
  

Số 37 + 38 Ngày 19 tháng 7 năm 2021 

 MỤC LỤC  
   

   

 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

09-7-2021 Quyết ñịnh số 40/2021/Qð-UBND ban hành Quy chế phối hợp 
trong quản lý nhà nước về giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

03 

09-7-2021 Quyết ñịnh số 41/2021/Qð-UBND ban hành Quy ñịnh tiêu chí 
xét duyệt hồ sơ ñề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

10 

10-7-2021 Quyết ñịnh số 42/2021/Qð-UBND ban hành quy ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. 

21 

10-7-2021 Quyết ñịnh số 43/2021/Qð-UBND ban hành quy ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn 
ðo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 

33 

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

09-7-2021 Quyết ñịnh số 1663/Qð-UBND về việc phê chuẩn kết quả 
miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 ñối với ông Hoàng Hải Minh. 

39 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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09-7-2021 Quyết ñịnh số 1664/Qð-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu 
bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026: Ông Võ Lê Nhật. 

40 

10-7-2021 Quyết ñịnh số 1675/Qð-UBND thành lập Trung tâm ðo lường, 
Thử nghiệm và Thông tin khoa học trực thuộc Sở Khoa học và 
Công nghệ trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn 
ðo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường 
Chất lượng. 

41 

10-7-2021 Quyết ñịnh số 1676/Qð-UBND về việc ñổi tên và tổ chức lại 
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ 
thành Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ. 

44 

12-7-2021 Quyết ñịnh số 1691/Qð-UBND phê duyệt ðề án “Phát triển 
ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế thành ngành kinh tế mũi 
nhọn”. 

47 

14-7-2021 Quyết ñịnh số 1710/Qð-UBND về việc ban hành Quy chế 
phối hợp quản lý các hệ thống ñiện mặt trời mái nhà trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

62 

14-7-2021 Quyết ñịnh số 1724/Qð-UBND ban hành danh mục mã ñịnh 
danh ñiện tử của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện ñại cấp xã 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

70 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 
Số: 40/2021/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 7 năm 2021 

  
 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về  
giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 
 

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

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

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

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

Căn cứ Luật Giám ñịnh tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Giám ñịnh tư pháp ngày 10 
tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 85/2013/Nð-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám ñịnh tư pháp;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 157/2020/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 85/2013/Nð-CP ngày 29 tháng 7 
năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám ñịnh tư pháp;  

Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy ñịnh về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám ñịnh viên 
tư pháp; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp. 
 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp trong quản lý 
nhà nước về giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 



04 CÔNG BÁO/Số 37+38/Ngày 19-7-2021

ðiều 2. ðiều khoản thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2021 và thay thế 
Quyết ñịnh số 61/2013/Qð-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước 
về giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các 
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

  
 

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

 
 

Nguyễn Thanh Bình 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
 

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

 

QUY CHẾ 
Phối hợp trong quản lý nhà nước về giám ñịnh tư pháp 

 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 40/2021/Qð-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy chế này quy ñịnh về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp và chế ñộ 
báo cáo trong công tác quản lý nhà nước về hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Các cơ quan,tổ chức và cá nhân có liên quan trong quản lý nhà nước về hoạt 
ñộng giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Nguyên tắc phối hợp 

1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân phối hợp một cách ñồng bộ, chặt chẽ, ñảm bảo tính thống nhất trong quản lý 
nhà nước về giám ñịnh tư pháp, ñáp ứng tốt nhất yêu cầu, trưng cầu giám ñịnh trên 
ñịa bàn tỉnh; xác ñịnh rõ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan chủ trì và cơ quan 
phối hợp; 

2. Giải quyết, kịp thời, ñúng quy ñịnh của pháp luật ñối với những khó khăn, 
vướng mắc phát sinh trong hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp. 

Chương II 
 

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP GIỮA SỞ TƯ PHÁP  
VÀ CÔNG AN TỈNH, CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN TRONG 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁM ðỊNH TƯ PHÁP 

ðiều 4. Nội dung phối hợp 

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh củng cố, kiện toàn các tổ chức giám ñịnh 
tư pháp công lập, ñội ngũ giám ñịnh viên tư pháp và người giám ñịnh tư pháp theo 
vụ việc; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp thẻ, cấp lại thẻ, thu hồi thẻ giám ñịnh viên tư pháp; 

2. Rà soát, ñăng tải và cập nhật danh sách tổ chức giám ñịnh tư pháp, tổ chức 
giám ñịnh tư pháp theo vụ việc, giám ñịnh viên tư pháp và người giám ñịnh theo vụ 
việc tại ñịa phương; 
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3. ðánh giá chất lượng hoạt ñộng của giám ñịnh viên, người giám ñịnh tư pháp 
theo vụ việc, tổ chức giám ñịnh tư pháp công lập, tổ chức giám ñịnh tư pháp theo vụ 
việc thuộc lĩnh vực quản lý; 

4. Quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt ñộng của Văn phòng giám ñịnh tư pháp, 
cấp Giấy ñăng ký hoạt ñộng cho Văn phòng giám ñịnh tư pháp; 

5. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức 
pháp luật cho giám ñịnh viên tư pháp, người giám ñịnh tư pháp theo vụ việc ở ñịa phương; 

6. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan ñến hoạt ñộng 
giám ñịnh tư pháp; theo dõi thi hành pháp luật về giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn tỉnh; 

7. Kiểm tra, thanh tra tổ chức và hoạt ñộng của tổ chức giám ñịnh tư pháp công lập 
và ngoài công lập; tổ chức giám ñịnh tư pháp theo vụ việc; giải quyết khiếu nại, tố cáo 
về giám ñịnh tư pháp; 

8. Thống kê, báo cáo ñịnh kỳ, ñột xuất, sơ kết, tổng kết công tác quản lý nhà nước 
về giám ñịnh tư pháp. 

ðiều 5. Trách nhiệm của Sở Tư pháp 

1. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh quản lý lĩnh vực giám ñịnh tư pháp (sau ñây viết tắt là các cơ quan 
chuyên môn) thực hiện các nhiệm vụ sau ñây: 

a) Thẩm ñịnh hồ sơ xin phép thành lập Văn phòng giám ñịnh tư pháp, chuyển 
ñổi loại hình hoạt ñộng, thay ñổi, bổ sung lĩnh vực giám ñịnh của Văn phòng giám ñịnh 
tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh; 

b) Thực hiện ñăng ký hoạt ñộng của Văn phòng giám ñịnh tư pháp; cấp Giấy 
ñăng ký hoạt ñộng cho Văn phòng giám ñịnh tư pháp; 

c) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giám ñịnh viên tư pháp, người 
giám ñịnh tư pháp theo vụ việc; 

d) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám ñịnh 
viên tư pháp; 

ñ) Kiểm tra, thanh tra về giám ñịnh tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo 
thẩm quyền; 

2. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, 
miễn nhiệm giám ñịnh viên tư pháp; lựa chọn, lập danh sách và trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh ra quyết ñịnh công nhận, ra quyết ñịnh hủy bỏ công nhận người giám ñịnh 
tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám ñịnh tư pháp theo vụ việc; tham mưu Ủy ban 
nhân dân tỉnh ñăng tải danh sách giám ñịnh viên tư pháp, người giám ñịnh tư pháp 
theo vụ việc, tổ chức giám ñịnh tư pháp theo vụ việc thuộc thẩm quyền quản lý trên 
Cổng thông tin ñiện tử của tỉnh theo ñịnh kỳ hàng năm; ñồng thời gửi Bộ Tư pháp ñể 
ñiều chỉnh trong danh sách chung; 
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3. Hàng năm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn ñánh giá về tổ chức, 
chất lượng hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp ở ñịa phương, trên cơ sở ñó ñề xuất Ủy ban 
nhân dân tỉnh các giải pháp ñể bảo ñảm số lượng, chất lượng của ñội ngũ giám ñịnh 
viên tư pháp, người giám ñịnh tư pháp theo vụ việc nhằm ñáp ứng kịp thời, có chất 
lượng yêu cầu giám ñịnh của hoạt ñộng tố tụng; 

4. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan ñến hoạt ñộng 
giám ñịnh tư pháp; theo dõi thi hành pháp luật về giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn tỉnh; 

5. Tổng hợp dự toán kinh phí bảo ñảm cho hoạt ñộng quản lý nhà nước về giám ñịnh 
tư pháp (bao gồm kinh phí hoạt ñộng của Ban Chỉ ñạo thực hiện ðề án ðổi mới và 
nâng cao hiệu quả hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp); 

6. Báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức, hoạt ñộng giám ñịnh 
tư pháp ở ñịa phương theo quy ñịnh của pháp luật về chế ñộ báo cáo của cơ quan 
hành chính nhà nước và quy ñịnh về chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp. 

ðiều 6. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn quản lý theo lĩnh vực có 
liên quan ñến hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp 

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc lựa chọn người thuộc thẩm quyền 
quản lý của ñơn vị mình ñể trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, giám ñịnh viên tư pháp; lựa chọn ñể trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra 
quyết ñịnh công nhận, ra quyết ñịnh hủy bỏ công nhận người giám ñịnh tư pháp theo 
vụ việc, tổ chức giám ñịnh tư pháp theo vụ việc;  

2. Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám ñịnh viên tư pháp; 

3. Lập dự toán kinh phí hoạt ñộng cho tổ chức giám ñịnh tư pháp công lập thuộc 
mình quản lý; 

4. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ cho giám ñịnh viên tư pháp, người giám ñịnh tư pháp theo vụ việc thuộc 
thẩm quyền quản lý của ñơn vị mình; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có 
liên quan ñến hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp; 

5. Chủ trì hoặc phối hợp với Sở Tư pháp trong việc kiểm tra, thanh tra việc thực 
hiện pháp luật về giám ñịnh tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền;  

6. Phối hợp với Sở Tư pháp thẩm ñịnh hồ sơ xin phép thành lập Văn phòng giám 
ñịnh tư pháp, chuyển ñổi loại hình hoạt ñộng, thay ñổi, bổ sung lĩnh vực giám ñịnh, 
ñăng ký hoạt ñộng của Văn phòng giám ñịnh tư pháp; 

7. Thông tin kịp thời về Sở Tư pháp khi có biến ñộng liên quan ñến giám ñịnh 
viên, người giám ñịnh tư pháp theo vụ việc (chuyển công tác, nghỉ hưu, chết…). 
Hàng năm, thực hiện việc rà soát danh sách giám ñịnh viên, người giám ñịnh tư pháp 
theo vụ việc, tổ chức giám ñịnh tư pháp theo vụ việc thuộc thẩm quyền quản lý của 
cơ quan, ñơn vị mình và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 31/10 ñể tổng hợp chung; 
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8. Hàng năm, báo cáo bộ chủ quản, cơ quan ngang bộ quản lý lĩnh vực chuyên 
môn về giám ñịnh tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức, hoạt ñộng giám ñịnh 
tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý chuyên môn; ñồng thời gửi báo cáo về Sở Tư pháp ñể 
tổng hợp chung; thực hiện chế ñộ thi ñua khen thưởng ñối với cá nhân, tổ chức 
giám ñịnh tư pháp theo quy ñịnh của pháp luật. Ngoài báo cáo ñịnh kỳ theo quy ñịnh, 
khi cần thiết các ñơn vị thực hiện báo cáo ñột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 
quyền về những nội dung có liên quan ñến hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp; 

9. Phân công cá nhân làm ñầu mối trong việc quản lý công tác giám ñịnh tư pháp 
ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý. 

