
  

Số 20 + 21 Ngày 11 tháng 5 năm 2021 

 MỤC LỤC  
   

   

 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
Trang 

26-4-2021 Nghị quyết số 05/2021/NQ-HðND ban hành quy ñịnh các 
nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư công nguồn 
ngân sách ñịa phương giai ñoạn 2021 - 2025 trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

03 

26-4-2021 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HðND quy ñịnh một số chế ñộ, 
chính sách hỗ trợ người lao ñộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng, giai ñoạn 2021 - 2025. 

16 

26-4-2021 Nghị quyết số 07/2021/NQ-HðND ñẩy mạnh công tác bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 - 2025. 

19 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

06-5-2021 Quyết ñịnh số 28/2021/Qð-UBND quy ñịnh hành lang bảo vệ 
ñối với các tuyến ñê cấp IV, cấp V trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

22 

06-5-2021 Quyết ñịnh số 29/2021/Qð-UBND ban hành Quy chế hoạt ñộng 
của ðài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

25 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH  

26-4-2021 Nghị quyết số 19/NQ-HðND về việc cho ý kiến kế hoạch 
nguồn vốn ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021 - 2025. 

(ðăng từ Công báo số 20 + 21 ñến số 22 + 23) 

36 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 05/2021/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 4 năm 2021 
  

 
NGHỊ QUYẾT 

Ban hành quy ñịnh các nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ 
vốn ñầu tư công nguồn ngân sách ñịa phương giai ñoạn 2021 - 2025 

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
   KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 15 

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy ñịnh về các nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ 
vốn ñầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 26/2020/Qð-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 
ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy ñịnh về các nguyên tắc, 
tiêu chí và ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai ñoạn 
2021 - 2025; 

Xét Tờ trình số 3247/TTr-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết Quy ñịnh các nguyên tắc, tiêu chí, 
ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư công nguồn ngân sách ñịa phương giai ñoạn 2021 - 2025 
tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận 
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này quy ñịnh các nguyên tắc, tiêu chí và 
ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư công nguồn ngân sách ñịa phương giai ñoạn 2021 - 2025 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.  

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

3. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh 
thống nhất với Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh và báo cáo 
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 15 thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2021, có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2021 và ñược áp dụng cho năm ngân sách kể từ năm 2022 
trở ñi./. 
 

CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 
 

 

 

 

QUY ðỊNH 
Các nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư công nguồn ngân sách 

ñịa phương giai ñoạn 2021 - 2025 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2021/NQ-HðND ngày 26 tháng 4 năm 2021  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

CHƯƠNG I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

1. Quy ñịnh này quy ñịnh về các nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ vốn 
ñầu tư công nguồn ngân sách ñịa phương giai ñoạn 2021 - 2025 trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

2. Nguồn vốn ñầu tư công nguồn ngân sách ñịa phương tại quy ñịnh này bao 
gồm nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước, nguồn thu sử dụng ñất, 
nguồn thu xổ số kiến thiết, nguồn bội chi ngân sách ñịa phương. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố Huế, cơ quan, ñơn vị ñược 
giao vốn ñầu tư công nguồn ngân sách ñịa phương giai ñoạn 2021 - 2025 trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế (sau ñây gọi tắt là các ñơn vị và ñịa phương). 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan ñến lập, thẩm ñịnh, 
giao kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách ñịa phương giai 
ñoạn 2021 - 2025 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Ngành, lĩnh vực sử dụng vốn ñầu tư công nguồn ngân sách ñịa phương 
giai ñoạn 2021 - 2025 

Vốn ñầu tư công nguồn ngân sách ñịa phương ñược bố trí cho các ñối tượng 
ñược quy ñịnh tại ðiều 5 của Luật ðầu tư công năm 2019 và ñược phân theo ngành, 
lĩnh vực quy ñịnh tại ðiều 3 của Quyết ñịnh số 26/2020/Qð-TTg ngày 14 tháng 9 
năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Nghị quyết 
số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 
quy ñịnh về các nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư công nguồn 
ngân sách nhà nước giai ñoạn 2021 - 2025 (Quyết ñịnh số 26/2020/Qð-TTg). 
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CHƯƠNG II 
 NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ðỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ðẦU TƯ CÔNG 

NGUỒN NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG 
 

ðiều 4. Nguyên tắc chung và thứ tự ưu tiên phân bổ vốn ñầu tư công 
nguồn ngân sách ñịa phương giai ñoạn 2021 - 2025 

1. Việc phân bổ vốn ñầu tư công nguồn ngân sách ñịa phương giai ñoạn 2021 - 2025 
phải tuân thủ các quy ñịnh của Luật ðầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết 
số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 
quy ñịnh về các nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư công nguồn 
ngân sách nhà nước giai ñoạn 2021 - 2025; Quyết ñịnh số 26/2020/Qð-TTg và các 
văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Bảo ñảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực 
hiện phân cấp quản lý nguồn vốn gắn với phân cấp quản lý ñầu tư công trình, tạo 
quyền chủ ñộng cho các cấp chính quyền ñịa phương và gắn trách nhiệm toàn diện 
theo phân cấp. 

3. Việc phân bổ vốn ñầu tư công nguồn ngân sách ñịa phương phải phục vụ cho 
việc thực hiện các mục tiêu, ñịnh hướng phát triển của tỉnh theo Nghị quyết ðại hội 
ðảng bộ tỉnh lần thứ XVI, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai ñoạn 2021 - 2025, 
các quy hoạch theo quy ñịnh của Luật Quy hoạch ñược cấp có thẩm quyền quyết ñịnh 
hoặc phê duyệt, bảo ñảm mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và 
môi trường. 

4. Phù hợp với khả năng cân ñối vốn ñầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trong 
kế hoạch tài chính 5 năm, ñảm bảo các cân ñối vĩ mô, an toàn nợ công. ðẩy mạnh cơ cấu 
lại ñầu tư công, tính toán hợp lý cơ cấu nguồn lực giữa các cấp ngân sách, tăng cường 
huy ñộng các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, ñẩy mạnh việc thu hút các nguồn 
vốn xã hội hóa ñể thực hiện các dự án ñầu tư cơ sở hạ tầng. 

5. Phân bổ vốn ñầu tư tập trung; không phân tán, dàn trải; bảo ñảm hiệu quả sử 
dụng vốn ñầu tư. Chỉ giao kế hoạch vốn cho các dự án khởi công mới khi ñủ thủ tục 
ñầu tư ñược cấp có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh của Luật ðầu tư công và 
các văn bản pháp luật có liên quan. 

6. Tập trung ưu tiên bố trí vốn ñể thực hiện, ñẩy nhanh tiến ñộ, sớm hoàn thành 
và phát huy hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan 
trọng, cấp bách của ñịa phương, dự án có tác ñộng liên vùng, có ý nghĩa thúc ñẩy 
phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bố trí vốn ñối ứng cho các dự án sử dụng 
vốn ngân sách trung ương và dự án sử dụng vốn nước ngoài (ODA). 
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7. Thứ tự ưu tiên phân bổ vốn ñầu tư công nguồn ngân sách ñịa phương giai 
ñoạn 2021 - 2025 ñược thực hiện như sau. 

a) Phân bổ ñủ vốn ñể thanh toán nợ ñọng xây dựng cơ bản theo quy ñịnh của 
Luật ðầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan (nếu có) và phân bổ ñủ vốn 
ñể hoàn trả vốn ứng trước kế hoạch nhưng chưa có nguồn ñể hoàn trả trong kế hoạch 
ñầu tư công trung hạn giai ñoạn trước (nếu còn); 

b) Phân bổ vốn cho dự án ñã hoàn thành và bàn giao ñưa vào sử dụng nhưng 
chưa bố trí ñủ vốn (ưu tiên cho các dự án ñã có quyết ñịnh phê duyệt quyết toán); vốn 
ñối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu ñãi của các nhà tài trợ 
nước ngoài; ưu tiên chi trả nợ vay của ngân sách ñịa phương; vốn ñầu tư của Nhà nước 
tham gia thực hiện dự án theo phương thức ñối tác công tư (PPP); 

c) Các dự án chuyển tiếp bố trí theo tiến ñộ ñược phê duyệt trong ñó ưu tiên bố trí 
vốn ñể hoàn thành và ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các dự án trọng ñiểm, các dự án tạo 
quỹ ñất có ý nghĩa lớn ñối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của các cấp, các ngành; 

d) Vốn ñể thực hiện nhiệm vụ quy hoạch; vốn chuẩn bị ñầu tư ñể lập, thẩm 
ñịnh, quyết ñịnh chủ trương ñầu tư và lập, thẩm ñịnh, quyết ñịnh ñầu tư chương trình, 
dự án; 

ñ) Phân bổ vốn cho dự án khởi công mới ñáp ứng yêu cầu quy ñịnh tại khoản 5 
ðiều 51 của Luật ðầu tư công. 

8. Bảo ñảm công khai, minh bạch, công bằng trong việc phân bổ vốn kế hoạch 
ñầu tư công, góp phần ñẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác phòng, 
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

9. Trong tổng số vốn kế hoạch ñầu tư công giai ñoạn 2021 - 2025, ñối với từng 
nguồn vốn, dành lại dự phòng chung 10% tổng mức vốn kế hoạch ñầu tư trung hạn ñể 
xử lý các vấn ñề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch ñầu tư công trung hạn 
theo quy ñịnh tại khoản 6 ðiều 51 của Luật ðầu tư công.  

10. Việc ñiều phối, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án 
sử dụng vốn ngân sách ñịa phương, các khoản vốn vay khác của ngân sách ñịa 
phương ñể ñầu tư thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 64 của Luật ðầu tư công. 

ðiều 5. Nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư công nguồn 
chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước 

1. Nguyên tắc phân bổ vốn 

a) Việc phân bổ vốn ñầu tư công nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung 
trong nước phải thực hiện ñúng theo các nội dung quy ñịnh tại ðiều 51 của Luật ðầu tư 
công và các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên quy ñịnh tại ðiều 4 của Quy ñịnh ban hành 
kèm theo Nghị quyết này; 
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b) Vốn ñầu tư công nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước ñược 
phân cấp quản lý cho các ñịa phương gắn với phân cấp quản lý ñầu tư và quản lý 
nhà nước về loại và cấp công trình nhằm ñơn giản hóa thủ tục, nâng cao hiệu quả ñầu 
tư, thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương và 
gắn trách nhiệm toàn diện theo phân cấp; 

c) Tập trung bố trí ñủ số vốn còn thiếu của các dự án ñã ñược cấp có thẩm quyền 
giao kế hoạch ñầu tư nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước giai ñoạn 
2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai ñoạn 2021 - 2025; 

d) Số vốn còn lại bố trí cho các dự án mới thuộc các ngành, lĩnh vực quy ñịnh 
tại ðiều 3 của Quy ñịnh ban hành kèm theo Nghị quyết này và phải ñảm bảo cơ cấu 
nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước ñảm bảo thời gian theo phân loại 
nhóm dự án. 

2. Tiêu chí, ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư công nguồn chi xây dựng cơ bản vốn 
tập trung trong nước 

a) Vốn ñầu tư công nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước bố trí 
cho nhiệm vụ, dự án thuộc nhiệm vụ chi ñầu tư của ngân sách ñịa phương theo quy 
ñịnh của pháp luật về ngân sách nhà nước và thuộc ñối tượng ñầu tư công quy ñịnh 
tại ðiều 5 của Luật ðầu tư công. 

b) Cơ cấu phân bổ vốn nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước 

Trên cơ sở vốn ngân sách ñịa phương ñược Thủ tướng Chính phủ giao hằng năm; 
nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước ñược phân bổ theo ñịnh mức 
như sau: 

- Phân bổ ñể bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã và thành phố 40% so 
với nguồn chi ñầu tư xây dựng cơ bản sau khi ñã trừ mức phân cấp ngân sách cho 
thành phố và các thị xã thực hiện các nhiệm vụ chi về ñầu tư xây dựng các trường 
phổ thông công lập các cấp, ñiện chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông ñô thị, vệ sinh 
ñô thị và các công trình phúc lợi công cộng khác theo quy ñịnh tại ñiểm d, khoản 1, 
ðiều 39 của Luật Ngân sách nhà nước 2015; việc phân bổ cho các ñịa phương ñược 
thực hiện theo các nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức quy ñịnh tại ðiều 6 Quy ñịnh ban 
hành kèm theo Nghị quyết này. Mức phân cấp ngân sách cho thành phố Huế, thị xã 
Hương Trà, thị xã Hương Thủy hằng năm ñược xác ñịnh căn cứ vào nguồn thu 
ngân sách ñịa phương ñược hưởng theo phân cấp, số bổ sung cân ñối từ ngân sách tỉnh 
cho ngân sách các ñịa phương; phù hợp với ñịnh hướng mục tiêu kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể phát triển kinh tế - xã hội 
hằng năm. 
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- Mức vốn còn lại do cấp tỉnh quản lý 60%, ñược phân bổ như sau: 

+ Phân bổ vốn cho các dự án theo ngành, lĩnh vực, ñịa phương theo quy ñịnh 
của pháp luật và theo các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên quy ñịnh tại ðiều 7 của Quy ñịnh 
ban hành kèm theo Nghị quyết này; 

+ Phân bổ cho các nhiệm vụ, chương trình, dự án cụ thể bao gồm: Dự án 
quan trọng của tỉnh; dự án kết nối, có tác ñộng liên vùng, liên huyện, dự án có ý nghĩa 
thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của ñịa phương; 

+ Phân bổ cho các chương trình, dự án ODA có vốn ñối ứng; hỗ trợ ñầu tư theo 
hình thức ñối tác công tư (PPP); trả nợ gốc các khoản ñến hạn trong trường hợp chưa 
có nguồn ñược bố trí. 

ðiều 6. Nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư công nguồn 
chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước phân cấp cho các huyện, thị xã và 
thành phố 

1. Nguyên tắc phân bổ vốn: Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 5 của Quy ñịnh 
ban hành kèm theo Nghị quyết này và các nguyên tắc cụ thể sau: 

a) Bảo ñảm tương quan hợp lý trong việc cân ñối nguồn lực ñể ñầu tư phát 
triển giữa các vùng ñô thị, vùng có số thu ngân sách lớn với việc ưu tiên các vùng 
miền núi, biên giới, vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, góp phần thu hẹp 
khoảng cách về trình ñộ phát triển, thu nhập và mức sống của dân cư giữa các vùng 
miền trong toàn tỉnh; 

b) Các ñịa phương (cấp huyện) chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý, 
sử dụng nguồn vốn ñược phân bổ theo quy ñịnh pháp luật và theo quy ñịnh tại khoản 7, 
ðiều 4 của Quy ñịnh ban hành kèm theo Nghị quyết này. Ưu tiên bố trí vốn cho các 
nhiệm vụ quy hoạch cấp huyện, các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng ñiểm, kết 
hợp với nguồn vốn của ñịa phương (thu tiền sử dụng ñất do ñịa phương quản lý,...) 
ñể phát triển hạ tầng sản xuất, cụm công nghiệp, nông nghiệp, phát triển nông thôn, ... 
nhằm khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng ñịa phương; ñảm bảo 
phát triển hài hòa giữa kinh tế và các lĩnh vực văn hóa, xã hội theo Nghị quyết ðại hội 
ðảng bộ các ñịa phương; 

c) Việc phân bổ vốn ñầu tư công nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung 
trong nước phân cấp cho các ñịa phương ñược thực hiện như sau: 

- Năm 2021, ñã tập trung bố trí số vốn còn thiếu ñã ñược cấp tỉnh quyết ñịnh 
ñầu tư cho các huyện, thị xã và thành phố Huế thuộc danh mục kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách tập trung giai ñoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai ñoạn 
2021 - 2025, không bổ sung mục tiêu cho các huyện, thị xã và thành phố Huế; 
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- Từ năm 2022 - 2025, bổ sung có mục tiêu cho các ñịa phương ñể thực hiện 
nhiệm vụ, dự án theo phân cấp quản lý dự án và phải chủ ñộng cân ñối ñảm bảo quy ñịnh 
về thời gian ñối với nhóm dự án theo phân loại quy ñịnh tại Luật ðầu tư công. 

2. Tiêu chí, ñịnh mức phân bổ vốn 

Việc phân bổ vốn ñầu tư công nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước 
cho các ñịa phương ñược xác ñịnh trên cơ sở tính ñiểm theo 05 nhóm tiêu chí sau: 

a) Nhóm tiêu chí dân số, gồm 02 tiêu chí: Số dân trung bình và số người dân tộc 
thiểu số của các ñịa phương; 

b) Nhóm tiêu chí về trình ñộ phát triển, gồm 03 tiêu chí: Tỷ lệ hộ nghèo, số thu 
nội ñịa (không bao gồm số thu từ sử dụng ñất, xổ số kiến thiết) và tỷ lệ bổ sung cân ñối 
từ ngân sách tỉnh; 

c) Nhóm tiêu chí diện tích, gồm 02 tiêu chí: Diện tích ñất tự nhiên, tỷ lệ che 
phủ rừng của các ñịa phương; 

d) Nhóm tiêu chí ñơn vị hành chính cấp xã, gồm 02 tiêu chí: Số ñơn vị hành chính 
cấp xã; số xã có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn, biên giới; 

ñ) Nhóm tiêu chí bổ sung, gồm 02 tiêu chí: Xây dựng huyện ñạt chuẩn nông 
thôn mới; xã an toàn khu (ATK). 

3. Xác ñịnh số ñiểm của từng tiêu chí cụ thể 

a) Nhóm tiêu chí dân số: 

- ðiểm của tiêu chí dân số trung bình 

Số dân trung bình ðiểm 

Có dân số trung bình dưới 30.000 người 10 

Từ 30.000 ñến 100.000 người: Từ 0 ñến 30.000 người ñược tính 10 
ñiểm, phần còn lại cứ 10.000 người tăng thêm ñược tính 

1 

Từ trên 100.000 ñến 200.000 người: Từ 0 ñến 100.000 người ñược tính 
17 ñiểm, phần còn lại cứ 10.000 người tăng thêm ñược tính 

0,5 

Từ trên 200.000 người: Từ 0 ñến 200.000 người ñược tính 22 ñiểm, 
phần còn lại cứ 10.000 người tăng thêm ñược tính 

0,3 

Dân số trung bình của các ñịa phương ñể tính toán ñiểm ñược xác ñịnh căn cứ 
vào số liệu của Niên giám thống kê năm 2019. 
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- ðiểm của tiêu chí số người dân tộc thiểu số: 

Số người dân tộc thiểu số ðiểm 

Dưới 1.000 người 0 

Cứ 1.000 người dân tộc thiểu số ñược 0,2 

Số người dân tộc thiểu số của các ñịa phương ñể tính toán ñiểm ñược xác ñịnh 
căn cứ vào số liệu của Cục Thống kê cung cấp năm 2019. 

b) Nhóm tiêu chí trình ñộ phát triển: 

- ðiểm của tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo 

Tỷ lệ hộ nghèo ðiểm 

Cứ 1% hộ nghèo ñược 0,1 

Tỷ lệ hộ nghèo ñể tính toán ñiểm ñược xác ñịnh căn cứ vào số liệu của Sở Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội năm 2019. 

- ðiểm của tiêu chí số thu nội ñịa (không bao gồm số thu từ sử dụng ñất, xổ số 
kiến thiết) 

Số thu nội ñịa ðiểm 

Có số thu nội ñịa ñến 100 tỷ ñồng 4 

Từ trên 100 tỷ ñồng ñến 200 tỷ ñồng 3 

Từ trên 200 tỷ ñồng ñến 500 tỷ ñồng 2 

Từ trên 500 tỷ ñồng ñến 1.000 tỷ ñồng 1 

Từ trên 1.000 tỷ ñồng 0,5 

Số thu nội ñịa (không bao gồm số thu từ sử dụng ñất, xổ số kiến thiết) ñể tính 
toán ñiểm ñược xác ñịnh căn cứ vào thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2019 
nguồn Kho bạc nhà nước. 
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- ðiểm của tỷ lệ bổ sung cân ñối từ ngân sách cấp tỉnh so với tổng chi ngân sách 
ñịa phương. 

Tỷ lệ bổ sung cân ñối từ ngân sách tỉnh ðiểm 

Trên 0% ñến 30% ñược tính 10 

Từ trên 30% ñến 50%: Từ 0% ñến 30% ñược tính 10 ñiểm, phần còn lại 
cứ 1% tăng thêm ñược tính 

0,2 

Từ trên 50% ñến 70%: Từ 0% ñến 50% ñược tính là 14 ñiểm, phần còn 
lại cứ 1% tăng thêm ñược tính 

0,1 

Từ trên 70% trở lên: Từ 0% ñến 70% ñược tính là 16 ñiểm, phần còn lại 
cứ 1% tăng thêm ñược tính 

0,05 

Tỷ lệ bổ sung cân ñối từ ngân sách tỉnh ñể tính toán ñiểm ñược xác ñịnh căn cứ 
vào số liệu chi ngân sách nhà nước nguồn Kho bạc nhà nước, ñược tính số bổ sung 
cân ñối so với tổng số số bổ sung cân ñối và thu cân ñối của ngân sách ñịa phương 
không bao gồm tiền sử dụng ñất. 

c) Nhóm tiêu chí diện tích: 

- ðiểm của tiêu chí diện tích ñất tự nhiên 

Diện tích ñất tự nhiên ðiểm 

Từ 0 ñến 10.000 ha 8 

Từ trên 10.000 ha ñến 50.000 ha: Từ 0 ñến 10.000 ha ñược tính là 8 ñiểm, 
phần còn lại cứ 10.000 ha tăng thêm ñược tính 

1 

Từ trên 50.000 ha ñến 100.000 ha: Từ 0 ñến 50.000 ha ñược tính là 12 ñiểm, 
phần còn lại cứ 10.000 ha tăng thêm ñược tính 

0,7 

Từ trên 100.000 ha: Từ 0 ñến 100.000 ha ñược tính là 15,5 ñiểm, phần còn 
lại cứ 10.000 ha tăng thêm ñược tính 

0,5 

Diện tích ñất tự nhiên của các ñịa phương ñể tính toán ñiểm ñược xác ñịnh căn 
cứ vào số liệu của Niên giám thống kê năm 2019. 
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- ðiểm của tiêu chí tỷ lệ che phủ rừng của các ñịa phương 

Tỷ lệ che phủ rừng ðiểm 

Dưới 20% 0,5 

Từ 20% ñến 50% 1 

Từ trên 50% trở lên 2 

Tỷ lệ che phủ rừng của các ñịa phương ñể tính toán ñiểm ñược xác ñịnh căn cứ 
vào số liệu của Niên giám thống kê năm 2019. 

d) Nhóm tiêu chí ñơn vị hành chính cấp xã: 

- ðiểm của tiêu chí ñơn vị hành chính cấp xã 

ðơn vị hành chính cấp xã ðiểm 

Mỗi xã ñược tính 0,5 

Số ñơn vị hành chính cấp xã ñể tính toán ñiểm ñược xác ñịnh căn cứ vào số liệu 
Niên giám thống kê năm 2019. 

- ðiểm của tiêu chí xã có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn và xã 
biên giới 

Xã có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn và xã biên giới ðiểm 

Mỗi xã ñược tính 0,2 

Số xã có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn và xã biên giới ñể tính 
toán ñiểm ñược xác ñịnh theo Quyết ñịnh số 900/Qð-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 
của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách 2.139 xã ñặc biệt khó khăn, xã biên giới, 
xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện ñầu tư của Chương trình 135 giai ñoạn 2017 - 2020 
(trên ñịa bàn tỉnh có 17 xã). 

ñ) Nhóm tiêu chí bổ sung: 

- Huyện nông thôn mới giai ñoạn 2021 - 2025 

ðơn vị hành chính cấp huyện ðiểm 

Mỗi ñơn vị ñược tính 5 
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Tập trung ưu tiên 02 huyện nông thôn mới (huyện Nam ðông và huyện Quảng ðiền).  

