
  

Số 28 + 29 Ngày 27 tháng 5 năm 2021 

 MỤC LỤC  
   

   

  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
Trang 

15-5-2021 Nghị quyết số 08/2021/NQ-HðND quy ñịnh mức chi công tác tổ 
chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp 
ñầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi, các kỳ thi tập trung cấp tỉnh, 
cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi ñể dự thi cấp quốc gia. 

04 

15-5-2021 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HðND bãi bỏ Nghị quyết số 
19/2017/NQ-HðND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế, 
giai ñoạn 2017 - 2020. 

11 

15-5-2021 Nghị quyết số 10/2021/NQ-HðND sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 
của Quy ñịnh Bảng giá các loại ñất ñịnh kỳ 05 năm (2020 - 2024) 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Nghị quyết 
số 23/2019/NQ-HðND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh. 

13 

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH  

15-5-2021 Nghị quyết số 31/NQ-HðND về ðồ án Quy hoạch phân khu 
xây dựng Khu phi thuế quan Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

24 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 



02 CÔNG BÁO/Số 28+29/Ngày 27-5-2021

15-5-2021 Nghị quyết số 32/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, 
mở rộng ñường tỉnh 15 (ñoạn từ ñường tránh Huế ñến ranh giới 
KCN Phú Bài giai ñoạn IV). 

26 

15-5-2021 Nghị quyết số 33/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế. 

28 

15-5-2021 Nghị quyết số 34/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Tu bổ, 
phục hồi các lăng mộ và tôn tạo hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan 
thuộc quần thể di tích lăng vua Gia Long. 

30 

15-5-2021 Nghị quyết số 35/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án 
Bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo tổng thể di tích Thái Miếu 
(giai ñoạn 1). 

34 

15-5-2021 Nghị quyết số 36/NQ-HðND về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư 
dự án Tuyến ñường dọc sông Hương (phía Nam) ñoạn từ cầu 
Dã Viên ñến ñường Huyền Trân Công Chúa. 

36 

15-5-2021 Nghị quyết số 37/NQ-HðND về việc bổ sung vốn từ nguồn 
tăng thu năm 2020 ñể ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các dự án 
quan trọng. 

38 

15-5-2021 Nghị quyết số 38/NQ-HðND về việc thông qua hình thức cho 
thuê ñất trả tiền thuê ñất hàng năm cho các dự án. 

44 

15-5-2021 Nghị quyết số 39/NQ-HðND thông qua danh mục bổ sung các 
công trình, dự án cần thu hồi ñất; cho phép chuyển mục ñích 
sử dụng ñất trồng lúa sang mục ñích khác trên ñịa bàn tỉnh 
năm 2021. 

46 

15-5-2021 Nghị quyết số 40/NQ-HðND về việc cho phép chuyển mục ñích 
sử dụng rừng sang mục ñích khác. 

52 

15-5-2021 Nghị quyết số 41/NQ-HðND về ðồ án Quy hoạch phân khu 
xây dựng Khu ñô thị du lịch sinh thái biển Cảnh Dương, huyện 
Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

54 

15-5-2021 Nghị quyết số 42/NQ-HðND về ðồ án Quy hoạch phân khu 
xây dựng Khu phía Nam trục trung tâm khu du lịch Lăng Cô, 
huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

56 

15-5-2021 Nghị quyết số 43/NQ-HðND về ðồ án Quy hoạch phân khu 
xây dựng Khu du lịch sinh thái Bãi Chuối, huyện Phú Lộc, tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

58 
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15-5-2021 Nghị quyết số 44/NQ-HðND về việc kế hoạch vốn ñầu tư 
xây dựng cơ bản ñợt 2 năm 2021. 

60 

15-5-2021 Nghị quyết số 45/NQ-HðND về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu 
xây dựng Khu công nghiệp số 02, 03 tại Khu kinh tế Chân 
Mây - Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

66 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

21-5-2021 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc quản lý và thực hiện công tác rà 
phá bom mìn, vật nổ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

68 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

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: 08/2021/NQ-HðND                 Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, 

thi tuyển vào các lớp ñầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi, các kỳ thi tập trung  
cấp tỉnh, cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi ñể dự thi cấp quốc gia 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 16 

 

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 Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;  

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

Căn cứ Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDðT ngày 26 tháng 4 
năm 2012 của liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và ðào tạo hướng dẫn về nội dung, 
mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, 
tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;  

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDðT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục 
và ðào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BGDðT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ Giáo dục 
và ðào tạo sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 
ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDðT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của 
Bộ Giáo dục và ðào tạo; 

Xét Tờ trình số 3869/TTr-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết:“Quy ñịnh mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp 
trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp ñầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và 
các kì thi tập trung cấp tỉnh, cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi ñể dự thi cấp 
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quốc gia”; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Quy ñịnh mức chi công tác tổ chức các kỳ thi, tập huấn học sinh giỏi 
ñể dự thi cấp quốc gia cụ thể như sau: 

1. Quy ñịnh mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, 
thi tuyển vào các lớp ñầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi, các kỳ thi tập trung cấp tỉnh, 
cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi ñể dự thi cấp quốc gia theo Phụ lục ñính kèm. 

2. Mức chi cho công tác ra ñề và sao in ñề kiểm tra học kỳ tập trung cấp tỉnh và các 
kỳ thi khác tập trung cấp tỉnh ñược tính bằng 70% mức chi tương ứng. 

3. ðịnh mức chi ñối với một số cuộc thi khác: Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất 
với Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh. 

4. ðịnh mức chi kỳ thi cấp huyện: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và 
thành phố Huế căn cứ vào khả năng cân ñối ngân sách thống nhất với Thường trực 
Hội ñồng nhân dân cùng cấp ñể quyết ñịnh mức chi của các kỳ thi cấp huyện tổ chức 
nhưng tối ña không vượt quá mức chi tương ứng các kỳ thi cấp tỉnh. 

5. Mức thanh toán trên ñược thực hiện cho những ngày thực tế làm việc trong 
thời gian chính thức tổ chức kỳ thi. Trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau 
trong một ngày thì chỉ ñược hưởng một mức thù lao cao nhất. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 16 thông qua ngày 15 tháng 5 năm 2021, có hiệu lực kể từ 
ngày 25 tháng 5 năm 2021./. 
 

  

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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PHỤ LỤC 
(Kèm theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-HðND ngày 15 tháng 5 năm 2021 

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

STT Nội dung ðơn vị tính 
Mức chi 
(1.000ñ) 

Ghi chú 

I Xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm 

1 
Tổ chức ñào tạo, bồi dưỡng cho cán 
bộ soạn thảo câu trắc nghiệm   

Theo quy ñịnh hiện 
hành về chế ñộ chi 

ñào tạo và bồi 
dưỡng cán bộ, công 

chức nhà nước. 

2 
Soạn thảo câu trắc nghiệm ñưa vào 
biên tập 

Câu 25  

3 Thẩm ñịnh và biên tập câu trắc nghiệm Câu 20  
4 Tổ chức thi thử    

 
- Chi xây dựng ma trận ñề thi trắc nghiệm Người/ngày 230  

 
- Chi xây dựng ñề thi gốc ðề 920 Phản biện và ñáp án 

 
- Chi xây dựng các mã ñề thi ðề 230  

 
- Chi phụ cấp cho Ban tổ chức cuộc thi: 

   

 
+ Trưởng ban Người/ngày 280  

 
+ Phó Trưởng ban Người/ngày 230  

 
+ Thư ký, Giám thị Người/ngày 160  

 
- Chi phí ñi lại, ở của Ban tổ chức 

  

Theo quy ñịnh hiện 
hành về chế ñộ 

công tác phí 

 
- Chi phụ cấp cho Hội ñồng coi thi: 

   

 
+ Chủ tịch Người/ngày 200  

 
+ Phó Chủ tịch Người/ngày 150  

 
+ Thư ký, Giám thị Người/ngày 100  

 
+ Nhân viên Bảo vệ, Y tế và Phục vụ Người/ngày 50  

5 Thuê chuyên gia ñịnh cỡ câu trắc nghiệm Người/ngày 350 Theo phương thức 
hợp ñồng 

6 
ðánh máy và nhập vào ngân hàng 
câu trắc nghiệm 

Người/ngày 230 

Không áp dụng 
cho cán bộ thuộc 
Sở Giáo dục và 

ðào tạo 

II Tổ chức thi 
   

1 
Chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban chỉ 
ñạo thi cấp tỉnh, Hội ñồng thi và các Ban    

1.1 
Chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban chỉ 
ñạo kỳ thi THPT quốc gia    

 
- Trưởng ban Người/ngày 350  

 
- Phó Trưởng ban Người/ngày 315  

 
- Các Ủy viên Người/ngày 230  

 
- Hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ trực tiếp trực 
thi tại Văn phòng Ban chỉ ñạo 

Người/ngày 150  
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STT Nội dung ðơn vị tính 
Mức chi 
(1.000ñ) 

Ghi chú 

1.2 
Chi phụ cấp trách nhiệm cho Hội ñồng 
thi THPT Quốc gia    

 
- Chủ tịch Người/ngày 315  

 
- Phó Chủ tịch Người/ngày 300  

 
- Các ủy viên Người/ngày 230  

1.3 Chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban Thư ký 
   

 
- Trưởng ban Người/ngày 300  

 
- Phó trưởng ban Người/ngày 260  

 
- Ủy viên Người/ngày 210  

2 Ra ñề thi 
   

 
Chi tổ chức rà soát, xây dựng cấu trúc, 
ma trận ñề thi, xây dựng ñề thi mẫu    

2.1 Chi ra ñề ñề xuất (ñối với câu tự luận) 
   

 
- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh 

ðề theo 
phân môn 

500  

 
+ Thi tuyển sinh ñầu cấp ðề 400  

 
+ Thi nghề phổ thông ðề 220 

ðề thực hành 
không vượt quá 

65%  ñề lý thuyết 

2.2 
Chi cho công tác ra ñề thi chính thức và 
dự bị   

Chi soạn thảo và 
phản biện ñề thi 

chính thức, ñề thi dự 
bị có kèm theo 

hướng dẫn chấm, 
biểu ñiểm (dụng cụ, 
hóa chất và mẫu vật 
thực hành - nếu có) 

 
Chi cho cán bộ ra ñề thi 

   

 
- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh Người/ngày 600  

 
- Thi tuyển sinh ñầu cấp 

   

 
+ Thi trắc nghiệm Người/ngày 300 Tối ña không vượt 

quá 2.700.000 
ñồng/ñề  

+ Thi tự luận Người/ngày 480 

 
+ Thi nói (môn Ngoại ngữ) Người/ngày 480 

Tối ña không vượt 
quá 2.700.000ñ/ñề 
(1 bộ ñề chính thức, 
1 bộ ñề dự bị/1 ñợt) 

 
- Thi nghề phổ thông Người/ngày 250 

Tối ña không vượt 
quá 1.000.000 

ñồng/ñề; ñề thực 
hành không vượt 

quá 65% ñề lý thuyết 

2.3 
Chi phụ cấp trách nhiệm Hội ñồng/Ban 
ra ñề thi    

 
- Chủ tịch Hội ñồng Người/ngày 350  

 
- Phó Chủ tịch thường trực Người/ngày 315  

 
- Các Phó chủ tịch Người/ngày 280  

 
- Ủy viên, Thư ký bảo vệ vòng trong (24/24h) Người/ngày 230  
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STT Nội dung ðơn vị tính 
Mức chi 
(1.000ñ) 

Ghi chú 

 
- Ủy viên, Thư ký bảo vệ vòng ngoài Người/ngày 115  

2.4 
Chi phụ cấp trách nhiệm Hội ñồng in 
sao ñề thi    

 
- Chủ tịch Hội ñồng Người/ngày 300  

 
- Các Phó chủ tịch Người/ngày 260  

 
- Ủy viên, Thư ký, bảo vệ vòng trong 
(24/24h) 

Người/ngày 210  

 
- Bảo vệ vòng ngoài Người/ngày 115  

2.5 Ban Vận chuyển và bàn giao ñề thi 
   

 
- Trưởng ban Người/ngày 300  

 
- Phó Trưởng ban Người/ngày 260  

 
- Ủy viên Người/ngày 210  

 
- Cán bộ công an bảo vệ Người/ngày 115  

3 Tổ chức coi thi    
3.1 

Chi nhập xử lý dữ liệu thi ban ñầu và 
xử lý kết quả thi 

thí sinh/ñợt 
thi 

0,055 55 ñồng/ trường 
dữ liệu 

3.2 Chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban coi thi 
   

 
- Trưởng ban Người/ngày 265  

 
- Các Phó Trưởng ban Người/ngày 250  

 
- Các ðiểm trường Người/ngày 265  

 
- Các Phó ðiểm trường Người/ngày 250  

 
- Ủy viên, Thư ký, cán bộ coi thi, cán bộ 
giám sát 

Người/ngày 210  

 
- Trật tự viên, y tế, công an, phục vụ Người/ngày 100  

4 Tổ chức chấm thi    

4.1 
Chấm bài thi tự luận, bài thi nói và bài 
thi thực hành    

 
- Thi tốt nghiệp Bài 15  

 
- Thi tuyển sinh vào lớp 10 trường 
chuyên, lớp 6:    

 
+ Môn chuyên Bài 45  

 
+ Môn thi khối phổ thông Bài 15  

 
- Thi nghề phổ thông (chấm thi lý 
thuyết; coi và chấm thi thực hành) 

Bài 10  

 
- Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Bài 60  

 
- Thi chọn ñội tuyển quốc gia Bài 75  

 
- Phụ cấp trách nhiệm Tổ trưởng, Tổ 
phó các tổ chấm thi 

Người/ñợt 230  

 
- Chi cho việc thuê máy nghe băng, ñĩa 
(ñể chấm thi nói) 

Căn cứ Hợp ñồng, hoá ñơn, chứng từ chi tiêu 
hợp pháp, hợp lệ và ñược cấp có thẩm quyền 
phê duyệt trong phạm vi dự toán ñược giao. 
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STT Nội dung ðơn vị tính 
Mức chi 
(1.000ñ) 

Ghi chú 

4.2 Chấm bài thi trắc nghiệm Bài 
  

 
- Chi cho cán bộ thuộc tổ xử lý bài thi 
trắc nghiệm 

Người/ngày 350 

Tối ña 4.000 
ñồng/bài (bao gồm 
máy móc, thiết bị 
chấm thi trắc nghiệm) 

 
- Chi cho việc thuê máy chấm thi 

Căn cứ Hợp ñồng, hoá ñơn, chứng từ chi tiêu 
hợp pháp, hợp lệ và ñược cấp có thẩm quyền 
phê duyệt trong phạm vi dự toán ñược giao. 