ðiều 7. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu cấp có thẩm quyền 
ban hành văn bản quy ñịnh về chế ñộ, chính sách hỗ trợ cho các cá nhân, cơ quan, 
ñơn vị có tham gia hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp theo quy ñịnh pháp luật; 

2. ðảm bảo kinh phí cho hoạt ñộng quản lý nhà nước về giám ñịnh tư pháp, cơ sở 
vật chất, phương tiện hoạt ñộng và các ñiều kiện cần thiết khác cho các tổ chức 
giám ñịnh tư pháp công lập trên ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh của pháp luật; hướng dẫn 
các chính sách, chế ñộ ưu ñãi cho các cá nhân, cơ quan, ñơn vị, tổ chức tham gia hoạt 
ñộng giám ñịnh tư pháp. 

ðiều 8. ðề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

1. Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn ñánh giá, dự báo nhu 
cầu giám ñịnh tư pháp phục vụ hoạt ñộng tố tụng trong từng giai ñoạn; ñề xuất, 
kiến nghị việc phát triển mạng lưới tổ chức giám ñịnh tư pháp và ñội ngũ người 
giám ñịnh tư pháp; 

2. Chỉ ñạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã và thành 
phố phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức giám ñịnh tư pháp, tổ chức 
chuyên môn và ñội ngũ người giám ñịnh tư pháp thực hiện trưng cầu giám ñịnh theo 
quy ñịnh; 

3. Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc ñịnh kỳ thực hiện chế ñộ thống kê, báo cáo 
về việc trưng cầu giám ñịnh và sử dụng kết luận giám ñịnh tư pháp trong ngành mình. 

ðiều 9. Trách nhiệm của tổ chức giám ñịnh tư pháp, tổ chức chuyên môn 

1. Tiếp nhận quyết ñịnh trưng cầu, yêu cầu giám ñịnh của cơ quan trưng cầu, 
người trưng cầu, yêu cầu giám ñịnh; phân công người có khả năng chuyên môn 
phù hợp với nội dung trưng cầu, yêu cầu giám ñịnh. Trường hợp nội dung trưng cầu 
giám ñịnh, yêu cầu giám ñịnh không thuộc hoặc vượt quá phạm vi quản lý của tổ 
chức mình thì phải từ chối giám ñịnh và trả lời cho cơ quan trưng cầu giám ñịnh, 
người yêu cầu giám ñịnh. Tạo ñiều kiện cho người giám ñịnh tư pháp sử dụng trang 
thiết bị, phương tiện làm việc của tổ chức mình ñể phục vụ cho việc giám ñịnh; 

2. ðịnh kỳ 06 tháng và hàng năm báo cáo, thống kê về tổ chức và hoạt ñộng 
giám ñịnh tư pháp của ñơn vị mình gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp. Ngoài báo cáo ñịnh kỳ theo quy ñịnh, khi cần thiết các 
ñơn vị phải báo cáo ñột xuất theo yêu cầu. 
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Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 10. Chế ñộ báo cáo, sơ kết, tổng kết 

1. Sở Tư pháp, các cơ quan chuyên môn quản lý theo lĩnh vực, các tổ chức 
giám ñịnh tư pháp có trách nhiệm thực hiện ñúng chế ñộ báo cáo theo quy ñịnh của 
pháp luật. Cung cấp thông tin ñầy ñủ, kịp thời về hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp khi có 
yêu cầu. 

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu Ủy ban 
nhân dân tỉnh ñịnh kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp trên 
ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 11. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý 
nhà nước về giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn tỉnh; hướng dẫn, ñôn ñốc các cơ quan, 
ñơn vị, tổ chức có liên quan triển khai và tổ chức thực hiện Quy chế này. 

2. ðề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp, hỗ trợ 
và chỉ ñạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế 
tổ chức thực hiện Quy chế này. 

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có phát sinh vấn ñề khó khăn, vướng mắc, 
ñề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân 
tỉnh (qua Sở Tư pháp) ñể tổng hợp, ñề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 
quyết ñịnh./. 

 



10 CÔNG BÁO/Số 37+38/Ngày 19-7-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 41/2021/Qð-UBND 

  

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 7 năm 2021 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh tiêu chí xét duyệt hồ sơ ñề nghị thành lập 
Văn phòng công chứng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

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

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

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

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;  

Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 11 Luật có liên quan ñến quy hoạch 
ngày 15 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 29/2015/Nð-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Công chứng; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 80/TTr-STP ngày 11 
tháng 6 năm 2021. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh tiêu chí xét duyệt hồ sơ 
ñề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2021 và thay thế 
Quyết ñịnh số 22/2016/Qð-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh tiêu chí xét duyệt hồ sơ ñề nghị thành lập Văn phòng công chứng 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết ñịnh số 59/2019/Qð-UBND ngày 01 
tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa ñổi, bổ sung và bãi bỏ một số ñiều 
của Quy ñịnh tiêu chí xét duyệt hồ sơ ñề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 22/2016/Qð-UBND 
ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các 
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã và thành phố Huế, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thanh Bình 

 

 

 

 

 



12 CÔNG BÁO/Số 37+38/Ngày 19-7-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 
 

QUY ðỊNH 
Tiêu chí xét duyệt hồ sơ ñề nghị thành lập  

Văn phòng công chứng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 (Kèm theo Quyết ñịnh số 41/2021/Qð-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 
1. Phạm vi ñiều chỉnh:  
Quy ñịnh này quy ñịnh về tiêu chí xét duyệt, thang ñiểm và cách thức chấm ñiểm 

hồ sơ ñề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và 
xét duyệt hồ sơ ñề nghị thay ñổi trụ sở của Văn phòng công chứng. 

2. ðối tượng áp dụng:  
a) Công chứng viên có hồ sơ ñề nghị thành lập Văn phòng công chứng; 
b) Văn phòng công chứng có hồ sơ ñề nghị thay ñổi trụ sở của Văn phòng 

công chứng; 
c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xét duyệt hồ sơ ñề nghị 

thành lập Văn phòng công chứng, hồ sơ ñề nghị thay ñổi trụ sở của Văn phòng công chứng 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Yêu cầu về hồ sơ ñề nghị thành lập Văn phòng công chứng, hồ sơ 
ñề nghị thay ñổi trụ sở của Văn phòng công chứng 

1. Hồ sơ ñề nghị thành lập Văn phòng công chứng phải ñảm bảo các ñiều kiện, 
tiêu chuẩn thành lập Văn phòng công chứng theo quy ñịnh của Luật Công chứng 
năm 2014, pháp luật về doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành và Quy ñịnh này. 

2. Hồ sơ ñề nghị thay ñổi trụ sở của Văn phòng công chứng phải bảo ñảm ñáp ứng 
các tiêu chí chấm ñiểm theo Quy ñịnh này. 

ðiều 3. Nguyên tắc xét duyệt hồ sơ 
Việc xét duyệt hồ sơ ñề nghị thành lập Văn phòng công chứng, hồ sơ ñề nghị 

thay ñổi trụ sở của Văn phòng công chứng phải ñảm bảo nguyên tắc công khai, 
minh bạch, dân chủ, khách quan và ñúng quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

ðiều 4. Các trường hợp không tổ chức xét duyệt, không tính ñiểm ñối với hồ sơ 
ñề nghị thành lập Văn phòng công chứng, hồ sơ ñề nghị thay ñổi trụ sở của 
Văn phòng công chứng 

1. Các trường hợp không tổ chức xét duyệt: 
a) Hồ sơ chỉ còn một công chứng viên ñược tính ñiểm (không ñủ ñiều kiện thành lập 

Văn phòng công chứng); 
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b) Công chứng viên ñã chuyển nhượng Văn phòng công chứng trong thời hạn 
05 năm kể từ ngày chuyển nhượng ñến ngày nộp hồ sơ ñề nghị thành lập Văn phòng 
công chứng; 

c) Công chứng viên ñang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, ñã bị kết tội bằng bản án 
ñã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về tội phạm do vô ý hoặc cố ý mà chưa ñược xóa 
án tích hoặc về tội phạm do cố ý; 

d) Công chứng viên ñang chấp hành quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính 
hoặc bị tước quyền sử dụng Thẻ công chứng viên mà chưa hết thời hạn theo Quyết ñịnh 
xử phạt; 

ñ) Hồ sơ không ñủ thành phần, ñiều kiện, tiêu chuẩn theo quy ñịnh của pháp luật; 
e) Không có các giấy tờ chứng minh về những nội dung trình bày trong ðề án 

thành lập Văn phòng công chứng ñể làm cơ sở cho việc xét duyệt; 

g) Văn phòng công chứng có thời gian hoạt ñộng chưa ñủ 24 tháng kể từ ngày 
ñược cấp Giấy ñăng ký hoạt ñộng ñến thời ñiểm có hồ sơ ñề nghị thay ñổi trụ sở của 
Văn phòng công chứng từ ñịa bàn cấp huyện này sang ñịa bàn cấp huyện khác.  

2. Các trường hợp không tính ñiểm: 
a) Công chứng viên chấm dứt tư cách thành viên hợp danh của một Văn phòng 

công chứng khác mà thời gian hành nghề công chứng tại Văn phòng công chứng ñó 
chưa ñủ 12 tháng; 

b) Nhân viên nghiệp vụ, nhân viên công nghệ thông tin, nhân viên lưu trữ ñang 
làm việc tại các tổ chức khác hoặc ñang là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. 

ðiều 5. Trách nhiệm của công chứng viên nộp hồ sơ ñề nghị thành lập 
Văn phòng công chứng; trách nhiệm của Văn phòng công chứng ñối với ðề án 
thành lập Văn phòng công chứng 

1. Công chứng viên nộp hồ sơ ñề nghị thành lập Văn phòng công chứng chịu 
trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ và nộp kèm các giấy tờ chứng minh về những 
nội dung trình bày trong ðề án thành lập Văn phòng công chứng ñể làm cơ sở cho 
việc xét duyệt. 

2. Sau khi có quyết ñịnh cho phép thành lập của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa 
Thiên Huế, Văn phòng công chứng phải thực hiện ñúng các nội dung trong ðề án 
thành lập Văn phòng công chứng khi làm hồ sơ ñăng ký hoạt ñộng Văn phòng 
công chứng. 

Chương II 
TIÊU CHÍ VÀ SỐ ðIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ 

ðiều 6. Tiêu chí và số ñiểm tối ña của từng tiêu chí 

Việc chấm ñiểm hồ sơ ñề nghị thành lập Văn phòng công chứng dựa trên 05 tiêu chí 
ñánh giá với tổng số 100 ñiểm. Số ñiểm tối ña của từng tiêu chí cụ thể như sau: 

1. Tiêu chí về trụ sở, tối ña 40 ñiểm, trong ñó: 

a) Vị trí dự kiến ñặt trụ sở: tối ña 22 ñiểm; 
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b) Tổng diện tích sử dụng chung của trụ sở: tối ña 04 ñiểm; 

c) Tính pháp lý của trụ sở: tối ña 04 ñiểm; 

d) Diện tích làm việc của công chứng viên và nhân viên ñồng thời là diện tích 
tiếp người yêu cầu công chứng; diện tích lưu trữ hồ sơ công chứng: tối ña 04 ñiểm; 

ñ) Diện tích lưu trữ hồ sơ công chứng: tối ña 04 ñiểm; 

e) Diện tích chỗ ñể xe: tối ña 02 ñiểm. 