- ðiểm của tiêu chí xã an toàn khu (ATK) 

Xã an toàn khu (ATK) ðiểm 

Mỗi xã ñược tính 0,2 

Số xã ATK ñược xác ñịnh theo Quyết ñịnh số 1660/Qð-TTg ngày 27 tháng 10 
năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận xã An toàn khu Thừa Thiên Huế 
(xã Dương Hoà, thị xã Hương Thuỷ; xã Phong Mỹ, Phong ðiền). 

4. Phương pháp tính mức vốn ñược phân bổ 

Căn cứ vào các tiêu chí trên ñể tính ra số ñiểm của từng huyện, thị xã và thành 
phố và tổng số ñiểm của 09 ñơn vị cấp huyện làm căn cứ ñể phân bổ vốn ñầu tư công 
nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước phân cấp cho các ñịa phương, 
theo các công thức sau: 

 
- C: Tổng số vốn ñầu tư nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước 

phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố. 

ðiều 7. Phân bổ vốn ñầu tư công từ nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung 
trong nước cho các ngành, ñơn vị 

1. Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 5 của Quy ñịnh ban hành kèm theo 
Nghị quyết này và phân bổ theo nguyên tắc, tiêu chí cụ thể như sau: 

a) Bố trí ñủ vốn ñể thanh toán khối lượng hoàn thành và chuyển tiếp của các 
dự án ñã có trong kế hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách xây dựng cơ bản tập 
trung giai ñoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai ñoạn 2021 - 2025. 

b) Số vốn còn lại bố trí cho các dự án mới thuộc các ngành, lĩnh vực quy ñịnh 
tại ðiều 3 của Quy ñịnh ban hành kèm theo Nghị quyết này. 
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2. Vốn ñầu tư công nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước phân bổ 
cho các ngành, ñơn vị ñược tập trung, ưu tiên bố trí: 

a) Dự án ñột phá phát triển các ngành, lĩnh vực tại Nghị quyết ðại hội ðảng bộ 
tỉnh lần thứ XVI; 

b) Dự án quan trọng cấp bách tổ chức thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27 
tháng 5 năm 2020 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành ñộng của Chính phủ thực 
hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây 
dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2045; 

c) Dự án quan trọng của tỉnh; dự án kết nối, có tác ñộng liên vùng, liên huyện, 
dự án có ý nghĩa thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của ñịa phương: 
quy hoạch tỉnh, quy hoạch có tính chất chuyên ngành kỹ thuật; ưu tiên ñầu tư phát triển 
hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng du lịch, văn hóa, y tế, 
giáo dục do tỉnh quản lý, hạ tầng số, ứng phó biến ñổi khí hậu,… 

ðiều 8. Nguyên tắc phân bổ vốn ñầu tư công nguồn thu sử dụng ñất 

1. Nguồn thu sử dụng ñất ñược phân chia theo tỷ lệ % tỉnh, huyện, xã do Hội ñồng 
nhân dân tỉnh phê duyệt về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách 
giữa các cấp chính quyền ñịa phương. 

2. ðối với phần vốn do cấp tỉnh quản lý: Phân bổ chủ yếu cho các dự án ñầu tư 
xây dựng hạ tầng tạo quỹ ñất, bồi thường, giải phóng mặt bằng; quy hoạch, kiểm kê, 
ño ñạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất và thực hiện các công trình trọng ñiểm, 
các công trình an sinh xã hội của tỉnh,...  

3. ðối với phần huyện, xã trực tiếp phân bổ do Hội ñồng nhân dân huyện, xã 
xác ñịnh nguyên tắc, tiêu chí cụ thể nhưng phải ñảm bảo nguyên tắc chung quy ñịnh 
tại ðiều 4 quy ñịnh này và ñịnh hướng tỉnh giao ñể ñảm bảo hiệu quả trong ñầu tư. 

ðiều 9. Nguyên tắc phân bổ vốn ñầu tư công nguồn thu xổ số kiến thiết  

Thực hiện theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước, Chỉ thị của Thủ tướng 
Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 
hằng năm và các văn bản quy ñịnh hiện hành. 

ðiều 10. Nguyên tắc phân bổ vốn ñầu tư công nguồn bội chi ngân sách 
ñịa phương 

Bội chi ngân sách ñịa phương là nguồn vay lại các dự án ODA, chỉ ñược sử 
dụng ñể ñầu tư các dự án thuộc kế hoạch ñầu tư công trung hạn ñã ñược Hội ñồng 
nhân dân cấp tỉnh quyết ñịnh; việc phân bổ nguồn bội chi ngân sách ñịa phương phải 
ñảm bảo theo ñúng dự toán Quốc hội giao hằng năm, các nguyên tắc chung và thứ tự 
ưu tiên phân bổ vốn ñầu tư công nguồn ngân sách ñịa phương giai ñoạn 2021 - 2025 
quy ñịnh tại ðiều 4 của Quy ñịnh ban hành kèm theo Nghị quyết này và các quy ñịnh 
pháp luật khác có liên quan. 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 06/2021/NQ-HðND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 4 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh một số chế ñộ, chính sách hỗ trợ người lao ñộng trên ñịa bàn  

tỉnh Thừa Thiên Huế ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng, 
 giai ñoạn 2021 - 2025 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII,  KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 15 

 

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

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

Căn cứ Luật Người lao ñộng Việt Nam ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng 
ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 46/2015/Qð-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng 
Chính phủ Quy ñịnh chính sách hỗ trợ ñào tạo trình ñộ sơ cấp, ñào tạo dưới 03 tháng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 61/2015/Nð-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ 
quy ñịnh về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Nghị ñịnh số 
74/2019/Nð-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh 
số 61/2015/Nð-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy ñịnh về chính sách hỗ 
trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 38/2020/Nð-CP ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Người lao ñộng Việt Nam ñi làm việc 
ở nước ngoài theo hợp ñồng; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLðTBXH-BTC ngày 15 tháng 6 
năm 2016 của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện một số ñiều về hỗ trợ ñưa người lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng 
quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 61/2015/Nð-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ 
Quy ñịnh về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;  

Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách ñịa phương ủy thác qua Ngân hàng 
chính sách xã hội ñể cho vay ñối với người nghèo và các ñối tượng chính sách khác;   

Xét Tờ trình số 3213/TTr-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh một số chế ñộ, chính sách hỗ trợ người 
lao ñộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng, 
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giai ñoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận 
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Quy ñịnh một số chế ñộ, chính sách hỗ trợ người lao ñộng trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng, giai ñoạn 2021 - 2025 
với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Phạm vi, ñối tượng áp dụng 
a) Người lao ñộng có hộ khẩu thường trú trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có nhu 

cầu ñi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ 
nghèo, hộ cận nghèo theo quy ñịnh của pháp luật; thân nhân của người có công với cách 
mạng; người thuộc hộ bị thu hồi ñất nông nghiệp theo quy ñịnh của pháp luật. 

b) Người lao ñộng có hộ khẩu thường trú trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có nhu 
cầu ñi làm việc có thời hạn ở nước ngoài không thuộc các trường hợp quy ñịnh tại ñiểm 
a, Khoản 1, ðiều 1 nêu trên. 

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ñến việc thực hiện chính sách hỗ trợ 
người lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng. 

2. Chính sách hỗ trợ 
a) Hỗ trợ chi phí ban ñầu 
Các ñối tượng quy ñịnh tại ñiểm a, Khoản 1, ðiều 1 của Nghị quyết này ñược hỗ 

trợ các chi phí theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.  
Các ñối tượng quy ñịnh tại ñiểm b, Khoản 1, ðiều 1 của Nghị quyết này ñược 

hỗ trợ các chi phí (không hoàn lại) bao gồm: Hỗ trợ học phí học ngoại ngữ: 
1.000.000 ñồng/lao ñộng (một triệu ñồng/lao ñộng); bồi dưỡng kiến thức cần thiết: 
530.000 ñồng/lao ñộng (năm trăm ba mươi nghìn ñồng/lao ñộng); học nghề: 
1.000.000 ñồng/lao ñộng (một triệu ñồng/lao ñộng).  

b) Hỗ trợ tín dụng 
Các ñối tượng quy ñịnh tại ñiểm a, Khoản 1, ðiều 1 của Nghị quyết này ñược 

hỗ trợ vay tín chấp tại Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, 
mức vay 100% chi phí/lao ñộng. 

Các ñối tượng quy ñịnh tại ñiểm b, Khoản 1, ðiều 1 của Nghị quyết này ñược hỗ 
trợ vay tín chấp tại Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế với 
mức vay tối ña 80.000.000 ñồng/lao ñộng (tám mươi triệu ñồng/lao ñộng). 

c) ðiều kiện vay và mức vay  
ðối với người lao ñộng quy ñịnh tại ñiểm b, khoản 1, ðiều 1 Nghị quyết này 

ñược vay từ nguồn ngân sách của tỉnh thì sau khi có thông báo trúng tuyển chính thức 
và có hợp ñồng lao ñộng với doanh nghiệp hoạt ñộng ñưa lao ñộng ñi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp ñồng ñược hỗ trợ vay (lần một) 40.000.000 ñồng/lao ñộng 
(bốn mươi triệu ñồng/lao ñộng). 

Sau khi có thông báo lịch xuất cảnh chính thức ñể ñi làm việc ở nước ngoài, 
người lao ñộng ñược hỗ trợ vay ñủ chi phí còn lại theo quy ñịnh.  
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d) Lãi suất vay và thời hạn vay 

Lãi suất cho vay: Thực hiện theo quy ñịnh của Chính phủ theo từng thời kỳ và 
theo hướng dẫn của Ngân hàng chính sách xã hội từng thời ñiểm. 

Thời hạn vay: Không quá thời hạn hợp ñồng lao ñộng ñối với người lao ñộng ñi 
làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp ñồng.  

ñ) Chính sách hỗ trợ rủi ro   

Thực hiện theo quy ñịnh của Chính phủ về cơ chế xử lý nợ rủi ro tại Ngân hàng 
chính sách xã hội.   

3. Kính phí thực hiện 

Tổng kinh phí thực hiện dự kiến là: 189.770 triệu ñồng, trong ñó: 

a) Ngân sách Trung ương: 81.891 triệu ñồng. 

b) Ngân sách ñịa phương: 107.879 triệu ñồng. 

ðiều 2. ðiều khoản thi hành 
Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 18/2017/NQ-HðND ngày 13 tháng 7 

năm 2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh một số chế ñộ chính sách 
hỗ trợ người lao ñộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp ñồng, giai ñoạn 2017 - 2020. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.  

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 15 thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2021, có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2021./.  

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 07/2021/NQ-HðND          Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 4 năm 2021 

 
NGHỊ QUYẾT 

ðẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 - 2025 

 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 15 

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

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội 
về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về 
phòng, chống xâm hại trẻ em; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 56/2017/Nð-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Trẻ em; 

Xét Tờ trình số 3212/TTr-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ñề nghị ban hành Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh về “ðẩy mạnh công tác bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 - 2025”; Báo cáo thẩm tra của 
Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
ðiều 1. Thông qua mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp ñẩy mạnh công tác bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 - 2025 với những nội dung chính 
sau ñây: 

1. Mục tiêu chung 

Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh ñể thực hiện ngày 
càng tốt hơn các quyền cơ bản của trẻ em. Chủ ñộng phòng ngừa, giảm thiểu hướng tới 
loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, hạn chế tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh 
ñặc biệt và trẻ em bị tác ñộng bởi các hành vi xâm hại, bạo hành, bóc lột, tai nạn 
thương tích.  

2. Mục tiêu cụ thể ñến năm 2025 

a) Mục tiêu về phát triển toàn diện chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em: 
100% xã/phường/thị trấn ñăng ký xây dựng và duy trì trên 65% xã/phường/thị trấn 
ñạt tiêu chuẩn xã/phường/thị trấn phù hợp với trẻ em; giảm tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh 
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trên 1.000 trẻ ñẻ sống (p/1000) dưới 1; giảm tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi 
trên 1.000 trẻ ñẻ sống (p/1000) xuống 0.8; giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi 
trên 1.000 trẻ ñẻ sống (p/1000) dưới 1; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ em dưới 
5 tuổi xuống dưới 9%; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân trẻ em dưới 5 tuổi xuống 
dưới 7%; giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi thừa cân béo phì xuống dưới 5% ñối với nông thôn 
và dưới 8% ñối với thành thị; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi ñược tiêm chủng ñầy ñủ 8 loại 
vắc xin ñạt trên 95%; 90% trẻ em dưới 5 tuổi ñược tiêm chủng ñầy ñủ các loại vắc xin; 
100% cơ sở giáo dục cho trẻ em có công trình vệ sinh ñạt chuẩn. 

b) Mục tiêu về bảo vệ trẻ em: Giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh ñặc biệt trên tổng số 
trẻ em xuống dưới 1,5%, trong ñó trên 90% trẻ em từ 3 ñến 5 tuổi ñược chăm sóc, 
giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non; giảm tỷ lệ trẻ em bị xâm hại trên tổng số trẻ 
em xuống dưới 0,01%; giảm tỷ lệ lao ñộng trẻ em và người chưa thành niên từ 5 ñến 
17 tuổi dưới 0,005%;  giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống 550/100.000 trẻ em; 
giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích dưới 15/100.000 trẻ em; phấn ñấu 
100% trẻ em gặp thiên tai, thảm họa ñược cứu trợ, hỗ trợ kịp thời; từng bước xóa bỏ 
tình trạng tảo hôn, duy trì mức giảm số cuộc tảo hôn từ 2% ñến 3% hằng năm; 100% 
trẻ em dưới 5 tuổi ñược ñăng ký khai sinh, trong ñó có 90% trẻ em ñược làm giấy 
khai sinh ñúng hạn. 

c) Mục tiêu về giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em: Trẻ em 5 tuổi ñi 
học mẫu giáo ñạt tỷ lệ trên 99%; hoàn thành chương trình phổ cập ñạt trên 90%; tỷ lệ 
trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 ñạt 100% và 100% trẻ em hoàn thành cấp tiểu học; tỷ lệ trẻ em 
hoàn thành cấp trung học cơ sở ñạt 90%; phấn ñấu giảm tỷ lệ trẻ em bỏ học cấp trung 
học cơ sở dưới 0.1%; tỷ lệ trẻ em khuyết tật có nhu cầu học tập ñược tiếp cận giáo dục 
chuyên biệt, giáo dục hòa nhập và hỗ trợ phục hồi chức năng phù hợp ñạt 80% (riêng 
trẻ em dưới 5 tuổi ñạt 60%); phấn ñấu tỷ lệ các xã, phường, thị trấn có ñiểm văn hóa, 
vui chơi dành cho trẻ em ñạt 60%. 

d) Mục tiêu về sự tham gia của trẻ em vào các vấn ñề của trẻ em: Phấn ñấu trên 
85% trẻ em ñược nâng cao nhận thức, năng lực về quyền tham gia của trẻ em. 

3. Nhiệm vụ và giải pháp 

a) Tăng cường sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của cấp ủy ðảng, chính quyền ñịa phương ñối 
với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Người ñứng ñầu cấp ủy, chính quyền ñịa phương 
chịu trách nhiệm lãnh ñạo, chỉ ñạo việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và giải quyết 
các vấn ñề về trẻ em thuộc lĩnh vực, phạm vi ñơn vị, ñịa phương quản lý. 

b) Các cấp, các ngành, ñoàn thể, tổ chức xã hội có trách nhiệm xây dựng kế hoạch 
triển khai thực hiện nghị quyết; nâng cao hiệu quả hoạt ñộng và ñiều hành của Ban 
ñiều hành bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp. 

c) ðẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, giáo dục, vận ñộng xã hội nhằm 
nâng cao nhận thức, thay ñổi hành vi về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho chính quyền 
các cấp, các tổ chức, gia ñình, nhà trường, cộng ñồng xã hội và trẻ em. Thực hiện tốt các 
chủ trương của ðảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, quan tâm ñến 
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các trẻ em có hoàn cảnh ñặc biệt, trẻ em dân tộc thiểu số và miền núi, trẻ em trong 
các hộ gia ñình nghèo, cận nghèo, trẻ em di cư và trong các gia ñình công nhân tại 
các khu công nghiệp, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, thảm họa; ñảm bảo 
cung cấp ñầy ñủ và có chất lượng các dịch vụ chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Tăng cường 
tập bơi và kỹ năng phòng chống ñuối nước cho trẻ em. 

d) Kiện toàn và nâng cao năng lực bộ máy cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc 
trẻ em các cấp. Tiếp tục duy trì mạng lưới cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm 
sóc trẻ em tại thôn, tổ dân phố. Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho cộng tác viên bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em thôn, tổ dân phố với ñịnh mức 0,1 mức lương cơ sở/cộng tác viên. 

ñ) Hàng năm cân ñối và bố trí ngân sách chi thường xuyên của tỉnh ñể bổ sung cho 
Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội nhằm ñáp ứng nhu cầu cơ bản nhất cho sự 
nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố Huế và các xã, phường, thị trấn hàng năm phải dành nguồn ngân sách ñể thực hiện 
nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc trẻ em ở ñịa phương mình. Ngoài ra, cần huy ñộng tối ña 
các nguồn lực khác ñể phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

4. Kinh phí thực hiện 

Tổng kinh phí thực hiện dự kiến là: 106.105 triệu ñồng, trong ñó: 

a) Ngân sách Trung ương: 28.000 triệu ñồng. 

b) Ngân sách ñịa phương: 17.005 triệu ñồng.  

c) Nguồn huy ñộng hợp pháp: 61.100 triệu ñồng. 

ðiều 2. ðiều khoản thi hành 

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HðND ngày 31 tháng 8 
năm 2016 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về ñẩy mạnh công tác bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2016 - 2020. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;  

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp chuyên ñề lần thứ 15 thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2021, có hiệu lực kể từ 
ngày 06 tháng 5 năm 2021./. 
 

 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 
Số: 28/2021/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 5 năm 2021 

  
QUYẾT ðỊNH 

Quy ñịnh hành lang bảo vệ ñối với các tuyến ñê cấp IV, cấp V  
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

  

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

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

Căn cứ Luật ðê ñiều ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 37 luật có liên quan ñến Quy hoạch 

ngày 20 tháng 11 năm 2018; 
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Phòng, chống thiên tai và 

Luật ðê ñiều ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 113/2007/Nð-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðê ñiều; 
Căn cứ Thông tư số 54/2013/TT-BNNPTNT ngày 17 tháng 12 năm 2013 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn phân cấp ñê và quy ñịnh tải 
trọng cho phép ñối với xe cơ giới ñi trên ñê; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 
1. Phạm vi ñiều chỉnh 
Quyết ñịnh này quy ñịnh hành lang bảo vệ ñối với các tuyến ñê cấp IV, cấp V 

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
2. ðối tượng áp dụng 
Quyết ñịnh này áp dụng ñối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt ñộng 

liên quan ñến các tuyến ñê cấp IV, cấp V trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
 

ðiều 2. Hành lang bảo vệ ñê ñiều 
1. Hành lang bảo vệ ñê ở những vị trí ñê ñi qua khu dân cư, khu ñô thị và khu 

du lịch ñược tính từ chân ñê trở ra 5 mét (năm mét) về phía phá và phía ñồng. 
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2. Hành lang bảo vệ ñê ñối với các vị trí khác ñược quy ñịnh như sau: 

a) ðối với ñê cấp IV: Hành lang bảo vệ ñê ñược tính từ chân ñê trở ra 20 mét 
(hai mươi mét) về phía sông (phía phá) và 10 mét (mười mét) về phía ñồng. 

b) ðối với ñê cấp V: Hành lang bảo vệ ñê ñược tính từ chân ñê trở ra 15 mét 
(mười lăm mét) về phía sông (phía phá) và 10 mét (mười mét) về phía ñồng. 

c) ðối với ñê cửa sông: Hành lang bảo vệ ñê ñược tính từ chân ñê trở ra 20 mét 
(hai mươi mét) về phía sông và 5 mét (năm mét) về phía ñồng. 

3. Trường hợp tuyến ñê có hành lang bảo vệ chồng lên một phần với hành lang 
bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật khác thì phân ñịnh ranh giới hành lang bảo vệ 
theo các quy ñịnh của pháp luật về ñê ñiều và các lĩnh vực khác có liên quan và theo 
nguyên tắc ñảm bảo an toàn ñê ñiều và an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật khác. 

4. Trường hợp cần mở rộng hành lang bảo vệ ñê ñối với vùng ñã xảy ra ñùn, 
sủi hoặc có nguy cơ ñùn, sủi gây nguy hiểm ñến an toàn ñê, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ 
xem xét quyết ñịnh. 

 

ðiều 3. Cắm biển ranh giới, cột ki-lô-mét lý trình ñê, biển báo và mốc chỉ giới 
phạm vi bảo vệ ñê ñiều 

1. ðối với các tuyến ñê ñã ñược ñầu tư xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức cắm biển ranh giới, cột ki-lô-mét lý trình ñê, 
biển báo và mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ ñê ñiều trên thực ñịa. 

2. ðối với các dự án ñầu tư xây dựng mới, tu bổ, sửa chữa, nâng cấp ñê ñiều, 
Chủ ñầu tư phải thực hiện cắm biển ranh giới, cột ki-lô-mét lý trình ñê, biển báo và 
mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ ñê ñiều theo mẫu hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, hoàn thành trước khi bàn giao ñưa vào sử dụng công trình.  

 

ðiều 4. Xử lý công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ ñê ñiều 

1. Những công trình, nhà ở hiện có trong hành lang bảo vệ ñê ñiều không ảnh 
hưởng ñến hoạt ñộng an toàn của ñê ñiều trước ngày Quyết ñịnh này có hiệu lực và 
phù hợp với các quy hoạch có liên quan thì ñược tiếp tục sử dụng, sửa chữa, cải tạo, 
nâng cấp, xây dựng mới.  

2. Những công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ ñê ñiều không ñảm 
bảo an toàn hoặc ảnh hưởng ñến hoạt ñộng an toàn của ñê ñiều thì phải thực hiện di 
dời; trong khi chưa di dời ñược thì có thể sửa chữa, cải tạo ñể bảo ñảm an toàn tính 
mạng, tài sản của nhân dân nhưng không ñược mở rộng quy mô công trình. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm quản lý ñất trong hành lang 
bảo vệ ñê ñiều; xây dựng kế hoạch và thực hiện di dời các công trình, nhà ở quy ñịnh 
tại Khoản 2 ðiều này. 

ðiều 5. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân  
1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan 

liên quan phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra các ñơn vị, ñịa phương, tổ 
chức, cá nhân thực hiện Quyết ñịnh này.  
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2. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ ñược giao tham mưu 
Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy ñịnh tại khoản 1, 
ðiều 43 của Luật ðê ñiều, Quyết ñịnh này và các quy ñịnh pháp luật khác có liên quan. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy ñịnh tại 
khoản 2, ðiều 43 của Luật ðê ñiều, Quyết ñịnh này và các quy ñịnh pháp luật khác 
có liên quan. 

4. Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy ñịnh tại 
khoản 3, ðiều 43 của Luật ðê ñiều, Quyết ñịnh này và các quy ñịnh pháp luật khác 
có liên quan. 

5. Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm chấp hành nghiêm Quyết ñịnh này và 
các quy ñịnh khác của Luật ðê ñiều. 

6. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc ñề nghị các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñể 
tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp. 

ðiều 6. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. 

ðiều 7. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Kế hoạch và ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, 
Giao thông Vận tải, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có ñê 
cấp IV, cấp V; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

        KT. CHỦ TỊCH 
        PHÓ CHỦ TỊCH 

 
        Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 29/2021/Qð-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 5 năm 2021 

 

QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt ñộng của ðài truyền thanh xã, phường, thị trấn 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

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

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

Căn cứ Quyết ñịnh số 52/2016/Qð-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế hoạt ñộng thông tin cơ sở; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông.  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy chế hoạt ñộng của ðài truyền 
thanh xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 5 năm 2021. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, 
cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

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

 
Nguyễn Thanh Bình 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 
 
 

QUY CHẾ  

Hoạt ñộng của ñài truyền thanh xã, phường, thị trấn 
 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 29/2021/Qð-UBND  
ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Chương I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

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

1. Quy chế này quy ñịnh hoạt ñộng của ñài truyền thanh xã, phường, thị trấn (sau 
ñây gọi là ñài cấp xã), trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt ñộng của ñài cấp xã trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Quy chế này áp dụng ñối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và 
thực hiện các hoạt ñộng của ñài cấp xã. 