4.3 
Chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban chấm 
thi, Ban phúc khảo, thẩm ñịnh    

 
- Trưởng ban Người/ngày 300 

 

 
- Phó Trưởng ban trực Người/ngày 275 

 

 
- Phó Trưởng ban Người/ngày 250 

 

 
- Ủy viên, Thư ký, Kỹ thuật viên Người/ngày 210 

 

 
- Cán bộ, Công an, Bảo vệ Người/ngày 115 

 

4.4 
Chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban công tác 
cụm trường    

 
- Trưởng ban Người/ngày 150 

 

 
- Phó Trưởng ban Người/ngày 130 

 

 
- Ủy viên, Thư ký Người/ngày 120 

 
4.5 Chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban làm phách 

   

 
- Trưởng ban 

 
300 

 

 
- Phó Trưởng ban 

 
250 

 

 
- Ủy viên 

 
210 

 
5 Phúc khảo, thẩm ñịnh bài thi 

   

 
- Chi cho các cán bộ chấm phúc khảo 
bài thi tốt nghiệp 

Người/ngày 160 
 

 
- Chi cho các cán bộ chấm thẩm ñịnh 
bài thi tốt nghiệp 

Người/ngày 160 
 

 
- Chi cho các cán bộ chấm phúc khảo 
bài thi chọn học sinh giỏi 

Người/ngày 250 
 

6 Các nhiệm vụ khác có liên quan 
   

6.1 
 Chi phụ cấp trách nhiệm thanh tra, 
kiểm tra trước, trong và sau khi thi    

 
+ Trưởng ñoàn thanh tra Người/ngày 300 

 

 
+ ðoàn viên thanh tra Người/ngày 210 

 

 
+ Thanh tra viên ñộc lập Người/ngày 250 

 

6.2 
Chi may ñồng phục cho các ñoàn tham dự 
kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực 

Bộ/người 
Tối ña 
1.000 

Căn cứ theo hoá 
ñơn, chứng từ thực 

tế chi tiêu hợp 
pháp hợp lệ. 
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STT Nội dung ðơn vị tính 
Mức chi 
(1.000ñ) 

Ghi chú 

6.3 

Chi ñón tiếp, tiễn các ñoàn và mua tặng 
phẩm lưu niệm, giao lưu giữa các nước 
và các khoản chi khác có liên quan ñến 
kỳ thi 

Căn cứ theo chế ñộ hiện hành, hoá ñơn, chứng từ 
chi tiêu hợp pháp hợp lệ và ñược cấp có thẩm 
quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán ñược giao. 

6.4 

Chi phí ăn, nước uống cho những người 
trong hội ñồng ra ñề thi, sao in ñề thi, hội 
ñồng làm phách trong những ngày tập 
trung cách ly ñặc biệt với bên ngoài 

Người/ngày 190  

6.5 Nhân viên phục vụ Người/ngày 115  
6.6 Nhân viên y tế,  nhân viên kế toán Người/ngày 115  

7 
Chi tổ chức tập huấn ñội tuyển học 
sinh giỏi dự thi quốc gia    

7.1 Chi biên soạn và giảng dạy 
   

 
- Dạy lý thuyết ðồng /tiết 245  

 
- Dạy thực hành ðồng /tiết 345  

 
- Trợ lý thí nghiệm, thực hành ðồng /tiết 115  

7.2 
Chi phụ cấp cho cán bộ phụ trách lớp 
tập huấn 

ðồng /ngày 32 
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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: 09/2021/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Bãi bỏ Nghị quyết số 19/2017/NQ-HðND ngày 13 tháng 7 năm 2017 

của Hội ñồng nhân dân tỉnh về Chương trình việc làm  
tỉnh Thừa Thiên Huế, giai ñoạn 2017 - 2020 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII,  KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 16 

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

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

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

Xét Tờ trình số 3220/TTr-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về ñề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 19/2017/NQ-HðND ngày 13 tháng 7 năm 2017 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 
2017 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của 
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 19/2017/NQ-HðND ngày 13 tháng 7 năm 2017 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế, giai ñoạn 
2017 - 2020. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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



12 CÔNG BÁO/Số 28+29/Ngày 27-5-2021
 

 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 16 thông qua ngày 15 tháng 5 năm 2021, có hiệu lực kể từ 
ngày 25 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: 10/2021/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2021 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh Bảng giá các loại ñất ñịnh kỳ  
05 năm (2020 - 2024) trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 23/2019/NQ-HðND ngày 20 tháng 12 năm 2019  
của Hội ñồng nhân dân tỉnh  

   

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 16 

 

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

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
Quy ñịnh về giá ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 96/2019/Nð-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ 
quy ñịnh về khung giá ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh chi tiết Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 
tháng 01 năm 2017 của Chính phủ  sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết 
thi hành Luật ðất ñai và sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các thông tư hướng dẫn 
thi hành Luật ðất ñai; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy ñịnh chi tiết phương pháp ñịnh giá ñất; xây dựng, ñiều chỉnh bảng 
giá ñất; ñịnh giá ñất cụ thể và tư vấn xác ñịnh giá ñất và Quyết ñịnh số 1351/Qð-BTNMT 
ngày 04 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ñính chính 
Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy ñịnh chi tiết phương pháp ñịnh giá ñất; xây dựng, ñiều chỉnh bảng 
giá ñất; ñịnh giá ñất cụ thể và tư vấn xác ñịnh giá ñất; 

Căn cứ Nghị quyết số 23/2019/NQ-HðND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh về Quy ñịnh Bảng giá các loại ñất ñịnh kỳ 05 năm (2020-2024) 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 
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Xét Tờ trình số 3751/TTr-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết thông qua việc sửa ñổi bổ sung một số nội 
dung vào Quy ñịnh Bảng giá các loại ñất ñịnh kỳ 5 năm (2020-2024) trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của 
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh Bảng giá 
các loại ñất ñịnh kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2019/NQ-HðND ngày 20 tháng 12 năm 2019 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:  

1. Bổ sung tại Khoản 2 ðiều 4: Xác ñịnh vùng ñất 

Bổ sung thôn Phú Kinh Phường vào vùng trung du xã Phong Mỹ, huyện 
Phong ðiền. 

2. Sửa ñổi, bổ sung tại PHỤ LỤC 1: GIÁ ðẤT Ở TẠI NÔNG THÔN 

a) Sửa ñổi, bổ sung tại I: HUYỆN PHONG ðIỀN 

- Sửa ñổi ðường tỉnh 9 tại mục 1: XÃ PHONG HIỀN thành 02 ñoạn, như sau:  

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT ðịa giới hành chính Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

5 ðường tỉnh 9 

 Từ chắn ñường sắt ñến Mốc ñịa giới hành chính 03 xã 
Phong Hòa, Phong Hiền, thị trấn Phong ðiền 510.000 310.000 260.000 

 Từ Mốc ñịa giới hành chính 03 xã Phong Hòa, Phong Hiền, 
thị trấn Phong ðiền ñến hết ranh giới xã Phong Hiền 198.000 160.000 132.000 

 - Bổ sung ðường tỉnh 17B vào mục 2: XÃ PHONG AN, như sau:  

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT ðịa giới hành chính Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 
8 ðường Tỉnh 17B    

 
Từ Tỉnh 9 (ranh giới thị trấn Phong ðiền) ñến hết ranh 

giới nhà ông Nguyễn ðình Thọ (thửa ñất số 91, tờ bản ñồ 
ñịa chính số 24) 

250.000 200.000 160.000 

 
Từ ñến hết ranh giới nhà ông Nguyễn ðình Thọ ñến 
hết ranh giới xã Phong An (giáp xã Phong Xuân) 

120.000 110.000 100.000 

 - Sửa ñổi gộp ðường liên xã Phong An - Phong Xuân tại mục 2: XÃ PHONG AN, 
như sau:  

TT ðịa giới hành chính Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

3 
ðường liên xã Phong An-Phong Xuân (ðoạn từ Quốc lộ 
1A ñến nhà ông Nguyễn ðại Lương) 

250.000 200.000 160.000 
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- Bổ sung ðường tỉnh 6B vào mục 10: XÃ PHONG HÒA, như sau: 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT ðịa giới hành chính Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

4 ðường tỉnh 6B 

 Từ ranh giới xã Phong Thu ñến thôn Quốc lộ 49B 165.000 140.000 130.000 

- Bổ sung Tuyến ñường trục xã vào mục 12: XÃ PHONG HẢI, như sau: 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT ðịa giới hành chính Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

3 Tuyến ñường trục xã    

 Từ Tỉnh lộ 22 ñến Lò ñốt rác ðiền Hải 150.000  130.000 100.000 

- Bổ sung thôn Phú Kinh Phường vào Khu vực 2 giá ñất ở các khu vực còn lại 
thuộc mục 14: XÃ PHONG MỸ, như sau: 

Khu 
vực 

ðịa giới hành chính Vị trí 1 Vị trí 2 

KV2 
Thôn Huỳnh Trúc, thôn Phong Thu, xóm Thái Mỹ của thôn ðông Thái, 
thôn Hưng Thái, thôn Phước Thọ, thôn Phú Kinh Phường 

120.000 110.000 

b) Sửa ñổi tại V. THỊ XÃ HƯƠNG THỦY 

- Sửa ñổi giá ñất tại mục 3: XÃ THỦY VÂN, như sau: 

Giá ñất ở nằm ven ñường giao thông chính 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT ðịa giới hành chính Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 Tuyến ñường Thủy Dương - Thuận An 5.000.000 2.100.000 1.250.000 

2 Tuyến ñường liên xã 

 
Từ cầu Như Ý 2 (ñường Thuỷ Dương - Thuận An) ñến 
chùa Công Lương 

3.300.000 1.980.000 1.320.000 

 
Từ cầu Như Ý 2 (ñường Thuỷ Dương - Thuận An) ñến 
ranh giới xã Thủy Thanh 

3.250.000 2.065.000 1.400.000 

 
Từ Chùa Công Lương ñến giáp ranh giới xã Thủy Thanh 
(Trừ ñoạn qua Khu quy hoạch Dạ Lê) 

2.000.000 1.200.000 850.000 

3 ðường vào trường Mầm non Thủy Vân 

 Thửa 09 tờ bản ñồ số 5 ñến thửa 207 tờ số 5 2.470.000 1.570.000 1.065.000 

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

 ðường Thủy Dương - Thuận An ñến ñường liên xã 6.240.000 3.965.000 2.700.000 
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Giá ñất ở các khu vực còn lại 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT ðịa giới hành chính Vị trí 1 Vị trí 2 

KV1 Các thôn Vân Dương, Xuân Hòa và Công Lương (ngoài các 
vị trí 1, 2, 3 của các ñường giao thông chính) 

1.560.000 1.310.000 

KV2 Thôn Dạ Lê (ngoài các vị trí 1, 2, 3 của các ñường giao 
thông chính) 

1.125.000 970.000 

KV3 Không  

c) Sửa ñổi, bổ sung tại VI: HUYỆN PHÚ LỘC 
  - Bổ sung ðường tỉnh 14B vào mục 1: XÃ LỘC BỔN, như sau: 

 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT ðịa giới hành chính Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 
 ðường tỉnh 14B 

1 
ðoạn từ hết ranh giới xã Lộc Sơn (cầu Khe Mồng) ñến 

giáp ranh giới xã Xuân Lộc 
316.000 222.000 158.000 

- Sửa ñổi ñiểm cuối Tỉnh lộ 14B tại mục 2: XÃ LỘC SƠN, như sau: 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT ðịa giới hành chính Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 
2 Tỉnh lộ 14B    

  
ðoạn từ trường Thế Hệ Mới ñến giáp ranh giới xã 
Lộc Bổn (cầu Khe Mồng). 