2. Tiêu chí về tổ chức, nhân sự: tối ña 40 ñiểm, trong ñó: 

a) Công chứng viên: tối ña 20 ñiểm;  

b) Nhân viên nghiệp vụ công chứng: tối ña 12 ñiểm;  

c) Nhân viên lưu trữ: tối ña 03 ñiểm;  

d) Nhân viên kế toán: tối ña 03 ñiểm;  

ñ) Nhân viên công nghệ thông tin: tối ña 02 ñiểm. 

3. Tiêu chí về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt ñộng công chứng: tối ña 
10 ñiểm. 

4. Tiêu chí về năng lực quản trị: tối ña 05 ñiểm. 

5. Tiêu chí về tính khả thi của ðề án: tối ña 05 ñiểm. 

Mục 1 
TIÊU CHÍ VỀ TRỤ SỞ 

ðiều 7. Vị trí dự kiến ñặt trụ sở Văn phòng công chứng 

ðiểm tối ña là 22 ñiểm, trong ñó: 

1. Vị trí dự kiến ñặt trụ sở Văn phòng công chứng theo ðề án thành lập cách tổ chức 
hành nghề công chứng gần nhất dưới 03 km: 00 ñiểm. 

2. Vị trí dự kiến ñặt trụ sở Văn phòng công chứng theo ðề án thành lập cách tổ chức 
hành nghề công chứng gần nhất trên 03 km: tối ña 22 ñiểm, cụ thể: 

a) Trụ sở dự kiến ñặt tại ñơn vị hành chính cấp huyện chưa có tổ chức hành nghề 
công chứng ñang hoạt ñộng: 22 ñiểm; 

b) Trụ sở dự kiến ñặt tại ñơn vị hành chính cấp huyện có 01 tổ chức hành nghề 
công chứng ñang hoạt ñộng: 10 ñiểm; 

c) Trụ sở dự kiến ñặt tại ñơn vị hành chính cấp huyện có 02 tổ chức hành nghề 
công chứng ñang hoạt ñộng: 07 ñiểm; 

d) Trụ sở dự kiến ñặt tại ñơn vị hành chính cấp huyện có từ 03 tổ chức hành 
nghề công chứng ñang hoạt ñộng trở lên: 00 ñiểm. 

ðiều 8. Tổng diện tích sử dụng chung của trụ sở dành cho hoạt ñộng của 
Văn phòng công chứng  

ðiểm tối ña 04 ñiểm, trong ñó: 
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1. Diện tích dưới 80 m2: 00 ñiểm. 

2. Diện tích từ 80 m2 ñến dưới 100 m2: 01 ñiểm. 

3. Diện tích từ 100 m2 ñến dưới 150 m2: 02 ñiểm. 

4. Diện tích từ 150 m2 trở lên: 04 ñiểm. 

ðiều 9. Tính pháp lý của trụ sở Văn phòng công chứng  

ðiểm tối ña 04 ñiểm, trong ñó: 

1. Trụ sở Văn phòng công chứng có hợp ñồng thuê, mượn: 02 ñiểm. 

2. Trụ sở Văn phòng công chứng thuộc sở hữu hợp pháp của công chứng viên là 
Trưởng Văn phòng hoặc công chứng viên hợp danh: 04 ñiểm. 

ðiều 10. Diện tích làm việc của công chứng viên và nhân viên ñồng thời là 
diện tích tiếp người yêu cầu công chứng; diện tích lưu trữ hồ sơ công chứng 
(không bao gồm các khu vực phụ trợ như: cầu thang, công trình phụ, chỗ ñể xe của 
khách hàng)  

1. Diện tích làm việc của công chứng viên và nhân viên ñồng thời là diện tích 
tiếp người yêu cầu công chứng. 

ðiểm tối ña là 04 ñiểm, trong ñó: 

a) Diện tích dưới 50m²: 00 ñiểm; 

b) Diện tích từ 50m² ñến dưới 70m²: 01 ñiểm; 

c) Diện tích từ 70m² ñến dưới 90m²: 02 ñiểm; 

d) Diện tích từ 90m² ñến dưới 100m²: 03 ñiểm; 

ñ) Diện tích từ 100m² trở lên: 04 ñiểm. 

2. Diện tích lưu trữ hồ sơ công chứng 

ðiểm tối ña là 04 ñiểm, trong ñó: 

a) Lưu trữ hồ sơ công chứng ngoài khuôn viên trụ sở Văn phòng công chứng: 00 ñiểm; 

b) Lưu trữ hồ sơ công chứng trong khuôn viên trụ sở Văn phòng công chứng:  

- Diện tích dưới 30m²: 00 ñiểm; 

- Diện tích từ 30m² ñến dưới 40m²: 01 ñiểm; 

- Diện tích từ 40m² ñến dưới 50m²: 02 ñiểm; 

- Diện tích từ 50m² trở lên: 04 ñiểm. 

ðiều 11. Diện tích chỗ ñể xe 

ðiểm tối ña là 02 ñiểm, trong ñó: 

1. Chỗ ñể xe nằm trong khuôn viên trụ sở Văn phòng công chứng:  

a) Diện tích dưới 20m²: 00 ñiểm; 
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b) Diện tích chỗ ñể xe từ 20m² ñến dưới 30m²: 01 ñiểm; 

c) Diện tích chỗ ñể xe từ 30m² trở lên²: 02 ñiểm; 

2. Chỗ ñể xe nằm ngoài khuôn viên, cách trụ sở Văn phòng công chứng dưới 
50m: ñược tính 50% số ñiểm quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này. 

Mục 2 
TIÊU CHÍ VỀ TỔ CHỨC, NHÂN SỰ 

Tiểu mục 1 
CÔNG CHỨNG VIÊN 

ðiều 12. Số lượng công chứng viên 

ðiểm tối ña là 08 ñiểm, cụ thể: 

1. Có 02 công chứng viên: 04 ñiểm. 

2. Có 03 công chứng viên trở lên: 08 ñiểm. 

ðiều 13. Kinh nghiệm của công chứng viên liên quan ñến hoạt ñộng công chứng 

ðiểm tối ña là 12 ñiểm cho toàn bộ công chứng viên, các tiêu chí chấm ñiểm 
như sau: 

1. Có thời gian làm nghiệp vụ công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng 
trước khi bổ nhiệm công chứng viên: cộng tối ña 02 ñiểm, cụ thể: 

a) Dưới 05 năm: 01 ñiểm/01 công chứng viên; 

b) Từ 05 năm trở lên: 02 ñiểm/01 công chứng viên. 

2. Công chứng viên ñã từng hành nghề với tư cách công chứng viên: cộng tối ña 
10 ñiểm, cụ thể: 

a) Dưới 05 năm: 02 ñiểm/01 công chứng viên; 

b) Từ 05 năm ñến dưới 10 năm: 05 ñiểm/01 công chứng viên; 

c) Từ 10 năm trở lên: 10 ñiểm/01 công chứng viên. 

Trường hợp một công chứng viên ñáp ứng hai hoặc nhiều tiêu chí trên thì chọn 
tiêu chí có số ñiểm cao nhất. 

Tiểu mục 2 
NHÂN VIÊN 

ðiều 14. Nhân viên nghiệp vụ công chứng 

ðiểm tối ña là 12 ñiểm, trong ñó: 

1. Số lượng nhân viên nghiệp vụ công chứng: cộng tối ña 04 ñiểm, cụ thể: 

a) Có 01 nhân viên nghiệp vụ công chứng: 01 ñiểm; 

b) Có 02 nhân viên nghiệp vụ công chứng: 02 ñiểm; 

c) Có từ 03 nhân viên nghiệp vụ công chứng trở lên: 04 ñiểm. 



CÔNG BÁO/Số 37+38/Ngày 19-7-2021 17

 

 

 

 

2. Trình ñộ và kinh nghiệm của nhân viên nghiệp cụ công chứng: cộng tối ña 
08 ñiểm cho toàn bộ nhân viên nghiệp vụ, cụ thể:  

a) Có bằng cử nhân luật: 01 ñiểm/01 nhân viên; 

b) Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên: 02 ñiểm/01 nhân viên; 

c) Có Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa ñào tạo nghề công chứng: 04 ñiểm/01 
nhân viên. 

Trường hợp một nhân viên nghiệp vụ công chứng ñáp ứng hai hoặc nhiều tiêu chí 
trên thì chọn tiêu chí có số ñiểm cao nhất. 

ðiều 15. Nhân viên lưu trữ 

ðiểm tối ña là 03 ñiểm, trong ñó: 

1. Nhân viên làm công tác lưu trữ có bằng trung cấp về nghiệp vụ lưu trữ: 01 ñiểm. 

2. Nhân viên lưu trữ có bằng ñại học hoặc cao ñẳng chuyên ngành lưu trữ: 02 ñiểm. 

3. Ngoài quy ñịnh tại khoản 1, khoản 2 ðiều này, nếu nhân viên lưu trữ có 
kinh nghiệm làm công tác lưu trữ từ 03 năm trở lên thì ñược cộng 01 ñiểm. 

ðiều 16. Nhân viên kế toán 

ðiểm tối ña là 03 ñiểm, trong ñó: 

1. Có nhân viên làm công tác kế toán: 01 ñiểm. 

2. Trường hợp nhân viên kế toán có bằng ñại học hoặc cao ñẳng chuyên ngành 
kế toán thì ñược cộng 01 ñiểm. 

3. Ngoài quy ñịnh tại khoản 1, khoản 2 ðiều này, nếu nhân viên kế toán có 
kinh nghiệm làm công tác kế toán từ 03 năm trở lên thì ñược cộng 01 ñiểm. 

ðiều 17. Nhân viên công nghệ thông tin 

ðiểm tối ña là 02 ñiểm, trong ñó: 

1. Có nhân viên công nghệ thông tin: 01 ñiểm. 

2. Trường hợp nhân viên công nghệ thông tin có bằng ñại học hoặc cao ñẳng 
chuyên ngành công nghệ thông tin thì ñược cộng 01 ñiểm 

3. Trường hợp không có nhân viên công nghệ thông tin nhưng có phương án 
thuê dịch vụ công nghệ thông tin ñể phục vụ cho hoạt ñộng công chứng: 01 ñiểm. 

Mục 3 
CÁC TIÊU CHÍ VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ 

HOẠT ðỘNG CÔNG CHỨNG, NĂNG LỰC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG  
CÔNG CHỨNG VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA ðỀ ÁN 

ðiều 18. Tiêu chí về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt ñộng công chứng 

ðiểm tối ña là 10 ñiểm, trong ñó: 

1. Bố trí các khu vực, phòng khoa học, phù hợp, ñảm bảo thuận lợi cho người 
dân ñến giải quyết hồ sơ công chứng: 02 ñiểm. 
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2. Có dự kiến trang bị máy vi tính, máy in, máy scan, máy photocopy, tủ, giá 
ñựng tài liệu, hồ sơ lưu trữ, bàn ghế cho công chứng viên, nhân viên nghiệp vụ, người 
yêu cầu công chứng và các trang thiết bị cần thiết khác (máy ñiều hòa nhiệt 
ñộ, camera, các thiết bị hỗ trợ phát hiện giấy tờ, tài liệu giả...) ñảm bảo cho hoạt ñộng 
của Văn phòng công chứng: 02 ñiểm. 

3. Có dự kiến thiết kế trang web và kết nối internet: 02 ñiểm. 

4. Có phương án ñầu tư trang bị phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng, quản lý 
nghiệp vụ, quản lý lưu trữ, kế toán và chuẩn bị các ñiều kiện ñể kết nối với cơ sở dữ liệu 
về công chứng của Sở Tư pháp: 02 ñiểm. 