3. Các ñối tượng không thuộc phạm vi ñiều chỉnh của Quy chế này: Các trạm 
truyền thanh thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư do người hoạt ñộng không chuyên trách 
ở thôn, tổ dân phố quản lý; loa truyền thanh do ñài truyền thanh thành phố, huyện, thị xã 
(sau ñây gọi là ñài cấp huyện) quản lý và loa truyền thanh nội bộ của các cơ quan, 
doanh nghiệp, ñơn vị lực lượng vũ trang trên ñịa bàn. 

ðiều 2. Giải thích từ ngữ 

1. ðài cấp huyện là ñài truyền thanh hoạt ñộng trong phạm vi một thành phố, 
huyện, thị xã, thuộc sự quản lý của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 
cấp huyện; thực hiện chức năng tuyên truyền của chính quyền cấp huyện; có nhiệm vụ 
sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh trên hệ thống loa truyền thanh, 
thiết bị phát sóng phát thanh; tiếp sóng và phát sóng các chương trình của ðài 
Tiếng nói Việt Nam, ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (TRT). 

2. Truyền thanh 4 cấp là việc ñảm bảo người dân nghe thông tin của 4 cấp ñài 
gồm ðài Tiếng nói Việt Nam, ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, ñài cấp huyện, ñài 
cấp xã qua hệ thống loa truyền thanh của ñài cấp xã. 

3. Cụm loa là vị trí ñặt cột, tháp ñể treo mắc loa. Một cụm loa có một (01) hoặc 
nhiều loa. 
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ðiều 3. Ứng dụng công nghệ vào hoạt ñộng truyền thanh cơ sở 

Tổ chức triển khai việc ứng dụng công nghệ hiện ñại vào hoạt ñộng truyền thanh 
cơ sở, bao gồm công nghệ trong lĩnh vực truyền dẫn, phát sóng, phát thanh, công nghệ 
thông tin; tạo ñiều kiện cho việc thí ñiểm và triển khai nhân rộng công nghệ mới trong 
hoạt ñộng truyền thanh cơ sở, bảo ñảm tiết kiệm, hiệu quả, văn minh. 

Chương II 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, HOẠT ðỘNG CỦA ðÀI CẤP XÃ 

ðiều 4. Vị trí, chức năng  

1. ðài cấp xã là một thiết chế quan trọng trong hệ thống thông tin cơ sở. 

2. ðài cấp xã là phương tiện thông tin, tuyên truyền của chính quyền cấp xã. 

3. ðài Truyền thanh cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp và chịu trách 
nhiệm toàn diện trước UBND cấp xã. ðài Truyền thanh cấp xã chịu sự quản lý nhà nước 
của Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện. 

ðiều 5. Nhiệm vụ và hoạt ñộng 

1. Hoạt ñộng phát thanh 

a) Sản xuất chương trình phát thanh ñể phát trên hệ thống truyền dẫn, phát 
sóng phát thanh của ñài cấp xã. 

b) Phối hợp ñài cấp huyện sản xuất chương trình phát thanh ñể phát trên hệ 
thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh của ñài cấp huyện. 

2. Hoạt ñộng truyền thanh 

a) Tiếp sóng, phát lại các chương trình thời sự và chương trình phát thanh khác 
của ðài Tiếng nói Việt Nam, ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, ñài cấp huyện trên 
hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh của ñài cấp xã. 

b) Phát sóng các chương trình phát thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin, 
tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và ñịa phương theo yêu cầu của cơ quan quản lý 
nhà nước có thẩm quyền trên hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh của ñài cấp xã. 

3. Bảo quản tài sản, vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật chuyên ngành ñể thực 
hiện nhiệm vụ ñảm bảo phù hợp với Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, 
truyền hình. 

4. Thực hiện các nhiệm vụ, hoạt ñộng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
giao theo quy ñịnh của pháp luật. 

5. Căn cứ ñiều kiện thực tế, ñài cấp xã thực hiện hoạt ñộng phát thanh hoặc 
truyền thanh, có thể thực hiện truyền thanh 4 cấp ñể phục vụ nhu cầu thông tin thiết yếu 
của nhân dân ñịa phương trên hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh của ñài cấp xã. 
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Chương III 

NỘI DUNG, NGUYÊN TẮC, THỜI GIAN, THỜI LƯỢNG PHÁT THANH 
CỦA ðÀI CẤP XÃ 

ðiều 6. Nội dung phát thanh  

1. Chủ trương, ñường lối của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các 
nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của cấp Tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

2. Tập trung thông tin về hoạt ñộng chỉ ñạo, ñiều hành của chính quyền cấp xã; 
cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu ñối với ñời sống hằng ngày của người dân 
ñịa phương phù hợp với ñiều kiện kinh tế - xã hội của ñịa phương; cung cấp thông tin 
về chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp ñến người dân ở ñịa phương; 
những quy ñịnh của chính quyền cấp xã và hoạt ñộng chính trị, kinh tế, xã hội ở 
ñịa phương, cơ sở. 

ðiều 7. Nguồn thông tin phát thanh 

1. Chương trình phát thanh của ðài Tiếng nói Việt Nam, ðài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh, ñài cấp huyện (nếu có). 

2. Các nội dung do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, 
Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan có thẩm quyền chỉ ñạo, hướng dẫn, biên tập và 
cung cấp thông tin. 

3. Chương trình, nội dung do ñài cấp xã sản xuất. 

4. Biên tập, sử dụng các nguồn thông tin chính thống có trích dẫn khác. 

ðiều 8. Nguyên tắc phát thanh 

1. Chỉ phát những nội dung thuộc phạm vi và nguồn thông tin ñược quy ñịnh 
tại ðiều 6, ðiều 7 Quy chế này. ðối với chương trình do ñài cấp xã sản xuất, biên tập, 
phát thanh phải ñược lãnh ñạo Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt. 

2. Chỉ phát ca khúc cách mạng, ca ngợi ðảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, 
ñất nước, ca khúc về tỉnh, huyện, xã, lồng ghép trong các chương trình tuyên truyền 
chính trị và trong phần nhạc hiệu chương trình. 

3. Không sản xuất, phát thanh chương trình quảng cáo trên ñài cấp xã trừ 
trường hợp tiếp sóng trực tiếp từ ðài Tiếng nói Việt Nam, ðài phát thanh và truyền 
hình tỉnh, ðài truyền thanh cấp huyện. 

4. ðối với các ñơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu thông tin trên 
ñài cấp xã, chỉ ñược phát thông tin trong các trường hợp cụ thể sau:  

a) Trường mầm non, tiểu học và các trường phổ thông ñóng trên ñịa bàn (bao 
gồm trường công lập và ngoài công lập) thông báo tuyển sinh các lớp ñầu cấp. 

b) Doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và các doanh nghiệp 
khác hoạt ñộng trên ñịa bàn xã, thị trấn thông báo tuyển dụng lao ñộng. Thông báo 
tuyển dụng chỉ ñược nêu vị trí, số lượng, yêu cầu, tên và ñịa chỉ doanh nghiệp tuyển dụng; 
không ñược nêu các thông tin khác về doanh nghiệp; không giới thiệu về sản phẩm, 
dịch vụ, hàng hóa của doanh nghiệp. 
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c) Thông báo của tổ chức, ñơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tham gia các hoạt 
ñộng phát triển kinh tế, phúc lợi xã hội tại ñịa phương; thông báo nhân ñạo, từ thiện.  

Thông báo ngắn gọn, ñược viết dưới dạng tin, cung cấp thông tin chính, không 
lợi dụng thông báo ñể thực hiện quảng cáo, quảng bá cho tổ chức, doanh nghiệp, cá 
nhân. Thông tin phải ñược Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt và chịu trách 
nhiệm về nội dung. 

5. Nội dung chương trình phát thanh do ñài cấp xã sản xuất và phát thanh phải 
ñược ghi vào Sổ nhật ký ñài hàng ngày, phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát 
của cơ quan quản lý có thẩm quyền. Nội dung tin thông báo phải ñược biên tập lại 
ngắn gọn, dễ hiểu, nếu có từ ngữ nước ngoài thì phải dịch và giải thích bằng tiếng Việt. 

6. ðảm bảo thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về truyền dẫn, phát sóng phát 
thanh, tần số vô tuyến ñiện và an toàn thông tin. 

7. Nội dung phát thanh, chương trình phát thanh phải ñược biên tập lại ñể ñăng tải 
lên trang thông tin ñiện tử cấp xã. 

8. Không ñăng, phát những thông tin bị nghiêm cấm tại ðiều 9 Luật Báo chí 
năm 2016. 

ðiều 9. Quy ñịnh về loa, cụm loa phát thanh của ñài cấp xã 

1. Cụm loa phát thanh của ñài cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí, sắp xếp, 
ñảm bảo nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền ñến nhân dân trên ñịa bàn, tránh các vị trí: 
Gần trường học, bệnh viện, cơ quan nước ngoài, khu vực người nước ngoài sinh sống, 
khu nhà cao tầng.  

2. Chủ tịch UBND cấp xã quyết ñịnh số lượng cụm loa phát thanh trên ñịa bàn xã. 
Tại ñịa bàn giáp ranh, các phường, xã, thị trấn phải trao ñổi thống nhất về vị trí cụm loa, 
thời gian phát thanh ñể không chồng lấn nội dung khi phát.  

3. Số lượng loa tại mỗi cụm loa do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết ñịnh căn cứ 
vào tình hình thực tế và bảo ñảm quy ñịnh sau: 

a) ðối với ñài truyền thanh phường thuộc thành phố Huế: mỗi cụm loa có từ 1 
ñến 2 loa. 

b) ðối với ñài truyền thanh xã, phường, thị trấn thuộc các huyện và thị xã: mỗi 
cụm loa có từ 1 ñến 4 loa. 

4. Ủy ban nhân dân cấp xã có phương án chủ ñộng cấp ñiện cho hệ thống loa 
truyền thanh và phương án dự phòng khi mất ñiện. 

5. Loa truyền thanh và các thiết bị kỹ thuật của ñài cấp xã phải bảo ñảm tiêu 
chuẩn chất lượng theo quy ñịnh của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

6. Số lượng loa, cụm loa, mật ñộ loa/cụm loa phát thanh của ñài cấp xã ñược 
quản lý thống nhất từ Tỉnh ñến cơ sở. Việc tăng số lượng loa, cụm loa so với hiện 
trạng ban ñầu phải có ý kiến thống nhất giữa UBND cấp huyện và Sở Thông tin và 
Truyền thông. 
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ðiều 10. Thời gian, thời lượng phát thanh 
ðài cấp xã phát theo khung thời gian và thời lượng cố ñịnh, trừ trường hợp 

thông báo khẩn cấp, ñột xuất và các ñợt thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị. 
Căn cứ ñiều kiện thực tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện quy ñịnh chung cho ñịa bàn 
hoặc giao Ủy ban nhân dân cấp xã chủ ñộng quy ñịnh cho phù hợp, bảo ñảm yêu cầu sau: 

1. ðịa bàn thành phố Huế: ðài truyền thanh phường chỉ phát thông tin liên 
quan ñến dân cư trên ñịa bàn, phát thanh tối ña 2 lần/ngày (01 lần buổi sáng, 01 lần 
buổi chiều), tối ña 15 phút/lần, tối ña 5 ngày/tuần (thứ 7 và chủ nhật chỉ phát khi có 
trường hợp khẩn cấp, ñột xuất hoặc các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chính trị 
theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban 
nhân dân thành phố Huế và các cơ quan có thẩm quyền). 

2. ðịa bàn các huyện và thị xã: ðài cấp xã phát thanh tối ña 2 lần/ngày (sáng, 
chiều), tối ña 45 phút/lần bao gồm cả thời gian tiếp sóng ñài cấp trên, 7 ngày/tuần 
(tối ña 30 phút/lần ñối với ngày thứ 7 và chủ nhật); Chú trọng tăng thời lượng nội dung 
thông tin tại cơ sở, ñảm bảo tối thiểu 3 chương trình tự sản xuất/01 tuần. 

3. Trong thời gian kỷ niệm các ngày lễ lớn, kỳ bầu cử, ứng phó với thiên tai, lũ lụt, 
các nhiệm vụ khẩn cấp, ñột xuất, ñài cấp xã thông tin, tuyên truyền theo hướng dẫn của 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện, 
Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai cấp Tỉnh, Ban chỉ huy 
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp. 

Chương IV 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CHẾ ðỘ CHÍNH SÁCH  
ðỐI VỚI BAN BIÊN TẬP ðÀI CẤP XÃ 

ðiều 11. Ban Biên tập ñài cấp xã 

1. Thành lập Ban biên tập ðài cấp xã 
a) Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm thành lập Ban biên tập ñài cấp xã, 

bao gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban, nhân viên ñài cấp xã và cộng tác viên. Ban 
biên tập ñài cấp xã là những người hoạt ñộng kiêm nhiệm (trừ nhân viên ñài cấp xã) ở 
xã, phường, thị trấn ñược giao nhiệm vụ tổ chức hoạt ñộng của ñài cấp xã. Nhân viên 
ñài cấp xã là người phụ trách Nhà văn hóa - ðài truyền thanh hoạt ñộng không 
chuyên trách ở cấp xã.  

b) Xây dựng và ban hành quy chế hoạt ñộng của Ban biên tập ñài cấp xã, trong ñó 
phân công nhiệm vụ cụ thể và nguyên tắc hoạt ñộng của Ban biên tập. 

2. Trưởng ban biên tập ñài cấp xã: 
a) Do Chủ tịch, hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp tiếp nhận 

và kiêm nhiệm. Trưởng ban biên tập là người có phẩm chất chính trị, ñạo ñức và 
ý thức kỷ luật, trách nhiệm với công việc ñược giao; có kiến thức, kinh nghiệm trong 
hoạt ñộng thông tin, tuyên truyền, viết bài, biên tập, phát thanh; nắm rõ quy trình, 
kỹ thuật vận hành máy móc, thiết bị của ñài; có ñủ sức khỏe ñể thực hiện nhiệm vụ. 
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b) Chỉ ñạo, ñiều hành, quản lý, phụ trách chung hoạt ñộng sản xuất, phát sóng và 
thời gian tiếp sóng của ðài Truyền thanh cấp xã và chịu trách nhiệm trước Ủy ban 
nhân dân cấp xã về toàn bộ hoạt ñộng của ðài Truyền thanh cấp xã. 

c) Phê duyệt nội dung thông tin ñối với các chương trình của ñịa phương trước 
khi phát trên sóng ðài Truyền thanh cấp xã; ký xác nhận bản thảo nội dung thông tin 
ñã kiểm duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin ñó. 

d) Phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực cho nhân viên của ðài Truyền 
thanh cấp xã. 

ñ) Chủ trì tổ chức các cuộc họp ít nhất 3 tháng 1 lần ñể ñánh giá hoạt ñộng của 
ñài và triển khai các nội dung tuyên truyền trong thời gian tiếp theo. 

e) ðề xuất khen thưởng, kỷ luật ñối với các cá nhân trong ðài Truyền thanh 
cấp xã theo quy ñịnh của pháp luật. 

g) ðược hưởng các chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh của pháp luật (nếu có). 

3. Phó Trưởng ban biên tập ñài cấp xã 

a) Do công chức văn hóa - xã hội cấp xã kiêm nhiệm có nhiệm vụ tham mưu, 
ñề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ðài Truyền 
thanh cấp xã và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng ban biên tập 
về các nhiệm vụ ñược giao. 

b) Chủ trì biên tập, dàn dựng chương trình, thực hiện phát sóng tin, bài, thông báo 
ñã qua kiểm duyệt. 

c) Chủ trì tham mưu thực hiện kinh phí chi hoạt ñộng thường xuyên của ðài 
Truyền thanh cấp xã. 

d) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp xã củng cố nâng cấp, phát triển hệ thống 
truyền thanh cơ sở; xây dựng và phát triển lực lượng cộng tác viên nhằm nâng cao 
chất lượng hoạt ñộng của ðài Truyền thanh cấp xã. 

e) Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội dung và ký duyệt ñối với các chương trình 
của ñịa phương trước khi phát trên sóng ðài Truyền thanh cấp xã khi ñược Trưởng ban 
biên tập ủy quyền. 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban biên tập phân công. ðược hưởng 
các chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh của pháp luật (nếu có). 

4.  Nhân viên ñài cấp xã - Thành viên ban biên tập  

a) Nhân viên ñài cấp xã là người có ñạo ñức và ý thức kỷ luật, trách nhiệm với 
công việc ñược giao; có kiến thức, kỹ năng về viết bài, biên tập, phát thanh; nắm rõ 
quy trình, kỹ thuật vận hành máy móc, thiết bị của ñài; có ñủ sức khỏe ñể thực hiện 
nhiệm vụ. 
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b) Viết, biên tập, dàn dựng nội dung các chương trình, trình lãnh ñạo Ủy ban 
nhân dân cấp xã phê duyệt trước khi phát. Thực hiện tiếp âm, tiếp sóng của ñài cấp 
trên theo quy ñịnh. Ghi Sổ nhật ký ñài hàng ngày, báo cáo tình hình hoạt ñộng của 
ñài với cơ quan có thẩm quyền. 

c) Quản lý tài sản của ñài, kiểm tra và ñề xuất sửa chữa hệ thống loa, cụm loa, 
ñường dây loa, bảo ñảm kỹ thuật vận hành máy móc, thiết bị thuộc hệ thống ðài 
Truyền thanh cấp xã. Lập biên bản báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã và Trưởng ban 
biên tập khi máy móc, thiết bị của ñài truyền thanh cấp xã gặp sự cố kỹ thuật không 
thể tự sửa chữa. 

d) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt ñộng chuyên môn nghiệp vụ 
và kỹ thuật của trạm truyền thanh thôn, xóm, khu phố, tổ dân phố trên ñịa bàn cấp xã. 

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban biên tập phân công. ðược 
hưởng các chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh của pháp luật (nếu có). 

5. Cộng tác viên của ðài Truyền thanh cấp xã: 

a) Viết và cộng tác tin, bài với ðài cấp xã và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 
Truyền thông cấp huyện. 

b) Tham gia biên tập nội dung chương trình truyền thanh và các thông báo do 
ðài Truyền thanh cấp xã tự sản xuất. 

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban biên tập phân công 

ðiều 12. Chế ñộ, chính sách 

1. Ban biên tập ñài cấp xã ñược hưởng các chế ñộ phụ cấp theo quy ñịnh hiện hành. 

2. Nhân viên ñài cấp xã ñược hưởng chế ñộ phụ cấp và bảo hiểm theo quy ñịnh 
hiện hành. 

3. Ban biên tập và nhân viên ñài cấp xã ñược tham gia lớp ñào tạo, bồi dưỡng 
kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ; ñược hưởng chế ñộ như cán bộ, công chức cấp 
xã khi ñược cử ñi ñào tạo, bồi dưỡng. 

4. Cán bộ, công chức cấp xã nếu kiêm nhiệm Ban biên tập ñài cấp xã ñược 
hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy ñịnh. 

5. Các chế ñộ, chính sách của Ban biên tập và nhân viên ðài cấp xã ñược thực hiện 
theo quy ñịnh tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2020 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Quy ñịnh chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp 
kiêm nhiệm ñối với người hoạt ñộng không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt ñộng 
của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người 
trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 
Quyết ñịnh số 23/2017/Qð-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017 Quy ñịnh về chế ñộ 
nhuận bút, thù lao ñối với các tác phẩm ñược ñăng tải và phát sóng trên các trang 
thông tin ñiện tử, trang thông tin ñiện tử tổng hợp, ñài truyền thanh - truyền hình cấp 
huyện trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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ðiều 13. Kinh phí hoạt ñộng 

1. Kinh phí hoạt ñộng của ñài cấp xã bao gồm: phụ cấp cho ban biên tập; kinh phí 
xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị 
của ñài; nhuận bút (nếu có). 

2. Các chương trình phát thanh do ban biên tập ñài cấp xã tự sản xuất ñược 
hưởng kinh phí nhuận bút và thù lao áp dụng thực hiện theo quy ñịnh về chi nhuận bút, 
chi thù lao ñối với tác phẩm ñăng trên các Trang thông tin ñiện tử, Trang thông tin 
ñiện tử tổng hợp ñược quy ñịnh tại ðiều 6 và ðiều 7, Chương II, Quyết ñịnh số 
23/2017/Qð-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017 Quy ñịnh về chế ñộ nhuận bút, thù lao 
ñối với các tác phẩm ñược ñăng tải và phát sóng trên các trang thông tin ñiện tử, trang 
thông tin ñiện tử tổng hợp, ñài truyền thanh - truyền hình cấp huyện trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. Căn cứ vào ñiều kiện thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
quyết ñịnh mức Hệ số giá trị tin bài, nhưng không ñược vượt quá Khung hệ số tin bài 
theo quy ñịnh. 

3. Nguồn kinh phí chi cho hoạt ñộng của ðài cấp xã do cấp có thẩm quyền 
quyết ñịnh hàng năm. Hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thể thực hiện 
phương thức ñặt hàng sản xuất các chương trình phát thanh phục vụ mục ñích tuyên 
truyền, thông tin thời sự các hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh. 

4. Kinh phí xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng và mua sắm cơ sở 
vật chất, trang thiết bị cho ñài cấp xã do ngân sách cấp xã bảo ñảm, khuyến khích huy 
ñộng xã hội hóa. Trường hợp kinh phí ñầu tư lớn, vượt quá khả năng cân ñối của 
ngân sách cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện 
xem xét, hỗ trợ theo quy ñịnh. 

5. Việc lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí hoạt ñộng của 
ðài Truyền thanh cấp xã ñược thực hiện theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước 
và chế ñộ kế toán hiện hành. 

Chương V 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ 

ðiều 14. Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về hoạt ñộng 
truyền thanh cơ sở (bao gồm ñài cấp huyện và ñài cấp xã). 

2. Chủ trì xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, tổ chức thực hiện 
ñề án, kế hoạch, chính sách ñối với hoạt ñộng truyền thanh cơ sở theo quy ñịnh của 
pháp luật; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt ñộng truyền thanh cơ sở. 

3. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan phổ biến pháp luật, hướng dẫn 
chuyên môn, nghiệp vụ, ñào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho người làm truyền thanh cơ sở. 
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4. Tổ chức cung cấp và quản lý nội dung thông tin cho hệ thống truyền thanh 
cơ sở trên toàn tỉnh, tập trung vào các nội dung: tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, 
giáo dục truyền thống cách mạng và các nội dung khác theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị. 

5. Hướng dẫn thực hiện và thống nhất quản lý hệ thống dữ liệu tổng hợp về 
hoạt ñộng truyền thanh cơ sở, bao gồm: số lượng loa, cụm loa, người làm truyền thanh 
cơ sở và các thông tin có liên quan phục vụ công tác quản lý nhà nước trên ñịa bàn tỉnh. 

6. Thực hiện chế ñộ thông tin, báo cáo, thống kê về hoạt ñộng truyền thanh cơ sở 
theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; ñịnh kỳ hoặc ñột xuất cung cấp 
thông tin, báo cáo, thống kê cho Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

7. Phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan tổ chức ñánh giá, 
khen thưởng và ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành 
tích trong hoạt ñộng truyền thanh cơ sở. 

8. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt 
ñộng truyền thanh cơ sở theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 15. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Bố trí kinh phí ñảm bảo hoạt ñộng hàng năm của ñài cấp xã. 

2. Chỉ ñạo UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ñơn vị chuyên môn 
cấp huyện quản lý toàn diện hoạt ñộng của ñài cấp xã về: nhân sự, hoạt ñộng, nội 
dung thông tin trên ñài cấp xã, ñào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình ñộ chuyên môn, 
nghiệp vụ. 

3. Tổ chức thực hiện ñề án, kế hoạch, chính sách ñối với hoạt ñộng của ñài cấp xã 
theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp 
luật, chính sách ñối với ñài cấp xã; phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt ñộng của ñài 
cấp xã tại ñịa phương. 