316.000 222.000 158.000 

- Bổ sung Quốc lộ 49B vào mục 5: XÃ LỘC TRÌ, như sau: 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT ðịa giới hành chính Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 
1 Quốc lộ 49B 

  
ðoạn từ hết ranh giới xã Lộc Bình ñến Quốc lộ 1A 

(tuyến ñường ñèo) 
238.000 168.000 119.000 

- Sửa ñổi mục 10. XÃ VINH GIANG và mục 15: XÃ VINH HẢI thành XÃ 
GIANG HẢI (theo Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 ngày 17 tháng 12 năm 2019 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ñơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh 
Thừa Thiên Huế). 

Giá ñất ở nằm ven ñường giao thông chính 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT ðịa giới hành chính Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 Quốc lộ 49B 215.000 150.000 105.000 

2 Tỉnh lộ 21 ñoạn qua xã Giang Hải 160.000 112.000 80.000 
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Giá ñất ở các khu vực còn lại 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT ðịa giới hành chính Vị trí 1 Vị trí 2 

KV1 
Quốc lộ 49B ñoạn từ ranh giới xã Vinh Mỹ ñến giáp xã Vinh 
Hiền giới hạn mỗi bên 200m 

198.000  160.000 

KV2 
Các thôn và khu vực còn lại của các thôn có các tuyến ñường 
thôn, liên thôn có mặt cắt ñường ≥ 2,5m 

160.000 127.000 

KV3 
Bao gồm: xóm Sát (thôn ðơn Chế), xóm Vạn ðò (thôn Nghi 
Xuân) và các khu vực còn lại 

88.000 

- Sửa ñổi ñiểm ñầu Tỉnh lộ 14B ñoạn 1 và bổ sung Tỉnh lộ 14B ñoạn 3 vào 
mục 14: XÃ XUÂN LỘC, như sau: 

 
ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT ðịa giới hành chính Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 Tỉnh lộ 14B 
   

  
ðoạn 1: Từ hết ranh giới xã Lộc Bổn (cầu Khe 
Mồng) ñến ranh giới xã Hương Phú 

253.000 178.000 126.000 

 
ðoạn 3: Từ Km 12 + 900m ñến Km 14 + 200 

(ñường cũ, từ ngã ba phía bắc chân ñèo La Hy ñến 
ngã ba ñèo La Hy) 

77.000 61.000 50.000 

3. Sửa ñổi, bổ sung tại PHỤ LỤC 5: GIÁ ðẤT Ở TẠI THÀNH PHỐ HUẾ 
a) Bổ sung giá ñất trong sân ga Huế 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT Tên ñường 
ðiểm 
ñầu  

ðiểm 
cuối 

Loại 
ñường 

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ðẤT 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

 Các ñoạn ñường chưa ñặt tên 

16 Các ñường thuộc sân ga Huế 3B 15.000.000 8.400.000 5.550.000 3.600.000 

b) Bổ sung các ñường như sau: 
ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT 
Tên 

ñường 
ðiểm 
ñầu  

ðiểm cuối 
Loại 

ñường 

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ðẤT 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

1 
Cần 

Vương 

Nguyễn 
Văn 
Linh 

ðường 
Quy hoạch 

5B 4.900.000 2.744.000 1.813.000 1.176.000 

2 
Phạm 

Thận Duật 

Nguyễn 
Văn 
Linh 

ðường 
Quy hoạch 

5C 3.760.000 2.106.000 1.391.000 902.000 



18 CÔNG BÁO/Số 28+29/Ngày 27-5-2021
 
 

 

c) Sửa ñổi ñiểm ñầu, ñiểm cuối các số thứ tự tại Phụ lục 5: GIÁ ðẤT Ở TẠI 
THÀNH PHỐ HUẾ, như sau: 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT 
Tên 

ñường 
ðiểm ñầu  ðiểm cuối 

Loại 
ñường 

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ðẤT 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

111 
Lê ðại 
Hành 

Trần 
Khánh Dư 

ðạm 
Phương 4C 8.000.000 4.480.000 2.960.000 1.920.000 

ðạm 
Phương 

Nguyễn 
Trãi 3C 12.000.000 6.720.000 4.440.000 2.880.000 

Nguyễn 
Trãi 

Trần Văn 
Kỷ 4C 8.000.000 4.480.000 2.960.000 1.920.000 

213 
Nguyễn 

Lộ 
Trạch 

Nguyễn 
Công Trứ 

Dương Văn 
An 5A 6.050.000 3.388.000 2.239.000 1.452.000 

Dương 
Văn An 

Kiệt 185 
Nguyễn Lộ 

Trạch 
5B 4.900.000 2.744.000 1.813.000 1.176.000 

Kiệt 185 
Nguyễn 

Lộ Trạch 

Hết ñịa 
phận 

phường 
Xuân Phú 

5C 3.760.000 2.106.000 1.391.000 902.000 

345 
Trần 
Nhân 
Tông 

Nguyễn 
Trãi 

La Sơn Phu 
Tử 

5A 6.050.000 3.388.000 2.239.000 1.452.000 

Nguyễn 
Trãi 

Trần Khánh 
Dư 4C 8.000.000 4.480.000 2.960.000 1.920.000 

d) Sửa ñổi loại ñường và mức giá vị trí ñất tại số thứ tự 155 như sau: 
ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT 
Tên 

ñường 
ðiểm 
ñầu  

ðiểm cuối 
Loại 

ñường 

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ðẤT 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

155 
Mai An 
Tiêm 

Trần 
Nhân 
Tông 

Nguyễn 
Quang 
Bích 

4C 8.000.000 4.480.000 2.960.000 1.920.000 

e) Sửa ñổi loại ñường và tách ñoạn tại số thứ tự 368 như sau: 
ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT 
Tên 

ñường 
ðiểm ñầu  ðiểm cuối 

Loại 
ñường 

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ðẤT 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

368 
Tú 

Xương 

Trần Quốc 
Toản 

Nguyễn 
Trãi 

5C 3.760.000 2.106.000 1.391.000 902.000 

Nguyễn 
Trãi 

Trần Nhật 
Duật 

5B 4.900.000 2.744.000 1.813.000 1.176.000 
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4. Bổ sung giá ñất các tuyến ñường mới tại mục IV: PHƯỜNG THỦY LƯƠNG 
thuộc Phụ lục 06: GIÁ ðẤT Ở TẠI CÁC PHƯỜNG CỦA THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, 
như sau: 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT Tên ñường 
ðiểm 
ñầu  

ðiểm 
cuối 

Loại 
ñường 

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ðẤT 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

17 
ðường nối ñường 
Hoàng Phan Thái 
ñến ñường Trần Hoàn 

Hoàng 
Phan 
Thái 

Kiệt 130 
Trần 
Hoàn 

5B 700.000 399.000 259.000 147.000 

18 

ðường nối ñường 
Thân Nhân Trung 
ñến ñường Vân 
Dương 

Thân 
Nhân 
Trung 

Vân 
Dương 

5B 700.000 399.000 259.000 147.000 

19 

ðường nối ñường 
Võ Xuân Lâm ñến 
ñường Nguyễn 
Trọng Thuật 

Võ Xuân 
Lâm 

Nguyễn 
Trọng 
Thuật 

(nhà ông 
Nguyễn 

Ánh) 

5B 700.000 399.000 259.000 147.000 

20 

ðường nối ñường 
Trần Hoàn ñến 
ñường Nguyễn Thái 
Bình 

Trần 
Hoàn 

Kiệt 27 
Nguyễn 

Thái 
Bình 

5A 930.000 530.000 344.000 195.000 

5. Sửa ñổi một số ñiểm, khoản của ðiều 21: Giá ñất ở tại các khu quy hoạch, 
khu ñô thị, khu dân cư mới và Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô như sau: 

a) Sửa ñổi Khoản 1: Huyện Phong ðiền, như sau: 

- Sửa ñổi số thứ tự số 3 mục I Khoản 1 như sau: “Khu quy hoạch dân cư Xạ Biêu 
giai ñoạn 2” thành “Khu quy hoạch dân cư Xạ Biêu” 

- Bổ sung số thứ tự 2 vào mục II, bổ sung số thứ tự 4 vào mục IV và bổ sung 
mục VII vào Khoản 1, như sau: 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

Stt Thị trấn, xã, khu quy hoạch, mặt cắt ñường (tính cả vỉa hè) GIÁ ðẤT Ở 

II Xã Phong Hiền 

2 Khu dân cư xứ Cồn Khoai – An Lỗ 

 ðường 13,5 m 1.600.000 

 ðường 11,5 m 1.000.000 

IV Xã Phong An  

4 Khu dân cư xứ Ma ða, thôn Bồ ðiền 

  ðường 16,5 m 2.500.000 

  ðường 13,5 m 2.000.000 
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Stt Thị trấn, xã, khu quy hoạch, mặt cắt ñường (tính cả vỉa hè) GIÁ ðẤT Ở 

VII Xã Phong Hòa 

1 Khu dân cư thôn Tư 

  ðường 7,5 - 13,5 m 280.000 

b) Bổ sung mục VII quy ñịnh giá ñất tại Khu tái ñịnh cư xã Hương Vinh tại 
Khoản 3: Thị xã Hương Trà, như sau: 

ðơn vị tính: ðồng/m2 
Stt Thị trấn, xã, khu quy hoạch, mặt cắt ñường (tính cả vỉa hè) GIÁ ðẤT Ở 
VII Xã Hương Vinh  

  1 
Tuyến ñường thuộc Khu TðC phục vụ dự án giải tỏa chỉnh trang, 

tôn tạo sông Ngự Hà và dự án chỉnh trang, tôn tạo Thượng Thành, 
Eo Bầu và phố Cổ Bao Vinh (ðường quy hoạch 11,5m) 

3.350.000 

c) Sửa ñổi, bổ sung Khoản 4 như sau: 

- Bổ sung số thứ tự 7, 8 vào mục II, và sửa ñổi số thứ tự 1 mục IX Khoản 4. 
Thành phố Huế, như sau:  

TT 
Thị trấn, xã, khu quy hoạch, mặt cắt ñường  

(tính cả vỉa hè) 
GIÁ ðẤT Ở 

(ñồng/m2) 

II Phường An ðông 

7 Khu dân cư ñất xen ghép TðC5  

 ðường 19,5m 4.900.000 

  ðường 13,5m 4.200.000 

 ðường 12,5m 3.320.000 

  ðường 11,5m 3.320.000 

8 Khu dân cư xen ghép CTR13   

 ðường 19,5m 4.900.000 

  ðường 13,5m 4.200.000 

 ðường 12,5m 3.320.000 

  ðường 11,5m 3.320.000 

IX Phường Phường ðúc, phường Thủy Xuân 

1 Khu dân cư và tái ñịnh cư Lịch ðợi, phường Phường ðúc, phường Thủy Xuân 

 ðường 26,0m 8.000.000 

 ðường 19,5m 4.900.000 

 ðường 16,5m 4.900.000 

 ðường 13,5m 4.900.000 

 ðường 12,0m 3.700.000 

 ðường 11,5m 3.700.000 

 ðường 6,0m 2.500.000 
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d) Bổ sung số thứ tự 6 vào mục I; Sửa ñổi số thứ tự 1, bổ sung số thứ tự 3 mục 
II; bổ sung vào số thứ tự số 2, 7 mục III; bổ sung số thứ tự 5, 6 tại mục V; bổ sung 
vào số thứ tự số 1, bổ sung số thứ tự 5 tại mục IX; bổ sung vào số thứ tự số 3 và bổ 
sung số thứ tự 5 mục X Khoản 5: Thị xã Hương Thủy, như sau: 

TT 
Phường, xã, khu quy hoạch, mặt cắt ñường 

(tính cả vỉa hè) 
 GIÁ ðẤT Ở 

(ñồng/m2) 

I Phường Phú Bài 

6 Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư dọc ñường Quang Trung giai ñoạn 2 