5. Có phương tiện, trang thiết bị chữa cháy (hệ thống báo cháy, bình chữa cháy 
khí CO2 hoặc có ñầy ñủ các trang bị, phương tiện khác về phòng cháy, chữa cháy); có 
phương án bảo ñảm an ninh trật tự, an toàn giao thông: 02 ñiểm. 

ðiều 19. Tiêu chí về năng lực quản trị Văn phòng công chứng 

ðiểm tối ña là 05 ñiểm, trong ñó: 

1. Người ñại diện theo pháp luật của Văn phòng công chứng có bằng cấp, chứng chỉ 
bồi dưỡng năng lực lãnh ñạo, quản lý, quản trị, hoặc giấy tờ chứng minh ñã qua lớp 
ñào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lãnh ñao, quản lý, quản trị (giấy chứng nhận, văn bản 
có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền…): 01 ñiểm. 

2. Người ñại diện theo pháp luật của Văn phòng công chứng có kinh nghiệm 
quản trị tổ chức hành nghề công chứng từ 05 năm trở lên (ñã từng là Trưởng phòng 
công chứng hoặc Trưởng Văn phòng công chứng): 03 ñiểm. 

3. Có dự thảo các nội quy, quy chế (về thời gian, lề lối làm việc; phân công trách 
nhiệm ñối với từng bộ phận; mối quan hệ với khách hàng; mối quan hệ nội bộ....) ñể 
quản lý hoạt ñộng Văn phòng công chứng: 01 ñiểm. 

ðiều 20.  Tiêu chí về tính khả thi của ðề án  

ðiểm tối ña 05 ñiểm 

1. Trang bị ñầy ñủ các ñiều kiện cơ sở vật chất và ñảm bảo thực hiện, ñạt 100% 
số ñiểm về cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin: 01 ñiểm 

2. Tất cả các công chứng viên tham gia ðề án thành lập Văn phòng công chứng 
có nơi thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế từ 02 năm trở lên: 01 ñiểm. 

3. Tất cả các công chứng viên hợp danh có cam kết về thời gian hợp danh tại 
Văn phòng công chứng từ 02 năm trở lên: 03 ñiểm. 

Chương III 
TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TỔ XÉT DUYỆT HỒ SƠ, THANG ðIỂM, CÁCH THỨC 

CHẤM ðIỂM VÀ XÉT DUYỆT HỒ SƠ  

ðiều 21. Tiếp nhận hồ sơ ñề nghị thành lập Văn phòng công chứng  

1. Sở Tư pháp nhận hồ sơ ñề nghị thành lập Văn phòng công chứng của công 
chứng viên từ Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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2. Thành phần hồ sơ thực hiện theo quy ñịnh tại Luật Công chứng năm 2014 và 
các văn bản quy ñịnh chi tiết thi hành. 

3. Sau khi tiếp nhận và kiểm tra, nếu hồ sơ thuộc các trường hợp quy ñịnh tại 
khoản 1 ðiều 4 của Quy ñịnh này thì phòng chuyên môn báo cáo lãnh ñạo Sở Tư pháp 
có văn bản trả hồ sơ cho Trung tâm phục vụ hành chính công ñể trả lại cho người có 
hồ sơ ñề nghị thành lập Văn phòng công chứng. Trong văn bản phải nêu rõ lý do trả 
hồ sơ. 

ðiều 22. Tổ xét duyệt hồ sơ ñề nghị thành lập Văn phòng công chứng  

1. Thành lập Tổ xét duyệt hồ sơ 

Giám ñốc Sở Tư pháp quyết ñịnh thành lập Tổ xét duyệt hồ sơ có từ 05 ñến 07 
thành viên. Thành viên Tổ xét duyệt hồ sơ gồm lãnh ñạo Sở Tư pháp, ñại diện các 
phòng, ñơn vị thuộc Sở Tư pháp có liên quan và ñại diện Hội Công chứng viên tỉnh 
Thừa Thiên Huế, lãnh ñạo Sở Tư pháp làm Tổ trưởng Tổ xét duyệt. 

2. Nguyên tắc làm việc của thành viên Tổ xét duyệt hồ sơ 

Các thành viên của Tổ xét duyệt hồ sơ làm việc ñộc lập, căn cứ vào tiêu chí và 
thang ñiểm nêu tại Chương II của Quy ñịnh này ñể xét duyệt và chấm ñiểm từng hồ sơ 
ñề nghị thành lập Văn phòng công chứng. 

ðiều 23. Thang ñiểm, cách thức chấm ñiểm và xét duyệt hồ sơ 

1. Thang ñiểm ñể chấm ñiểm hồ sơ ñề nghị thành lập Văn phòng công chứng là 
thang ñiểm 100. ðối với hồ sơ ñề nghị thành lập Văn phòng công chứng tại ñịa bàn 
thành phố Huế, hồ sơ ñược xét duyệt phải ñạt từ 75 ñiểm trở lên. ðối với hồ sơ ñề nghị 
thành lập Văn phòng công chứng trên ñịa bàn các huyện, thị xã, hồ sơ ñược xét duyệt 
phải ñạt từ 70 ñiểm trở lên.  

2. ðiểm xét duyệt hồ sơ là ñiểm trung bình cộng của tất cả các thành viên tham 
gia chấm ñiểm. 

3. Việc xét duyệt và chấm ñiểm hồ sơ phải ñược lập thành biên bản và có chữ ký 
của các thành viên Tổ xét duyệt. 

4. Căn cứ vào kết quả xét duyệt hồ sơ, Giám ñốc Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh cho phép thành lập Văn phòng công chứng, trường 
hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

ðiều 24. Thay ñổi trụ sở của Văn phòng công chứng 

1. Văn phòng công chứng có hồ sơ ñề nghị thay ñổi trụ sở của Văn phòng công 
chứng từ ñịa bàn cấp huyện này sang ñịa bàn cấp huyện khác (trừ thành phố Huế) thì 
hồ sơ ñó phải ñạt số ñiểm ñối với ñịa bàn cấp huyện khác theo quy ñịnh tại ðiều 23 
của Quy ñịnh này.  

2. Văn phòng công chứng có hồ sơ ñề nghị thay ñổi trụ sở của Văn phòng công chứng 
từ ñịa bàn cấp huyện sang ñịa bàn thành phố Huế thì hồ sơ ñó phải ñạt số ñiểm theo 
quy ñịnh tại ðiều 23 của Quy ñịnh này, trong ñó, nhóm tiêu chí về tổ chức, nhân sự 
phải ñạt tối thiểu 38 ñiểm.  
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3. Vị trí dự kiến ñặt trụ sở mới của Văn phòng công chứng khi làm hồ sơ ñề nghị 
thay ñổi trụ sở của Văn phòng công chứng phải bảo ñảm khoảng cách với tổ chức 
hành nghề công chứng gần nhất tối thiểu là 03 km. 

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 25. Khiếu nại, tố cáo liên quan ñến việc xét duyệt hồ sơ ñề nghị thành lập 
Văn phòng công chứng, hồ sơ ñề nghị thay ñổi trụ sở của Văn phòng công chứng 

1. Công chứng viên nộp hồ sơ ñề nghị thành lập Văn phòng công chứng, hồ sơ 
ñề nghị thay ñổi trụ sở của Văn phòng công chứng có quyền khiếu nại về việc từ chối 
cho phép thành lập Văn phòng công chứng, thay ñổi trụ sở của Văn phòng công chứng 
khi có căn cứ cho rằng việc từ chối là trái với quy ñịnh của pháp luật và Quy ñịnh này. 

2. Công chứng viên, cá nhân, tổ chức có quyền tố cáo với cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền về các hành vi vi phạm pháp luật trong việc xét duyệt hồ sơ ñề nghị thành 
lập Văn phòng công chứng, hồ sơ ñề nghị thay ñổi trụ sở của Văn phòng công chứng. 

3. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ñược thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật 
về khiếu nại, tố cáo. 

ðiều 26. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, 
ñơn vị có liên quan, Hội Công chứng viên tổ chức triển khai, ñôn ñốc, kiểm tra việc 
thực hiện Quy ñịnh này 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo 
Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) ñể xem xét, quyết ñịnh./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 Số: 42/2021/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 7 năm 2021 

      
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 107/2020/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04 tháng 4 
năm 2014 của Chính phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2020/Nð-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ 
quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 
chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;  

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy ñịnh tiêu chí phân loại, ñiều kiện thành lập, sáp nhập, 
hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. ðiều khoản thi hành  

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021 và thay thế 
các Quyết ñịnh: Quyết ñịnh số 45/2015/Qð-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2015 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết ñịnh số 
03/2020/Qð-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 
tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 
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ðiều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

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

 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 
 

QUY ðỊNH 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 42/2021/Qð-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2021 

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Chương I 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 

ðiều 1. Vị trí và chức năng 

1. Sở Khoa học và Công nghệ (sau ñây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh 
quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt ñộng nghiên cứu khoa học, 
phát triển công nghệ; ñổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; 
tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và ñồng vị phóng xạ; 
an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công 
về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng 
theo quy ñịnh của pháp luật; chấp hành sự chỉ ñạo, quản lý về tổ chức và hoạt ñộng 
của Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền, ñồng thời chấp hành sự chỉ ñạo, kiểm tra, 
hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Dự thảo quyết ñịnh liên quan ñến lĩnh vực khoa học, công nghệ và ñổi mới 
sáng tạo thuộc phạm vi quản lý và các văn bản khác theo phân công của Ủy ban 
nhân dân tỉnh; 

b) Dự thảo kế hoạch phát triển về lĩnh vực khoa học, công nghệ và ñổi mới sáng 
tạo; dự thảo chương trình, ñề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 
trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và ñổi mới sáng tạo trên ñịa bàn tỉnh thuộc phạm 
vi quản lý; 

c) Dự thảo quyết ñịnh việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực khoa học, công nghệ và ñổi mới sáng tạo cho Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

d) Dự thảo quyết ñịnh quy ñịnh cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở; dự thảo quyết ñịnh quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của chi cục và ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; dự thảo quyết ñịnh 
thành lập và quy ñịnh về tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 
của ñịa phương theo quy ñịnh của pháp luật; 
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ñ) Dự thảo quyết ñịnh thực hiện xã hội hóa các hoạt ñộng cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của Ủy ban 
nhân dân tỉnh và theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền 
ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân công. 

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, 
kế hoạch, ñề án, dự án, cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ và ñổi mới sáng 
tạo sau khi ñược ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, 
giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về khoa học và công nghệ của ñịa phương; 
hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức khoa học và 
công nghệ của ñịa phương về quản lý khoa học và công nghệ. 

4. Quản lý, ñăng ký, cấp, ñiều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy 
chứng nhận, giấy ñăng ký, văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 
ñược giao theo quy ñịnh của pháp luật, theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của 
Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5. Lập kế hoạch và xây dựng ñề xuất dự toán chi ñầu tư phát triển, chi sự nghiệp 
khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nước hằng năm dành cho lĩnh vực khoa học, 
công nghệ và ñổi mới sáng tạo của ñịa phương trên cơ sở tổng hợp dự toán của các 
sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan. Theo dõi, kiểm 
tra việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học, công nghệ và ñổi mới 
sáng tạo của tỉnh theo quy ñịnh của Luật ngân sách nhà nước và Luật khoa học và 
công nghệ. 