5. Tổ chức cung cấp và quản lý nội dung thông tin cho hệ thống ñài cấp xã trên 
ñịa bàn, tập trung vào các nội dung: phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện nhiệm vụ 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng cấp huyện. 

6. Thực hiện chế ñộ thông tin, báo cáo, thống kê về hoạt ñộng của ñài cấp xã 
tại ñịa phương theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông; ñịnh kỳ hoặc ñột 
xuất cung cấp thông tin, báo cáo, thống kê cho Sở Thông tin và Truyền thông ñể tổng 
hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ ñộng xây 
dựng dữ liệu tổng hợp về hoạt ñộng của ñài cấp xã, phục vụ công tác quản lý nhà 
nước tại ñịa phương. 

7. Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt ñộng truyền thanh cấp xã 
theo thẩm quyền. 
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8. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt 
ñộng của ñài cấp xã theo thẩm quyền. 

ðiều 16. Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Tổ chức thực hiện ñề án, kế hoạch, chính sách ñối với hoạt ñộng của ñài cấp 
xã theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

2. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, 
chính sách ñối với ñài cấp xã; phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt ñộng của ñài cấp xã 
tại ñịa phương. 

3. Quản lý trực tiếp hoạt ñộng của ñài cấp xã và chịu trách nhiệm trước Ủy ban 
nhân dân cấp huyện về hoạt ñộng của ñài. Tổ chức cung cấp và quản lý nội dung 
thông tin của ñài cấp xã. ðảm bảo nhân lực, kinh phí, ñiều kiện về cơ sở vật chất và 
trang thiết bị ñể duy trì hoạt ñộng của ñài cấp xã trên ñịa bàn. 

4. Thường xuyên kiểm tra, ñánh giá thực trạng trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở 
vật chất, nhân sự của ñài bảo ñảm hoạt ñộng truyền thanh trên ñịa bàn; lắng nghe ý kiến 
nhân dân, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý những bất cập, 
kiến nghị của nhân dân về hệ thống truyền thanh trên ñịa bàn. 

5. Thực hiện chế ñộ thông tin, báo cáo, thống kê về hoạt ñộng của ñài cấp xã 
theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân cấp huyện; 
ñịnh kỳ hoặc ñột xuất cung cấp thông tin, báo cáo, thống kê cho Ủy ban nhân dân cấp 
huyện ñể tổng hợp, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông. 

Chương VI 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

ðiều 17. Khen thưởng, xử lý vi phạm 

1. Tổ chức, cá nhân chấp hành tốt các quy ñịnh của Quy chế này ñược cấp có 
thẩm quyền khen thưởng theo quy ñịnh. 

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế này tùy theo tính chất, mức ñộ bị xử lý 
theo quy ñịnh. 

ðiều 18. ðiều khoản thi hành 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, ñơn vị 
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) xem xét, ñiều chỉnh, 
bổ sung cho phù hợp./. 

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

 
Nguyễn Thanh Bình 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 
 
 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                             ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số: 19/NQ-HðND                           Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 4 năm 2021            
   

NGHỊ QUYẾT 
Về việc cho ý kiến kế hoạch nguồn vốn ñầu tư công  

trung hạn giai ñoạn 2021 - 2025 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 15 

 

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

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

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

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

Căn cứ Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HðND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến dự kiến danh mục kế hoạch ñầu tư công trung hạn 
giai ñoạn 2021 - 2025 tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 3376/TTr-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch ñầu tư công trung hạn 
giai ñoạn 2016 - 2020 và kế hoạch nguồn vốn ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021 - 2025; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 ðiều 1. Thông qua danh mục dự án chuyển tiếp thuộc kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020 sang kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021 - 2025. 

(Chi tiết tại phụ lục ñính kèm) 

ðiều 2. Thống nhất kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021 - 2025 bao 
gồm nguồn vốn ñầu tư và danh mục các dự án ñã phê duyệt chủ trương ñầu tư. 

(Chi tiết tại phụ lục ñính kèm) 
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ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan ñể báo cáo 
Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Tài chính thẩm ñịnh theo quy ñịnh của Luật ðầu tư công. 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 15 thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2021./.  

 
 CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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      HỘI ðỒNG NHÂN DÂN                                                                                                                                                              Biểu số 1 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                                                            
  
 

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN ðẦU TƯ GIAI ðOẠN 2021-2025 
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
ðVT: triệu ñồng 

Số 
TT 

Chỉ tiêu 
Số thông báo của 

Bộ KHðT Gð 
2021-2025 

ðề xuất 
Tăng/giảm so với 

số Bộ KHðT 
giao 

Ghi chú 

1 2 3 4 5=4-3 6 
  TỔNG SỐ 20.508.383 30.565.462 10.057.079   
            
  Tr. ñó: Vốn ñầu tư do ngân sách tỉnh quản lý         
           (Vốn cân ñối ngân sách ñịa phương)         
A Vốn ngân sách ðịa phương 12.521.300 17.446.379 4.925.079   
1 ðầu tư từ nguồn thu sử dụng ñất 8.443.682 10.600.000 2.156.318   

  Tr.ñó: - Chi ñầu tư phát triển cấp tỉnh   5.300.000   

Bao gồm thu tiền sử 
dụng ñất từ bán các trụ 
sở cơ quan, ñơn vị nhà 
nước. 

            - Chi ñầu tư phát triển cấp huyện   5.300.000     
            - Dự phòng 10%         
2 Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước 2.679.923 2.800.000 120.077   
   - Chi cân ñối phần ngân sách tỉnh   2.177.000     
  Chi cho các ngành lĩnh vực (*)    1.306.200     
   Trong ñó dành nguồn chi trả nợ   96.000 96.000   
  Bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện   870.800     
   -  Phân cấp ngân sách theo Luật Ngân sách 2015   623.000 623.000   
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Số 
TT 

Chỉ tiêu 
Số thông báo của 

Bộ KHðT Gð 
2021-2025 

ðề xuất 
Tăng/giảm so với 

số Bộ KHðT 
giao 

Ghi chú 

1 2 3 4 5=4-3 6 

3 ðầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.165.395 600.000 -565.395 

Trường hợp ñược Bộ 
Tài chính cho phép phát 
hành xổ số kiến thiết 02 
kỳ/tuần 

4 Các khoản thu phí, lệ phí ñể lại cho ñầu tư   1.100.000 1.100.000 Thu từ nguồn phí tham 
quan di tích 

5 Vốn bán nhà, thuê ñất thuộc sở hữu nhà nước     0 ðã tính vào nguồn thu 
tiền sử dụng ñất ở trên 

6 Nguồn vượt thu ñể lại cho ñầu tư   786.817 786.817   

7 
Nguồn thu hợp pháp khác ñể lại cho ñầu tư theo 
quy dịnh của pháp luật     0   

8 ðầu tư từ nguồn bội chi ngân sách ñịa phương 232.300 1.559.562 1.327.262 

Bao gồm: Khoản vay 
lại của ñịa phương từ 
phần vốn kết dư  Dự án 
Cải thiện môi trường 
nước thành phố Huế áp 
dụng theo cơ chế ñịa 
phương vay lại 50% 
tổng vốn vay ODA, vay 
ưu ñãi (tương ñương 
708 tỷ ñồng). 

B Vốn ngân sách Trung Ương 5.755.583 10.887.583 5.132.000   
1 Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia.         

 - 
Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và 
an sinh xã hội         

 - Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới         

 - 
Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội 
vùng ñồng bào DTTS&MN         
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Số 
TT 

Chỉ tiêu 
Số thông báo của 

Bộ KHðT Gð 
2021-2025 

ðề xuất 
Tăng/giảm so với 

số Bộ KHðT 
giao 

Ghi chú 

1 2 3 4 5=4-3 6 
2 Hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Qð 22/Qð-TTg         

3 
Hỗ trợ ñồng bào dân tộc miền núi theo Qð số 
2085/Qð-TTg         

4 Vốn bổ sung có mục tiêu cho dịa phương 3.775.583 4.687.583 912.000   
  Bổ sung ñầu tư         
  Thu hồi các khoản ứng trước         

5 
ðầu tư các dự án kết nối, có tác ñộng liên vùng 
có ý nghĩa thúc ñẩy phát triển KT-XH nhanh, bền 
vững. 

1.980.000 6.200.000 4.220.000   

6 
Vốn bổ sung từ dự phòng chung kế hoạch ñầu tư 
công trung hạn giai ñoạn 2016-2020         

C Vốn trái phiếu Chính phủ         

D 
Vốn nước ngoài (ñã bao gồm phần vốn nước ngoài 
giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước) 2.231.500 2.231.500 0   

 - Vốn nước ngoài (ODA)          

 - 
Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính 
trong nước(chương trình mục tiêu ứng phó với 
biến ñổi khí hậu và tăng trường xanh) 
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  HỘI ðỒNG NHÂN DÂN                                                                                                                                                                         Biểu số 2 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                                                            
  

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP DỰ KIẾN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH TRUNG HẠN GIAI ðOẠN 2021-2025 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh quản lý 

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
  

ðVT: triệu ñồng 

Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Nhu cầu chuyển tiếp sang giai ñoạn 

2021-2025 
Dự kiến bố trí 

 giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð PD dự án; 

ngày/tháng/năm 
Tổng mức 

ñầu tư 

Tổng số nhu 
cầu chuyển 

tiếp 

Trong ñó: 

Tổng số 

Trong ñó: 

Thực hiện 
dự án 

Bố trí 
ñể hoàn 

ứng 
NSTW 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (12)=(13)+(14) (13)=(7)-(9) (14) 
  

(15) 

 
TỔNG CỘNG 

   
12.937.012 5.336.304 4.655.811 680.493 4.604.000 2.084.000 

 
                

I Công nghiệp -TTCN và 
làng nghề 

     21.530 9.071 9.071 - 8.000 -   

1 ðường phân luồng công nhân 
ra vào Khu công nghiệp Phú Bài, 
thị xã Hương Thủy 

H.Thủy 2016-2020 197 ngày 
24/10/2018 

8.000 2.205 2.205  2.000    

2 ðường trục chính trong KCN 
Phong ðiền vào khu chức 
năng chế biến cát 

P.ðiền  2016-2020 29 ngày 
15/3/2019 
 33 ngày 

21/3/2019 

13.530 6.866 6.866  6.000    

II Nông nghiệp, Hạ tầng NT 
   

122.341 18.340 12.140 6.200 16.900 - 
 

1 Dự án phát triển nông thôn 
tổng hợp các tỉnh miền Trung 
Pha 2 

Tỉnh  2014-2018 1251/Qð-BNN-
HTQT ngày 

6/6/2014 

29.316 5.060 60 5.000 5.000  ðã 
ứng 
NSðP 
5 tỷ 
ñồng 

2 Xử lý triệt ñể ô nhiễm môi 
trường do rác thải sinh hoạt 
tại các khu vực trọng ñiểm 
trên ñịa bàn tỉnh  

Tỉnh 2016-2020 2564 ngày 
30/10/2017 

85.790 9.500 9.500  8.500    
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Nhu cầu chuyển tiếp sang giai ñoạn 

2021-2025 
Dự kiến bố trí 

 giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð PD dự án; 

ngày/tháng/năm 
Tổng mức 

ñầu tư 

Tổng số nhu 
cầu chuyển 

tiếp 

Trong ñó: 

Tổng số 

Trong ñó: 

Thực hiện 
dự án 

Bố trí 
ñể hoàn 

ứng 
NSTW 

3 Dự án Thích ứng và chống 
chịu với biến ñổi khí hậu tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Qð, PV, 
PL 

 2018-2020 656 ngày 
26/3/2018 

7.235 3.780 2.580 1.200 3.400  ðã 
ứng 
NSðP 
1,2 tỷ 
ñồng 

III Lâm nghiệp 
   

681.494 64.420 58.698 5.722 57.970 - 
 

1 Dự án Phục hồi và quản lý 
bền vững rừng phòng hộ 
(JICA 2) 

Huyện 2012-2021 1325 ngày 
25/7/2012 
2813 ngày 
02/12/2017 

19.969 3.000 3.000  2.700    

2 Dự án ñầu tư Bảo vệ và Phát 
triển rừng vùng ven biển và 
ñầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế 

P.ð, Q.ð 
P.V, P.L 

và  
H.Trà 

 2015-2020 1690 ngày 
29/8/2015 

110.536 22.898 19.898 3.000 20.600  ðã ứng 
NSðP 
3 tỷ 
ñồng 

3 Tăng cường quản lý ñất ñai 
và cơ sở dữ liệu ñất ñai thực 
hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Tỉnh  2017-2020 

1369 ngày 
21/6/2018 

99.649 12.522 9.800 2.722 11.270  ðã ứng 
NSðP 
2,722 
tỷ ñồng 

4 Dự án ñầu tư rừng mưa nhiệt 
ñới 

Tỉnh  2015-2019 2263 ngày 
30/10/2014 
1993 ngày 
2/10/2015 

7.771 1.000 1.000  900    

5 Dự án hiện ñại hóa ngành 
Lâm nghiệp và tăng cường 
tính chống chịu vùng ven 
biển (FMCR) 

Tỉnh  2018-2023 1968 ngày 
20/12/2018 

443.569 25.000 25.000  22.500    

V Thủy lợi 
 

  
 

1.714.031 878.024 837.457 40.567 405.863 178.000   

1 Nâng cấp liên hồ vùng cát 
ðập Bao - ðồng Bào - Thủy 
Lập - Nam Giản  huyện 
Quảng ðiền 

Q.ðiền  2013-2014 925 ngày 
29/4/2011 

16.161 12.000  12.000 12.000  ðã ứng 
NSTW 
12 tỷ 
ñồng 
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Nhu cầu chuyển tiếp sang giai ñoạn 

2021-2025 
Dự kiến bố trí 

 giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð PD dự án; 

ngày/tháng/năm 
Tổng mức 

ñầu tư 

Tổng số nhu 
cầu chuyển 

tiếp 

Trong ñó: 

Tổng số 

Trong ñó: 

Thực hiện 
dự án 

Bố trí 
ñể hoàn 

ứng 
NSTW 

2 Kè chống sạt lở bờ sông 
Hương ñoạn qua phường 
Hương Hồ, xã Hương Thọ, 
thị xã Hương Trà và xã Thủy 
Bằng, thị xã Hương Thủy 

H-H.Trà  2014-2018 1831 ngày 
11/9/2014 
2545 ngày 
30/10/2017 

82.810 3.100 3.100  2.790  

3 Nâng cấp liên hồ vùng cát 
Giàng - Nãi - Ba Làng - 
Lương Mai - Lung, huyện 
Phong ðiền 

P.ðiền  2013-2014 921 ngày 
29/4/2011 

14.870 12.000  12.000 12.000  ðã ứng 
NSTW 
12 tỷ 
ñồng 

4 Nâng cấp Hồ Chứa Hoà Mỹ P.ðiền  2013-2014 924 ngày 
29/4/2011 

15.621 5.000  5.000 5.000  ðã ứng 
NSTW 
5 tỷ 
ñồng 

5 Nâng cấp Hồ Truồi P.Lộc  2013-2014 927 ngày 
29/4/2011 

16.558 6.000  6.000 6.000  ðã ứng 
NSTW 
6 tỷ 
ñồng 

6 Hệ thống kênh cấp 2 trạm 
bơm Thâm ðiền 

Q.ðiền  2016-2020 2371 ngày 
29/10/2015 
1970 ngày 
4/8/2020 

6.614 2.841 2.841  2.550  

7 Nâng cấp sửa chữa ñập Kênh, 
xã Lộc Trì 

P.Lộc  2016-2020 2246 ngày 
31/10/2011 
2542 ngày 
31/10/2018 

9.803 3.290 3.290  2.960  

8 Kè chống sạt lở bờ sông 
Nong, huyện Phú Lộc 

P.Lộc  2016-2020 2435 ngày 
30/10/2015 
935 ngày 
12/4/2019 

31.581 2.907 2.907  2.616    

9 Hệ thống tưới Thanh Lam - 
Phú ða, huyện Phú Vang 

P.Vang  2016-2020 2439 ngày 
30/10/2015 
642 ngày 
21/3/2018 

32.670 7.648 4.748 2.900 6.800  ðã ứng 
NSðP 
2,9 tỷ 
ñồng 
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Nhu cầu chuyển tiếp sang giai ñoạn 

2021-2025 
Dự kiến bố trí 

 giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð PD dự án; 

ngày/tháng/năm 
Tổng mức 

ñầu tư 

Tổng số nhu 
cầu chuyển 

tiếp 

Trong ñó: 

Tổng số 

Trong ñó: 

Thực hiện 
dự án 

Bố trí 
ñể hoàn 

ứng 
NSTW 

10 Kè chống sạt lở bờ sông Tả 
Trạch ñoạn từ cầu Khe Tre 
ñến trung tâm Y tế huyện 
Nam ðông 

N.ðông 2016-2020 2467 ngày 
29/10/2018 

14.580 9.930 9.930  8.900  

11 Nâng cấp mở rộng kết hợp 
nạo vét gia cố bờ hói Hàng 
Tổng, huyện Quảng ðiền 

Q.ðiền 2016-2020 2600 ngày 
28/10/2016 

38.079 10.850 10.850  9.700    

12 Nạo vét và xây dựng Kè hói 
ðốc Sơ-An Hòa 

Huế 2016-2020 2462 ngày 
29/10/2016 

48.635 30.528 30.528  27.400    

13 Sửa chữa, nâng cấp hồ Thọ 
Sơn, xã Hương Xuân 

H.Trà 2016-2020 2486 ngày 
27/10/2017 

31.700 12.506 12.506  11.200    

14 Hệ thống ñê nội ñồng kết hợp 
giao thông Phong Bình-Phong 
Chương-ðiền Hòa-ðiền Lộc 

P.ðiền 2016-2020 2197 ngày 
28/10/2014 

680 ngày 20/4/2018 

17.425 700 700  600  

15 Kè chống sạt lở sông Bồ ñoạn 
qua các xã Phong An, Phong 
Sơn thuộc huyện Phong ðiền 
và các phường Hương Văn, 
Tứ Hạ, Hương Xuân và 
Hương Toàn thuộc thị xã 
Hương Trà 

P.ð-
H.Trà 

2017-2020 2828 ngày 
31/12/2014 
2464 ngày 
24/10/2017 

81.906 3.900 3.900  3.500  

16 Kè chống sạt lở bờ biển khu 
vực xã Quảng Công, huyện 
Quảng ðiền 

Q.ðiền 2016-2020 2457 ngày 
30/10/2015 

274.633 3.500 3.500  3.100  

17 Nâng cấp ñê kết hợp giao 
thông ñê Nho Lâm-Nghĩa lộ 
ñoạn qua xã Quảng Phú và 
Quảng Thọ. 

Q.ðiền 2014-2015 2190 ngày 
20/9/2016 

36.342 6.112 6.112  5.500  

18 Sửa chữa nâng cấp ñê ðông 
Phá Tam Giang ñoạn qua xã 
ðiền Hòa - ðiền Hải 

P.ðiền 2016-2020 2590 ngày 
27/10/2016 

45.003 15.000 15.000  13.500  

19 Xử lý khẩn cấp khắc phục xói 
lở bờ biển Hải Dương. 

H.Trà 2020-2021  150.000 125.000 125.000  4.000 4.000 
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Nhu cầu chuyển tiếp sang giai ñoạn 

2021-2025 
Dự kiến bố trí 

 giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð PD dự án; 

ngày/tháng/năm 
Tổng mức 

ñầu tư 

Tổng số nhu 
cầu chuyển 

tiếp 

Trong ñó: 

Tổng số 

Trong ñó: 

Thực hiện 
dự án 

Bố trí 
ñể hoàn 

ứng 
NSTW 

20 Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ 
biển ñoạn Phú Hải - Phú 
Diên, huyện Phú Vang 

P.Vang 2020-2021  190.000 187.500 187.500  4.000 4.000 

21 Kè chống sạt lở khẩn cấp 
ñoạn Thuận An-Tư Hiền 

PV-PL  2018-2020 2452 ngày 
29/10/2018 

300.149 99.410 99.410  70.000 70.000  (gñ 1: 
200,739 
tỷ ñ)\ 

22 Sửa chữa, nâng cấp ñập La Ỷ, 
huyện Phú Vang 

P.Vang  2019-2022 2503 ngày 
30/10/2018 

47.167 33.381 33.381  30.000  

23 Nâng cấp các công trình thủy 
lợi huyện A Lưới 

A.Lưới 2019-2021 2351 ngày 
20/10/2018 

19.156 14.500 14.500  13.000  

24 Kè chống sạt lở bờ sông Bồ 
ñoạn qua thôn Hạ Lang, xã 
Quảng Phú 

Q.ðiền 2019-2020 2511 ngày 
30/10/2018 

8.000 1.970 1.970  1.700    

25 Nạo vét và gia cố tuyến tiêu 
thoát lũ hói Cồn Bài xã 
Quảng An 

Q.ðiền  2020-2021 2507 ngày 
30/10/2018 

13.000 7.275 7.275  6.500    

26 Sửa chữa, nâng cấp ñập Khe 
Mang, thị trấn Phong ðiền 

P.ðiền  2020-2021 2712 ngày 
30/10/2019 

10.000 8.924 8.924  8.000    

27 Kè chống sạt lở các ñoạn 
xung yếu thuộc hệ thống sông 
Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Huế, 
H.Trà, 

H.Thủy,
P.Vang 

2019-2020 1563 ngày 
30/6/2020 

90.000 215.851 215.851  100.000 100.000 PD giai 
ñoạn 1 
là 90 tỷ 

28 Nâng cấp sửa chữa các công 
trình trạm bơm chống hạn 
Tây Nam Hương Trà, thị xã 
Hương Trà 

H.Trà  2020-2021 2488 ngày 
30/10/2018 

14.673 7.474 7.474  6.700    

29 Tăng cường khả năng chống 
chịu với những tác ñộng của 
biến ñối khí hậu cho các cộng 
ñồng dễ bị tổn thương ven 
biển do Quỹ khí hậu xanh 
viện trợ không hoàn lại thông 
qua Chương trình Phát triển 
Liên hiệp quốc 

tỉnh 2018-2020 935 ngày 
03/5/2018 2963 
ngày 20/12/2018 

8.332 5.332 3.208 2.124 4.700  ðã ứng 
NSðP 
2,124 
tỷ ñồng 
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Nhu cầu chuyển tiếp sang giai ñoạn 

2021-2025 
Dự kiến bố trí 

 giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð PD dự án; 

ngày/tháng/năm 
Tổng mức 

ñầu tư 

Tổng số nhu 
cầu chuyển 

tiếp 

Trong ñó: 

Tổng số 

Trong ñó: 

Thực hiện 
dự án 

Bố trí 
ñể hoàn 

ứng 
NSTW 

30 Vận hành hồ chứa trong tình 
huống khẩn cấp và quản lý lũ 
hiệu quả bằng hệ thống thông 
tin quản lý thiên tai toàn diện 
do Chính phủ Nhật Bản tài 
trợ 

Tỉnh 2018-2020 2160 ngày 
30/5/2017 

5.340 1.543 1.000 543 1.300  ðã ứng 
NSðP 
543 
triệu 
ñồng 

31 Nâng cấp, sửa chữa trạm bơm 
Phong Sơn, ðông Vinh, 
Chương-Bình, Vinh Phú 
thuộc huyện Quảng ðiền, 
Phong ðiền 

Qð-Pð  2016-2020 2408 ngày 
17/10/2017 

43.223 22.052 22.052  19.847  

VI Giao thông  
 

  
 

2.761.142 1.052.336 969.547 82.789 1.007.913 734.000   

1 ðường nối từ ñường Phạm 
Văn ðồng ñến ñường Thủy 
Dương - Thuận An 

Huế  2012-2014 2375 ngày 
04/11/2016 
1025 ngày 
15/5/2018 

125.793 10.000  10.000 10.000  ðã ứng 
NSðP 
10 tỷ 
ñồng 

2 ðường cứu hộ cứu nạn Thủy 
Phù - Vinh Thanh 

H.Th-PV  2012-2020 1352 ngày 
24/7/2010; 
1273 ngày 
13/6/2017 

155.806 21.833  21.833 21.833  ðã ứng 
NSTW 
21,833 
tỷ ñồng 

3 ðường cứu hộ cứu nạn thị 
trấn Phong ðiền - ðiền Lộc 
(giai ñoạn 1) 

P.ðiền 2012-2020 1330 ngày 
10/7/2015 
1938 ngày 
25/8/2017 
157 ngày 

19/01/2018 
504 ngày 

21/02/2020 

671.998 300.000 299.000 1000 300.000 300.000 ðã ứng 
NSTW 
1 tỷ 
ñồng 

4 ðường cứu hộ cứu nạn phía 
Tây phá Tam Giang - Cầu Hai 
(giai ñoạn 1) 

P.Vang 2010-2012  84.500 500  500 450  ðã ứng 
NSTW 
500 
triệu 
ñồng 
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Nhu cầu chuyển tiếp sang giai ñoạn 

2021-2025 
Dự kiến bố trí 

 giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð PD dự án; 

ngày/tháng/năm 
Tổng mức 

ñầu tư 

Tổng số nhu 
cầu chuyển 

tiếp 

Trong ñó: 

Tổng số 

Trong ñó: 

Thực hiện 
dự án 

Bố trí 
ñể hoàn 

ứng 
NSTW 

5 ðường cứu hộ cứu nạn 
Hương Quảng 

Q.ðiền 2010-2012  90.320 1.500  1.500 1.500  ðã ứng 
NSTW 
1,5 tỷ 
ñồng 

6 ðường mặt cắt 36m, nối từ 
ñường Nguyễn Lộ Trạch ñến 
ñường ra sông Phát Lát nối 
dài 

Huế  2016-2020 1890 ngày 
18/9/2015 

42.402 12.698 12.698  11.400    

7 Mở rộng ñường trục chính 
trung tâm xã Thượng Nhật, 
huyện Nam ðông 

N.ðông  2016-2020 2469 ngày 
29/10/2018 

8.978 700 700  630    

8 ðường và cầu liên thôn Bình 
An-Thuận Hoá, huyện Phú 
Lộc 

P.Lộc 2016-2017 1696 ngày 
31/8/2015 
1233 ngày 
25/5/2020 

15.599 2.565 2.565  2.300    

9 ðường liên xã Phú Hồ-Phú 
Lương, huyện Phú Vang 

P.Vang  2016-2020 2591 ngày 
31/10/2017 

6.690 1.600 1.600  1.400    

10 Mở rộng ðường tỉnh 9 qua 
thị trấn Phong ðiền ñoạn từ 
QL1A ñi Nhà máy xi măng 
ðồng Lâm  

P.ðiền 2016-2020 2140 ngày 
13/9/2016 

24.000 2.388 2.388  2.100    

11 Cầu Vân Dương, phường 
Xuân Phú, TP Huế 

TP Huế 2016-2020 2687 ngày 
31/10/2016 

12.372 4.800 4.800  4.300    

12 ðường vào khu sản xuất Cha Lai, 
xã Thượng Nhật (giai ñoạn 3) 

N.ðông 2016-2020 2501 ngày 
27/10/2017 

6.599 1.000 1.000  900   

13 ðường 19/5 (ñoạn từ QL1A 
ñến cầu Ông Ân), thị xã 
Hương Trà 

H.Trà  2016-2020 2458 ngày 
14/10/2016 

24.754 12.474 12.474  11.200    

14 Nâng cấp mở rộng ñường từ 
Tứ Hạ ñến trung tâm phường 
Hương Vân (ñoạn từ ñường 
Trần Hữu ðộ ñến ñường Trần 
Trung Lập), thị xã Hương Trà. 