 ðường 13m 1.870.000 

 ðường 11,5m. 1.540.000 

II Phường Thủy Châu  

1 HTKT khu tái ñịnh cư Quang Trung - Phù Nam giai ñoạn 1, 2 

  ðường 36m 2.810.000 

  ðường 13,5m 1.870.000 

  ðường 12,0 m 1.540.000 

3 HTKT Khu dân cư Tổ 7 

 ðường 8,5m 1.010.000 

III Phường Thủy Dương  

2 Khu tái ñịnh cư Thủy Dương giai ñoạn 1, giai ñoạn 2  

 ðường 13,5m  5.670.000 

7 Khu ðông Nam Thủy An  

 ðường 24,5m 6.900.000 

 ðường 13,5m 4.900.000 

 ðường 11m 4.900.000 

V  Phường Thủy Phương 

5  HTKT khu dân cư ñường Nguyễn Văn Chư 

  ðường 12m 1.870.000 

6 Khu HTKT dân cư Tổ 9 (Khu dân cư Tổ 9 và Tổ 14) 

 ðường 13,5m. 1.870.000 

 ðường 12m. 1.870.000 

IX Xã Thủy Thanh  

1 HTKT khu tái ñịnh cư, dân cư TðC2 tại xã Thủy Thanh  

 ðường 10,5m 3.240.000 

5 HTKT Khu Trung tâm xã Thủy Thanh  

 ðường 26m 3.550.000 

 ðường 22 m. 3.080.000 

 ðường 12m. 1.540.000 
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TT 
Phường, xã, khu quy hoạch, mặt cắt ñường 

(tính cả vỉa hè) 
 GIÁ ðẤT Ở 

(ñồng/m2) 

X Xã Thủy Vân  

3 Khu tái ñịnh cư Thủy Vân giai ñoạn 1 và giai ñoạn 2  

 ðường 26m 3.240.000 

 ðường 16,5m. 1.870.000 

5 Hạ tầng kỹ thuật khu tái ñịnh cư Tð5 tại xã Thủy Vân 

 ðường 36m 2.810.000 

 ðường 13,5m. 1.870.000 

 ðường 12m. 1.540.000 

ñ) Bổ sung số thứ tự 3 vào mục I, bổ sung số thứ tự 2 vào mục II và bổ sung 
mục XIII vào Khoản 7: Huyện Phú Lộc, như sau: 

TT 
Thị trấn, xã, khu quy hoạch, mặt cắt ñường  

(tính cả vỉa hè) 
GIÁ ðẤT Ở 

(ñồng/m2) 
I Thị trấn Lăng Cô 
3 Khu phố chợ Lăng Cô 

 ðường 33,00m  3.010.000 

 ðường 12,00m 2.110.000 

II Thị trấn Phú Lộc 

2 Khu Quy hoạch dân cư Từ Dũ 

 ðường 11,50 m     637.000  

 ðường 13,50m     689.000  

XIII Xã Giang Hải 
1 Khu dân cư Tam Bảo 
 ðường 13,5 m  198.000 

 ðường 16,5 m 198.000 

e) Sửa ñổi giá ñất quy ñịnh tại Khoản 8: Huyện Nam ðông, như sau: 
TT Thị trấn, xã, khu quy hoạch, mặt cắt ñường 

 (tính cả vỉa hè) 
GIÁ ðẤT Ở  

(ñồng/m2) 
 Thị trấn Khe Tre 
 Khu quy hoạch phân lô cụm dân cư Khu vực 1 
 ðường 11,5 m 1.000.000 

6. Bổ sung Khoản 4 ðiều 22: Quy ñịnh cụ thể một số trường hợp ñặc thù về giá 
ñất, như sau: 

4. Giá ñất ở thuộc khu Cảng hàng không quốc tế Phú Bài ñược xác ñịnh theo giá 
ñất ở vị trí 2 ñường Lê Trọng Tấn. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết; 
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2. Giao thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu và 
các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam 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 16 thông qua ngày 15 tháng 5 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 25 
tháng 5 năm 2021./. 

 CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 31/NQ-HðND 

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

            Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2021 
 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về ðồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phi thuế quan Chân Mây,  

huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 16 

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

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

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

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

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

Căn cứ Công văn số 1602/BXD-QHKT ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Bộ Xây dựng 
về việc góp ý Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phi thuế quan Chân Mây, huyện Phú Lộc, 
tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 3648/TTr-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2021 về việc xin ý kiến về 
ðồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phi thuế quan Chân Mây, huyện Phú Lộc, 
tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận 
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ðồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phi thuế quan 
Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế theo ñề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh 
tại Tờ trình số 3648/TTr-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2021.   
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 16 thông qua ngày 15 tháng 5 năm 2021./. 

 

  
CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 32/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ñường tỉnh 15 

 (ñoạn từ ñường tránh Huế ñến ranh giới KCN Phú Bài giai ñoạn IV) 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 16 

 

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

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

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

Xét Tờ trình số 3459/TTr-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ñường tỉnh 15 (ñoạn 
từ ñường tránh Huế ñến ranh giới Khu công nghiệp (KCN) Phú Bài giai ñoạn IV); 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ñường tỉnh 15 
(ñoạn từ ñường tránh Huế ñến ranh giới KCN Phú Bài giai ñoạn IV) với các nội dung 
chủ yếu sau: 

 1. Mục tiêu ñầu tư xây dựng:  
- Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung trong khu vực phường 

Phú Bài, xã Thủy Phù nói riêng và thị xã Hương Thủy nói chung, tạo hạ tầng khung 
ñể thúc ñẩy phát triển KCN, góp phần sớm ñưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành 
thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Phục vụ dân sinh, tạo ñiều kiện thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. 

2. Quy mô ñầu tư:  

- Xây dựng tuyến có chiều dài khoảng 1,81km, ñiểm ñầu tuyến giao ñường tránh 
Huế, ñiểm cuối tuyến kết thúc tại ranh giới KCN Phú Bài giai ñoạn IV. Gồm hai ñoạn: 

+ ðoạn 1 thuộc ñường tỉnh 15 dài L1=1.490m. Hướng tuyến cơ bản bám theo 
ñường tỉnh hiện có. 
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+ ðoạn 2 nối từ ñường tỉnh 15 vào ranh giới KCN Phú Bài giai ñoạn IV dài 
L2=320m. Hướng tuyến cơ bản bám theo ñịnh hướng tuyến ñường kết nối từ ñưởng tỉnh 15 
vào KCN Phú Bài giai ñoạn IV trong ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 xây dựng 
KCN Phú Bài giai ñoạn IV.  

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

- Quy mô mặt cắt ngang:  
+ ðoạn 1 (ñường tỉnh 15): Bn=6,0+10,5+3,0+10,5+6,0=36,0m 
+ ðoạn 2: B=61,5m=7m+11,25m+25m+11,25m+7m. 
- Kết cấu mặt ñường cấp cao A1, bê tông nhựa rải nóng có môñun ñàn hồi yêu 

cầu: Eyc ≥ 155Mpa. 
- Tải trọng thiết kế công trình trên tuyến: HL93 (tương ñương H30, XB80).  
- Quy mô công trình: Vĩnh cửu. Khổ công trình bằng chiều rộng nền ñường. 
- Hạ tầng kỹ thuật trên tuyến: ðầu tư xây dựng hè phố lát gạch terrazzo, bó vỉa 

vỉa hè, dải phân cách, cây xanh, hệ thống thoát nước, cấp nước tưới cây, ñiện chiếu sáng, 
an toàn giao thông. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, công trình giao thông. 
 4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 103.093 triệu ñồng. 

 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Thị xã Hương Thủy. 
 7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 04 năm kể từ ngày khởi công. 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.  
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 16 thông qua ngày 15 tháng 5 năm 2021./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 33/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 16 
 

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 3668/TTr-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận 
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

 1. Mục tiêu ñầu tư xây dựng:  
Nhằm ñảm bảo ñiều kiện cơ sở vật chất phục vụ các hoạt ñộng chuyên môn của 

Trung tâm theo chức năng nhiệm vụ quy ñịnh, ñồng thời xây dựng và phát triển trở thành 
một trong những Trung tâm kiểm soát bệnh tật của khu vực miền Trung, Tây Nguyên 
và cả nước; từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất cho Trung tâm ñáp ứng năng lực 
xét nghiệm, nghiên cứu, sản xuất văc-xin góp phần cụ thể hóa chủ trương xây dựng 
Thừa Thiên Huế trở thành Trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước theo chủ trương 
của Bộ Chính trị và Chính phủ. 

2. Quy mô ñầu tư:  
a) ðầu tư xây dựng mới khối nhà bố trí các hoạt ñộng hành chính và hoạt ñộng 

chuyên môn của Trung tâm theo chức năng nhiệm vụ quy ñịnh với diện tích sàn xây 
dựng khoảng 10.192m2. Xây dựng các khu phụ trợ phục vụ công trình gồm: Nhà 
thường trực bảo vệ, cổng hàng rào bao quanh khu ñất, sân ñường nội bộ, bồn hoa, cây 
xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp ñiện, cấp thoát nước, xử lý nước thải, PCCC 
theo tiêu chuẩn sử dụng. Mua sắm, lắp ñặt các thiết bị gắn với công trình, bổ sung các 
thiết bị y tế chuyên ngành thiết yếu, thiết bị làm việc văn phòng theo tiêu chuẩn, 
ñịnh mức quy ñịnh. 
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b) Xây dựng mới khối labo xét nghiệm, nghiên cứu văc-xin theo tiêu chuẩn với 
diện tích sàn xây dựng khoảng 3.302m2. Xây dựng các hạng mục phụ trợ phục vụ công 
trình gồm: Sân ñường nội bộ, bồn hoa, cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp ñiện, 
cấp thoát nước, xử lý nước thải, khí thải, PCCC theo tiêu chuẩn sử dụng. Mua sắm, lắp 
ñặt các thiết bị gắn với công trình, mua sắm mới thiết bị y tế chuyên ngành, thiết bị làm 
việc văn phòng theo tiêu chuẩn quy ñịnh.     

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, công trình y tế. 
 4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 252 tỷ ñồng. 

 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước và các nguồn huy ñộng hợp pháp khác. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Chọn vị trí phù hợp trên ñịa bàn Khu ñô thị 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 16 thông qua ngày 15 tháng 5 năm 2021./. 

 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 34/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Tu bổ, phục hồi các lăng mộ và tôn tạo  

hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan thuộc quần thể di tích lăng vua Gia Long 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 16 

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

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 3749/TTr-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Tu bổ, phục hồi các lăng mộ 
và tôn tạo hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan thuộc quần thể di tích lăng vua Gia Long; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Tu bổ, phục hồi các lăng mộ và 
tôn tạo hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan thuộc quần thể di tích lăng vua Gia Long với các 
nội dung chủ yếu sau: 

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

2. Quy mô ñầu tư:  
a) Lăng Thoại Thánh:  
- Phát quang, vệ sinh cây cối xâm thực;  
- Tu bổ, gia cường và phục hồi hai vòng thành, cổng, bình phong tiền án và 

hậu chẩm bằng gạch vồ, tô trát và trau màu truyền thống; phục hồi các trang trí ở 
bình phong, cổng bằng phương pháp ñắp vữa truyền thống theo hiện trạng; phục hồi 
cánh cửa cổng chính bằng gỗ, sơn son truyền thống;  

- Hệ thống sân, lan can và bậc cấp: Tu bổ và phục hồi nền sân trong và ngoài 
khu mộ, 3 tầng sân Bái ðình; tu bổ, phục hồi hệ thống lan can, bậc cấp con giống 
theo nguyên trạng; tu bổ, gia cường kè chắn ñất.  

- Vệ sinh, bảo quản mộ phần, bệ thờ ñá Thanh theo hiện trạng. 
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- Tu bổ, gia cường và phục hồi kè Hồ Vuông; tu bổ hệ thống lan can, bậc cấp 
phía trước hồ theo hiện trạng. 

b) ðiện Thoại Thánh: 
- Phát quang, vệ sinh cây cối xâm thực. 
- Hạ giải các ñoạn la thành nứt gãy, mất liên kết; tu bổ, phục hồi hệ thống 

móng tường bằng ñá hộc theo hiện trạng, tường thành xây bằng gạch vồ, tô trát và 
trau màu truyền thống. 

- Vệ sinh, bảo quản nền móng cổng Tiền, lắp dựng hệ thống cánh cổng bằng 
sắt ñể bảo vệ khuôn viên ðiện. 

- Tu bổ, phục hồi bậc cấp trước cổng Tiền bằng gạch vồ, mặt bậc lát ñá Thanh; 
Tu bổ rồng bậc cấp theo hiện trạng. 

- Tu bổ cổng hậu bằng gạch vồ, trát vữa và trau màu truyền thống theo hiện 
trạng. Phục hồi hai cánh cổng bằng gỗ, sơn son truyền thống.   

- Vệ sinh cây cỏ, bảo quản nền móng ñiện Thoại Thánh, ðông Vu và Tây Vu 
theo hiện trạng. 

c) Lăng Hoàng Cô: 
- Phát quang, vệ sinh cây cối xâm thực. 
- Tu bổ, gia cường và phục hồi hai vòng thành, cổng, bình phong tiền án và 

hậu chẩm bằng gạch vồ, tô trát và trau màu truyền thống; phục hồi các trang trí ở 
bình phong, cổng bằng phương pháp ñắp vữa truyền thống theo hiện trạng; phục hồi 
cánh cửa cổng chính bằng gỗ, sơn son truyền thống;  

- Gia cường nền sân vòng ngoài bằng bê tông, phần sân vòng trong kết nối ñến 
cổng chính ñổ bê tông, lát gạch Bát Tràng. 