6. Về quản lý hoạt ñộng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ñổi mới 
sáng tạo: 

a) Tổ chức việc xác ñịnh, ñặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, ñánh giá, nghiệm 
thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tổ chức giao quyền sở hữu và quyền sử dụng 
kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;  

b) Theo dõi, kiểm tra, ñánh giá quá trình thực hiện và sau nghiệm thu các nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; 

c) Tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, ñánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân tỉnh ñề xuất ñặt hàng hoặc ñặt 
hàng sau khi ñược ñánh giá, nghiệm thu; 

d) Tổ chức ñánh giá, thẩm ñịnh kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên ñịa bàn tỉnh theo quy 
ñịnh của pháp luật; 

ñ) Phối hợp với các sở, ban, ngành của ñịa phương và các cơ quan liên quan 
ñề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 
cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của 
ñịa phương; 
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e) Thành lập các Hội ñồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy ñịnh tại 
Luật khoa học và công nghệ và theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

g) Hướng dẫn và tổ chức triển khai hoạt ñộng ñổi mới sáng tạo, khởi nghiệp 
ñổi mới sáng tạo; khai thác, ứng dụng công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, phát 
triển công nghệ và ñổi mới sáng tạo; huy ñộng nguồn lực ñầu tư cho hoạt ñộng 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ñổi mới sáng tạo, khởi nghiệp ñổi mới 
sáng tạo tại ñịa phương; 

h) Hỗ trợ tổ chức, cá nhân ñổi mới công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ, tìm kiếm công nghệ, nhập khẩu công nghệ, 
khai thác sáng chế, giải mã và làm chủ công nghệ; cho ý kiến về công nghệ ñối với 
các dự án ñầu tư; ñánh giá năng lực công nghệ và xây dựng ñịnh hướng phát triển 
công nghệ theo quy ñịnh của pháp luật. 

7. Về phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ và tiềm lực khoa học và công nghệ: 

a) Tổ chức khảo sát, ñiều tra ñánh giá trình ñộ, năng lực công nghệ của doanh 
nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ; năng lực hoạt ñộng của tổ chức trung gian của 
thị trường khoa học và công nghệ; hướng dẫn việc thành lập, phát triển; chứng nhận và 
kiểm tra hoạt ñộng của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công 
nghệ trên ñịa bàn ñịa phương; tổng hợp và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo 
quy ñịnh;  

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích, phát triển hoạt 
ñộng ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên ñịa bàn; 
xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp hỗ trợ ñổi mới công nghệ; thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phát triển thị trường khoa học và 
công nghệ và tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ; 

c) Tổ chức thực hiện việc ñăng ký và kiểm tra hoạt ñộng của các tổ chức khoa học 
và công nghệ, văn phòng ñại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ;  

d) Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ 
công lập theo quy ñịnh của pháp luật; quản lý hoạt ñộng của các tổ chức khoa học và 
công nghệ trong và ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý;  

ñ) Hướng dẫn, quản lý hoạt ñộng chuyển giao công nghệ trên ñịa bàn, bao gồm: 
chuyển giao công nghệ, ñánh giá, giám ñịnh công nghệ, môi giới và tư vấn chuyển giao 
công nghệ; thẩm ñịnh hoặc có ý kiến về cơ sở khoa học và công nghệ của các dự án 
ñầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, ñề án 
khác của ñịa phương theo thẩm quyền; 

e) ðề xuất các dự án ñầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ tại 
ñịa phương theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện sau khi ñược cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt; 
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g) Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt ñộng 
khoa học và công nghệ; ñào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ của 
ñịa phương;  

8. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; khai 
thác, thương mại hóa, công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ, ñổi mới sáng tạo và các hoạt ñộng khoa học và 
công nghệ khác; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước tại ñịa phương. 

9. Về sở hữu trí tuệ: 

a) Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ ñến năm 2030, các 
nhiệm vụ, chương trình thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong phạm vi thẩm quyền ñược 
giao; thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt ñộng sở hữu công nghiệp; hướng 
dẫn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp ñối với các tổ chức và cá nhân; quản lý, xây dựng, 
phát triển nhãn hiệu sử dụng ñịa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc ñịa lý của sản 
phẩm ñịa phương; quản lý chỉ dẫn ñịa lý khi ñược giao quyền; 

b) Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục về sở hữu công nghiệp; 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và 
xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp; 

c) Chủ trì triển khai các biên pháp ñể phổ biến, khuyến khích, thúc ñẩy hoạt 
ñộng sáng chế, sáng kiến, sáng tạo tại ñịa phương; tổ chức xét chấp thuận việc công 
nhận sáng kiến ñược tạo ra do Nhà nước ñầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật 
theo quy ñịnh của pháp luật; 

d) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám ñịnh sở hữu công nghiệp 
theo quy ñịnh của pháp luật; 

ñ) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ñối 
với các lĩnh vực liên quan theo quy ñịnh của pháp luật và phân cấp hoặc ủy quyền 
của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

10. Về tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng: 

a) Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương; 

b) Tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật 
ñịa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn 
nước ngoài, áp dụng phương thức ñánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 
hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở ñối với các tổ chức, cá nhân trên ñịa bàn; 
thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên 
ñịa bàn; tổ chức thực hiện việc khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại ñịa phương; 
cảnh báo về nguy cơ mất an toàn của sản phẩm hàng hóa cho người tiêu dùng và các 
cơ quan hữu quan tại ñịa phương; 
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c) Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực 
hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng ñối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá 
trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

d) Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân ñăng ký hoạt ñộng 
sản xuất, kinh doanh tại ñịa phương; tiếp nhận bản công bố hợp quy ñối với sản phẩm, 
hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (hàng hóa nhóm 2) thuộc phạm vi quản lý; tiếp 
nhận bản ñăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu trong lĩnh 
vực ñược phân công; tư vấn ñăng ký mã số mã vạch theo phân công, phân cấp của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm, hàng hóa tại ñịa phương; 

ñ) Thực hiện nhiệm vụ thông báo vào hỏi ñáp về tiêu chuẩn, ño lường, chất 
lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là TBT) trên ñịa bàn; phối hợp 
với ðiểm TBT quốc gia trong xử lý thông tin hỏi ñáp, rà soát các văn bản, dự thảo 
biện pháp TBT của ñịa phương và tuyên truyền phổ biến về TBT cho doanh nghiệp 
ñể hỗ trợ xuất khẩu tại ñịa phương; 

e) Là ñầu mối triển khai các nhiệm vụ, chương trình thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, 
ño lường, chất lượng thuộc phạm vi thẩm quyền tại ñịa phương; tổ chức mạng lưới 
kiểm ñịnh, hiệu chuẩn, thử nghiệm về ño lường ñáp ứng yêu cầu của ñịa phương; tổ chức 
thực hiện việc kiểm ñịnh, hiệu chuẩn, thử nghiệm về ño lường trong các lĩnh vực và 
phạm vi ñã ñăng ký, ñược chỉ ñịnh; 

g) Tiếp nhận bản công bố, bản ñiều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu 
ñịnh lượng; công bố sử dụng dấu ñịnh lượng và ñiều chỉnh nội dung bản công bố sử 
dụng dấu ñịnh lượng trên nhãn hàng ñóng gói sẵn theo quy ñịnh của pháp luật; 

h) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra về ño lường ñối với chuẩn ño lường, phương 
tiện ño, phép ño, hàng ñóng gói sẵn, hoạt ñộng kiểm ñịnh, hiệu chuẩn, thử nghiệm về 
ño lường theo quy ñịnh của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp ñể người có 
quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép ño, phương pháp 
ño, phương tiện ño, chuẩn ño lường, chất lượng hàng hóa; tổ chức thực hiện việc thiết 
lập, duy trì, bảo quản, sử dụng các chuẩn ño lường của ñịa phương; 

i) Tổ chức thực hiện việc thử nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu 
của tổ chức, cá nhân về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên ñịa bàn; 

k) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, hàng hóa nhập khẩu, hàng hoá lưu thông 
trên ñịa bàn và nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

l) Tổ chức thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt ñộng của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 
hành chính nhà nước tại ñịa phương theo quy ñịnh của pháp luật; 
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m) Hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia, 
quốc tế; xem xét, ñánh giá các tổ chức, doanh nghiệp tham dự giải thưởng chất lượng 
quốc gia trên ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh; 

n)Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan ñến hoạt ñộng nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; là ñầu mối triển khai các nhiệm vụ thuộc chương 
trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, 
ñề án về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại ñịa phương; 

o) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu 
chuẩn ño lường chất lượng ñến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thuộc phạm vi 
quản lý. 

11. Về ứng dụng và bảo ñảm an toàn bức xạ và hạt nhân  

a) Tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án và các biện 
pháp ñể thúc ñẩy ứng dụng bức xạ và ñồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;  

b) Quản lý các hoạt ñộng quan trắc phóng xạ môi trường trên ñịa bàn; phối hợp 
quản lý các hoạt ñộng phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử theo quy ñịnh; 

c) Quản lý các hoạt ñộng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực năng lượng 
nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân trên ñịa bàn; 

d) Quản lý và thực hiện việc tiếp nhận khai báo, thẩm ñịnh an toàn, cấp giấy 
phép, sửa ñổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng 
thiết bị X-quang chẩn ñoán trong y tế; cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ 
trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn ñoán trong y tế hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh theo 
sự phân công, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

ñ) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra 
việc tuân thủ các quy ñịnh pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc ñịa bàn 
quản lý và xử lý ñối với các vi phạm theo thẩm quyền; 

e) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh 
xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân của tỉnh trình cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi ñược phê duyệt; xử lý sự cố 
bức xạ và hạt nhân trên ñịa bàn theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp nhận, 
thông báo và phối hợp với các cơ quan có liên quan xác minh thông tin và tổ chức 
tìm kiếm, xử lý ñối với nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân nằm 
ngoài sự kiểm soát; 

g) Chủ trì và phối hợp với ñơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ 
thu gom chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ phát hiện trên ñịa bàn quản lý mà không 
xác ñịnh ñược chủ sở hữu; phối hợp với ñơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ 
trong việc thẩm ñịnh cấp phép và quản lý các nguồn phóng xạ tại ñịa bàn theo quy 
ñịnh của pháp luật; 
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h) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên ñịa bàn quản lý các biện pháp quản lý 
chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ ñã qua sử dụng, thực hiện các biện pháp bảo 
ñảm an toàn, an ninh khi phát hiện nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân 
nằm ngoài sự kiểm soát; 

i) Xây dựng cơ sở dữ liệu về kiểm soát an toàn, an ninh bức xạ và hạt nhân tại 
ñịa phương và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ. 