H.Trà 2015-2016 2555 ngày 
17/10/2019 

16.400 11.882 11.882  10.000    
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Nhu cầu chuyển tiếp sang giai ñoạn 

2021-2025 
Dự kiến bố trí 

 giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð PD dự án; 

ngày/tháng/năm 
Tổng mức 

ñầu tư 

Tổng số nhu 
cầu chuyển 

tiếp 

Trong ñó: 

Tổng số 

Trong ñó: 

Thực hiện 
dự án 

Bố trí 
ñể hoàn 

ứng 
NSTW 

15 ðường, vỉa hè trong khu ñô 
thị Thị trấn Phong ðiền 
(ñường Chu Cẩm Phong, 
ðường Văn Lang và ñường 
nối TL16 với ñường Văn Lang) 

P.ðiền  2016-2020 2252 ngày 
27/9/2016 
1646 ngày 
8/7/2020 

19.432 3.000 3.000  2.700    

16 ðường ðào Tấn nối dài (ñoạn 
từ ñường Phan Bội Châu ñến 
ñường ðiện Biên Phủ) 

Huế 2008-2010 2324 ngày 
18/10/2018 

36.484 4.000 4.000  3.600    

17 ðường Chợ Mai - Tân Mỹ, 
huyện Phú Vang 

P.Vang  2016-2020 2495 ngày 
19/10/2016 

195.821 93.616 93.616  93.000 93.000   

18 ðường phía Tây phá Tam 
Giang - Cầu Hai (ñoạn Phú 
Mỹ-Phú ða) 

P.Vang  2019-2022 2562 ngày 
26/10/2016 

105.000 500  500 500  ðã ứng 
NSðP 
500 triệu 
ñồng 

19 ðường Phú Mỹ - Thuận An, 
huyện Phú Vang 

P.Vang  2016-2020 2601 ngày 
28/10/2016 
2356 ngày 
11/10/2017 

344.985 200.831 200.831  200.000 200.000   

20 ðường nối từ Quốc lộ 1A vào 
vườn quốc gia Bạch Mã, 
huyện Phú Lộc 

P.Lộc 2015-2020 2353 ngày 
04/10/2016 

82.731 24.400 24.400  21.000 21.000   

21 Dự án Cầu bắc qua sông Lợi 
Nông (nối từ ñường 26m khu 
nhà ở An ðông sang ñường 
100 khu A, Khu ñô thị mới 
An Vân Dương) 

Huế 2016-2020 2568 ngày 
26/10/2016 
2496 ngày 
25/9/2020 

100.085 68.230 68.000 230 61.000  ðã ứng 
NSðP 
230 
triệu 
ñồng 

22 ðường phía ðông ñầm Lập An P.Lộc  2016-2020 132 ngày 19/6/2017 
104 ngày 15/5/2018 
112 ngày 22/5/2018 

172.580 59.338 59.338  50.000 50.000   

23 ðường trục chính Khu ñô thị 
Chân Mây 

P.Lộc  2016-2020 204 ngày 
30/10/2018 

104.987 71.716 71.716  70.000 70.000   
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Nhu cầu chuyển tiếp sang giai ñoạn 

2021-2025 
Dự kiến bố trí 

 giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð PD dự án; 

ngày/tháng/năm 
Tổng mức 

ñầu tư 

Tổng số nhu 
cầu chuyển 

tiếp 

Trong ñó: 

Tổng số 

Trong ñó: 

Thực hiện 
dự án 

Bố trí 
ñể hoàn 

ứng 
NSTW 

24 ðường giao thông tổ dân phố 
Thanh Lam và tổ dân phố 
ðức Thái, thị trấn Phú ða, 
huyện Phú Vang 

P.Vang 2016-2020 2510 ngày 
30/10/2018 

4.700 1.200 1.200  1.000    

25 Nâng cấp, mở rộng ñường 
Nguyễn Chí Thanh (ñoạn từ 
cầu Niêm Phò ñến thị trấn 
Sịa) huyện Quảng ðiền 

Q.ðiền 2015-2017 1804 ngày 
11/8/2017 

29.997 7.500 7500  6.700  

26 Chỉnh trang ðường Võ Văn Kiệt 
(ñoạn từ ñường Minh Mạng 
ñến cầu vượt Thủy Dương) 

Huế. 
H.Thủy 

2016-2020 1697 ngày 
31/7/2017 
426 ngày 

12/02/2020 

33.500 4.800 4.800  4.300  

27 ðường mặt cắt 36m và ñường 
mặt cắt 19,5 của Khu phức 
hợp thủy Vân giai ñoạn 1, 
khu B ðô thị mới An Vân 
Dương theo hình thức hợp 
ñồng BT 

Huế 2 năm  36.657 226  226 200  ðã ứng 
NSðP 
226 triệu 
ñồng 

28 Nâng cấp, mở rộng ñường 
Phùng Quán, thị xã Hương 
Thủy 

H.Thuỷ  2018-2020 2323 ngày 
18/10/2018 

25.000 11.154 11.154  10.000  

29 ðường vào nhà máy chế biến 
cát, bột thạch anh ít sắt chất 
lượng cao huyện Phong ðiền 

P.ðiền  2019-2020 418 ngày 
19/02/2019 

33.992 4.000 4.000  3.600    

30 Dự án hoàn trả tuyến ñường 
12B (Long Hồ) ñoạn KM8+00 
ñến Km8+570, thị xã Hương 
Trà 

H.Trà  2019-2020 3077 ngày 
02/2/2019 

7.346 4.966 4.966  4.400    

31 Mặt ñường, thoát nước, vỉa hè 
ñường Ăm Mật huyện A Lưới. 

A.Lưới  2016-2020  6.700 3.985 3.985  3.500    
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
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dựng 
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Quyết ñịnh ñầu tư 
Nhu cầu chuyển tiếp sang giai ñoạn 

2021-2025 
Dự kiến bố trí 

 giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð PD dự án; 

ngày/tháng/năm 
Tổng mức 

ñầu tư 

Tổng số nhu 
cầu chuyển 

tiếp 

Trong ñó: 

Tổng số 

Trong ñó: 

Thực hiện 
dự án 

Bố trí 
ñể hoàn 

ứng 
NSTW 

32 Nâng cấp, mở rộng ñường Hà Nội, 
thành phố Huế 

Huế 2021-2025 2682 ngày 
22/10/2020 

134.934 104.934 57.934 47.000 94.400  ðã ứng 
NSðP 
47 tỷ 
ñồng 

VII Công trình công cộng 
 

  
 

3.326.468 1.435.776 993.024 442.752 1.308.593 -   

1 Hầng tầng KT khu nhà biệt 
thự trục ñường QL IA-Lăng 
Tự ðức 

H.H.Thủy  2008-2013 499 ngày 
12/02/2007 
1604 ngày 
17/7/2017 

42.117 8.400 7.400 1.000 7.500  ðã ứng 
NSðP 
1 tỷ 
ñồng 

2 Hạ tầng kỹ thuật khu tái ñịnh 
cư TðC1 thuộc khu A ñô thị 
mới An Vân Dương 

Huế  2011-2012 625 ngày 
13/8/2011 
1478 ngày 
5/7/2018 

35.510 7.500 7.500  7.000    

3 Nghĩa trang nhân dân phía 
Nam mới, xã thủy Phù 

H.Thủy 2011-2012 1133 ngày 
14/6/2013 

38.085 4.500 4.500  4.000    

4 ðịnh cư và cải thiện cuộc 
sống dân vạn ñò thành phố 
Huế 

Huế  2005-2013 2786 ngày 
13/8/2014 

248.636 97.996  97.996 88.000  ðã ứng 
NSTW 
97,996 
tỷ ñồng 

5 DA cải thiện  môi trường 
nước thành phố Huế  

Huế  2008-2020 483 ngày 
25/2/2008 
1653 ngày 
12/8/2014 

659.983 164.500 140.000 24.500 148.000  ðã ứng 
NSðP 
24,5 tỷ 
ñồng 

6 Hạ tầng kỹ thuật khu tái ñịnh 
cư TðC2 - ñô thị mới  
An Vân Dương 

Huế  2015-2017 1932 ngày 
30/9/2014 
1700 ngày 
01/8/2018 

87.477 12.963 7.000 5.963 11.600  ðã ứng 
NSðP 
5,963 
tỷ ñồng 

7 Nghĩa trang nhân dân xã Phú 
Diên 

P.Vang  2016-2020 2710 ngày 
30/10/2019 

17.030 11.694 11.694  10.500    

8 Hạ tầng mở rộng nghĩa trang 
nhân dân Trường ðồng, thị 
trấn Lăng Cô (giai ñoạn 1) 

P.Lộc  2020-2022 2714 ngày 
30/10/2019 

39.972 32.000 32.000  28.800    
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chú Số Qð PD dự án; 

ngày/tháng/năm 
Tổng mức 

ñầu tư 

Tổng số nhu 
cầu chuyển 

tiếp 

Trong ñó: 

Tổng số 

Trong ñó: 

Thực hiện 
dự án 

Bố trí 
ñể hoàn 

ứng 
NSTW 

9 Hạ tầng kỹ thuật khu ñịnh cư 
Bàu Vá, giai ñoạn 4 

Huế  2016-2020 2643 ngày 
29/10/2016 
204 ngày 

24/01/2019 

69.935 13.872 9.872 4.000 12.400  ðã ứng 
NSðP 
4 tỷ 
ñồng 

10 HT kỹ thuật khu tái ñịnh cư 
Hương Sơ, giai ñoạn 4 

Huế  2016-2020 2498 ngày 
30/10/2015 
314 ngày 
15/2/2017 

114.411 29.139 29.139  26.200    

11 Chỉnh trang một phần khu ñất 
CTR4 thuộc khu A-ðô thị 
mới An Vân Dương 

Huế  2016-2020 2089 ngày 
12/10/2015 

25.723 1.850 1.850  1.600    

12 Hạ tầng kỹ thuật khu Tð4 
thuộc khu B- An Vân Dương. 

H.Thủy  2016-2020 2151 ngày 
19/10/2015 

38.173 4.500 4.500  4.000    

13 Hạ tầng khu Tð5 thuộc khu 
B - An Vân Dương (bao gồm 
tuyến ñường 36m nối từ 
ñường 100m Khu B vào Khu 
Tð5) 

H.Thủy 2016-2020 1501 ngày 
03/7/2017 
1132 ngày 
8/5/2020 

27.637 14.637 6.137 8.500 13.000  ðã ứng 
NSðP 
8,5 tỷ 
ñồng 

14 Dự án HTKT khu TðC Thủy 
Thanh giai ñoạn 3. 

H.Thủy  2016-2020 2497 ngày 
30/10/2015 

99.429 11.700  11.700 11.700  ðã ứng 
NSðP 
11,7 tỷ 
ñồng 

15 Dự án HTKT khu TðC Thủy 
Dương giai ñoạn 3. 

H.Thủy  2016-2020 2496 ngày 
30/10/2015 
3042 ngày 
29/11/2019 

95.386 3.200 3.000 200 2.800  ðã ứng 
NSðP 
200 
triệu 
ñồng 

16 Kênh thoát nước nối từ hói 
Vạn Vạn ra sông Lợi Nông 
và HTKT khu ñất xen ghép 
phục vụ tái ñịnh cư 

Huế 2016-2020 2495 ngày 
30/10/2015 

16.488 2.200 2.200  1.900  
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ñầu tư 
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Tổng số 

Trong ñó: 

Thực hiện 
dự án 

Bố trí 
ñể hoàn 

ứng 
NSTW 

17 Dự án cải tạo bãi chôn lấp số 2 
Thủy Phương 

H.Thủy 2017-2020 2383 ngày 
14/10/2017 
2803 ngày 
01/12/2017 

38.448 34.948 22.948 12.000 31.400  ðã ứng 
NSðP 
12 tỷ 
ñồng 

18 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
phía Bắc Hương Sơ (khu vực 3) 

Huế 2019-2020 545 ngày 
27/02/2020 

120.134 71.693  71.693 71.693  ðã ứng 
NSðP 
71,693 
tỷ ñồng 

19 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
phía Bắc Hương Sơ (khu vực 4) 

Huế 2019-2020 546 ngày 
27/02/2020 

130.699 5.400  5.400 5.400  ðã ứng 
NSðP 
5,4 tỷ 
ñồng 

20 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
phía Bắc Hương Sơ (khu vực 5) 

Huế 2019-2020 821 ngày 26/3/2020 
1752 ngày 
17/7/2020 

115.239 46.000 46.000  41.000    

21 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
phía Bắc Hương Sơ (khu vực 6) 

Huế 2019-2020 767 ngày 
23/3/2020 

127.371 49.000 49.000  44.000    

22 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
phía Bắc Hương Sơ (khu vực 7) 

Huế 2019-2020 768 ngày 
23/3/2020 

119.972 77.000 52.000 25.000 69.300  ðã ứng 
NSðP 
25 tỷ 
ñồng 

23 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
phía Bắc Hương Sơ (khu vực 8) 

Huế 2019-2020 1544 ngày 
26/6/2020 

104.388 90.000 39.000 51.000 81.000  ðã ứng 
NSðP 
51 tỷ 
ñồng 

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

Huế   125.600 125.600 125.200 400 113.000  ðã ứng 
NSðP 
400 
triệu 
ñồng 
bố trí 
CBðT 
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chú Số Qð PD dự án; 
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Tổng mức 

ñầu tư 

Tổng số nhu 
cầu chuyển 

tiếp 

Trong ñó: 

Tổng số 

Trong ñó: 

Thực hiện 
dự án 

Bố trí 
ñể hoàn 

ứng 
NSTW 

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

Huế   137.000 137.000 136.600 400 123.000  ðã ứng 
NSðP 
400 triệu 
ñồng 
bố trí 
CBðT 

26 Trường MN Hương Sơ (gñ1), 
TP Huế 

Huế 2019-2020 151 ngày 
14/01/2019 

20.964 5.000 5.000  4.500    

27 Bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh 
cư công trình Mở rộng Cảng 
hàng không quốc tế Phú Bài 

H.Thủy 2019-2020 2459 ngày 
29/10/2018 
2055 ngày 
24/8/2019 

125.615 84.000  84.000 84.000  ðã ứng 
NSðP 
84 tỷ 
ñồng 

28 Hạ tầng kỹ thuật khu tái ñịnh 
cư Tân Tô, xã Thủy Tân 

H.Thủy 2019-2020 2494 ngày 
10/10/2019 

43.190 40.000 10.000 30.000 36.000  ðã ứng 
NSðP 
30 tỷ 
ñồng 

29 Hạ tầng kỹ thuật khu nghĩa 
trang xã Thủy Phù (giai ñoạn 1) 

H.Thủy 2019-2020 2521 ngày 
30/10/2018 
112 ngày 

13/01/2019 

10.519 9.000  9.000 9.000  ðã ứng 
NSðP 
9 tỷ 
ñồng 

30 Doanh trại ðại ñội 594 Phòng 
không 

H.Thủy 219-2020 955 ngày 
20/4/2019 

23.878 7.000 7.000  6.300    

31 Doanh trại ðại ñội 17 Công 
binh 

H.Thủy 219-2020 1362 ngày 
5/6/2019 

25.935 8.000 8.000  7.200    

32 Xử lý triệt ñể ô nhiễm môi 
trường do rác thải sinh hoạt 
trên ñịa bàn thành phố Huế và 
vùng phụ cận 

TP Huế 2020-2022 56 ngày 
05/6/2020 

73.477 25.000 25.000  22.500  

33 Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng 
du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng 
toàn diện khu vực tiểu vùng 
Mê Công mở rộng-giai ñoạn 
2, dự án thành phần tỉnh TTH 

Tỉnh 2018-2020 2389 ngày 
25/10/2018 

36.238 26.674 26.674  24.000  
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TT 

Danh mục dự án 
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ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Nhu cầu chuyển tiếp sang giai ñoạn 

2021-2025 
Dự kiến bố trí 

 giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð PD dự án; 

ngày/tháng/năm 
Tổng mức 

ñầu tư 

Tổng số nhu 
cầu chuyển 

tiếp 

Trong ñó: 

Tổng số 

Trong ñó: 

Thực hiện 
dự án 

Bố trí 
ñể hoàn 

ứng 
NSTW 

34 Dự án "Chương trình phát 
triển các ñô thị loại II (các ñô 
thị xanh)-tiểu dự án Thừa 
Thiên Huế 

Huế -
H.Thủy 

 2016-2020 894 ngày 
29/4/2016 
100 ngày 

09/01/2020 

263.809 172.310 172.310  155.000    

35 Dự án xây dựng cầu dân sinh 
và quản lý tài sản ñường ñịa 
phương (LRAMP) 

Tỉnh 2017-2020 622 ngày 
02/3/2016 

28.000 1.500 1.500  1.300    

VIII Cấp nước:   
 

134.857 98.714 68.714 30.000 87.900 - 
 

1 Các dự án cấp nước nông 
thôn giai ñoạn 2016-2020 
tỉnh TTH 

Tỉnh 2016-2020  134.857 98.714 68.714 30.000 87.900  

- Tuyến ống truyền tải nước 
sạch D225 HDPE L=3,6km 
từ Tỉnh lộ 4 về trạm TCðA 
ðiền Môn. 

P.ðiền 2017-2020 1812 ngày 
16/8/2018 
1187 ngày 
15/5/2019 

5.295 4.766 1.466 3.300 4.200  ðã ứng 
NSðP 
3,3 tỷ 
ñồng 

- HTCN nối mạng Xã Hồng Thái, 
Huyện A Lưới 

A.Lưới 2017-2020 133 ngày 
17/01/2018 
1143 ngày 
10/5/2019 

1.932 1.739 1.116 623 1.500  ðã ứng 
NSðP 
623 
triệu 
ñồng 

- HTCN nối mạng Xã Hương 
Nguyên, Huyện A Lưới 

A.Lưới 2017-2020 51 ngày 
09/01/2018 

5.256 4.730 1.430 3.300 4.200  ðã ứng 
NSðP 
3,3 tỷ 
ñồng 

- Nâng cấp, mở rộng HTCN 
sạch khu vực Hòa Bình 
Chương, huyện Phong ðiền 

P.ðiền 2017-2020 2363 ngày 
22/10/2018 
1139 ngày 
10/5/2019 

9.381 7.992 4.992 3.000 7.000  ðã ứng 
NSðP 
3 tỷ 
ñồng 

- Nâng cấp, mở rộng MLCN sạch 
xã ðiền Hương, ðiền Môn, 
ðiền Hòa, Phong An, Phong 
Hiền, huyện Phong ðiền. 

P.ðiền 2017-2020 2189 ngày 
04/10/2018 
1138 ngày 
10/5/2019 

6.288 5.260 3.260 2.000 4.700  ðã ứng 
NSðP 

2 tỷ 
ñồng 
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Dự kiến bố trí 

 giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð PD dự án; 
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Tổng mức 

ñầu tư 

Tổng số nhu 
cầu chuyển 
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Trong ñó: 

Tổng số 

Trong ñó: 

Thực hiện 
dự án 

Bố trí 
ñể hoàn 

ứng 
NSTW 

- Nâng cấp, mở rộng MLCN 
sạch xã Quảng Thành, Quảng 
Thái, Quảng Phước, Quảng 
Lợi, Quảng Ngạn, Quảng 
Công, Quảng Phú, Quảng 
Vinh, huyện Quảng ðiền 

Q.ðiền 2017-2020 2188 ngày 
04/10/2018 
1141 ngày 
10/5/2019 

6.528 5.313 2.813 2.500 4.700  ðã ứng 
NSðP 
2,5 tỷ 
ñồng 

- Nâng cấp, mở rộng MLCN 
sạch xã Phú Thanh, Phú Mậu, 
Phú Thuận, Phú Thượng, Phú Mỹ, 
Phú Hồ, Phú Hải, Phú Lương, 
Phú ða, huyện Phú Vang 

P.Vang 2017-2020 2191 ngày 
04/10/2018 
1142 ngày 
10/5/2019 

4.093 2.997 1.497 1.500 2.600  ðã ứng 
NSðP 
1,5 tỷ 
ñồng 

- Nâng cấp, mở rộng MLCN 
sạch xã Vinh Hà, Vinh Phú, 
Phú An, Phú Xuân, huyện 
Phú Vang 

P.Vang 2017-2020 2190 ngày 
04/10/2018 
1149 ngày 
10/5/2019 

3.581 3.083 1.583 1.500 2.700  ðã ứng 
NSðP 
1,5 tỷ 
ñồng 

- Dự án ñầu tư xây dựng 
HTCN sạch 05 xã, thị trấn 
vùng dưới huyện Nam ðông 

N.ðông 2017-2020 2489 ngày 
30/10/2018 
1136 ngày 
10/5/2019 

16.666 11.771 6.371 5.400 10.500  ðã ứng 
NSðP 
5,4 tỷ 
ñồng 

- Nâng cấp, mở rộng MLCN 
sạch xã Xuân Lộc và Thôn 
Bến Ván xã Lộc Bổn, huyện 
Phú Lộc. 