- Vệ sinh, tu bổ tháp mộ bằng gạch, phục hồi màu sắc theo hiện trạng. 
- Vệ sinh bệ thờ ðá Thanh. 
d) Lăng Vĩnh Mậu: 
- Phát quang, vệ sinh cây cối xâm thực. 
- Hạ giải, tu bổ, gia cường và phục hồi vòng thành ngoài bằng ñá hộc theo hiện 

trạng, trát vữa, bả màu theo hiện trạng. 
- Tu bổ, phục hồi cổng, tường thành, bình phong tiền án và hậu chẩm bằng 

gạch vồ, tô trát và trau màu truyền thống; tu bổ các ô trang trí ở bình phong, cổng 
bằng phương pháp ñắp vữa truyền thống theo hiện trạng; phục hồi cánh cửa cổng 
chính bằng gỗ nhóm II, sơn son truyền thống;  

- Gia cường nền sân vòng ngoài bằng bê tông, phần sân vòng trong kết nối ñến 
cổng chính ñổ bê tông, lát gạch Bát Tràng. 

- Tu bổ tường chắn ñất sân trước bằng ñá hộc và bậc cấp xây gạch vồ theo 
hiện trạng. 

- Vệ sinh, tu bổ mộ phần, phục hồi màu sắc. 
ñ) Lăng Quang Hưng 
- Phát quang, vệ sinh cây cối xâm thực. 
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- Tu bổ, gia cường và phục hồi hai vòng thành, cổng, bình phong tiền án và 
hậu chẩm bằng gạch vồ, tô trát và trau màu truyền thống; phục hồi các trang trí ở 
bình phong, cổng bằng phương pháp ñắp vữa truyền thống theo hiện trạng; phục hồi 
cánh cửa cổng chính bằng gỗ nhóm II, sơn son truyền thống;  

- Gia cường nền sân vòng ngoài bằng bê tông, phần sân vòng trong kết nối ñến 
cổng chính ñổ bê tông, lát gạch Bát Tràng. 

- Tu bổ tường chắn ñất sân trước bằng ñá hộc và bậc cấp xây gạch vồ theo hiện trạng. 
- Vệ sinh, tu bổ mộ phần, phục hồi màu sắc. 
e) Lăng Trường Phong 
- Phát quang, vệ sinh cây cối xâm thực. 
- Tu bổ, gia cường và phục hồi hai vòng thành, cổng, bình phong tiền án và hậu 

chẩm bằng gạch vồ, tô trát và trau màu truyền thống; phục hồi các trang trí ở bình phong, 
cổng bằng phương pháp ñắp vữa truyền thống theo hiện trạng; phục hồi cánh cửa 
cổng chính bằng gỗ, sơn son truyền thống;  

- Gia cường nền sân vòng ngoài bằng bê tông, phần sân trong kết nối ñến cổng 
chính ñổ bê tông, lát gạch Bát Tràng. 

- Tu bổ tường chắn ñất sân trước bằng ñá và bậc cấp xây gạch vồ theo hiện trạng. 
- Vệ sinh, tu bổ mộ phần, phục hồi màu sắc theo hiện trạng. 
g) Hạ tầng kỹ thuật 
- Tôn tạo lát ñá ñường dạo xung quanh Hồ Dài. 
- Tôn tạo nâng cấp nền và mở rộng ñường giao thông bằng bê tông, mặt nền lát 

ñá và hệ thống thoát nước từ cổng di tích ñến bãi ñỗ xe. 
- Tôn tạo ñường bê tông kết nối từ ðiện Gia Thành ñến Lăng Thoại Thánh, 

ðiện Thoại Thánh, Lăng Vĩnh Mậu, Lăng Quang Hưng, Lăng Trường Phong.  
- Tu bổ ñắp ñất ở núi thấp phía trước của lăng Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu, 

phục hồi tường chắn ñất xung quanh bằng ñá hộc, mặt ngoài dùng ñá hộc theo hiện trạng. 
- Trang bị hệ thống ñiện chiếu sáng ñường kết nối từ cổng di tích ñến ðiện 

Gia Thành. 
h) Tôn tạo cây xanh, cảnh quan khu vực di tích. 
i) Hàng rào: Dựng hàng rào ngăn gia súc bảo vệ cục bộ khu vực di tích lăng 

vua Gia Long bằng cọc bê tông lưới thép kết hợp trồng cây. 
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B. 
 4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 40.000 triệu ñồng. 
 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách trung ương và nguồn vốn hợp pháp khác. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 
 7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày khởi công. 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.  
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2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, 
quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 16 thông qua ngày 15 tháng 5 năm 2021./. 

 

  
  

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 35/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo tổng thể  

di tích Thái Miếu (giai ñoạn 1) 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 16 

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

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 3749/TTr-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo 
tổng thể di tích Thái Miếu (giai ñoạn 1); Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách 
và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo 
tổng thể di tích Thái Miếu (giai ñoạn 1) với các nội dung chủ yếu sau: 

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

2. Quy mô ñầu tư:  
a) ðối với công trình Thái Tổ Miếu hiện hữu: Tiến hành hạ giải, phân loại ñánh giá 

và bảo quản, lưu giữ hiện vật thuộc công trình. 
b) Di tích Thái Tổ Miếu: Có diện tích 1.917m2 (71m×27m).  
Phục hồi toàn bộ công trình theo yếu tố nguyên gốc. Cân chỉnh, tu bổ, phục hồi 

nền, bậc cấp và chân ñá táng, nền hoàn thiện lát gạch xi măng. Chống ẩm nền và chống 
mối cho toàn bộ công trình. Phục hồi hệ khung gỗ, hệ mái, ván, vách, trần, cửa ñi bằng 
gỗ Nhóm II, sơn son thếp vàng bề mặt cấu kiện gỗ. Phục hồi mái lợp ngói âm dương 
tráng men vàng. Phục hồi toàn bộ các con giống và họa tiết trang trí. Phục hồi nội thất. 
Bố trí lắp ñặt hệ thống ñiện, phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc. 

c) Di tích Thái Miếu Môn: Có diện tích 54m2. 
Gia cường nền móng, chống ẩm nền. Cân chỉnh và tu bổ phần nền, bậc cấp bên 

trong và bên ngoài cổng. Bóc tách phần vữa bị mủn mục, tô trát phục hồi bằng vữa tam 
hợp, bả màu hoàn thiện. Phục hồi hệ mái, phục hồi các họa tiết trang trí. Phục hồi hệ 
thống cửa bằng gỗ Nhóm II. Chống mối cho cấu kiện gỗ. 
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d) Sân, nền, ñường ñi (bao gồm hạ tầng kỹ thuật): Tu bổ, phục hồi sân nền, 
ñường dạo. Lắp ñặt hệ thống ñiện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy trong khu vực. 

Bảo vệ dấu tích sân, nền móng của các công trình chưa thực hiện ñầu tư trong giai 
ñoạn 1 của dự án, bao gồm: Tả/Hữu Tùng Tự, Mục Tư ðiện và Thổ Công Từ. 

ñ) Hệ thống cây xanh, thảm cỏ: Quy hoạch và bảo tồn các cây cổ thụ hiện hữu. 
Tôn tạo cảnh quan, hệ thống cây xanh trong khu vực. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B. 
 4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 272.718 triệu ñồng. 

 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách trung ương và nguồn vốn hợp pháp khác. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: ðại Nội, thành phố Huế. 
 7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 04 năm kể từ ngày khởi công. 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.  
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 16 thông qua ngày 15 tháng 5 năm 2021./. 

 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 36/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Tuyến ñường dọc sông Hương  
(phía Nam) ñoạn từ cầu Dã Viên ñến ñường Huyền Trân Công Chúa 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 16 

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

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 3697/TTr-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc quyết ñịnh ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Tuyến ñường dọc sông 
Hương (phía Nam) ñoạn từ cầu Dã Viên ñến ñường Huyền Trân Công Chúa; Báo cáo 
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Tuyến ñường dọc 
sông Hương (phía Nam) ñoạn từ cầu Dã Viên ñến ñường Huyền Trân Công Chúa 
với các nội dung chủ yếu sau: 

 1. ðiều chỉnh, bổ sung quy mô ñầu tư:  
 - ðiều chỉnh phương án tuyến theo quy hoạch chi tiết dọc hai bờ sông Hương. 
 - ðiều chỉnh mặt cắt ngang ñoạn cuối tuyến, ñoạn từ ñường Bùi Thị Xuân ra 
bờ sông, chiều dài khoảng 74,5m: Từ bề rộng 10,5m lên 12,0m, cụ thể: 
Bn=3,0+6,0+3,0=12,0m. Trong ñó: Mặt ñường rộng: Bm=6,0m, hè ñường mỗi bên 
rộng 3,0m. 
 2. Tổng mức ñầu tư: 222.830 triệu ñồng. 
 3. Phương án giải phóng mặt bằng: ðiều chỉnh mở rộng ranh giới giải phóng 
mặt bằng ñể tạo quỹ ñất khoảng 31 lô, mỗi lô khoảng 300m2. 

ðiều 2. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 34/NQ-HðND ngày 08 tháng 5 
năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh không trái với ðiều 1 của Nghị quyết này vẫn 
tiếp tục triển khai thực hiện. 
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ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh 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 16 thông qua ngày 15 tháng 5 năm 2021./. 

 
 

  
. CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 37/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2021 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về việc bổ sung vốn từ nguồn tăng thu năm 2020 ñể ñẩy nhanh  

tiến ñộ thực hiện các dự án quan trọng 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 16 

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

Căn cứ Luật ðầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Xét Tờ trình số 3667/TTr-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc bổ sung vốn từ nguồn tăng thu năm 2020 ñể ñẩy nhanh tiến ñộ 
thực hiện các dự án quan trọng; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và 
ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất bổ sung vốn từ nguồn tăng thu năm 2020 số tiền 
473.500 triệu ñồng ñể ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các dự án. 

(Chi tiết tại phụ lục ñính kèm) 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.  

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp chuyên ñề lần thứ 16 thông qua ngày 15 tháng 5 năm 2021./. 

 
  
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
PHỤ LỤC: BỔ SUNG VỐN NĂM 2021 TỪ NGUỒN TĂNG THU NĂM 2020 

(Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HðND ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

                                                                                                                                                            ðơn vị tính: triệu ñồng 

Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Năng 
lực 

thiết kế 

Quyết ñịnh phê duyệt  
dự án ñầu tư Kế hoạch 

ñầu tư công 
2016-2020 

ñã giao 

Vốn bố trí ñến 
nay Nhu cầu 

vốn hoàn 
thành 

Bổ sung 
kế hoạch 
vốn năm 

2021 

Ghi chú 
Số Qð DADT; 

ngày/tháng/năm 

Tổng 
mức ñầu 

tư 

Tổng 
số  

Tr. ñó: 
năm 
2021 

                          
  TỔNG CỘNG         2.387.692 310.777 739.643 140.165 1.661.240 473.500   
                          

I. 
Dự án phục vụ bố trí di dời 
cơ quan quân sự tại khu vực 
di tích Mang Cá 

        127.920 127.920 50.200 50.000 77.720 23.500   

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

Huế, 
H.Thủy 

2020-2023 
 

10,48ha 
2431  ngày 
18/9/2020 

82.482 82.482 30.100 30.000 52.382 17.000 

ðB, 
GPMB 
47,9 tỷ 
ñồng; 
ñã ứng 
Quỹ 
phát 
triển ñất 
là 20 tỷ 
ñồng 

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

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

45.438 45.438 20.100 20.000 25.338 6.500 

ðB, 
GPMB 
29,6 tỷ 
ñồng; 
ñã ứng 
Quỹ 
phát 
triển ñất 
là 15 tỷ 
ñồng 
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Năng 
lực 

thiết kế 

Quyết ñịnh phê duyệt  
dự án ñầu tư Kế hoạch 

ñầu tư công 
2016-2020 

ñã giao 

Vốn bố trí ñến 
nay Nhu cầu 

vốn hoàn 
thành 

Bổ sung 
kế hoạch 
vốn năm 

2021 

Ghi chú 
Số Qð DADT; 

ngày/tháng/năm 

Tổng 
mức ñầu 

tư 

Tổng 
số  

Tr. ñó: 
năm 
2021 

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

      
 

1.058.000 1.043.600 483.424 90.000 565.227 226.000   

1 

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
Bắc Hương Sơ phục vụ tái ñịnh 
cư khu vực I di tích Kinh thành 
Huế (KV 1) 

Huế 2018-2020 
4,98 ha 
(216 lô) 

2518 ngày 
30/10/2018 

51.051 46.000 42.000 0 9.051 1.400 HT 

2 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
phía Bắc Hương Sơ (khu vực 3) 

Huế 2019-2020 
 8,91 ha 
(381 lô) 

545 ngày 
27/02/2020 

120.134 120.000 80.693 0 39.307 12.000 HT 

3 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
phía Bắc Hương Sơ (khu vực 4) 