12. Về thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và ñổi mới sáng tạo 

a) Tổ chức và thực hiện xử lý, phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học 
và công nghệ, thông tin thống kê khoa học, công nghệ và ñổi mới sáng tạo phục vụ 
lãnh ñạo, quản lý, nghiên cứu, ñào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội 
tại ñịa phương; 

b) Tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện công tác thu thập, ñăng ký, lưu giữ 
và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của 
ñịa phương theo quy ñịnh; 

c) Xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ; tham gia xây 
dựng, cập nhật và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây 
dựng, quản lý, kết nối và chia sẻ các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của ñịa 
phương bảo ñảm việc tích hợp, trao ñổi, chia sẻ dữ liệu ñồng bộ, thống nhất; tham gia 
khai thác, duy trì và phát triển Mạng Nghiên cứu và ðào tạo Việt Nam (VinaREN) và 
các mạng thông tin khoa học và công nghệ khác; ứng dụng công nghệ thông tin và 
truyền thông, phương tiện kỹ thuật tiên tiến trong hoạt ñộng thông tin, thống kê khoa 
học và công nghệ; 

d) ðầu mối kết nối triển khai các dự án của Hệ tri thức Việt số hóa tại ñịa phương. 
Triển khai xây dựng các dự án dữ liệu của ñịa phương; phát triển, tích hợp hệ thống 
dữ liệu và thông tin quản lý của ñịa phương trong các lĩnh vực như: giáo dục, 
nông nghiệp, y tế, khoa học và công nghệ, văn hóa… và chia sẻ công khai trên Hệ tri thức 
Việt số hóa ñể cộng ñồng khai thác, sử dụng;  

ñ) Chỉ ñạo tổ chức thực hiện chế ñộ báo cáo thống kê ngành khoa học và công 
nghệ tại ñịa phương; 

e) Phối hợp tổ chức thực hiện các cuộc ñiều tra thống kê khoa học, công nghệ và 
ñổi mới sáng tạo thuộc Chương trình ñiều tra thống kê quốc gia và ngoài Chương 
trình ñiều tra thống kê quốc gia tại ñịa phương; Chỉ ñạo tổ chức triển khai các cuộc 
ñiều tra thống kê khoa học, công nghệ và ñổi mới sáng tạo của ñịa phương; 

g) Quản lý, xây dựng và phát triển các nguồn tin khoa học và công nghệ của 
ñịa phương; tham gia Liên hợp thư viện Việt Nam về các nguồn tin khoa học và 
công nghệ; 

h) Tổ chức các chợ công nghệ - thiết bị, các trung tâm, sàn giao dịch thông tin 
công nghệ trực tiếp và trên mạng Internet, triển lãm, hội chợ khoa học và công nghệ; 
phổ biến, xuất bản ấn phẩm và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ; 
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i) Tổ chức hoạt ñộng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê, cơ sở 
dữ liệu về khoa học và công nghệ; in ấn, số hóa; tổ chức các sự kiện khoa học và 
công nghệ. 

13. Về dịch vụ sự nghiệp công: 

a) Hướng dẫn các tổ chức sự nghiệp thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh 
vực khoa học và công nghệ trên ñịa bàn; 

b) Tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục, ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật ñối với 
các hoạt ñộng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ; 

c) Hướng dẫn, tạo ñiều kiện hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện dịch vụ sự nghiệp 
công về khoa học và công nghệ theo quy ñịnh của pháp luật. 

14. Quản lý, khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế 
tập thể, kinh tế tư nhân trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hoạt ñộng trên ñịa bàn. 

15. Thực hiện hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo quy ñịnh của pháp luật 
và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và của cơ quan 
nhà nước cấp trên. 

16. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 
lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy ñịnh của pháp luật và theo sự phân công, 
phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức việc tiếp công dân và thực 
hiện các quy ñịnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các quy ñịnh về thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm 
quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy 
ñịnh của pháp luật. 

17. Quy ñịnh cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên 
môn, nghiệp vụ, văn phòng, thanh tra trực thuộc Sở và các phòng chuyên môn, 
nghiệp vụ trực thuộc Chi cục, ñơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo hướng dẫn của Bộ 
Khoa học và Công nghệ và quy ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

18. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí 
việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc 
trong các ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; thực hiện chế ñộ tiền lương và chính 
sách, chế ñộ ñãi ngộ, ñào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật ñối với công chức, 
viên chức và người lao ñộng thuộc phạm vi quản lý theo quy ñịnh của pháp luật và 
theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

19. Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt ñộng của các hội, các tổ chức phi chính phủ 
hoạt ñộng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của ñịa phương 
theo quy ñịnh của pháp luật. 

20. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản ñược giao theo quy ñịnh 
của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.  
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21. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo ñịnh kỳ và ñột xuất về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ ñược giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ. 

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh giao và theo quy ñịnh của pháp luật. 

Chương II 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ 

ðiều 3. Cơ cấu tổ chức  

1. Lãnh ñạo Sở Khoa học và Công nghệ: 

a) Sở Khoa học và Công nghệ có Giám ñốc và các Phó Giám ñốc. 

Số lượng Phó Giám ñốc do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh. 

b) Giám ñốc Sở là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh do Hội ñồng nhân dân tỉnh 
bầu, người ñứng ñầu Sở Khoa học và Công nghệ, lãnh ñạo công tác của Sở; chịu 
trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ñồng thời chịu 
trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ và thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và 
phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

c) Phó Giám ñốc Sở là chức danh lãnh ñạo, quản lý, giúp Giám ñốc Sở phụ trách, 
chỉ ñạo thực hiện một số nhiệm vụ, lĩnh vực công tác ñược Giám ñốc Sở  phân công; 
thay mặt Giám ñốc Sở ñiều hành công việc của Sở Khoa học và Công nghệ khi ñược 
ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Giám ñốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ ñược 
phân công; 

d) Việc bổ nhiệm Giám ñốc, Phó Giám ñốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân  
tỉnh quyết ñịnh theo quy ñịnh của ðảng, nhà nước về công tác cán bộ; 

ñ) Việc miễn nhiệm, ñiều ñộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, 
nghỉ hưu và thực hiện chế ñộ, chính sách ñối với Giám ñốc, Phó Giám ñốc Sở do 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ gồm: 

a) Phòng chuyên môn nghiệp vụ: 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

- Phòng Quản lý khoa học; 

- Phòng Quản lý công nghệ và ðổi mới sáng tạo; 

b) Văn phòng; 

c) Thanh tra; 

d) Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng; 
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ñ) Các ñơn vị sự nghiệp: 

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; 

- Trung tâm ðo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học; 

- Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung. 

Việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng 
chuyên môn nghiệp vụ, ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở thực hiện theo quy 
ñịnh của pháp luật. 

ðiều 4. Biên chế 

Biên chế công chức và số lượng người làm việc tại ñơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc Sở Khoa học và Công nghệ ñược giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức 
năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và nằm trong tổng biên chế công chức, số 
lượng người làm việc của tỉnh do cấp có thẩm quyền giao. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 5. Trong quá trình thực hiện, quy ñịnh này có thể ñược sửa ñổi, bổ sung 
cho phù hợp với tình hình thực tế và các chủ trương chính sách của ðảng, pháp luật 
của Nhà nước, theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ, thẩm ñịnh của 
Giám ñốc Sở Nội vụ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 43/2021/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 7 năm 2021 
 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu  

tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng trực thuộc  
Sở Khoa học và Công nghệ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 107/2020/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04 tháng 4 
năm 2014 của Chính phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 
chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng trực thuộc 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. ðiều khoản thi hành  

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021 và thay thế 
Quyết ñịnh số 87/2017/Qð-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục 
Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 
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ðiều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở 
Khoa học và Công nghệ, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng và 
Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 

  
QUY ðỊNH 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn  
ðo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ  

tỉnh Thừa Thiên Huế 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 43/2021/Qð-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2021  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Chương I 
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 

ðiều 1. Vị trí và chức năng 

1. Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng (sau ñây viết tắt là Chi cục) là tổ chức 
trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Giám ñốc Sở 
thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng, mã số, 
mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; quản lý lĩnh vực tiêu chuẩn, 
ño lường, chất lượng trên ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng; chấp hành sự 
chỉ ñạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt ñộng của Sở, ñồng thời chấp hành 
sự chỉ ñạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, ño lường, 
năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Tổng cục Tiêu chuẩn ðo lường 
Chất lượng. 

ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Chi cục thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng 
quy ñịnh tại khoản 10 ðiều 2 của Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 
năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 
cấp huyện, cụ thể như sau: 

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Giám ñốc Sở ñể trình cấp có thẩm quyền dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và 
pháp luật của nhà nước về tiêu chuẩn, ño lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa phù hợp với ñiều kiện cụ thể tại ñịa phương. 

2. Trình Giám ñốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu Giám ñốc Sở 
trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm và hằng 
năm về phát triển hoạt ñộng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, ño lường, thử nghiệm, 
năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại ñịa phương.  
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3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, 
quy hoạch, kế hoạch hoạt ñộng trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quản 
lý ño lường, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá sau khi ñược cấp có thẩm quyền 
ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu 
chuẩn, ño lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại ñịa phương. 

4. Thực hiện việc khảo sát chất lượng trên ñịa bàn ñịa phương và cảnh báo cho các 
cơ quan chuyên môn tại ñịa phương về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

5. Tổ chức triển khai các công việc theo hướng dẫn của Thanh tra Bộ, Thanh tra 
Sở, Tổng cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành; 
kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn 
và quy chuẩn kỹ thuật, ño lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tiếp công dân; 
giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện phòng, chống tham nhũng theo quy ñịnh của 
pháp luật; cử cán bộ phối hợp hoặc tham gia các ñoàn thanh tra chuyên ngành của 
Thanh tra Bộ, Tổng cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng và Thanh tra Sở khi ñược 
ñề nghị. 

6. Tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001 vào hoạt ñộng của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 
nhà nước tại ñịa phương theo phân cấp hoặc ủy quyền của Giám ñốc Sở: 

a) Xây dựng và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng vào hoạt ñộng của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 
nhà nước tại ñịa phương; 

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp ñào tạo về việc xây dựng, áp dụng, 
duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng và nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao ñộng tại các cơ quan, ñơn vị. 

7. Tập huấn, ñào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tư vấn, hỗ 
trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về tiêu chuẩn, ño lường, năng suất và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa; tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và 
công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, ño lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa tại ñịa phương.  

8. Quản lý hoạt ñộng dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa theo quy ñịnh của pháp luật. 

9. Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn, bản công bố hợp quy, bản ñăng ký kiểm tra 
nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, bản công bố sử dụng dấu ñịnh lượng và 
chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện sử dụng dấu ñịnh lượng trên nhãn hàng ñóng gói sẵn 
theo quy ñịnh của pháp luật; cấp giấy chứng nhận, giấy xác nhận, giấy phép trong 
lĩnh vực tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng theo quy ñịnh của pháp luật, theo phân công, 
phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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10. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, ñơn vị liên quan hướng dẫn, quản lý việc áp 
dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc gắn với mã số, mã vạch trên ñịa bàn ñịa phương.  

11. Thực hiện nhiệm vụ thông báo vào hỏi ñáp về tiêu chuẩn, ño lường, chất 
lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là TBT) trên ñịa bàn; phối hợp 
với ðiểm TBT quốc gia trong xử lý thông tin hỏi ñáp, rà soát các văn bản, dự thảo 
biện pháp TBT của ñịa phương và tuyên truyền phổ biến về TBT cho doanh nghiệp 
ñể hỗ trợ xuất khẩu tại ñịa phương. 

12. Tổ chức thực hiện các hoạt ñộng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa; phối hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án trong lĩnh 
vực tiêu chuẩn ño lường chất lượng triển khai trên ñịa bàn. 

13. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, người lao ñộng và 
tài chính, tài sản của Chi cục theo quy ñịnh của pháp luật. 

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác ñược Giám ñốc Sở giao. 

Chương II 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ 

ðiều 3. Cơ cấu tổ chức  

1. Lãnh ñạo Chi cục: 

a) Chi cục có Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng. 

b) Chi cục trưởng là người ñứng ñầu Chi cục; chịu trách nhiệm trước Giám ñốc 
Sở Khoa học và Công nghệ, ñồng thời chịu trách nhiệm trước Tổng cục Tiêu chuẩn 
ðo lường Chất lượng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt ñộng của Chi cục. 

c) Phó Chi cục trưởng, giúp Chi cục trưởng phụ trách, chỉ ñạo thực hiện một số 
nhiệm vụ, lĩnh vực công tác ñược Chi cục trưởng phân công; thay mặt Chi cục trưởng 
ñiều hành công việc của Chi cục khi ñược ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Chi cục 
trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ ñược phân công. 

