cơ quan ñịnh giá ñất, Hội ñồng thẩm ñịnh giá ñất, bảng giá ñất tỉnh ñể tổ
chức thực hiện tốt việc quản lý, xác ñịnh giá ñất cụ thể bảo ñảm chất lượng và thời
gian yêu cầu.
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- Thường xuyên chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân
dân cấp huyện ñể tổng hợp, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giá
ñất; hoặc báo cáo ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, các bộ, ngành Trung ương xử lý ñối
với các trường hợp vượt thẩm quyền.
- Chủ ñộng phối hợp với các sở, ngành có liên quan và các ñịa phương xây
dựng bảng giá ñất, bảng giá ñất ñiều chỉnh; phối hợp và hướng dẫn Ủy ban nhân dân
cấp huyện, Ban quản lý Khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh thực hiện việc xác ñịnh giá
ñất cụ thể theo quy ñịnh; ñề xuất giải quyết các vướng mắc trong việc xác ñịnh giá
ñất cụ thể theo thẩm quyền.
- Kiểm tra, hướng dẫn cho các ñịa phương trong công tác xác ñịnh giá ñất cụ thể,
ñặc biệt khi xây dựng các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng ñể thu hồi ñất.
- Có trách nhiệm kiểm soát và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tình hình
biến ñộng giá ñất trên ñịa bàn. Có kế hoạch chủ ñộng ñiều tiết quỹ ñất ra thị trường
thông qua việc tạo quỹ ñất sạch ñể ñấu giá sử dụng ñất theo quy hoạch, kế hoạch sử
dụng ñất.
- Quản lý chặt chẽ, ñảm bảo tuân thủ ñúng quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai về
việc tách thửa ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất, thẩm ñịnh nhu cầu sử dụng ñất; xử
lý nghiêm ñối với với các hành vi không ñưa ñất vào sử dụng, sử dụng ñất chậm tiến
ñộ ghi trong dự án ñầu tư theo quy ñịnh của pháp luật.
c) Sở Tài chính:
- Thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực Hội ñồng thẩm ñịnh giá ñất,
bảng giá ñất tỉnh, tăng cường công tác kiểm soát hồ sơ xây dựng giá ñất, ñảm bảo
nguyên tắc xác ñịnh giá ñất theo quy ñịnh.
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường ñể kiểm soát tình hình biến ñộng
giá ñất trên ñịa bàn, kịp thời xử lý theo thẩm quyền và ñề xuất các giải pháp ñể xử lý
các biến ñộng bất hợp lý.
- Chủ ñộng phối hợp với các sở, ngành có liên quan và các ñịa phương xây
dựng hệ số ñiều chỉnh giá ñất hàng năm, tăng hệ số ñiều chỉnh giá ñất; phối hợp và
hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban quản lý Khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh
thực hiện việc xác ñịnh hệ số ñiều chỉnh giá ñất hàng năm, tăng hệ số ñiều chỉnh giá
ñất; ñề xuất giải quyết các vướng mắc trong việc xác ñịnh hệ số ñiều chỉnh giá ñất
hàng năm, tăng hệ số ñiều chỉnh giá ñất theo thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh
làm cơ sở tổ chức thực hiện.
- Thực hiện quản lý, kiểm soát việc tăng giá ñất nhằm ñảm bảo phù hợp ñiều
kiện thực tế của các khu vực trên ñịa bàn tránh ảnh hưởng tiêu cực ñến hoạt ñộng ñầu
tư, kinh doanh bất ñộng sản tại ñịa phương.
d) Cục Thuế tỉnh tập trung chỉ ñạo rà soát việc ñăng ký chuyển nhượng quyền
sử dụng ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất ñể thực hiện thu nghĩa vụ thuế theo ñúng
quy ñịnh, tránh thất thu thuế.
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3. Tổ chức thực hiện:
Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai nghiêm túc Chỉ thị này; trong quá trình
triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền có văn bản trình
cấp có thẩm quyền ñể ñược hướng dẫn kịp thời; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết
quả thực hiện (thông qua Sở Xây dựng) trước ngày 31/5/2021.
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2872/UBND-CN

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 4 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v ñính chính nội dung Quy ñịnh
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số
07/2021/Qð-UBND ngày 24/02/2021

Kính gửi:
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Các Sở: Khoa học và Công nghệ; Tư pháp; Tài chính;
Kế hoạch và ðầu tư;
- Cơ quan Công báo tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Cổng Thông tin ðiện tử tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 24/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết ñịnh
số 07/2021/Qð-UBND về “Quy ñịnh nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi
nghiệp ñổi mới sáng tạo trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025”.
Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, Ủy ban nhân dân tỉnh ñính chính nội dung
tại ñiểm b, khoản 2, ðiều 3 của Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh như sau:
“b) Hỗ trợ sau ñầu tư các nội dung quy ñịnh tại khoản 3, khoản 6 ðiều 5 của
Quy ñịnh này. Khoản 1 ðiều 7, khoản 1 ðiều 8 của Thông tư số 45/2019/TT-BTC
ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài chính quy ñịnh quản lý tài chính thực hiện ðề án
“Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo quốc gia ñến năm 2025””.
thành:
“b) Hỗ trợ sau ñầu tư các nội dung quy ñịnh tại khoản 3, khoản 6 ðiều 2 của
Quy ñịnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2020/NQ-HðND ngày 23 tháng 12
năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh nội dung và mức chi
hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñến
năm 2025; khoản 1 ðiều 7, khoản 1 ðiều 8 của Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19
tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài chính quy ñịnh quản lý tài chính thực hiện ðề án
“Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo quốc gia ñến năm 2025”.
Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ñể các cơ quan, ñơn vị biết ñể thực hiện./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN
ðịa chỉ: 16 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;
ðiện thoại liên hệ: 0234.3834537; Fax: 0234.3834537
Email: congbao@thuathienhue.gov.vn;
Website: http://congbao.thuathienhue.gov.vn;
In tại: Công ty CP In và Dịch vụ giáo dục Huế.