Huế 2019-2020 
 8,47 ha 
(409 lô) 

546 ngày 
27/02/2020 

130.699 130.000 86.163 0 43.837 14.000 HT 

4 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
phía Bắc Hương Sơ (khu vực 5) 

Huế 2019-2020 
 9,24 ha 
(380 lô) 

821 ngày 
26/3/2020 

115.239 115.000 42.000 0 73.000 30.000 

HT;ñã 
ứng 
Quỹ 
phát 
triển ñất 
là 17 tỷ 
ñồng 

5 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
phía Bắc Hương Sơ (khu vực 6) 

Huế 2019-2020 
 9,67 ha 
(432 lô) 

767 ngày 
23/3/2020 

127.371 127.000 42.000 0 85.000 30.000 

HT;ñã  
ứng 
Quỹ 
phát 
triển ñất 
là 20 tỷ 
ñồng 

6 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
phía Bắc Hương Sơ (khu vực 7) 

Huế 2019-2020 
 9,29 ha 
(420 lô) 

768 ngày 
23/3/2020 

119.972 119.000 37.000 0 82.000 30.000 

HT; ñã 
ứng 
Quỹ 
phát 
triển ñất 
là 20 tỷ 
ñồng 
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Năng 
lực 

thiết kế 

Quyết ñịnh phê duyệt  
dự án ñầu tư Kế hoạch 

ñầu tư công 
2016-2020 

ñã giao 

Vốn bố trí ñến 
nay Nhu cầu 

vốn hoàn 
thành 

Bổ sung 
kế hoạch 
vốn năm 

2021 

Ghi chú 
Số Qð DADT; 

ngày/tháng/năm 

Tổng 
mức ñầu 

tư 

Tổng 
số  

Tr. ñó: 
năm 
2021 

7 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
phía Bắc Hương Sơ (khu vực 8) 

Huế 2019-2020 
7,6ha 

(245 lô) 
1544 ngày 
26/6/2020 

109.970 104.000 51.000 0 53.000 30.000 

HT; ñã 
ứng 
Quỹ 
phát 
triển ñất 
là 10 tỷ 
ñồng 

8 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
phía Bắc Hương Sơ (khu vực 9) 

Huế 2019-2020 9,9ha 
83 ngày 

12/01/2021 
125.600 125.600 40.435 40.000 85.165 41.600 

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

9 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
phía Bắc Hương Sơ (khu vực 10) 

Huế 2019-2020 9,99ha 
84 ngày 

12/01/2021 
137.000 137.000 50.435 50.000 86.565 35.000 

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

10 
Trường MN Hương Sơ (gñ1), 
TP Huế 

Huế 2019-2020   
3103 ngày 
03/12/2019 

20.964 20.000 11.698 - 8.302 2.000 

HT, vốn 
nhà tài 
trợ 6 tỷ 
ñồng 

III 
Các dự án chỉnh trang ñô thị 
Huế 

Huế     
 

155.522 155.522 87.050 0 68.472 38.000   

1 
Nâng cấp, mở rộng ñường Hà 
Nội, thành phố Huế 

Huế  2021-2025 
R:36m. 
D:880m 

2682 ngày 
22/10/2020 

134.934 134.934 77.050 - 57.884 30.000 HT 

2 
Cầu chui ñường sắt Bắc Nam 
tại ñường Bùi Thị Xuân, thành 
phố Huế 

  2021-2025   
2904 ngày 
16/11/2020 

20.588 20.588 10.000 - 10.588 8.000 HT 
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Năng 
lực 

thiết kế 

Quyết ñịnh phê duyệt  
dự án ñầu tư Kế hoạch 

ñầu tư công 
2016-2020 

ñã giao 

Vốn bố trí ñến 
nay Nhu cầu 

vốn hoàn 
thành 

Bổ sung 
kế hoạch 
vốn năm 

2021 

Ghi chú 
Số Qð DADT; 

ngày/tháng/năm 

Tổng 
mức ñầu 

tư 

Tổng 
số  

Tr. ñó: 
năm 
2021 

IV 
Các dự án tạo quỹ ñất khu ñô 
thị An Vân Dương 

      
 

860.642 0 225 165 860.457 55.000   

1 
HTKT khu dân cư OTT4 thuộc 
khu E-An Vân Dương 

H.Thủy 2021-2024 4,32ha 
 

51.668 0 60 40 51.608 25.000 

CBðT; 
GPMB 
9,7 tỷ 
ñồng  

2 

HTKT khu dân cư OTT8, 
OTT9, khu dịch vụ DV1 và cây 
xanh CX4 thuộc khu E-An Vân 
Dương 

H.Thủy 2021-2024 4,89ha 
 

57.055 0 65 25 57.030 25.000 

CBðT; 
GPMB 
11,3 tỷ 
ñồng  

3 
ðường Tố Hữu nối dài ñi sân 
bay Phú Bài 

H.Thủy 2021 - 2024 10,26km2 
 

751.919 0 100 100 751.819 5.000 CBðT 

V 
Văn phòng làm việc một số 
cơ quan, ñơn vị thuộc tỉnh 
TT Huế 

Huế     

2547 ngày 
30/10/2017 
  1408 ngày 
10/6/2019 

150.564 133.357 118.744 - 31.820 20.000 
Giai 
ñoạn 01 
dự án 

VI 

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ 
di dời nhà ở các hộ dân ra 
khỏi khuôn viên cơ quan nhà 
nước trên ñịa bàn tỉnh 

      
 

        22.500 22.500 

Trung 
tâm Phát 
triển Quỹ 
ñất - Sở 
Tài 
nguyên 
và Môi 
trường 
thực hiện 

VII 
Hỗ trợ ngân sách thành phố 
Huế 

      
 

        35.044 32.000   

1 
Dự án Cải tạo, chỉnh trang khu 
vực ñồi Vọng Cảnh 

Huế     
2246/Qð-

UBND ngày 
18//2021 

12.686 
 

- 
 

12.686 12.000 
Hỗ trợ 
ngân 
sách 
thành 

phố Huế 2 Dự án GPMB cồn dã viên Huế     
 

22.358 
   

22.358 20.000 
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Năng 
lực 

thiết kế 

Quyết ñịnh phê duyệt  
dự án ñầu tư Kế hoạch 

ñầu tư công 
2016-2020 

ñã giao 

Vốn bố trí ñến 
nay Nhu cầu 

vốn hoàn 
thành 

Bổ sung 
kế hoạch 
vốn năm 

2021 

Ghi chú 
Số Qð DADT; 

ngày/tháng/năm 

Tổng 
mức ñầu 

tư 

Tổng 
số  

Tr. ñó: 
năm 
2021 

VIII 
Hỗ trợ ngân sách huyện 
Phong ðiền  

      
 

          6.500   

1 
  Dự án Tuyến ñường nội thị 
khu dân cư dịch vụ Khu công 
nghiệp Phong ðiền (1) 

      
 

          
         

6.500  

Hoàn 
trả Quỹ 
phát 
triển ñất 
tỉnh  

IX 
Bổ sung nguồn vốn Quỹ phát 
triển ñất (2) 

                  
      

50.000  
  

                          

 
Ghi chú: (1) Dự án này vay vốn Quỹ phát triển ñất tỉnh từ năm 2015 là 12,5 tỷ ñồng và thời gian hoàn trả năm 2018 . Dự án ñã trả 6 tỷ ñồng, còn lại là 6.5 tỷ ñồng ñến 
nay chưa thể hoàn trảdo theo phương án trả nợ trước ñây dự kiến hoàn trả từ nguồn quỹ ñất bán ñấu giá; tuy nhiên, quỹ ñất ñấu giá này phải bố trí cho một số 
nhiệm vụ quan trọng cần thiết như Khu tái ñịnh cư ñường cứu nạn cứu hộ thị trấn Phong ðiền - ðiền Lộc, Chợ Minh Tâm, nhà ở công nhân của Công ty Scavi, 
nhà trẻ Scavi nên huyện khó khăn trong việc huy ñộng nguồn vốn hoàn trả cho Quỹ. 
                (2) Bổ sung nguồn vốn Quỹ phát triển ñất nhằm tăng nguồn vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ ñất một số dự án trọng ñiểm, trước 
mắt là dự án Tuyến ñường dọc bờ sông Hương (phía Nam) ñoạn từ cầu Dã Viên ñến ñường Huyền Trân Công Chúa và các dự án khu vực Chân Mây Lăng Cô.          
 



44 CÔNG BÁO/Số 28+29/Ngày 27-5-2021

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 38/NQ-HðND 

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

            Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc thông qua hình thức cho thuê ñất trả tiền thuê ñất hàng năm cho các dự án 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 16 

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 ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 
về sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai; 

Xét Tờ trình số 2495/TTr-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ñề nghị thống nhất chủ trương cho thuê ñất trả tiền thuê ñất hàng năm ñối với 
các dự án chưa nộp tiền thuê ñất tại ñịa bàn Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; Tờ trình 
số 3159/TTr-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 
ñề nghị thống nhất chủ trương cho thuê ñất trả tiền thuê ñất hàng năm ñối với dự án 
Khu nghỉ dưỡng huyền thoại ðịa Trung Hải; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách 
và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất chủ trương cho thuê ñất trả tiền thuê ñất hàng năm cho các 
dự án sau: 

1. Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn;  

2. Khu nghỉ dưỡng huyền thoại ðịa Trung Hải;  

3. Khu du lịch xanh Lăng Cô;  

4. Khu phức hợp du lịch và dịch vụ ðăng Kim Long Thừa Thiên Huế;  

5. Khu biệt thự du lịch sinh thái biển Lăng Cô Spa Resort;  

6. Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long motor Huế;  

7. Tổ hợp nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô. 
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ðiều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 14/NQ-HðND ngày 23 tháng 4 
năm 2019 và Nghị quyết số 04/NQ-HðND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.    

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 16 thông qua ngày 15 tháng 5 năm 2021./. 

 

 CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 39/NQ-HðND 

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

 
 Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2021 

 
NGHỊ QUYẾT 

Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi ñất;  
cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa sang mục ñích khác 

trên ñịa bàn tỉnh năm 2021 
 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 16 

 

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

Căn cứ Luật ðất ñai 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Văn bản số 21/VBHN-VPQH    ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng 

Quốc hội xác thực văn bản hợp nhất Luật ðất ñai; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai;    
Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 

về sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 148/2020/Nð-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

về sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai;  
Căn cứ Nghị quyết số 162/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi ñất; cho phép 
chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ và ñất rừng ñặc dụng 
sang mục ñích khác trên ñịa bàn tỉnh năm 2021; 

Xét Tờ trình số 3689/TTr-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ñề nghị bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi ñất; cho phép 
chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa sang mục ñích khác năm 2021 trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và các ý kiến thảo luận 
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi ñất; 
danh mục các công trình, dự án chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa năm 2021 trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau: 

1. Thống nhất bổ sung 06 công trình, dự án cần thu hồi ñất. 
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(Chi tiết theo Phụ lục 01 ñính kèm). 
2. Cho phép bổ sung chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa sang sử dụng vào 

mục ñích khác ñể thực hiện 01 công trình, dự án.  
(Chi tiết theo Phụ lục 02 ñính kèm). 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 16 thông qua ngày 15 tháng 5 năm 2021./. 