P.Lộc 2017-2020 2506 ngày 
30/10/2018 
1140 ngày 
10/5/2019 

7.745 6.497 3.197 3.300 5.800  ðã ứng 
NSðP 
3,3 tỷ 
ñồng 

- Nâng cấp, mở rộng MLCN 
sạch xã Lộc Bình, huyện Phú 
Lộc. 

P.Lộc 2017-2020 2451 ngày 
29/10/2018 

17.296 15.566 11.989 3.577 14.000  ðã ứng 
NSðP 
3,577 
tỷ ñồng 

- ðầu tư xây dựng Nhà máy 
nước sạch Thượng Long cs 
2,000m3/ngñ và mạng lưới 
tuyến ống D50-225 cấp nước 
xã Thượng Long, Thượng 
Quảng, Hương Giang 

N.ðông 2017-2020 2516 ngày 
30/10/2018 

50.796 29.000 29.000  26.000  
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Nhu cầu chuyển tiếp sang giai ñoạn 

2021-2025 
Dự kiến bố trí 

 giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð PD dự án; 

ngày/tháng/năm 
Tổng mức 

ñầu tư 

Tổng số nhu 
cầu chuyển 

tiếp 

Trong ñó: 

Tổng số 

Trong ñó: 

Thực hiện 
dự án 

Bố trí 
ñể hoàn 

ứng 
NSTW 

VIII Văn hoá và Thể thao 
   

2.791.600 1.210.005 1.205.005 5.000 1.199.300 1.172.000 
 

1 Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử 
cách mạng ðịa ñạo Khu ủy 
Trị Thiên Huế 

H.Trà 2016-2020 2522 ngày 
30/10/2018 

5.039 2.315 2.315  2.000    

2 Xây dựng các hạng mục phụ 
trợ Trung tâm văn hóa thanh 
thiếu niên huyện Nam ðông 

N.ðông 2016-2020 2679 ngày 
31/10/2016 

4.801 791 791  700    

3 Bảo tồn, Tu bổ và tôn tạo di 
tích cầu ngói Thanh Toàn 

H.Thủy 2019-2020 2491 ngày 
30/10/2018 

10.149 2.419 2.419  2.100    

4 Bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh 
cư mở rộng Trung tâm Bảo trợ 
xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế 

H.Trà 2020-2021 2727 ngày 
30/10/2019 

7.026 2.526 2.526  2.200    

5 Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật của Trung tâm tích hợp 
dữ liệu dùng chung của cơ 
quan ðảng 

Huế 2019-2020 2736 ngày 
30/10/2019 

6.265 3.222 3.222  2.900    

6 Phục hồi và tôn tạo Khu lưu 
niệm ñồng chí Tố Hữu 

Q.ðiền 2019-2020 1447 ngày 
17/6/2019 

25.000 5.000  5.000 5.000  ðã ứng 
NSðP 
5 tỷ 
ñồng 

7 Sửa chữa, nâng cấp sân vận 
ñộng Huế 

Huế 2016-2020 2506 ngày 
27/10/2017 

14.843 2.333 2.333  2.100    

c Trùng tu di tích Huế 
   

2.718.477 1.191.399 1.191.399 - 1.182.300 1.172.000 
 

1 Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn 
tạo hệ thống kinh thành Huế 
(hợp phần tu bổ, tôn tạo và 
ðB, GPMB và tái ñịnh cư) 

Huế 2016-2020 1918 ngày 
14/9/2011 
334 ngày 

01/02/2019 

2.503.192 1.102.000 1.102.000 - 1.102.000 1.102.000   

  - Hợp phần tu bổ, tôn tạo di 
tích (Mặt Nam Kinh thành và 
hạng mục Hộ thành hào) 

Huế   497.634 122.000 122.000  122.000 122.000   

  - Hợp phần Bồi thường, giải 
phóng mặt bằng 

Huế   2.005.558 980.000 980.000  980.000 980.000   
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Nhu cầu chuyển tiếp sang giai ñoạn 

2021-2025 
Dự kiến bố trí 

 giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð PD dự án; 

ngày/tháng/năm 
Tổng mức 

ñầu tư 

Tổng số nhu 
cầu chuyển 

tiếp 

Trong ñó: 

Tổng số 

Trong ñó: 

Thực hiện 
dự án 

Bố trí 
ñể hoàn 

ứng 
NSTW 

2 Phục hồi ðiện Kiến Trung - Tử 
Cấm Thành 

Huế 2016-2020 3475 ngày 
30/12/2016 

123.788 53.108 53.108  47.700 40.000 

3 Tu bổ  và phát huy giá trị 
tổng thể di tích lăng vua Gia 
Long(phần còn lại) 

H.Trà 2016-2020 2561 ngày 
26/10/2016 
1461 ngày 
18/6/2019 

91.497 36.291 36.291  32.600 30.000 

IX 
Khoa học - Công nghệ 
thông tin 

    
 

67.730 27.501 27.501 - 30.000 -   

c Dự án ðô thị thông minh      55.758 27.501 27.501 - 30.000    

1 Dự án Phát triển dịch vụ ñô thị 
thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2018-2020 

Huế 2019-2020  55.758 21.172 21.172 - 18.800    

- Nâng cấp hoàn thiện hạ tầng 
dùng chung phục vụ phát triển 
dịch vụ ñô thị thông minh   

2479 ngày 
30/10/2018 

18.000 5.900 5.900  5.300   

- Triển khai hệ thống ñảm bảo 
an toàn thông tin cho hạ tầng, 
dịch vụ ñô thị thông minh   

1480 ngày 
30/10/2018 

5.000 450 450  400   

- Xây dựng Trung tâm Giám sát, 
ñiều hành ñô thị thông minh 

2737 ngày 
30/10/2019 

6.000 2.938 2.938  2.600    

- Xây dựng hệ sinh thái Y tế 
thông minh 

  2.800 2.800  2.500    

- Xây dựng hệ sinh thái Giáo dục 
thông minh 

  2.000 2.000  1.800    

- Xây dựng hệ sinh thái Du lịch 
thông minh 

2802 ngày 
31/10/2019 

2.821 1.269 1.269  1.100    

- ðầu tư hệ thống cảm biến 
phục vụ phát triển dịch vụ ñô 
thị thông minh   

2481 ngày 
30/10/2018 

23.937 4.215 4.215  3.700   

- Nâng cấp hệ thống thông tin 
doanh nghiệp 

  1.600 1.600  1.400    
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Nhu cầu chuyển tiếp sang giai ñoạn 

2021-2025 
Dự kiến bố trí 

 giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð PD dự án; 

ngày/tháng/năm 
Tổng mức 

ñầu tư 

Tổng số nhu 
cầu chuyển 

tiếp 

Trong ñó: 

Tổng số 

Trong ñó: 

Thực hiện 
dự án 

Bố trí 
ñể hoàn 

ứng 
NSTW 

2 Dự án Hoàn thiện Chính quyền 
ñiện tử tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2018-2020 

Huế 2019-2020  11.972 6.329 6.329 - 5.600    

- Xây dựng hệ thống dự phòng 
nóng hạ tầng dùng chung tỉnh 

2413 ngày 
29/10/2018 

4.972 2.423 2.423  2.100    

- Nâng cấp Cổng dịch vụ công 
trực tuyến tỉnh TTH 

1116 ngày 
7/5/2019 

7.000 3.906 3.906  3.500    

X Y tế Xã hội 
   

108.775 33.156 32.789 367 29.767 - 
 

1 Bệnh viện phục hồi chức 
năng tỉnh TTH 

Huế  2016-2020 797 ngày 
21/4/2016 
2193 ngày 
21/9/2017 

63.000 30.531 30.531  27.400    

2 Trung tâm Kiểm nghiệm 
thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Khu E, 
AVD 

 2019-2020 2499 ngày 
29/10/2018 

39.517 367  367 367  ðã ứng 
NSðP 
367 
triệu 
ñồng 

3 Dự án Cải thiện dịch vụ  y tế 
tỉnh Thừa Thiên Huế  

Tỉnh  2018-2020 2569 ngày 
26/10/2016 

6.258 2.258 2.258  2.000    

XII Giáo dục ñào tạo 
   

267.221 72.550 65.050 7.500 65.300 - 
 

1 Trường THPT Nguyễn Huệ 
giai ñoạn 2 

Huế  2014-2015 2022 ngày 
09/10/2013 

42.580 3.000 3.000  2.700    

2 DA giáo dục THCS khu vực 
khó khăn nhất giai ñoạn 2 
(huyện Phú Vang, Phú Lộc, 
Quảng ðiền, Phong ðiền và 
TX Hương Trà) 

Huyện  2015-2016 2178 ngày 
26/6/2014 

6.456 900 900  800    

3 Trường THPT Hương Vinh 
(giai ñoạn 2) 

H.Trà  2016-2020 2021 ngày 
26/10/2010 2292 
ngày 29/10/2015 

34.747 2.800 2.800  2.500    

4 Trường THPT Tố Hữu (giai 
ñoạn 2) 

Q.ðiền  2016-2020 2296 ngày 
29/10/2015 

26.152 2.750 2.750  2.400    
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Nhu cầu chuyển tiếp sang giai ñoạn 

2021-2025 
Dự kiến bố trí 

 giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð PD dự án; 

ngày/tháng/năm 
Tổng mức 

ñầu tư 

Tổng số nhu 
cầu chuyển 

tiếp 

Trong ñó: 

Tổng số 

Trong ñó: 

Thực hiện 
dự án 

Bố trí 
ñể hoàn 

ứng 
NSTW 

5 Cải tạo, nâng cấp di tích ðịa 
ñiểm trường Quốc Học Huế 

Huế  2016-2020 2521 ngày 
28/10/2017 
337 ngày 

05/02/2018 

13.530 3.629 3.629  3.200    

6 Trường THPT Bình ðiền 
(giai ñoạn 2) 

H.Trà 2016-2020 2494 ngày 
30/10/2018 

26.667 15.839 15.839  14.000    

7 Trường THPT Hà Trung (giai 
ñoạn 2) 

P.Vang 2018-2020 2802 ngày 
30/11/2018 

5.754 5.000  5.000 5.000  ðã ứng 
NSðP 
5 tỷ 
ñồng 

8 Trường THCS Vinh Thanh P.Vang  2019-2020 2439 ngày 
29/10/2018 

5.700 2.500  2.500 2.500  ðã ứng 
NSðP 
2,5 tỷ 
ñồng 

9 Trường TH Phú Dương P.Vang 2016-2020 2440 ngày 
29/10/2018 

6.136 1.445 1.445  1.300    

10 Trường MN Bắc Sơn A.Lưới 2016-2020 2511 ngày 
30/10/2017 

11.418 4.395 4.395  3.900    

11 Trường MN Hoa Anh ðào P.Lộc 2016-2020 2561 ngày 
30/10/2017 

6.804 3.248 3.248  2.900  

12 Trường THCS Lộc Thủy P.Lộc 2016-2020 2259 ngày 
12/10/2018 

9.880 4.080 4.080  3.600  

13 Trường TH Sư Lỗ ðông P.Lộc 2016-2020 2315 ngày 
17/10/2018 

5.280 1.280 1.280  1.100  

14 Trường TH ðại Thành P.Lộc 2016-2020 2398 ngày 
26/10/2018 

4.992 992 992  900  

15 Trường THPT A Lưới giai 
ñoạn 2 

A.Lưới 2016-2020 2507 ngày 
27/10/2017 
130 ngày 

13/01/2019 

27.722 10.502 10.502  9.400    
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Nhu cầu chuyển tiếp sang giai ñoạn 

2021-2025 
Dự kiến bố trí 

 giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð PD dự án; 

ngày/tháng/năm 
Tổng mức 

ñầu tư 

Tổng số nhu 
cầu chuyển 

tiếp 

Trong ñó: 

Tổng số 

Trong ñó: 

Thực hiện 
dự án 

Bố trí 
ñể hoàn 

ứng 
NSTW 

16 Hệ thống các trường THCS 
huyện Phong ðiền (Trường 
THCS Phong Xuân, Phong 
Sơn, Nguyễn Tri Phương, 
Phong An và Phong Hiền) 

P.ðiền 2018-2020 2496 ngày 
30/10/2018 

12.000 1.000 1.000  900    

17 Trường THPT Nguyễn 
Trường Tộ (giai ñoan 1) 

Huế 2018-2020 2487 ngày 
30/10/2018 

21.403 9.190 9.190  8.200    

XIV Du lịch dịch vụ 
   

25.182 8.500 4.500 4.000 7.600 - 
 

1 Nâng cấp chợ A Lưới A.Lưới 2016-2020 2690 ngày 
31/10/2016 

15.871 3.000 3.000  2.700    

2 Chợ Bốt ðỏ A.Lưới 2016-2020 2526 ngày 
28/10/2017 
1573 ngày 
01/7/2020 

9.311 5.500 1.500 4.000 4.900  ðã ứng 
NSðP 
4 tỷ 
ñồng 

XIV Quản lý Nhà nước 
   

376.982 271.886 251.786 20.100 236.400 - 
 

1 Nâng cấp Trụ sở HðND-UBND 
xã Thượng Nhật 

N.ðông 2016-2020 2728 ngày 
30/10/2019 

3.690 2.734 2.734  2.400    

2 Trụ sở HðND và UBND xã 
Lộc ðiền 

P.Lộc 2016-2020 2497 ngày 
30/10/2018 

7.863 3.363 3.363  3.000    

3 Nhà khách Tỉnh ủy Huế    1.000 1.000  1.000 1.000  ðã ứng 
NSðP 
1 tỷ 
ñồng 
(Bố trí 
CBðT) 

4 Văn phòng làm việc một số 
cơ quan ñơn vị thuộc tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Huế  2016-2020 2547 ngày 
30/10/2017 
  1408 ngày 
10/6/2019 

364.429 264.789 245.689 19.100 230.000  ðã ứng 
NSðP 
19,1 tỷ 
ñồng 
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Nhu cầu chuyển tiếp sang giai ñoạn 

2021-2025 
Dự kiến bố trí 

 giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð PD dự án; 

ngày/tháng/năm 
Tổng mức 

ñầu tư 

Tổng số nhu 
cầu chuyển 

tiếp 

Trong ñó: 

Tổng số 

Trong ñó: 

Thực hiện 
dự án 

Bố trí 
ñể hoàn 

ứng 
NSTW 

XV An ninh Quốc phòng     
 

413.571 54.250 49.529 4.721 48.500 -   

1 DA dò tìm và xử lý bom, 
mìn, vật nổ giai ñoạn 2 ở khu 
vực 2 huyện miền núi A Lưới, 
Nam ðông và các xã vùng 
chiến khu cũ tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

Nð-AL-
Pð-HTrà -
Hthủy-PL 

 2009-2013 1290 ngày 
01/07/2009 

150.947 17.220 17.220  15.400    

2 Trụ sở Phòng cảnh sát giao 
thông ðường bộ - ðường sắt 
TTH 

Huế 2011-2012 321 ngày 
10/02/2010 
2446 ngày 
30/10/2015 

40.574 6.278 6.278  5.600    

3 Hội trường kết hợp giảng 
ñường Trường quân sự tỉnh 

H.Thủy 2016-2017 2447 ngày 
30/10/2015 

14.000 842 842  800    

4 Công trình phòng thủ CH6-02 Tỉnh  2016-2020 2490 ngày 
30/10/2015 

37.131 7.000 7.000  6.300    

5 Nâng cấp, cải tạo Sở chỉ huy 
tiền phương Bộ chỉ huy Quân 
sự tỉnh 

Huế  2016-2020 2680 ngày 
31/10/2016 

4.957 2.947 2.947  2.600    

6 ðường từ xã Hồng Trung ñến 
mốc 646, A Lưới 

A.Lưới  2016-2020 2458 ngày 
30/10/2015 
625 ngày 
30/3/2017 

123.000 10.000 10.000  9.000    

7 Nhà làm việc, hội trường 
Công an huyện P.Vang 

P.Vang 2016-2020 2504 ngày 
30/10/2018 

5.728 3.425 3.425  3.000    

8 Cải tạo, nâng cấp doanh trại 
ñồn Biên phòng Vinh Hiền 

P.Lộc 2019-2021 2448 ngày 
29/10/2018 

10.334 550 550  500    

9 Doanh trại Tiểu ñoàn huấn 
luyện cơ ñộng Bộ chỉ huy Bộ 
ñội Biên phòng tỉnh. 

H.Trà  2018-2020 2524 ngày 
28/10/2017 

26.900 5.988 1.267 4.721 5.300  ðã ứng 
NSðP 
4,721 
tỷ ñồng 
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Nhu cầu chuyển tiếp sang giai ñoạn 

2021-2025 
Dự kiến bố trí 

 giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð PD dự án; 

ngày/tháng/năm 
Tổng mức 

ñầu tư 

Tổng số nhu 
cầu chuyển 

tiếp 

Trong ñó: 

Tổng số 

Trong ñó: 

Thực hiện 
dự án 

Bố trí 
ñể hoàn 

ứng 
NSTW 

XVI Chuẩn bị ñầu tư Tỉnh   
  

3.262 - 3.262 3.262 -   

1 Vốn chuẩn bị ñầu tư cho các 
dự án khởi công mới giai 
ñoạn 2016-2020 theo quy 
ñịnh của luật ñầu tư công 
(giai ñoạn lập, thẩm ñịnh và 
Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư 
của dự án) 

      3.262  3.262 3.262  ðã ứng 
NSðP 
3,262 
tỷ ñồng 

XVII Các dự án ñã quyết toán Tỉnh     3.000  3.000 2.700  ðã ứng 
NSðP 
3 tỷ 
ñồng 

XVIII Các dự án Quy hoạch Tỉnh 
 

0 124.088 95.513 71.000 24.513 88.413 - 
 

1 QH chi tiết Khu dân cư Bắc 
Hương Sơ thuộc phường 
Hương Sơ và phường An Hòa 
(khu vực di dời dân cư Khu 
vực 1 di tích kinh thành Huế) 

Huế 2018-2019  1.000 1.000  1.000 1.000  ðã ứng 
NSðP 
1 tỷ 
ñồng 

2 Dự án lập quy hoạch tỉnh Thừa 
Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn ñến năm 2050 

Tỉnh  2019-2020  74.000 71.000 71.000  63.900    

3 QHPK xây dựng Khu du lịch 
sinh thái Bạch Mã 

P.Lộc 2020-2021 1771 ngày 
01/8/2016 

1.780 1.780  1.780 1.780  ðã ứng 
NSðP 
1,78 tỷ 
ñồng 

4 QHPK xây dựng khu vực 
Cảnh Dương 

P.Lộc 2020-2021 1390 ngày 
10/6/2019 

1.710 1.352  1.352 1.352  ðã ứng 
NSðP 
1,352 
tỷ ñồng 

5 QHPK Khu tổ hợp ñô thị 
Cảng hàng không Quốc tế 
Phú Bài 

H.Thủy 2020-2021 819 ngày 
26/3/2020 

2.198 1.730  1.730 1.730  ðã ứng 
NSðP 
1,452 
tỷ ñồng 
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Nhu cầu chuyển tiếp sang giai ñoạn 

2021-2025 
Dự kiến bố trí 

 giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð PD dự án; 

ngày/tháng/năm 
Tổng mức 

ñầu tư 

Tổng số nhu 
cầu chuyển 

tiếp 

Trong ñó: 

Tổng số 

Trong ñó: 

Thực hiện 
dự án 

Bố trí 
ñể hoàn 

ứng 
NSTW 

6 Bố trí vốn ñể thực hiện công 
tác lập ñề cương nhiệm vụ 
quy hoạch, quy hoạch phân khu 
và quy hoạch chi tiết 

    43.400 18.651 - 18.651 18.651  ðã ứng 
NSðP 
19,191 
tỷ ñồng 

- ðiều chỉnh QHC Khu công 
nghiệp Phú Bài giai ñoạn IV 

H.Thủy   721 640  640 640     

- QHPK Phú Bài 4 Gð 2  H.Thủy   1.800 420  420 420     

- QHPKXD khu vực phía Nam 
trục trung tâm khu du lịch 
Lăng Cô  

P.Lộc   1.620 621  621 621     

- QHPKXD khu du lịch sinh 
thái Bãi Chuối  

P.Lộc   1.580 650  650 650     

- Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu 
CNTT tập trung tham gia vào 
Chuỗi Công viên phần mềm 
Quang Trung 

Huế   2.500 500  500 500     

- QHPKXD Khu du lịch sinh 
thái, nghỉ dưỡng và ñô thị 
biển Vinh Xuân, Phú Vang  

P.Vang   1.430 600  600 600     

- QHPK Khu ñô thị sinh thái 
và nghỉ dưỡng ven biển tại xã 
Vinh Hải và Vinh Hiền, 
huyện Phú Lộc  

P.Lộc   1.800 100  100 100     

- QHPK dự án Khu dân cư 
phía Bắc phường An Hòa - 
Hương Sơ, thành phố Huế và 
xã Hương Vinh - Hương 
Toàn, thị xã Hương Trà  

Huế -
H.Trà 

  1.050 100  100 100     

- QHPKXD Khu tổ hợp nghỉ 
dưỡng sinh thái, bảo tàng 
thiên nhiên và sân golf, huyện 
Phong ðiền 

P.ðiền   1.780 100  100 100     
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Nhu cầu chuyển tiếp sang giai ñoạn 

2021-2025 
Dự kiến bố trí 

 giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð PD dự án; 

ngày/tháng/năm 
Tổng mức 

ñầu tư 

Tổng số nhu 
cầu chuyển 

tiếp 

Trong ñó: 

Tổng số 

Trong ñó: 

Thực hiện 
dự án 

Bố trí 
ñể hoàn 

ứng 
NSTW 

- QHCXD Khu du lịch sinh thái 
Ngũ Hồ, huyện Phong ðiền  

P.ðiền   3.820 200  200 200     

- QHPK thị trấn Thuận An, 
huyện Phú Vang  

P.Vang   1.620 650  650 650     

- QHPK Khu F-ðTM An Vân 
Dương (khu vực Tố Hữu nối dài)  

Huế -
H.Thủy 

  2.080 850  850 850     

- QHPK Khu D - ðTM An 
Vân Dương  

H.Thủy   1.620 100  100 100     

- QHPKXD Khu du lịch sinh 
thái Hồ Khe Ngang, thị xã 
Hương Trà  

H.Trà   1.790 700  700 700     

- QHPK Khu ñô thị sinh thái 
Thanh Tiên, xã Phú Mậu-Phú 
Dương-Phú Thượng, huyện 
Phú Vang  

P.Vang   1.790 100  100 100     

- QHPKXD khu phi thuế quan 
Chân Mây 

P.Lộc   1.800 1.000  1000 1.000     

- QHPK Phường Hương Chữ, 
thị xã Hương Trà  

H.Trà   1.810 100  100 100     

- Quy hoạch xây dựng vùng 
huyện Quảng ðiền ñến năm 
2030, tầm nhìn ñến năm 2050 

Q.ðiền   2622 ngày 
25/10/2019 

1.845 1.760  1.760 1.760     

- Quy hoạch phân khu ( tỷ lệ 
1/2000) Khu ñô thị ven biển 
thị trấn Thuận An, huyện Phú 
Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 

P.Vang   1556 ngày 
29/6/2020 

1.992 600  600 600     

- Quy hoạch chung huyện 
Phong ðiền, tỉnh Thừa Thiên 
Huế ñến năm 2030, tầm nhìn 
ñến năm 2045 

P.ðiền   1846 ngày 
24/7/2020 

4.992 4.900  4.900 4.900     

- ðiều chỉnh quy hoạch tuyến 
ñường ven biển tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

toàn tỉnh   800 800  800 800     
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Nhu cầu chuyển tiếp sang giai ñoạn 

2021-2025 
Dự kiến bố trí 

 giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð PD dự án; 

ngày/tháng/năm 
Tổng mức 

ñầu tư 

Tổng số nhu 
cầu chuyển 

tiếp 

Trong ñó: 

Tổng số 

Trong ñó: 