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, ñiều ñộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, 
cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế ñộ, chính sách ñối với Chi cục trưởng, Phó Chi 
cục trưởng thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật và theo sự phân cấp của Ủy ban 
nhân dân tỉnh. 

2. Cơ cấu tổ chức: 

- Bộ phận Hành chính - Tổng hợp; 

- Bộ phận Quản lý Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng. 

Căn cứ tình hình thực tế của ñịa phương, Chi cục trưởng ñề xuất Giám ñốc Sở 
Khoa học và Công nghệ, thống nhất với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem 
xét quyết ñịnh thành lập thêm một số bộ phận chuyên môn nghiệp vụ khác khi có nhu 
cầu và ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh của pháp luật. 
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ðiều 4. Biên chế 

Biên chế công chức của Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng ñược giao 
trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và 
nằm trong tổng biên chế hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ ñược Ủy ban 
nhân dân tỉnh giao. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 5. Trong quá trình thực hiện, quy ñịnh này có thể ñược sửa ñổi, bổ sung 
cho phù hợp với tình hình thực tế và các chủ trương chính sách của ðảng, pháp luật 
của Nhà nước, do Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng tổng hợp, 
báo cáo Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ ñề nghị, thống nhất với Sở Nội vụ 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết ñịnh./. 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

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: 1663/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 7 năm 2021 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

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

Xét Tờ trình số 46/TTr-HðND ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân thành phố Huế về việc ñề nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 
chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 834/TTr-SNV ngày 08  
tháng 7 năm 2021. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ñối với ông Hoàng Hải Minh, do chuyển 
công tác và ñảm nhiệm chức vụ mới. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch 
Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế và ông Hoàng Hải Minh 
chịu trách nhiệm thi hành quyết ñịnh này./. 

     
 CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 1664/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 7 năm 2021 

QUYẾT ðỊNH   
Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

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

Xét Tờ trình số 47/TTr-HðND ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân thành phố Huế về việc ñề nghị phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 
chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 834/TTr-SNV ngày 08  
tháng 7 năm 2021. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Võ Lê Nhật, Phó Bí thư Thành ủy Huế, 
giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.       

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch 
Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế và ông Võ Lê Nhật 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.            
 
 CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 1675/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 7 năm 2021 
 

QUYẾT ðỊNH 
Thành lập Trung tâm ðo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học  

trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm  
Kỹ thuật Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn  

ðo lường Chất lượng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2020/Nð-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ 
quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về 
khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;  

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy ñịnh tiêu chí phân loại, ñiều kiện thành lập, sáp nhập, 
hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 42 /2021/Qð-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ.   

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Thành lập Trung tâm ðo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 
trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn 
ðo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng, trực thuộc 
Sở Khoa học và Công nghệ. 

Trung tâm ðo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học (Viết tắt là Trung tâm) 
là ñơn vị sự nghiệp công lập tự bảo ñảm chi thường xuyên, trực thuộc Sở Khoa học và 
Công nghệ, thực hiện chức năng thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và ñổi mới 
sáng tạo phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh; thực hiện các hoạt ñộng sự 
nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, ño lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, 
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hàng hóa, mã số, mã vạch phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, 
cá nhân theo quy ñịnh của pháp luật. 

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng ñể giao dịch, 
hoạt ñộng theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 2. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc 

1. Lãnh ñạo Trung tâm: 

a) Trung tâm có Giám ñốc và không quá 02 Phó Giám ñốc. 

b) Giám ñốc là người ñứng ñầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám ñốc Sở 
Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt ñộng của Trung tâm. 

c) Phó Giám ñốc là người ñược Giám ñốc phân công phụ trách một hoặc một 
số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Giám ñốc và trước pháp luật về lĩnh vực 
công tác ñược phân công. 

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, ñiều ñộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, 
cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế ñộ chính sách ñối với Giám ñốc, Phó 
Giám ñốc Trung tâm thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật và theo phân cấp của 
Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Các phòng chuyên môn: 

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp; 

b) Phòng Kiểm ñịnh ño lường, Thử nghiệm và Phát triển thị trường; 

c) Phòng Thông tin Khoa học công nghệ và ðổi mới sáng tạo. 

Căn cứ tình hình thực tế của ñịa phương, Giám ñốc Trung tâm tổng hợp, 
báo cáo Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ ñề nghị, thống nhất với Sở Nội vụ trình 
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết ñịnh thành lập thêm một số phòng chuyên môn 
nghiệp vụ khác khi có nhu cầu và ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh của pháp luật. 

3. Số lượng người làm việc 

a) Số lượng người làm việc của Trung tâm ñược xác ñịnh trên cơ sở vị trí việc 
làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt ñộng của Trung tâm và nằm trong tổng số 
lượng người làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ ñược Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

b) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm 
ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Trung tâm xây dựng kế hoạch ñiều 
chỉnh số lượng người làm việc theo khối lượng công việc, báo cáo Sở Khoa học và 
Công nghệ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết ñịnh theo quy ñịnh của pháp luật 
ñể bảo ñảm thực hiện nhiệm vụ ñược giao. 

ðiều 3. Giao Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ 

1. Dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 
gửi Sở Nội vụ thẩm ñịnh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh; sắp xếp, bố trí 
và thực hiện chế ñộ, chính sách ñối với số lượng người làm việc tại Trung tâm theo 
quy ñịnh hiện hành. 
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2. Chỉ ñạo Trung tâm xây dựng ðề án xác ñịnh vị trí việc làm, trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt; bố trí số lượng người làm việc theo ðề án vị trí việc làm ñã 
ñược phê duyệt. 

 ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết ñịnh số 
14/2016/Qð-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 
thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục 
Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng. 

ðiều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nội vụ, 
Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Giám ñốc Trung tâm ðo lường, Thử nghiệm và 
Thông tin khoa học và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết ñịnh này./. 
 
  
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 1676/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 7 năm 2021 
 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc ñổi tên và tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng  
tiến bộ Khoa học và Công nghệ thành Trung tâm Ứng dụng tiến bộ  

Khoa học và Công nghệ 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2020/Nð-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ 
quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên 
môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;  

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy ñịnh tiêu chí phân loại, ñiều kiện thành lập, sáp nhập, 
hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 42/2021/Qð-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ.   

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. ðổi tên và tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ 
Khoa học và Công nghệ thành Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ 
trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Viết tắt là Trung tâm) là 
ñơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng 
nghiên cứu ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công 
nghệ trên ñịa bàn tỉnh. 

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và ñược mở tài khoản tại 
kho bạc Nhà nước và ngân hàng ñể hoạt ñộng theo quy ñịnh của pháp luật. 
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ðiều 2. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc 

1. Lãnh ñạo Trung tâm: 

a) Trung tâm có Giám ñốc và không quá 02 Phó Giám ñốc. 

b) Giám ñốc là người ñứng ñầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám ñốc Sở 
Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt ñộng của Trung tâm. 

c) Phó Giám ñốc là người ñược Giám ñốc phân công phụ trách một hoặc một 
số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Giám ñốc và trước pháp luật về lĩnh vực 
công tác ñược phân công. 

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, ñiều ñộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, 
cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế ñộ chính sách ñối với Giám ñốc, Phó 
Giám ñốc Trung tâm thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật và theo phân cấp của 
Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Các phòng chuyên môn: 

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp; 

b) Phòng Nghiên cứu ứng dụng và Chuyển giao công nghệ; 

c) Phòng Tư vấn, Dịch vụ khoa học công nghệ và Môi trường. 

Căn cứ tình hình thực tế của ñịa phương, Giám ñốc Trung tâm tổng hợp, báo cáo 
Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ ñề nghị, thống nhất với Sở Nội vụ trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét quyết ñịnh thành lập thêm một số phòng chuyên môn nghiệp 
vụ khác khi có nhu cầu và ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh của pháp luật. 

3. Số lượng người làm việc 

a) Số lượng người làm việc của Trung tâm ñược xác ñịnh trên cơ sở vị trí việc 
làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt ñộng của Trung tâm và nằm trong tổng số 
lượng người làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ ñược Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

b) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm 
ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Trung tâm xây dựng kế hoạch ñiều 
chỉnh số lượng người làm việc theo khối lượng công việc, báo cáo Sở Khoa học và 
Công nghệ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết ñịnh theo quy ñịnh của pháp luật 
ñể bảo ñảm thực hiện nhiệm vụ ñược giao. 

ðiều 3. Giao Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ 

1. Dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 
gửi Sở Nội vụ thẩm ñịnh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh; sắp xếp, 
bố trí và thực hiện chế ñộ, chính sách ñối với số lượng người làm việc tại Trung tâm 
theo quy ñịnh hiện hành. 

2. Chỉ ñạo Trung tâm xây dựng ðề án xác ñịnh vị trí việc làm, trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt; bố trí số lượng người làm việc theo ðề án vị trí việc làm ñã 
ñược phê duyệt. 
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 ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết ñịnh số 
2127/Qð-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành 
lập Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở 
Khoa học và Công nghệ. 

ðiều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nội vụ, Khoa 
học và Công nghệ, Tài chính; Giám ñốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và 
Công nghệ và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 
 
  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 1691/Qð-UBND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 7 năm 2021 
 

 

QUYẾT ðỊNH 
Phê duyệt ðề án “Phát triển ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế  

thành ngành kinh tế mũi nhọn” 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị 

về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; 
Căn cứ Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị 

về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2045; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 1685/Qð-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt ñề án “Cơ cấu lại ngành du lịch ñáp ứng yêu cầu phát triển 
thành ngành kinh tế mũi nhọn”; 

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Tỉnh ủy tỉnh 
Thừa Thiên Huế về phát triển du lịch - dịch vụ giai ñoạn 2016-2020, tầm nhìn ñến 
năm 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng 
Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, ñặc sắc của cả nước, 
khu vực ðông Nam Á về văn hóa, du lịch giai ñoạn 2021-2025 và tầm nhìn ñến 
năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai Chương trình hành ñộng của Tỉnh ủy 
thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển 
Thừa Thiên Huế ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2045; 

Căn cứ Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai Chương trình phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ 
tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021. 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Du lịch. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê duyệt ðề án “Phát triển ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế thành 
ngành kinh tế mũi nhọn”, với các nội dung cụ thể như sau: 
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1. Quan ñiểm, mục tiêu, chỉ tiêu 

a) Quan ñiểm  

Phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là 
ñịnh hướng chiến lược quan trọng ñể phát triển kinh tế - xã hội, tạo ñộng lực thúc ñẩy 
sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, phù hợp với yêu cầu, ñịnh hướng tại 
Nghị quyết số 54/NQ-TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển 
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2045. 

Tập trung phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trung tâm 
du lịch chất lượng cao, tiêu biểu của một Cố ñô lịch sử, một thành phố di sản cấp 
quốc gia của Việt Nam; với các sản phẩm văn hóa nghệ thuật truyền thống ñộc ñáo, 
hấp dẫn; gắn với một ñô thị sáng tạo văn hóa hiện ñại, thành phố Festival ñặc trưng 
của Việt Nam. 

Phát triển du lịch thực sự thành ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên 
ngành, liên vùng, có trọng tâm, trọng ñiểm, hiệu quả, có thương hiệu, có khả năng 
cạnh tranh, xã hội hóa cao và chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa 
một cách hiệu quả nhất; tăng cường liên kết trong nước và quốc tế, chú trọng liên kết 
giữa ngành du lịch với các ngành, lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị hình thành nên 
các sản phẩm du lịch. 