 

   
   
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 01: BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ðẤT NĂM 2021 
(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HðND ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Quy mô 
diện tích 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

I THÀNH PHỐ HUẾ   12,65   

1 
Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn 
tạo hệ thống Kinh thành Huế 
(giai ñoạn 2), cụ thể: 

Thành phố Huế 12,65 

- Công văn số 1771/TTg-CN ngày 10/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 
thực hiện di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại Khu vực I di tích Kinh 
thành Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
- Công văn số 222/TTg-CN ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ñiều chỉnh, bổ sung và áp dụng Khung chính sách về bồi thường, 
hỗ trợ, tái ñịnh cư ñể thực hiện di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu 
vực 1 hệ thống di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế; 
- Quyết ñịnh số 334/Qð-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Thừa 
Thiên Huế về việc phê duyệt ñiều chỉnh dự án ñầu tư Bảo tồn, tu bổ và 
tôn tạo hệ thống kinh thành Huế; 
- Quyết ñịnh số 370/Qð-UBND ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh Thừa 
Thiên Huế về việc phê duyệt ðề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng 
khu vực I di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế; 
- Nghị quyết số 159/NQ-HðND ngày 07/12/2020 của HðND tỉnh Thừa 
Thiên Huế về việc cho ý kiến ñiều chỉnh ðề án di dời dân cư, giải phóng 
mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế; 
- Nghị quyết số 13/NQ-HðND ngày 26/02/2021 của HðND tỉnh Thừa 
Thiên Huế về việc ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ và 
tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế 

1.1 Khu vực Hồ Học Hải 
Phường Thuận 

Lộc 
1,90 

1.2 Khu vực ðàn Xã Tắc Phường Thuận Hòa 3,90 

1.3 Khu vực Khâm Thiên Giám 
Phường Thuận 

Thành 
0,89 

1.4 Khu vực Xiển Võ Từ 
Phường Thuận 

Thành 
0,19 

1.5 

Khu vực 1 di tích tiếp giáp 
với BCH Quân sự tỉnh tại 
các ñường Mang Cá, Lê 
Trung ðình, Lương Y, Xuân 68 

Phường Thuận 
Lộc 

2,72 

1.6 Khu vực Lục Bộ 
Phường Thuận 

Thành 
3,05 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Quy mô 
diện tích 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

I THỊ XÃ HƯƠNG THỦY   13,69   

1 

Dự án bồi thường, hỗ trợ và 
tái ñịnh cư công trình Mở 
rộng Cảng hàng không Quốc 
tế Phú Bài (hạng mục di dời 
Cụm ñiệp báo C35) tại 
phường Phú Bài 

Phường Phú Bài 13,69 

- Công văn số 12937/BQP-TM ngày 19/11/2018 của Bộ Quốc phòng về 
việc thống nhất chủ trương bàn giao ñất quốc phòng cho UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế ñể mở rộng sân bay quốc tế Phú Bài; 
- Công văn số 4594/UBND-Nð ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh về việc 
chủ trương ñầu tư hạng mục di dời cụm ñiệp báo C35; 
- Công văn số 7077/UBND-XDCB ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Bồi thường, 
hỗ trợ và tái ñịnh cư công trình Mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài 
(hạng mục di dời Cụm ñiệp báo C35); 
- Quyết ñịnh số 3439/Qð-UBND ngày 30/11/2020 của UBND thị xã 
Hương Thủy về việc phê duyệt Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 
công trình Mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài (hạng mục di dời 
Cụm ñiệp báo C35) tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy 

II THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ   0,47   

1 
Xử lý khẩn cấp sạt lở sông 
Bồ ñoạn qua Cửa Khâu, 
phường Hương Văn 

Phường Hương 
Văn 

0,07 

- Quyết ñịnh số 764/Qð-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh về việc 
phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở sông Bồ ñoạn 
qua Cửa Khâu, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà; 
- Quyết ñịnh số 392/Qð-UBND ngày 20/02/2021 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020.  

2 
Xử lý khẩn cấp sạt lở sông 
Tả Trạch ñoạn qua thôn Kim 
Ngọc, xã Hương Thọ 

Xã Hương Thọ 0,01 

- Quyết ñịnh số 759/Qð-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh về việc 
phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở sông Tả Trạch 
ñoạn qua thôn Kim Ngọc, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà; 
- Quyết ñịnh số 392/Qð-UBND ngày 20/02/2021 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020.  
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Quy mô 
diện tích 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

3 
Nâng cấp, mở rộng ñường 
Kiệt 1 Lý Thần Tông, 
phường Hương Chữ 

Phường Hương 
Chữ 

0,19 

- Quyết ñịnh số 423/Qð-UBND ngày 05/4/2021 của UBND thị xã 
Hương Trà về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu dự án Nâng  cấp, mở rộng ñường Kiệt 1 Lý Thần Tông, 
phường Hương Chữ; 
- Quyết ñịnh số 419/Qð-UBND ngày 05/4/2021 của UBND thị xã 
Hương Trà về việc phân bổ kinh phí từ nguồn thu phí quản lý, bảo trì 
ñường bộ. 

4 
Nâng cấp, mở rộng ñường 
Kiệt 34 Trương Thi, phường 
Hương Chữ 

Phường Hương 
Chữ 

0,20 

- Quyết ñịnh số 422/Qð-UBND ngày 05/4/2021 của UBND thị xã 
Hương Trà về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng ñường Kiệt 34 Trương Thi, 
phường Hương Chữ; 
- Quyết ñịnh số 419/Qð-UBND ngày 05/4/2021 của UBND thị xã 
Hương Trà về việc phân bổ kinh phí từ nguồn thu phí quản lý, bảo trì 
ñường bộ. 

TỔNG CỘNG 26,81   
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Phụ lục 02: BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ðÍCH SỬ DỤNG  
ðẤT TRỒNG LÚA NĂM 2021 

(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HðND ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

TT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 

Quy 
mô  

diện 
tích 
(ha) 

Trong ñó diện 
tích xin 

chuyển mục 
ñích sử dụng 
ñất trồng lúa 

(ha) 

Căn cứ pháp lý 

  HUYỆN PHÚ LỘC         

1 
ðường giao thông vành ñai phía 
ñông, xã Lộc Sơn (giai ñoạn 2) 

Xã Lộc Sơn 6,00 5,50 

- Quyết ñịnh số 220/Qð-UBND ngày 25/01/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt 
chủ trương ñầu tư công trình ðường giao thông vành ñai 
phía ñông, xã Lộc Sơn (giai ñoạn 2) 
- Thông báo số 405/TB-SKHðT ngày 08/02/2021 của 
Sở Kế hoạch và ðầu tư về việc giao kế hoạch ñầu tư vốn 
ngân sách nhà nước năm 2021 

TỔNG CỘNG 6,00 5,50   
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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: 40/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc cho phép chuyển mục ñích sử dụng rừng sang mục ñích khác  

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 16 

 

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

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 83/2020/Nð-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh 156/2018/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 
của Chính phủ Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Lâm nghiệp; 

Xét Tờ trình số 3909/TTr-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc xem xét quyết ñịnh chủ trương chuyển mục ñích sử dụng rừng sang 
mục ñích khác; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của 
các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Thống nhất chủ trương cho phép chuyển mục ñích sử dụng rừng sang 
mục ñích khác ñể thực hiện 02 dự án (chi tiết tại Phụ lục ñính kèm). 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
kỳ họp chuyên ñề lần thứ 16 thông qua ngày 15 tháng 5 năm 2021./. 

 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CHUYỂN MỤC ðÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ðÍCH KHÁC 

(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HðND ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

TT Tên công trình, dự án  ðịa ñiểm 

Quy mô 
diện 
tích 

khoảng  
(ha) 

Diện tích có rừng xin chuyển  
mục ñích sử dụng sang mục ñích khác (ha) 

Phân theo hiện trạng Phân theo loại rừng 

Tổng  
Rừng 
trồng 

Rừng tự 
nhiên 

Phòng hộ  Sản xuất 

1 

Khai thác khoáng sản ñất làm 
vật liệu san lấp tại khu vực thôn 
Hiền Sỹ, xã Phong Sơn, huyện 
Phong ðiền 

Xã Phong 
Sơn, huyện 
Phong ðiền 

       7,51        7,11        7,11            -                 -              7,11  

2 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 
Vĩnh Lương Khê, xã Phú Lương, 
huyện Phú Vang 

Xã Phú 
Lương, huyện 

Phú Vang 
       1,19        0,16        0,16            -                 -              0,16  

  Tổng          8,70       7,27       7,27            -                 -              7,27  
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 41/NQ-HðND 

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

            Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2021 
 

 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về ðồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu ñô thị du lịch sinh thái biển  
Cảnh Dương, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 16 

 

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

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

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

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

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

Căn cứ Công văn số 1573/BXD-QHKT ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Bộ Xây dựng 
về việc góp ý Quy hoạch phân khu xây dựng Khu ñô thị du lịch sinh thái biển Cảnh Dương, 
huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 3649/TTr-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2021 về việc xin ý kiến về 
ðồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu ñô thị du lịch sinh thái biển Cảnh Dương, 
huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và 
ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ðồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu ñô thị du lịch 
sinh thái biển Cảnh Dương, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế theo ñề xuất của 
Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 3649/TTr-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2021.   

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 16 thông qua ngày 15 tháng 5 năm 2021./. 

 

 CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 42/NQ-HðND 

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

            Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2021 
 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về ðồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phía Nam trục trung tâm  

khu du lịch Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 16 

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

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

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

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

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

Căn cứ Công văn số 1317/BXD-QHKT ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Bộ Xây dựng 
về việc góp ý Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phía Nam trục trung tâm Khu du lịch 
Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 3975/TTr-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 về việc xin ý kiến về 
ðồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phía Nam trục trung tâm khu du lịch Lăng Cô, 
huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và 
ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ðồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phía Nam trục 
trung tâm khu du lịch Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế theo ñề xuất 
của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 3975/TTr-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021.   

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 16 thông qua ngày 15 tháng 5 năm 2021./. 

 

 CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 43/NQ-HðND 

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

            Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2021 
 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về ðồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái Bãi Chuối, 

 huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 16 

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

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

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

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

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

Căn cứ Công văn số 1574/BXD-QHKT ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Bộ Xây dựng 
về việc góp ý Quy hoạch phân khu xây dựng Khu ñô thị du lịch sinh thái Bãi Chuối, 
huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 3650/TTr-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2021 về việc xin ý kiến về 
ðồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái Bãi Chuối, huyện Phú Lộc, 
tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận 
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ðồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái 
Bãi Chuối, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế theo ñề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh 
tại Tờ trình số 3650/TTr-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2021.   

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 16 thông qua ngày 15 tháng 5 năm 2021./. 

 

 CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 

 

 

 

 

 

 

 



60 CÔNG BÁO/Số 28+29/Ngày 27-5-2021

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

            Số: 44/NQ-HðND                               Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2021            
   

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc kế hoạch vốn ñầu tư xây dựng cơ bản ñợt 2 năm 2021  
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 16 

 

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

Căn cứ Luật ðầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 158/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021; 

Xét Tờ trình số 3747/TTr-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch vốn ñợt 2 năm 2021 ñối với các dự án khởi công 
mới chưa ñủ ñiều kiện giao từ ñầu năm và nguồn vốn xổ số kiến thiết thực hiện 
Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Báo cáo thẩm tra của 
Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 ðiều 1. Thống nhất phân bổ và giao kế hoạch vốn ñầu tư xây dựng cơ bản ñợt 2 
năm 2021. 

(Chi tiết tại phụ lục ñính kèm) 

ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh phân khai chi tiết nguồn vốn xổ số kiến thiết 
thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chỉ ñạo 
hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ phê duyệt dự án trước khi bố trí vốn thực hiện. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

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

 2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn 
ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 
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Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 16 thông qua ngày 15 tháng 5 năm 2021./. 

CHỦ TỊCH 

Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

PHỤ LỤC: TỔNG HỢP DANH MỤC KẾ HOẠCH ðẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 GIAO ðỢT 2 

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh quản lý 

(Kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HðND ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 

Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Vốn bố trí ñến 

nay 
Kế hoạch năm 2021 (ñợt 2) 

Ghi 
chú Số Qð phê 

duyệt DA; 
ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng 
số 

Tr.ñó: 
Năm 
2021 

TỔNG 
SỐ 

Trong ñó 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 
và khác 

Vốn 
tập 

trung 
trong 
nước 

Vốn 
ngân 
sách 

trung 
ương 

Nguồn 
thu sử 
dụng 
ñất 

                           

  TỔNG CỘNG      5.135.126 4.565.000 323.423 7.000 227.500 23.500 135.000 69.000   

                           

* VỐN ðẦU TƯ THEO 
NGÀNH, LĨNH VỰC 

         323.423 7.000           

A Các hoạt ñộng kinh tế:      5.135.126 4.565.000 323.423 7.000 227.500 23.500 135.000 69.000   

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

     514.931 457.000 20.000 7.000 60.000 6.000 35.000 19.000   

a Dự án chuyển tiếp sang 
giai ñoạn 2021-2025 

     50.796 42.000 20.000 7.000 19.000 0 0 19.000   

1 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 42.000 20.000 7.000 19.000     19.000   

b Dự án khởi công mới 
giai ñoạn 2021-2025 

     464.135 415.000 0 0 41.000 6.000 35.000 0   
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Vốn bố trí ñến 

nay 
Kế hoạch năm 2021 (ñợt 2) 

Ghi 
chú Số Qð phê 

duyệt DA; 
ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng 
số 

Tr.ñó: 
Năm 
2021 

TỔNG 
SỐ 

Trong ñó 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 
và khác 

Vốn 
tập 

trung 
trong 
nước 

Vốn 
ngân 
sách 

trung 
ương 

Nguồn 
thu sử 
dụng 
ñất 

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

P.Vang 2021-2025  285.000 285.000 0 0 20.000   20.000   UBND 
tỉnh 
giao 
sau khi 
có 
Quyết 
ñịnh 
phê 
duyệt 
dự án 
ñầu tư 

2 Nâng cấp hệ thống ñê 
sông Thiệu Hóa 

P.Vang 2021-2025  130.000 130.000 0 0 15.000   15.000   UBND 
tỉnh 
giao 
sau khi 
có 
Quyết 
ñịnh 
phê 
duyệt 
dự án 
ñầu tư 

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

Q.ðiền 2021-2025 806 ngày 
12/4/2021 

         
49.135  

  0 0 6.000 6.000       

II Giao thông       4.263.299 4.108.000 292.000 0 139.500 14.500 100.000 25.000   

a Dự án chuyển tiếp sang 
giai ñoạn 2021-2025 

     671.998 612.000 292.000 0 15.000 0 0 15.000   

1 ðường cứu hộ cứu nạn 
thị trấn Phong ðiền - 
ðiền Lộc (thực hiện 
GPMB ñầu tuyến giao 
Quốc lộ IA) 