Thực hiện 
dự án 

Bố trí 
ñể hoàn 

ứng 
NSTW 

- Lập ñề cương nhiệm vụ quy 
hoạch Bảo tồn và phát huy 
giá trị quần thể di tích Cố ñô 
Huế ñến năm 2030 và tầm 
nhìn ñến năm 2045 

    500 500  500 500     

- Quy hoạch phân khu Khu vực 
Cảng Thuận An, thị trấn 
Thuận An, huyện Phú Vang 

    560 560  560 560     

- ðiều chỉnh quy hoạch chung 
thị trấn Phú Lộc 

    1.000 1.000  1.000 1.000     

- QHPKXD Khu du lịch sinh thái 
Ngũ Hồ, huyện Phong ðiền 

    100 100  100 100     

- QHCXD Khu vực ven biển từ 
thị trấn Thuận An, huyện Phú 
Vang ñến xã Vinh Hiền, 
huyện Phú Lộc 

    100 100  100 100     

- QHCXD Khu vực ven biển từ 
xã ðiền Hương, huyện Phong 
ðiền ñến xã Hải Dương, thị 
xã Hương Trà 

    100 100  100 100     

- QHPK Khu ñô thị sinh thái 
Thanh Toàn, thị xã Hương Thủy 

    100 100  100 100     

- QHPKXD Khu công nghiệp 
Tứ Hạ giai ñoạn 2 

    100 100  100 100     

- QHPK phường Thủy Biều     100 100  100 100     

- QHPK phường Phú Bài     100 100  100 100     
- QHPK phường Thủy Lương     100 100  100 100     
- Quy hoạch phân khu khu vực 

Bao Vinh 
    100 100  100 100     

- Quy hoạch phân khu phường 
Hương Vân 

    100 100  100 100     

- Quy hoạch phân khu phường 
Hương Xuân 

    100 100  100 100     
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  HỘI ðỒNG NHÂN DÂN                                                                                                                                                                  Biểu số 3 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                                                            
  

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI ðĂNG KÝ KẾ HOẠCH ðẦU TƯ CÔNG GIAI ðOẠN 2021-2025  
(ðÃ CÓ CHỦ TRƯƠNG ðẦU TƯ) 

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
  

ðVT: triệu ñồng 

Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư 
Vốn bố trí  

ñến nay Dự kiến 
Kế hoạch 

ðTC giai ñoạn  
2021-2025 

Trong ñó: 

Ghi chú Số Qð phê duyệt 
chủ trương: 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 
Tổng 

số 

Tr.ñó: 
Năm 
2020 

NSTW 
Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 

            

 TỔNG CỘNG    24.336.263 6.099.987 3.788 - 12.122.481 8.803.000  

            

            

A Các hoạt ñộng kinh tế:    17.214.967 2.844.987 3.342 - 7.573.890 5.470.000  

I Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm 
nghiệp, thủy lợi và thủy sản 

   1.843.757 293.000 - - 1.052.190 556.000  

1 Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi, 
Mộc Hàn, Phú Khê, huyện Phú 
Vang 

P.Vang 2021-2025 137/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

285.000 285.000   285.000 285.000  

2 Sửa chữa ñập ngăn mặn giữ ngọt 
Thảo Long 

P.Vang 2020-2023 88/HðND-KTNS 
ngày 28/7/2016 

68.000    68.000 68.000  

3 Nâng cấp hệ thống ñê sông Thiệu 
Hóa, huyện Phú Vang 

P.Vang 2021-2025 132/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

130.000    130.000 130.000  

4 Nâng cấp, sửa chữa tuyến Hói Hà, 
Hói Nậy, xã Phong Bình và xã 
Phong Chương, huyện Phong ðiền 

P.ðiền 2021-2025 124/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

125.000    30.000 30.000  
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư 
Vốn bố trí  

ñến nay Dự kiến 
Kế hoạch 

ðTC giai ñoạn  
2021-2025 

Trong ñó: 

Ghi chú Số Qð phê duyệt 
chủ trương: 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 
Tổng 

số 

Tr.ñó: 
Năm 
2020 

NSTW 
Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 

5 Nạo vét, nâng bờ chống tràn 2 bờ 
hói: Bến Trâu, Nịu, xã Quảng 
Thái và nạo vét ñắp bờ, gia cố mái 
kênh cách ly phía trong bờ tả hói 
Diên Hồng từ cầu Bàu Kho ñến 
cống Bầu, huyện Quảng ðiền 

Q.ðiền 2021-2025 204/Qð-UBND 
ngày 25/01/2021 

25.900    20.000   

6 Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở 
bờ biển Hải Dương 

H.Trà, 
P.Vang 

2021-2025 49/NQ-HðND  
ngày 5/6/2020 

150.000    500   

7 Cấp nước nông thôn tỉnh Thừa 
Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025 

Tỉnh 2021-2025 116/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

133.265 - - - 132.600   

 - Nâng cấp, mở rộng HTCN thị 
trấn A Lưới và các xã phụ cận 

A.Lưới 2021-2025 116/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

64.307    64.000   

 - Tuyến ống truyền tải nước sạch 
D225 HDPE L=3,4km băng phá 
Tam Giang từ xã Phú Xuân qua 
xã Phú Diên, huyện Phú Vang 

P.Vang 2021-2025 116/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

9.911    9.900   

 - Trạm TCðA Vinh Hưng, huyện 
Phú Lộc 

P.Lộc 2021-2025 116/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

15.237    15.200   

 - Nâng cấp mở rộng MLCN sạch 
xã Vinh Hưng, Lộc Bổn, Lộc Sơn, 
Vinh Hiền, Lộc Vĩnh, Vinh 
Giang, Lộc Trì, Lộc Hòa, Lộc 
Thủy huyện Phú Lộc 

P.Lộc 2021-2025 116/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

6.506    6.500   

 - Mạng lưới cấp nước thôn Phú Mậu, 
xã Hương Phú, huyện Nam ðông 

N.ðông 2021-2025 116/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

3.056    3.000   

 - Nâng cấp, mở rộng MLCN sạch 
xã Lâm ðớt, Hương Phong, huyện 
A Lưới 

A.Lưới 2021-2025 116/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

12.254    12.200   
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư 
Vốn bố trí  

ñến nay Dự kiến 
Kế hoạch 

ðTC giai ñoạn  
2021-2025 

Trong ñó: 

Ghi chú Số Qð phê duyệt 
chủ trương: 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 
Tổng 

số 

Tr.ñó: 
Năm 
2020 

NSTW 
Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 

 - Nâng cấp mở rộng MLCN sạch xã 
ðiền Hương, ðiền Môn, ðiền Lộc, 
Phong Hòa, Phong Bình, Phong 
Chương, Phong Thu, Phong An, 
Phong Hiền, Phong Xuân, Phong 
Mỹ huyện Phong ðiền 

P.ðiền 2021-2025 116/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

13.226    13.200   

 - Nâng cấp mở rộng MLCN sạch 
xã Quảng Công, Quảng Thái, 
Quảng Lợi, Quảng Phước, Quảng 
Phú, Quảng Thọ, Quảng An, 
Quảng Thành huyện Quảng ðiền 

Q.ðiền 2021-2025 116/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

5.494    5.400   

 - Nâng cấp mở rộng MLCN sạch 
xã Hương Toàn, Hương Thọ, 
Bình Thành, Bình ðiền, Hương 
Bình TX Hương Trà 

H.Trà 2021-2025 116/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

3.274    3.200   

8 Hệ thống thoát lũ Hói Ngã Tư, 
huyện Quảng ðiền 

Q.ðiền 2021-2025 125/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

49.135    49.000 43.000  

9 Nạo vét và gia cố các thủy ñạo 
sau cống thoát lũ kết hợp giao 
thông (cống An Xuân, Hà ðồ, 
Mai Dương, Bàu Làng, Bạch 
ðằng, Bàu Sau và Quán Cửa) 

Q.ðiền 2021-2025 135/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

90.000    40.000   

10 Hệ thống thủy lợi phục vụ sản 
xuất vùng Ô Thủy Châu, thị xã 
Hương Thủy 

H.Thủy 2021-2025 130/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

41.888    10.000  Cbi ñầu 
tư 

11 Kè sông Bồ qua phường Tứ Hạ, 
phường Hương Xuân, phường 
Hương Vân, thị xã Hương Trà 

H.Trà 2021-2025 3408/Qð-UBND 
ngày 31/12/2020 

37.053    37.000  Theo ñề 
xuất vốn 

khắc phục 
lụt bão 

12 Hệ thống kênh nhánh hồ Thuỷ 
Yên, huyện Phú Lộc 

P.Lộc 2021-2025 203/Qð-UBND 
ngày 25/01/2021 

21.000    21.000   
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư 
Vốn bố trí  

ñến nay Dự kiến 
Kế hoạch 

ðTC giai ñoạn  
2021-2025 

Trong ñó: 

Ghi chú Số Qð phê duyệt 
chủ trương: 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 
Tổng 

số 

Tr.ñó: 
Năm 
2020 

NSTW 
Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 

13 Hệ thống kênh thoát lũ cách ly 
Phú Lương, Diêm Tụ - Phú Gia và 
nâng cấp ñê Trường Lưu Phú ða 2,  
ñê ðại Giang ñoạn từ hói Trường 
Lưu về cầu ðại Giang, huyện Phú 
Vang 

P.Vang 2021-2025 437/Qð-UBND 
ngày 26/02/2021 

38.817    30.000   

14 Hệ thống trạm bơm tưới, tiêu 
huyện Phú Vang 

P.Vang 2021-2025 198/Qð-UBND 
ngày 25/01/2021 

29.000    29.000   

15 Hệ thống trạm bơm (Vụng Trẹn, 
xã Quảng Vinh; Xuân Tùy, Pheo, 
xã quảng An), huyện Quảng ðiền 

Q.ðiền 2021-2025 201/Qð-UBND 
ngày 25/01/2021 

18.000    9.500   

16 Tu bổ ñê ñiều thường xuyên giai 
ñoạn 2021-2025, hạng mục: ðê 
ðông Tây Ô Lâu ñoạn qua xã 
Phong Chương và xã ðiền Lộc, 
huyện Phong ðiền; ðê ðông phá 
Tam Giang ñoạn qua xã Hải 
Dương, thị xã Hương Trà và ðê 
Tây phá Tam Giang ñoạn qua xã 
Quảng Thái, huyện Quảng ðiền 

tỉnh 2021-2025 202/Qð-UBND 
ngày 25/01/2021 

25.700    -   

17 Kè chống sạt lở hai bờ sông Phù 
Bài, thị xã Hương Thủy 

H.Thủy 2021-2025 129/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

25.000    -   

18 Kè chống sạt lở sông Bồ ñoạn qua 
xã Quảng Phú, huyện Quảng ðiền 

Q.ðiền 2021-2025 200/Qð-UBND 
ngày 25/01/2021 

35.000    -  ðề xuất 
giao huyện 

 Q ðiền 
theo vốn 

khắc phục 
lụt bão 

19 Hệ thống thoát lũ khu vực xã ðiền 
Hòa-ðiền Hải, huyện Phong ðiền 

P.ðiền 2021-2025 3279/Qð-UBND 
ngày 19/12/2019 

14.000    100  Cbi ñầu 
tư 
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TT 
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xây 
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Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư 
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ðTC giai ñoạn  
2021-2025 
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Ghi chú Số Qð phê duyệt 
chủ trương: 
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Tổng 

số 

Tr.ñó: 
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NSTW 
Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 

20 Xử lý khẩn cấp sạt lở tuyến ñê 
ðông Tây Ô Lâu ñoạn qua xã 
Phong Chương và ðiền Lộc, 
huyện Phong ðiền 

P.ðiền 2021-2025 128/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

8.000 8.000   -   

21 Nạo vét, kè gia cố hói An Xuân và 
hói Kim ðôi, huyện Quảng ðiền 

Q.ðiền 2021-2025 205/Qð-UBND 
ngày 25/01/2021 

28.600    20.000   

22 Nạo vét, kè chống sạt lở sông Lợi 
Nông ñoạn qua phường Thủy 
Phương, Thủy Châu, thị xã 
Hương Thủy 

H.Thủy 2021-2025 126/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

26.000    100  Cbi ñầu 
tư 

23 Nâng cấp, sửa chữa các trạm bơm 
tiêu Hương Vinh, Hương Phong, 
Nam Thanh thuộc thị xã Hương Trà 
và Quảng Thành thuộc huyện 
Quảng ðiền 

H.Trà, 
Q.ðiền 

2021-2025 206/Qð-UBND 
ngày 25/01/2021 

28.000    28.000   

24 Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch 
ñoạn từ Trung tâm Y tế ñến Lê Nô 

N.ðông 2021-2026 127/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

14.500    14.500   

25 ðê bờ hữu sông ðại Giang ñoạn 
qua xã Thủy Tân, thị xã Hương 
Thủy 

H.Thủy 2021-2025 3274/Qð-UBND 
ngày 24/12/2020 

20.000    20.000   

26 Nạo vét gia cố các ñiểm xung yếu 
mái hói 5 xã,  hói 7 xã, thị xã 
Hương Trà 

H.Trà 2021-2025 199/Qð-UBND 
ngày 25/01/2021 

14.990    14.990   

27 Kè chống sạt lở bờ biển các ñoạn 
xung yếu 

tỉnh 2021-2025 136/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

250.000    500  Cbi ñầu 
tư 

28 Nạo vét và gia cố hai bờ hói Chợ Nang 
ñoạn từ cầu Phổ lại ñến cầu Bố 

Q.ðiền 2021-2025 133/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

50.000    500   

29 Kè chống sạt lở sông Bồ ñoạn qua 
phường Hương Văn, thị xã Hương 
Trà 

H.Trà 2021-2025 131/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

17.000    17.000   
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ðTC giai ñoạn  
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Ghi chú Số Qð phê duyệt 
chủ trương: 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 
Tổng 

số 

Tr.ñó: 
Năm 
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NSTW 
Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 

30 Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước 
Hòa Mỹ, huyện Phong ðiền 

P.ðiền 2021-2025 134/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

25.000    25.000   

31 ðiểm ñịnh cư tập trung xã 
Thượng Long 

N.ðông 2021-2025 203/Qð-UBND 
ngày 22/02/2021 

19.909    19.900   

II Giao thông 
   

12.424.564 2.551.987 3.282 - 5.163.200 4.228.000 
 

32 Tuyến ñường bộ ven biển qua tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Pð-PL 2021-2025 172/NQ-HðND 
ngày 23/12/2020 

3.496.000 -   1.700.000 1.700.000  

33 ðường Tố Hữu nối dài ñi sân bay 
Phú Bài 

H-HTh 2021-2025 174/NQ-HðND 
ngày 23/12/2020 

751.919    700.000 700.000  

34 ðường Nguyễn Hoàng và cầu 
Vượt sông Hương 

Huế 2021-2025 170/NQ-HðND 
ngày 23/12/2020 

2.050.492 2.050.492   400.000 400.000 ðề nghị 
Trung ương 

bố trí  
ñủ vốn 

35 ðường vành ñai 3 Huế 2021-2025 171/NQ-HðND 
ngày 23/12/2020 

750.760    200.000 200.000 ðề nghị 
Trung ương 

bố trí  
ñủ vốn 

36 Hệ thống ñường giao thông 
(ñường nội thị từ ñường Hồ Chí Minh 
ñi cầu Hồng Quảng giai ñoạn 2, 
nâng cấp mở rộng ñường nội thị 
Kim ðồng, ñường nội thị A Sáp 
và ñường Hồ Huấn Nghiệp) huyện 
A Lưới 

A.Lưới 2022-2023 752/Qð-UBND 
ngày 8/4/2021 

38.902    38.900 38.000  

37 ðê chắn sóng cảng Chân Mây - 
giai ñoạn 2 

P.Lộc 2021-2024 109/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

690.000    200.000 200.000 ðề nghị 
Trung ương 

bố trí  
ñủ vốn 

38 Nâng cấp mở rộng ñường tỉnh 16 
nối Tứ Hạ - Bình ðiền.(theo QH 
hệ thống ñường ngang nối ñường 
Hồ Chí Minh là ñường Bình Lợi - 
Tứ Hạ) 

H.Trà 2021-2025 176/NQ-HðND 
ngày 23/12/2020 

396.495 396.495   500  Cbi ñầu 
tư 
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Th. gian 
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Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư 
Vốn bố trí  
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Kế hoạch 

ðTC giai ñoạn  
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Tổng mức ñầu tư 
Tổng 

số 

Tr.ñó: 
Năm 
2020 

NSTW 
Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 

39 ðường phía Tây phá Tam Giang - 
Cầu Hai (ñoạn Phú Mỹ-Phú ða) 

P.Vang 2019-2022 2562 ngày 
26/10/2016 

105.000 105.000 2.054 - 100.000 100.000  

40 ðường Mỹ An - Thuận An P.Vang 2021-2025 173/NQ-HðND 
ngày 23/12/2020 

460.160  1.208 - 250.000 250.000  

41 Cầu Phú Thứ, huyện Phú Vang và 
thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

PV-HTh 2021-2025 98/NQ-HðND  
ngày 13/11/2020 

254.684    500  Cbi ñầu 
tư 

42 Hạ tầng các xã lên phường thuộc 
TX Hương Trà theo chương trình 
phát triển ñô thị của tỉnh TTH 

H.Trà 2021-2025  114.845    100.000 100.000  

43 Hạ tầng các xã lên phường theo 
ñề án mở rộng ñịa giới hành chính 
thành phố Huế: Thị xã Hương Thủy 
(xã Thủy Vân, Thủy Thanh và 
Thủy Phù) 

H.Thủy 2021-2025 ñang trình 144.368    130.000 130.000  

44 Mở rộng ñường Nguyễn Gia Thiều Huế 2021-2023 02/NQ-HðND 
ngày 26/2/2021 

165.212    150.000 150.000  

45 Mở rộng ñường Trần Phú - ðặng 
Huy Trứ 

Huế 2021-2025 ñang trình 185.000    500  Cbi ñầu 
tư 

46 ðường Lâm Hoằng nối dài, thành 
phố Huế 

Huế 2021-2025 104/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

53.147    53.000   

47 Nâng cấp ñường Phạm Văn ðồng Huế 2021-2023 ñã có NQ 245.000    -  Dự án Cải 
thiện môi 

trường 
nước 

48 Chỉnh trang ñường Khúc Lý-Mỹ 
Xuyên (tỉnh lộ 6B), huyện Phong 
ðiền 

P.ðiền 2021-2025 178/NQ-HðND 
ngày 23/12/2020 

77.304    70.000 70.000  

49 ðường trục chính khu trung tâm 
xã Phong An, huyện Phong ðiền 

P.ðiền 2021-2025 102/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

56.822    50.000 50.000  

50 ðường từ QL1A nối khu dân cư 
phía Tây thị trấn Phong ðiền 

P.ðiền 2021-2025 350/Qð-UBND 
ngày 08/02/2021 

35.000    30.000   
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NSTW 
Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 

51 Chỉnh trang khu trung tâm ðiền Lộc P.ðiền 2021-2025 101/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

35.663    30.000   

52 Nâng cấp mở rộng ñường ven 
sông Bồ ñoạn Tứ Hạ-Hương Văn-
Hương Xuân-Hương Toàn) 

H.Trà 2021-2025  120.000    120.000 120.000  

53 Nâng cấp, mở rộng ñường ven 
sông Bồ, xã Quảng Phú, huyện 
Quảng ðiền 

Q.ðiền 2021-2025 111/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

80.000    20.000 20.000  

54 ðường liên xã Quảng Vinh - Quảng Lợi 
nối tỉnh lộ 4, huyện Quảng ðiền 

Q.ðiền 2021-2025 108/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

35.000    18.000  Bố trí 
50% 

55 ðường Phước Lập-Giang ðông 
nối dài ñến ñường Vĩnh Lợi 

Q.ðiền 2016-2020 2758 ngày 
21/10/2019 

8.401  20  8.300   

56 ðường mặt cắt 19,5m ñi qua khu 
ñất xây dựng bệnh viện Sản - Nhi, 
thuộc khu E - An Vân Dương 

H.Thủy 2016-2020 2189 ngày 
20/9/2016 

7.065    7.000   

57 Hạ tầng kỹ thuật khung ñi qua khu 
ðô thị mới Mỹ Thượng (ñường 
mặt cắt 100m và ñường mặt cắt 
36m) thuộc khu C, ñô thị mới An 
Vân Dương. 

P.Vang 2016-2020 1987 ngày 
25/8/2016 

80.686    80.000   

58 ðường quy hoạch số 3 ( từ ðường 
Phía Tây thành phố Huế - QL1A) 

H.Trà 2021-2025 3403/Qð-UBND 
ngày 31/12/2020 

13.026    13.000   

59 Hệ thống ñiện chiếu sáng QL IA 
ñoạn qua huyện Phú Lộc 

P.Lộc 2021-2025 112/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

87.000    40.000   

60 Vỉa hè Quốc lộ 1A ñoạn qua thị 
xã Hương Thuỷ 

H.Thủy 2021-2025 482/Qð-UBND 
ngày 4/3/2021 

32.577    30.000   

61 Chỉnh trang vỉa hè, cây xanh trung 
tâm huyện A Lưới 

A.Lưới 2021-2025 172/Qð-UBND 
ngày 20/01/2021 

29.965    20.000   

62 Chỉnh trang vỉa hè, cây xanh trung 
tâm huyện Nam ðông 

N.ðông 2021-2025 63/Qð-UBND 
ngày 11/01/2021 

35.454    35.000   
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Tr.ñó: 
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63 Nâng cấp, mở rộng ñường Tôn 
Thất Sơn (Trưng Nữ Vương ñến 
ñường tránh Huế), thị xã Hương 
Thủy 

H.Thủy 2021-2025 100/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

30.000    30.000   

64 Nâng cấp, mở rộng ñường Hà 
Công, thị xã Hương Trà 

H.Trà 2021-2025 318/Qð-UBND 
ngày 04/02/2021 

38.727    30.000   

65 Nút giao thông ñường 2-9 và 
ñường Nguyễn Tất Thành, thị xã 
Hương Thủy 

H.Thủy 2021-2025 352/Qð-UBND 
ngày 04/02/2021 

22.959    10.000   

66 Nâng cấp, mở rộng ñường tỉnh 1 
(ñoạn từ ñường Trường Chinh về 
cầu ngói Thanh Toàn) 

H-H.Th 2021-2025 99/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

41.795    40.000   

67 ðường mặt cắt 100m nối Khu B – 
Khu C (bao gồm cả cầu) từ ñường 
mặt cắt 36m ñến ñường tỉnh 10A. 