P.ðiền  2012-2020 1330 ngày 
10/7/2015 
609 ngày 
5/3/2020 

671.998 612.000 292.000 0 15.000   0 15.000   
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Vốn bố trí ñến 

nay 
Kế hoạch năm 2021 (ñợt 2) 

Ghi 
chú Số Qð phê 

duyệt DA; 
ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng 
số 

Tr.ñó: 
Năm 
2021 

TỔNG 
SỐ 

Trong ñó 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 
và khác 

Vốn 
tập 

trung 
trong 
nước 

Vốn 
ngân 
sách 

trung 
ương 

Nguồn 
thu sử 
dụng 
ñất 

b Dự án khởi công mới 
giai ñoạn 2021-2025 

     3.678.301 3.496.000 0 0 124.500 14.500 100.000 10.000   

1 Tuyến ñường bộ ven 
biển ñoạn qua tỉnh Thừa 
Thiên Huế và cầu qua 
cửa Thuận An  

Pð-PL 2021-2025  3.496.000 3.496.000 0 0 100.000   100.000   UBND 
tỉnh 
giao 
sau khi 
có 
Quyết 
ñịnh 
phê 
duyệt 
dự án 
ñầu tư 

2 ðường trục chính khu 
trung tâm xã Phong An, 
huyện Phong ðiền 

P.ðiền  2021-2025  746 ngày 
08/4/2021 

         
56.822  

  0 0 8.000 8.000       

3 ðường giao thông vành 
ñai phía ñông xã Lộc Sơn 
(Gð2) 

P.Lộc 2021-2025 802 ngày 
12/4/2021 

         
38.479  

  0 0 6.500 6.500       

4 Hệ thống ñiện chiếu sáng 
QL IA ñoạn qua huyện 
Phú Lộc 

P. Lộc 2021-2025 1093 ngày 
14/5/2021 

87.000   0 0 10.000     10.000   

III Công nghệ thông tin      14.705 0 11.423 0 3.000 3.000 0 0   

a Dự án chuyển tiếp sang 
giai ñoạn 2021-2025 

     14.705 0 11.423 0 3.000 3.000 0 0   

1 Xây dựng Cổng dịch vụ 
công trực tuyến tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Huế  2016-2020 2688 ngày 
31/10/2016 
2534 ngày 
28/10/2017 

12.222   11.000 0 1.200 1.200       
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Vốn bố trí ñến 

nay 
Kế hoạch năm 2021 (ñợt 2) 

Ghi 
chú Số Qð phê 

duyệt DA; 
ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng 
số 

Tr.ñó: 
Năm 
2021 

TỔNG 
SỐ 

Trong ñó 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 
và khác 

Vốn 
tập 

trung 
trong 
nước 

Vốn 
ngân 
sách 

trung 
ương 

Nguồn 
thu sử 
dụng 
ñất 

2 ðầu tư hạ tầng thiết yếu 
phục vụ triển khai dịch 
vụ công trực tuyến tại 
các cơ quan nhà nước 

Huế 2018-2020 2533 ngày 
28/10/2017 

883   423   400 400       

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

Huế 2019-2020  1.600 0 0 0 1.400 1.400 0 0   

- Nâng cấp hệ thống thông 
tin doanh nghiệp 

    2907 ngày 
16/11/2020 

1.600   0 0 1.400 1.400       

IV Công trình công cộng 
tại các ñô thị 

     255.191 0 0 0 25.000 0 0 25.000   

a Dự án khởi công mới 
giai ñoạn 2021-2025 

     255.191 0 0 0 25.000 0 0 25.000   

1 Hạ tầng kỹ thuật khu tái 
ñịnh cư ðại học Huế 

Huế 2021 - 2025  255.191   0 0 25.000     25.000 UBND 
tỉnh 
giao 
sau khi 
có 
Quyết 
ñịnh 
phê 
duyệt 
dự án 
ñầu tư 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 45/NQ-HðND 

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

            Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2021 
 

 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp số 02, 03  
tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 16 

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

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

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

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

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

Xét Tờ trình số 3630/TTr-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2021 về việc xin ý kiến về 
Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp số 02, 03 tại Khu kinh tế 
Chân Mây - Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban 
kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp 
số 02, 03 tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 
theo ñề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 3630/TTr-UBND ngày 06 
tháng 5 năm 2021.   

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 16 thông qua ngày 15 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: 18/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 5 năm 2021 
 

 
CHỈ THỊ 

Về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

Tỉnh Thừa Thiên Huế là chiến trường ác liệt của thực dân Pháp và là một trong 

những ñiểm ñánh phá của ñế quốc Mỹ. Trong những năm qua, công tác rà phá bom 

mìn, vật nổ tồn ñọng sau chiến tranh ñã ñược Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

chỉ ñạo thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, trong thời gian qua một số cơ quan ñơn vị 

ñược giao làm Chủ ñầu tư lựa chọn ñơn vị nhà thầu thi công rà phá bom mìn, vật nổ 

chưa chặt chẽ, không báo cáo, không phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong 

thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ hoặc không tổ chức rà phá bom mìn, vật nổ dẫn ñến 

còn sót bom ñạn, vật nổ (hàng năm, lực lượng Công binh của Bộ CHQS tỉnh thu gom 

ñược với số lượng lớn bom, ñạn trên ñịa bàn) tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. 

ðể thống nhất quản lý và tổ chức thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ 

trên ñịa bàn tỉnh theo Nghị ñịnh số 18/2019/Nð-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ 

về quản lý và thực hiện hoạt ñộng khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh; 

Thông tư số 195/2019/TT-BQP ngày 27/12/2019 của Bộ Quốc phòng về việc Quy ñịnh 

chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Nghị ñịnh số 18/2019/Nð-CP ngày 01/02/2019 

của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt ñộng khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ 

sau chiến tranh; Thông tư số 121/2012/TT-BQP ngày 12/11/2012 về việc ban hành 

Quy chuẩn Việt Nam 01:2012/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn, 

vật nổ; Công văn số 403/TM-CoB ngày 19/02/2021 của Bộ Tham mưu - Quân khu 4 

về việc báo cáo công tác quản lý và thực hiện hoạt ñộng rà phá bom mìn, vật nổ trên 

ñịa bàn; Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu: 

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

a) Với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về quốc phòng, quản lý và 

thực hiện hoạt ñộng khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, thường 

xuyên cập nhật công khai thông tin hồ sơ, bản ñồ khu vực ô nhiễm bom mìn vật nổ 
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trên ñịa bàn toàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền ñịa phương các 

cấp thực hiện quản lý, theo dõi giám sát các lực lượng tham gia rà phá bom mìn, 

vật nổ; phát hiện, xử lý, thu gom, tiêu hủy bom mìn, vật nổ trên ñịa bàn; hướng 

dẫn các Chủ ñầu tư về trình tự thủ tục, nguyên tắc, quy ñịnh thực hiện công tác rà 

phá bom mìn, vật nổ trên ñịa bàn tỉnh. 

b) Căn cứ hồ sơ lưu trữ bom mìn, vật nổ còn tồn ñọng sau chiến tranh, ñối 

chiếu với mặt bằng dự án, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ra thông báo bằng văn bản các 

khu vực chưa ñược rà phá bom mìn, vật nổ…, cảnh báo ñể Chủ ñầu tư tuân thủ 

nghiêm ngặt, yêu cầu bắt buộc, thực hiện trình tự hồ sơ rà phá bom mìn, vật nổ ñã 

ñược hướng dẫn theo Nghị ñịnh số 18/2019/Nð-CP của Chính phủ và Thông tư số 

195/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. 

c) Xác nhận bằng văn bản số lượng bom mìn, vật nổ, phát hiện, xử lý, thu gom, 

tiêu hủy sau khi ñơn vị thi công ñã hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ; yêu 

cầu ñơn vị thi công báo cáo bằng văn bản về kết quả thi công rà phá bom mìn, vật nổ 

cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ñể cập nhật thông tin bổ sung vào hồ sơ bản ñồ khu vực 

ô nhiễm bom mìn, vật nổ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước, 

nguồn vốn ñầu tư của doanh nghiệp. 

d) Theo dõi tổng hợp kết quả thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên 

ñịa bàn tỉnh, ñịnh kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo UBND tỉnh, hàng tháng báo cáo Bộ 

Tư lệnh Quân khu 4, cập nhật thông tin thường xuyên hồ sơ, bản ñồ khu vực chưa 

ñược rà phá bom mìn, vật nổ và các dự án ñã ñược rà phá bom mìn, vật nổ; thu thập 

và cập nhật bản ñồ ô nhiễm bom mìn, vật nổ trên ñịa bàn tỉnh do Bộ Quốc phòng lập 

ñể thống nhất quản lý trên ñịa bàn. 

e) Tổ chức lực lượng Công binh thu hồi, vận chuyển, phá hủy các loại bom 

mìn, vật nổ phát hiện ñược trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Nghiên cứu, xem xét tham mưu bố trí kế hoạch vốn ñầu tư từ nguồn vốn ngân 

sách cho các dự án: Dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ trên ñịa bàn tỉnh ñảm bảo thực hiện 

các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới. 

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện công tác rà 

phá bom mìn, vật nổ các dự án. Kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc thuộc 

thẩm quyền, kiến nghị với UBND tỉnh những vấn ñề phát sinh vượt quá thẩm quyền, 

bảo ñảm rà phá bom mìn, vật nổ triển khai thuận lợi. 
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3. Sở Tài chính 

Thẩm tra quyết toán chi phí rà phá bom mìn, vật nổ trên ñịa bàn tỉnh thuộc 
ngân sách Nhà nước theo quy ñịnh Pháp luật hiện hành. 

4. Kho bạc Nhà nước tỉnh 

Thực hiện quản lý, thanh toán nguồn vốn ñầu tư từ ngân sách Nhà nước cho 
công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh hiện hành. Hồ sơ 
thanh toán có văn bản xác nhận kết quả thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ, xử lý, 
thu gom, vận chuyển, tiêu hủy bom mìn, vật nổ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành 
thuộc tỉnh, các cơ quan, ñơn vị có liên quan trên ñịa bàn tỉnh 

Ngoài các dự án ñầu tư xây dựng cơ bản, dự án ñộc lập ñược Nhà nước ñầu tư ñã 
thực hiện công tác rà phá bom mìn theo Nghị ñịnh số 18/2019/Nð-CP ngày 01/02/2019 
của Chính phủ; trường hợp các ñơn vị khi phát hiện thấy bom mìn, vật nổ trên ñịa bàn 
hay trên mặt bằng các dự án phải kịp thời báo cáo về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ñể 
lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thu hồi, xử lý theo quy ñịnh, 
kinh phí thu hồi, xử lý do ñịa phương, cơ quan hoặc Chủ ñầu tư tự bảo ñảm. 

Công tác rà phá bom mìn, vật nổ và thu hồi bom mìn vật nổ còn sót lại sau 
chiến tranh là một trong những yêu cầu hết sức quan trọng nhằm bảo ñảm an toàn cho 
các công trình, tính mạng và tài sản của tổ chức và nhân dân trong công tác giải phóng 
mặt bằng thực hiện các dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

6. ðối với chủ ñầu tư dự án 

Chủ ñầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng ñất trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế phải thực hiện nghiêm túc, ñầy ñủ các quy ñịnh hiện hành về quản lý 
và thực hiện công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh theo các 
nội dung sau: 

a) Trong quá trình lập dự án, chủ ñầu tư liên hệ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
ñể ñược cung cấp ñầy ñủ thông tin xác ñịnh mặt bằng dự án ñầu tư cần rà phá bom 
mìn, vật nổ; hướng dẫn về trình tự, thủ tục, nguyên tắc, quy ñịnh thực hiện công tác 
rà phá bom mìn, vật nổ.  

b) Chủ ñầu tư dự án phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lựa chọn ñơn vị 
có ñủ năng lực, kinh nghiệm, có uy tín theo quy ñịnh của pháp luật trình cấp có 
thẩm quyền giao nhiệm vụ khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, thi công rà phá 
bom mìn, vật nổ và thẩm ñịnh phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, 
vật nổ; Quyết ñịnh phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ theo 
quy ñịnh hiện hành. 
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c) Chủ ñầu tư có trách nhiệm chỉ ñạo ñơn vị thi công xây dựng kế hoạch, thông 

báo bằng văn bản việc triển khai thi công rà phá bom mìn, vật nổ gửi Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh; lập kế hoạch thu gom, vận chuyển, tiêu hủy bom mìn, vật liệu nổ từ dự án 

trình Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phê duyệt trước khi tiêu hủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

thống nhất quản lý công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên ñịa bàn. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, ñơn vị ñứng chân trên ñịa bàn 

tỉnh nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 
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