H.Thủy 2021-2025 182/NQ-HðND 
ngày23/12/2020 

467.244    500   

68 ðường MC 100m từ khu ðô thị 
mới Mỹ Thượng ñến ñường Chợ 
Mai Tân Mỹ 

P.Vang 2021-2025 181/NQ-HðND 
ngày23/12/2020 

214.272    500   

69 Tuyến ñường khung có Mc 19,5m 
ngoài hàng rào dự án khu phức 
hợp Thủy Vân Gð1 và Gð2 (phía 
ðông ñường Mc 100m) 

H.Thủy 2021-2025 183/NQ-HðND 
ngày 23/12/2020 

42.132    20.000  Bố trí 
50% 

70 ðường mặt cắt 36m và ñường mặt 
cắt 19,5m của Khu phức hợp 
Thủy Vân giai ñoạn 1, khu B ðô thị 
mới An Vân Dương 

H.Thủy 2021-2025 79/NQ-HðND 
ngày 28/8/2020 

51.557    25.000  Bố trí 
50% 

71 Hệ thống ñường giao thông nông 
thôn, huyện Phú Vang 

P.Vang 2021-2025 03/NQ-HðND 
ngày 26/02/2021 

59.063    20.000  1269/TTr-
UBND  
ngày 

08/2/2021 
72 Hệ thống cầu và ñường giao thông, 

huyện Phú Lộc 
P.Lộc 2020-2021 110/NQ-HðND 

ngày 13/11/2020 
99.001    10.000   
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư 
Vốn bố trí  

ñến nay Dự kiến 
Kế hoạch 

ðTC giai ñoạn  
2021-2025 

Trong ñó: 

Ghi chú Số Qð phê duyệt 
chủ trương: 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 
Tổng 

số 

Tr.ñó: 
Năm 
2020 

NSTW 
Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 

73 ðường Nguyễn Cảnh Chân, thị 
trấn Phú Lộc 

P.Lộc 2020-2021 2232 ngày 
12/9/2019 

10.676    500   

74 ðường từ khu quy hoạch Tổ dân 
phố 1 ñến Trung tâm Y tế huyện 
Nam ðông 

N.ðông 2021-2026 351/Qð-UBND 
ngày 04/02/2021 

23.444    20.000   

75 Nâng cấp, mở rộng tuyến ñường 
từ trung tâm xã Thượng Lộ ñến 
làng văn hóa Cơ Tu 

N.ðông 2021-2026 319/Qð-UBND 
ngày 04/02/2021 

17.877    17.000   

76 Nâng cấp, cải tạo hệ thống cầu: 
Cầu Lợi Nông (KM2+100 ðT3), 
Cầu Như Ý (Km2+900 ðT3), Cầu 
Trung Chánh (Km3+250 ðT3), 
cầu Thanh Long ñường Huỳnh 
Thúc Kháng, Cầu An Hòa 
(K0+616 ðT4), Cầu Nam Giản 
(Km9+800 ðT11C và cầu treo 
Bình ðiền), tỉnh TTH 

Huyện 2021-2025 185/NQ-HðND 
ngày23/12/2020 

194.197    90.000  Bố trí 
50% 

77 Nâng cấp, mở rộng ñường Thuận Hóa 
nối dài 

HTh-PV 2021-2025 177/NQ-HðND 
ngày23/12/2020 

238.995    100.000  Bố trí 
50% 

78 Nâng cấp ñường Tỉnh 12B  
(Km0-Km3) 

H-HTr 2021-2025 175/NQ-HðND 
ngày 23/12/2020 

67.034    60.000   

79 ðường giao thông vành ñai phía 
ðông, xã Lộc Sơn (giai ñoạn 2) 

P.Lộc 2021-2025 220/Qð-UBND 
ngày 25/01/2021 

38.479    30.000   

80 Tuyến ñường liên khu 18,5m nối 
từ Khu HTKT Thủy Thanh giai ñoạn 
3 ñến Khu HTKT Thủy Dương 
giai ñoạn 3 

H.Thủy 2021-2023 103/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

10.951    5.000  Bố trí 
50% 

81 Tuyến ñường mặt cắt 100m nối từ 
ñường quy hoạch mặt cắt 60m ñến 
ñường quy hoạch mặt cắt 36m thuộc 
khu B ñô thị mới An Vân Dương 

H.Thủy 2021-2023 105/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

21.902    10.000  Bố trí 
50% 
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư 
Vốn bố trí  

ñến nay Dự kiến 
Kế hoạch 

ðTC giai ñoạn  
2021-2025 

Trong ñó: 

Ghi chú Số Qð phê duyệt 
chủ trương: 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 
Tổng 

số 

Tr.ñó: 
Năm 
2020 

NSTW 
Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 

82 ðường mặt cắt 31m vào khu OTT29 
và ñường mặt cắt 36m vào khu XH6 
thuộc khu E - An Vân Dương 

H.Thủy 2021-2025 107/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

74.318    30.000  Bố trí 
50% 

83 Chinh trang QLIA ñoạn qua trung 
tâm thị xã Hương Trà 

H.Trà 2021-2025 341/Qð-UBND 
ngày 08/02/2021 

23.994    20.000   

III Khu công nghiệp và khu kinh tế    1.310.035 - 60 - 586.000 586.000 
 

84 ðường trục chính kết nối Khu du 
lịch Quốc gia Lăng Cô - Cảnh 
Dương với QL1A 

P.Lộc 2021-2025 180/NQ-HðND 
ngày23/12/2020 

358.537    50.000 50.000  

85 ðường trục chính khu Công 
nghiệp kỹ thuật cao và khu ñô thị 
Chân Mây 

P.Lộc 2021-2025 179/NQ-HðND 
ngày23/12/2020 

549.363    275.000 275.000 Bố trí 
50% 

86 ðường nối khu phi thuế quan với 
khu cảng Chân Mây 

P.Lộc 2016-2020 173 ngày 
29/10/2019 

272.079  60  136.000 136.000 Bố trí 
50% 

87 ðường trục chính KCN Phú ða H.Trà 2021-2023 158/Qð-UBND 
ngày 20/01/2021 

14.997    14.000 14.000  

88 ðường trục chính trong KCN La Sơn P.Lộc 2021-2024 157/Qð-UBND 
ngày 20/01/2021 

31.379    31.000 31.000  

89 Hệ thống thu gom, Khu xử lý 
nước thải CCN An Hòa (gñoạn 1) 

Huế 2021-2025 04/NQ-HðND 
ngày 26/02/2021 

47.470    45.000 45.000  

90 Dự án ñường trục chính và hệ 
thống thoát nước kèm theo của 
CCN A Co, A Lưới 

A.Lưới 2021-2025 156/Qð-UBND 
ngày 20/01/2021 

22.366    22.000 22.000  

91 ðường trục chính CCN Hương 
Phú, Nam ðông 

N.ðông 2021-2025 320/Qð-UBND 
ngày 04/02/2021 

13.844    13.000 13.000  

IV Công nghệ thông tin 
   

490.500 - - - 115.000 
  

92 Hạ tầng khu công nghiệp kỹ thuật cao 
Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô 

P. Lộc 2021-2025 117/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

400.000    50.000   

93 Số hóa dữ liệu tỉnh Thừa Thiên Huế Huế 2021-2025  35.000    15.000   

94 Tòa nhà Trung tâm Công nghệ 
Thông tin tỉnh TTH 

Huế 2020-2023 09/NQ-HðND 
ngày 07/04/2021 

55.500    50.000   
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Danh mục dự án 
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dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư 
Vốn bố trí  

ñến nay Dự kiến 
Kế hoạch 

ðTC giai ñoạn  
2021-2025 

Trong ñó: 

Ghi chú Số Qð phê duyệt 
chủ trương: 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 
Tổng 

số 

Tr.ñó: 
Năm 
2020 

NSTW 
Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 

V Công trình công cộng tại các ñô thị    1.146.111 - - - 657.500 100.000  
95 Dự án Hạ tầng kỹ thuật ngoài 

hàng rào CNTT tập trung tham gia 
vào Chuỗi Công viên phần mềm 
Quang Trung (tuyến ñường mặt cắt 
36m phía nam của khu ñất) 

Huế 2021-2025 184/NQ-HðND 
ngày23/12/2020 

56.266    56.000   

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

Huế 2021-2023 77/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

125.600    -  Dự án 
chuyển tiếp 

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

Huế 2021-2023 78/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

137.000    -  Dự án 
chuyển tiếp 

98 Hạ tầng kỹ thuật khu vực Thủy Biều 
giai ñoạn 1 

Huế 2021-2025 115/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

138.000    130.000   

99 Nâng cấp hệ thống thoát nước thị 
trấn Khe Tre 

N.ðông 2021-2026 321/Qð-UBND 
ngày 04/02/2021 

6.577    6.500   

100 HT khu ñô thị mới Thuận An 
(GPMB, TðC, hạ tầng) 

P.Vang 2021-2025  300.000    100.000 100.000  

101 HTKT khu dân cư OTT4 thuộc 
khu E-An Vân Dương 

H.Thủy 2021-2024 05/NQ-HðND 
ngày 26/02/2021 

51.668    50.000   

102 HTKT khu dân cư OTT8, OTT9, 
khu dịch vụ DV1 và cây xanh 
CX4 thuộc khu E-An Vân Dương 

H.Thủy 2021-2024 08/NQ-HðND 
ngày 26/02/2021 

57.055    50.000   

103 HTKT khu dân cư OTT30, SN5 
và khu xen ghép tiếp giáp thuộc 
khu E-An Vân Dương 

H.Thủy 2021-2023 11/NQ-HðND 
ngày 26/02/2021 

106.240    100.000   

104 HTKT khu xen ghép CTR10 
thuộc khu E-An Vân Dương 

P.Vang 2021-2023 06/NQ-HðND 
ngày 26/02/2021 

43.268    43.000   

105 HTKT khu ñịnh cư Mỹ An P.Vang 2021-2023 07/NQ-HðND 
ngày 26/02/2021 

49.849    49.000   

106 HTKT khu TðC-02, Tð-03 thuộc 
khu B-An Vân Dương 

 2021-2023 10/NQ-HðND 
ngày 26/02/2021 

42.994    42.000   

107 HTKT khu TðC-06 thuộc khu B -
An Vân Dương 

H.Thủy 2021-2023 503/Qð-UBND 
ngày 9/3/2021 

31.594    31.000   
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chủ trương: 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 
Tổng 

số 

Tr.ñó: 
Năm 
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NSTW 
Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 

B Văn hóa, thông tin    3.302.893 3.255.000 50 - 3.302.000 3.302.000  

* Trùng tu di tích Huế    3.302.893 3.255.000 50 - 3.302.000 3.302.000  

108 Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo 
khu vực I di tích kinh thành Huế 
(giai ñoạn 2) 

Huế 2021-2025 ñã có NQ 3.105.000 3.105.000 - - 3.105.000 3.105.000  

 - Hợp phần giải phóng mặt bằng 
(giai ñoạn 2 ñề án di dời dân cư, 
GPMB khi vực 1 di tích kinh thành 
Huế): Hồ Tịnh Tâm. Hồ Học Hải, 
ðàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, 
Xiển Võ Từ, Lục bộ và hệ thống 
hồ 4 phường nội thành. 

Huế 2021-2025  1.355.000 1.355.000   1.355.000   

 - Hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích Huế 2021-2025  1.750.000 1.750.000   1.750.000   

109 Bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích 
ðiện Thái Hòa 

Huế 2021-2025 12/NQ-HðND 
ngày 26/02/2021 

150.000 150.000   150.000 150.000  

110 Bảo tồn, tu bổ  và phát huy giá trị 
tổng thể di tích lăng vua Minh Mạng 
(phần còn lại) 

H.Trà 2021-2025 2505 ngày 
30/10/2018 

47.893  50  47.000 47.000  

C Phát thanh, truyền hình, thông tấn 
   

- - - - - 
  

D Thể dục, thể thao 
   

- - - - - 
  

E Bảo vệ môi trường 
   

138.347 - - - 136.500 
  

111 Nghĩa trang nhân dân phía Bắc H.Trà 2021-2025 186/NQ-HðND 
ngày23/12/2020 

35.000    35.000   

112 Nghĩa trang nhân dân phía Nam H.Thủy 2021-2025 187/NQ-HðND 
ngày23/12/2020 

35.000    35.000   

113 DA lò ñốt rác thải sinh hoạt tại 
khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy, 
huyện Phú Lộc 

P.Lộc 2019-2020  9.899    8.500   

114 Bãi chôn lấp rác dự phòng Phú Sơn H.Thủy 2020-2021 114/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

20.000    20.000   
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115 Cải tạo bãi chôn lấp số 2 Thủy 
Phương 

H. Thủy 2021-2025 113/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

38.448    38.000 31.000  

F Y tế, dân số và gia ñình    70.000 - 367 - 70.000   

116 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - 
Mỹ phẩm - Thực phẩm tỉnh TTH 

Huế 2019-2020 2499 ngày 
29/10/2018 

70.000  367  70.000   

G Giáo dục, ñào tạo và giáo dục 
nghề nghiệp 

   389.261 - 29 - 201.200   

117 Hạ tầng kỹ thuật khu tái ñịnh cư 
ðại học Huế 

Huế 2016-2020  234.235    50.000   

118 Trường THCS Chu Văn An Huế 2021-2025  11.700    11.000   

119 Trường THCS Hương Lâm A.Lưới 2016-2020 2717 ngày 
30/10/2019 

6.261    6.200   

120 Trường THCS Nguyễn Hoàng Huế 2016-2020 2715 ngày 
30/10/2019 

9.453    9.000   

121 Nhà thi ñấu ña năng trường THPT 
Tam Giang 

P.ðiền 2020-2021 1723 ngày 
30/10/2019 

15.882    15.000   

122 Trường Cao ñẳng văn hóa nghệ 
thuật TTH (g.ñ 2) 

Huế 2019-2022 2855 ngày 
31/12/2014 

45.000  15  45.000   

123 Trường THPT Hai Bà Trưng Huế 2018-2020 2724 ngày 
30/10/2019 

24.764  4  24.000   

124 Trường THPT ðặng Trần Côn 
(giai ñoạn 1). 

Huế 2016-2020 2509 ngày 
27/10/2017 

41.966  10  41.000   

H Hoạt ñộng của các cơ quan quản 
lý nhà nước, ñơn vị sự nghiệp 
công lập, tổ chức chính trị và 
các tổ chức chính trị-xã hội 

   919.344 - - - 914.500   

125 Dự kiến văn phòng làm việc khối 
ñoàn thể tỉnh 

Huế 2021-2025 119/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

65.000    65.000   

126 Văn phòng làm việc các cơ quan 
sự nghiệp tỉnh (nơi làm việc của 
các ñơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và 
thuộc Sở) 

Huế 2021-2025 121/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

464.072    464.000   
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NSTW 
Tổng số 

Tr.ñó: 
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127 Văn phòng làm việc các cơ quan 
hành chính (nơi làm việc các Sở 
còn lại) 

Huế 2021-2025 120/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

134.555    134.000   

128 Kho lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế. Huế 2021-2025 122/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 

163.327    163.000   

129 Nhà khách Tỉnh ủy Huế 20212023 1414 ngày 
16/6/2020 

43.000    43.000   

130 Trụ sở HðND&UBND xã Hương Toàn H.Trà 2021-2025 498/Qð-UBND 
ngày 9/3/2021 

7.000    7.000   

131 Trụ sở Huyện ủy Phú Lộc P.Lộc 2016-2020 2722 ngày 
30/10/2019 

21.890    18.000   

132 Trụ sở UBND xã Phú Xuân P.Vang 2021-2025 504/Qð-UBND 
ngày 9/3/2021 

10.000    10.000   

133 Nâng cấp, cải tạo khối nhà làm 
việc UBND xã Thượng Quảng 

N.ðông 2021-2026 499/Qð-UBND 
ngày 9/3/2021 

4.500    4.500   

134 Nâng cấp, cải tạo khối nhà làm 
việc UBND xã Thượng Long 

N.ðông 2021-2026 500/Qð-UBND 
ngày 9/3/2021 

6.000    6.000   

I Quốc phòng    11.800 - - - 11.800   

135 Nâng cấp, cải tạo kho vũ khí Bộ 
CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế 

H.Thủy 2023-2024 405/Qð-UBND 
ngày 22/2/2021 

11.800    11.800   

J Các nhiệm vụ, chương trình, dự 
án khác theo quy ñịnh của pháp 
luật 

   2.289.651 - - - 2.289.651  Chờ 
nguồn 

136 Các chương trình MTQG 
   

2.289.651 - - - 2.289.651 
  

 Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới 

Tỉnh 2021-2025  1.953.870    1.953.870   

 Chương trình MTQG giảm nghèo 
bền vững và an sinh xã hội 

Tỉnh 2021-2025  105.000    105.000   

 Chương trình MTQG phát triển 
kinh tế xã hội vùng ñồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 
2021-2030 

Tỉnh 2021-2025  230.781    230.781   
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  HỘI ðỒNG NHÂN DÂN                                                                                                                                                                                                 Biểu số 4 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                                                            
  

DANH MỤC DỰ ÁN DỰ KIẾN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ðẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ðOẠN 2021-2025 VỐN NƯỚC NGOÀI 
CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ðÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI 

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
ðVT: triệu ñồng 

STT Danh mục dự án 
ðịa 

ñiểm 
XD 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Nhà 
tài 
trợ 

Ngày ký 
kết hiệp 

ñịnh 

Qð ñầu tư ban ñầu hoặc Qð ñầu tư ñiều chỉnh ñã ñược Thủ tướng Chính phủ giao 
KH các năm Lũy kế giải 

ngân  vốn 
nước ngoài từ 
khởi công ñến 

31/01/2021 

Dự kiến kế 
hoạch ñầu tư 
trung hạn vốn 
nước ngoài giai 
ñoạn 2021-2025  Ghi 

chú Số quyết 
ñịnh  

TMðT  

Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn) 

Trong ñó:  

Vốn ñối ứng Vốn nước ngoài 

Tổng 
số 

Trong 
ñó: 

NSTW 

Tính 
bằng 
ngoại 

tệ 

Quy ñổi ra tiền Việt 

Tổng số 

Trong 
ñó: Cấp 
phát từ 
NSTW 

Vay 
lại 

Vốn 
cấp 
phát 

từ 
NSTW 

Vốn 
vay 
lại 

Vốn 
cấp 

phát từ 
NSTW 

Vốn 
vay lại 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

  TỔNG SỐ                             2.231.500 

  Số dự 
kiến 
phân bổ 
theo VB 
419/TTg-
KHTH 

 A  CÁC DỰ ÁN 
CHUYỂN TIẾP 

     7.919.307 1.136.794 329.992 - 6.684.863 5.744.647 940.214 2.970.404 - 2.035.644 1.559.562 - 

I Nông nghiệp, lâm 
nghiệp, diêm 
nghiệp, thủy lợi 
và thủy sản  

     674.744 124.482 - - 452.612 348.841 103.768 131.359 - 217.113 86.296  

1 Dự án sửa chữa và 
nâng cao an toàn 
ñập(WB8)-Tiểu 
dự án tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

N.ðông, 
H.Trà, 

H.Thủy, 
P.ðiền 

2016-2022 WB 08/4/2016 4638/Qð-
BNN-HTQT 

ngày 
9/11/2015 

124.931 6.528 - 5,26 tr. 
USD 

118.403 88.800 29.600 52.416  36.255 12.128  

2 Dự án Phục hồi và 
Quản lý bền vững 
rừng phòng hộ  
(JICA2) 

H.Trà, 
H.Thủy 

2012-2023 JICA 30/3/2012 2813/Qð-
UBND 

106.951 19.969 - 456 tr. 
JPY 

86.982 86.982 - 78.160  8.582   

3 Hiện ñại hóa  
ngành lâm nghiệp 
và tăng cường tính 
chống chịu vùng 
ven biển (tỉnh 
Thừa Thiên - Huế) 

Thừa 
Thiên 
Huế 

2018-2023 WB 03/08/2018 968/Qð-
UBND ngày 
17/04/2019 

442.862 97.985 - 15,1 tr. 
USD 

247.227 173.059 74.168 782,6  172.276 74.168  
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STT Danh mục dự án 
ðịa 

ñiểm 
XD 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Nhà 
tài 
trợ 

Ngày ký 
kết hiệp 

ñịnh 

Qð ñầu tư ban ñầu hoặc Qð ñầu tư ñiều chỉnh ñã ñược Thủ tướng Chính phủ giao 
KH các năm Lũy kế giải 

ngân  vốn 
nước ngoài từ 
khởi công ñến 

31/01/2021 

Dự kiến kế 
hoạch ñầu tư 
trung hạn vốn 
nước ngoài giai 
ñoạn 2021-2025  Ghi 

chú Số quyết 
ñịnh  

TMðT  

Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn) 

Trong ñó:  

Vốn ñối ứng Vốn nước ngoài 

Tổng 
số 

Trong 
ñó: 

NSTW 

Tính 
bằng 
ngoại 

tệ 

Quy ñổi ra tiền Việt 

Tổng số 

Trong 
ñó: Cấp 
phát từ 
NSTW 

Vay 
lại 

Vốn 
cấp 
phát 

từ 
NSTW 

Vốn 
vay 
lại 

Vốn 
cấp 

phát từ 
NSTW 

Vốn 
vay lại 

II Giao thông      203.000 23.000 - - 180.000 126.000 54.000 97.568  28.432   

1 Dự án xây dựng 
cầu dân sinh và 
quản lý tài sản 
ñường ñịa phương 
(LRAMP) (Huế) 

8 huyện 2017-2022 WB 07/04/2016 622/Qð-
BGTVT 

ngày 
2/3/2016 

203.000 23.000 - 9,2   
tr.USD 

180.000 126.000 54.000 97.568  28.432 12.185  

III Du lịch      181.705 36.238 - - 145.467 101.827 43.640 -  101.827 43.640  

1 Phát triển cơ sở hạ 
tầng du lịch hỗ trợ 
cho tăng trưởng 
toàn diện khu vực 
Tiểu vùng Mê 
Công mở rộng - 
giai ñoạn 2, dự án 
thành phần tỉnh 
Thừa thiên Huế 

Huế, Q. 
ðiền, 

P.Vang 
và 

P.Lộc 

2019-2023 ADB 30/06/2019 2389/Qð-
UBND 

25/10/2018 

181.705 36.238 - 6,44 tr. 
USD 

145.467 101.827 43.640 -  101.827 43.640  

B Bảo vệ môi trường      6.768.854 940.362 329.992 - 5.828.492 5.089.687 738.806 2.723.014 - 1.632.185 1.417.441 - 

1 Chương trình phát 
triển các ñô thị II - 
các ñô thị xanh 

Huế 2018-2024 ADB 29/6/2018 606/Qð-
UBND ngày 
28/3/2017, 

100/Qð-UBND 
ngày 

9/01/20120 

1.617.196 263.809 - 60,69 tr. 
USD 

1.353.387 639.498 713.890 45.714  576.776 685.397  

2 DA cải thiện môi 
trường nước thành 
phố Huế 

Huế 2008-2024 JICA 31/03/2008 483 ngày 
25/2/2008 
1653 ngày 
12/8/2014 

5.052.036 659.984 329.992 20,8 tỷ 
Yên 

4.392.052 4.392.052 - 2.673.771  1.009.641 708.641  

3 Tăng cường quản 
lý ñất ñai và cơ sở 
dữ liệu ñất ñai 
thực hiện tại tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Toàn 
tỉnh 

2017-2023 WB 2016 1267/Qð-
UBND ngày 
21/6/2017 

99.622 16.569 - 3,78 tr. 
USD 

83.053 58.137 24.916 3.529  45.768 23.403  

C Y tế, dấn số và 
gia ñình 

     57.250 6.258 - - 50.992 50.992 - -  50.992 -  

1 Dự án Cải thiện 
Dịch vụ Y tế tại 
tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

Phú 
Vang, 
Huế 

2015-2022 ITALIA 29/7/2013 2321/Qð-
UBND ngày 
23/9/2019 

57.250 6.258 - 2,04 tr. 
Euro 

50.992 50.992 - -  50.992   
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STT Danh mục dự án 
ðịa 

ñiểm 
XD 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Nhà 
tài 
trợ 

Ngày ký 
kết hiệp 

ñịnh 

Qð ñầu tư ban ñầu hoặc Qð ñầu tư ñiều chỉnh ñã ñược Thủ tướng Chính phủ giao 
KH các năm Lũy kế giải 

ngân  vốn 
nước ngoài từ 
khởi công ñến 

31/01/2021 

Dự kiến kế 
hoạch ñầu tư 
trung hạn vốn 
nước ngoài giai 
ñoạn 2021-2025  Ghi 

chú Số quyết 
ñịnh  

TMðT  

Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn) 

Trong ñó:  

Vốn ñối ứng Vốn nước ngoài 

Tổng 
số 

Trong 
ñó: 

NSTW 

Tính 
bằng 
ngoại 

tệ 

Quy ñổi ra tiền Việt 

Tổng số 

Trong 
ñó: Cấp 
phát từ 
NSTW 

Vay 
lại 

Vốn 
cấp 
phát 

từ 
NSTW 

Vốn 
vay 
lại 

Vốn 
cấp 

phát từ 
NSTW 

Vốn 
vay lại 

D Giáo dục, ñào tạo 
và giáo dục nghề 
nghiệp 

     33.754 6.454 - - 27.300 27.300 - 18.463  5.095 -  

1 DA giáo dục 
THCS khu vực 
khó khăn nhất giai 
ñoạn 2 

P.Vang, 
P.Lộc, 

Q.ðiền, 
P. ðiền 
và H. 
Trà 

2015-2021 WB 23/01/2015 2178 ngày 
26/6/2014 

33.754 6.454 - 1,3 tr 
USD 

27.300 27.300 0 18.463,0  5.095   

B DỰ PHÒNG                195.8556   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Xem tiếp Công báo số 22 + 23) 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 