Phát triển du lịch thông minh dựa trên nền tảng chuyển ñổi số, du lịch xanh 
ñảm bảo ổn ñịnh, bền vững, chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng ñiểm, có thương hiệu 
và khả năng cạnh tranh cao, phát huy vai trò trung tâm của hệ thống doanh nghiệp, sự 
tham gia tích cực của cộng ñồng dân cư, sự phối hợp liên ngành trong chuỗi giá trị 
tạo nên sản phẩm du lịch. Bảo tồn và phát huy tối ña các di sản văn hóa và các giá trị 
truyền thống nhằm phục vụ phát triển du lịch; bảo vệ môi trường và thiên nhiên; giải 
quyết tốt vấn ñề lao ñộng, việc làm và an sinh xã hội; bảo ñảm quốc phòng, an ninh, 
trật tự, an toàn xã hội. 

Phát triển du lịch phải ñặt trong mối quan hệ chặt chẽ với sự phát triển du lịch 
các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, miền Trung - Tây Nguyên và các trung tâm du lịch lớn 
như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội... khu vực ASEAN, hành lang kinh tế ðông - Tây, 
nhằm tạo nên những sản phẩm du lịch ñặc thù, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. 

b) Mục tiêu 

Mục tiêu xuyên suốt của phát triển du lịch trong những thời gian tới là chất lượng 
tăng trưởng du lịch, lấy hiệu quả là thước ño chính, thúc ñẩy tăng trưởng tỷ lệ GRDP 
và tỷ lệ lao ñộng du lịch vào các chỉ tiêu của tỉnh. 

ðến năm 2025, ngành Du lịch bước ñầu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thu 
hút ñông ñảo người dân tham gia, tạo ñộng lực thúc ñẩy phát triển các ngành, lĩnh 
vực kinh tế khác; có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương 
ñối ñồng bộ, hiện ñại, thông minh; có những ñiểm ñến thực sự quy mô, mới, hấp dẫn 
và ñẳng cấp, sản phẩm du lịch chất lượng cao, ña dạng, có thương hiệu, mang ñậm 
bản sắc, ñặc trưng riêng, cạnh tranh ñược với các ñiểm ñến khác trong nước và trong 
khu vực. 
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ðến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc ñẩy mạnh mẽ 
sự phát triển kinh tế xã hội của cả tỉnh. Thừa Thiên Huế thực sự là một trong những 
trung tâm du lịch hàng ñầu trong nước và khu vực ðông Nam Á. 

 c) Chỉ tiêu cụ thể   

Nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 ñược khống chế trên toàn cầu, ngành du lịch 
phục hồi và tăng trưởng trở lại, năm 2025, du lịch Thừa Thiên Huế phấn ñấu thu hút 
khoảng 6 triệu lượt khách du lịch, trong ñó khách quốc tế khoảng 45 - 50%; tổng thu 
từ du lịch ñạt khoảng 13.000 tỷ ñồng; GRDP ngành du lịch ñóng góp khoảng 14% so 
với GRDP của tỉnh (92.000 - 95.000 tỷ ñồng); thời gian lưu trú bình quân ñạt trên 
2 ngày; suất chi tiêu bình quân ñạt 2,2 triệu ñồng/ lượt khách. Lao ñộng trong ngành 
khoảng 80.000 lao ñộng, chiếm 13% của tỉnh (hơn 600.000 lao ñộng).  

ðến năm 2030, thu hút khoảng 8 triệu lượt khách du lịch, trong ñó khách 
quốc tế khoảng 50 - 55%; tổng thu từ du lịch ñạt khoảng 20.000 tỷ ñồng; GRDP 
ngành du lịch ñóng góp khoảng 15% so với GRDP của tỉnh (120.000 - 150.000 tỷ ñồng); 
thời gian lưu trú bình quân ñạt trên 2,2 ngày; suất chi tiêu bình quân ñạt trên 2,5 triệu 
ñồng/lượt khách. Lao ñộng trong ngành dự kiến thu hút 100.000 lao ñộng, chiếm gần 
15% của tỉnh (khoảng 750.000 lao ñộng).  

ðến năm 2025, số khách sạn, khu nghỉ dưỡng du lịch ñạt chuẩn 5 sao là 10 cơ sở 
và năm 2030 con số này khoảng 15 ñơn vị, trong ñó sẽ có một số khách sạn có 
thương hiệu quốc tế. Chậm nhất là vào năm 2025, khu du lịch Lăng Cô - Cảnh Dương 
sẽ là khu du lịch quốc gia ñầu tiên của tỉnh ñược công nhận và năm 2030 sẽ có thêm 
khu du lịch quốc gia Thanh Tân. Ngoài ra, sẽ kêu gọi ñầu tư khoảng một hoặc hai 
khu vui chơi giải trí ñẳng cấp và quy mô trên ñịa bàn tỉnh. 

Tỷ lệ lao ñộng trong ngành du lịch qua ñào tạo phấn ñấu ñến năm 2030 ñạt 
mức 90 - 95%. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp  

a) Tập trung xây dựng, hoàn thiện và triển khai các Nghị quyết, chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch và quản lý nhà nước về phát triển du lịch 

ðánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 08/11/2016 của Tỉnh ủy 
về phát triển du lịch, dịch vụ giai ñoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030. ðề xuất xây dựng 
Nghị quyết phát triển du lịch giai ñoạn 2021-2025, xem ñây là bước quan trọng trong 
nhiệm vụ cơ cấu lại ngành du lịch của tỉnh; hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm 
ñảm bảo tính chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng ñiểm trong ñịnh hướng, ñầu tư, 
phát triển.   

Xây dựng kế hoạch trung hạn, kế hoạch hàng năm ñể triển khai thực hiện 
Chương trình phát triển du lịch, dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2020-2025. 

 Xây dựng và tổ chức thực hiện các Chiến lược và Quy hoạch phát triển du lịch 
của tỉnh; các chương trình hành ñộng, Nghị quyết, Quyết ñịnh của tỉnh về quy hoạch 
và kế hoạch phát triển du lịch. Tập trung triển khai quy hoạch tổng thể, phân khu các 
khu, ñiểm du lịch có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch trên ñịa bàn tỉnh. 
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Nghiên cứu ñề xuất các ðề án, chính sách, cơ chế phát triển du lịch trong tình 
hình mới. Chú trọng triển khai các chính sách về hỗ trợ phát triển du lịch cộng ñồng, 
du lịch homestay ñể ña dạng hóa các loại hình sản phẩm du lịch. 

b) ðổi mới nhận thức, thay ñổi tư duy về phát triển du lịch 

Xác ñịnh rõ du lịch là ngành kinh tế thực thụ, ñem lại nhiều việc làm, ñóng góp 
lớn vào GRDP, ngân sách của Tỉnh và ñem lại nhiều nguồn thu cho các thành phần 
kinh tế khác, cộng ñồng tham gia hoạt ñộng du lịch. 

ðổi mới mạnh mẽ tư duy về phát triển du lịch theo quy luật kinh tế thị trường, 
cần tập trung chỉ ñạo sát từ cấp lãnh ñạo tỉnh ñến các ngành, ñịa phương, doanh 
nghiệp và cộng ñồng từng nhiệm vụ, hoạt ñộng liên quan phát triển du lịch. Tập trung 
xây dựng các chính sách ñột phát trong phát triển du lịch, trong ñó ưu tiên các chính 
sách kêu gọi ñầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phát triển du lịch. 

ðổi mới và nâng cao nhận thức của những người hoạt ñộng trên các lĩnh vực 
du lịch (từ khách sạn, lữ hành, hướng dẫn, làm các dịch vụ vận chuyển, bán hàng, 
ăn uống, giải trí…) ý thức tự hào về lối ứng xử có văn hóa, thanh lịch, niềm nở, 
thân thiện, văn minh của người dân cố ñô, xây dựng thành ñặc trưng văn hóa của 
ngành du lịch Thừa Thiên Huế. 

Nâng cao nhận thức của toàn bộ hệ thống chính trị, xã hội về phát triển du lịch 
gồm cả lãnh ñạo các cấp, các ngành, doanh nghiệp và cộng ñồng bằng các việc làm, 
hành ñộng cụ thể về vấn ñề môi trường du lịch (thân thiện với khách du lịch), quảng 
bá du lịch (mỗi người dân là sứ giả trong quảng bá du lịch),...  

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục chuyên nghiệp trên các website, trang 
mạng xã hội, Cổng thông tin ñiện tử,... nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận 
thức và kiến thức về phát triển du lịch trong xã hội, phải xem du lịch là một trong 
những nội dung thường xuyên, tập trung trong chương trình truyền thông của cơ quan 
thông tin ñại chúng.  

c) Tập trung ñầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất phát triển du lịch, ưu tiên 
hạ tầng phát triển du lịch thông minh và bền vững 

Tập trung ñẩy mạnh phát triển du lịch thông minh dựa trên nền tảng số, hướng 
tới thời kỳ số trong quản lý và phục vụ phát triển du lịch với kết cấu hạ tầng, cơ sở 
dữ liệu vững chắc và các ứng dụng hoạt ñộng xuyên suốt và chuyên nghiệp. Ưu tiên 
phát triển hạ tầng phục vụ du lịch thông minh, tập trung nguồn lực ñể chuyển ñổi số 
trong ngành du lịch. Áp dụng các tiện ích quản lý thông minh, liên thông dữ liệu; 
phát triển các dự án du lịch thông minh, trải nghiệm thực tế ảo, du lịch số. ðẩy mạnh 
thực hiện vé ñiện tự và giao dịch không dùng tiền mặt. Triển khai ñúng tiến ñộ và sử 
dụng có hiệu quả cơ sở hạ tầng của Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du 
lịch thông minh” do Koika Việt Nam tài trợ. Hỗ trợ xây dựng nền tảng Việt Nam 
Travel Platform (VTP) của tập ñoàn Thiên Minh (TMG) ñể triển khai ứng dụng ở 
Thừa Thiên Huế. 



CÔNG BÁO/Số 37+38/Ngày 19-7-2021 51

 

Xây dựng cơ chế, chính sách ưu ñãi và tạo ñiều kiện thuận lợi cho các nhà ñầu 
tư có thương hiệu, tiềm lực ñầu tư vào lĩnh vực du lịch; ñốc thúc các dự án ñang triển 
khai thực hiện và tiếp tục thu hút các nhà ñầu tư quy mô lớn, có uy tín, ñặc biệt các 
nhà ñầu tư hợp tác với các tập ñoàn cung cấp dịch vụ du lịch có thương hiệu quốc tế 
như Acor, Marriott, Hilton, InterContinental,… 

Huy ñộng các nguồn lực và tập trung ñầu tư xây dựng các dự án lớn của 
Trung ương trên ñịa bàn tỉnh; các dự án trọng ñiểm của tỉnh, hoàn thiện hạ tầng phát 
triển du lịch. Nâng cấp, mở rộng Cảng Chân Mây thành cảng biển du lịch quốc tế; các 
tuyến ñường chiến lược của tỉnh (ñường ven biển, ñường Tố Hữu - sân bay Phú Bài, 
cao tốc Cam Lộ - La Sơn). ðầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông thành phố Huế, kết nối 
ñồng bộ giữa thành phố Huế ñến các vùng trọng ñiểm du lịch quốc gia, ñiểm du lịch 
quốc gia, các di tích, ñến vùng biển, ñầm phá, vùng phía Tây Thừa Thiên Huế và các 
ñịa phương trong tỉnh. Tiếp tục ñẩy mạnh nhiệm vụ nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng, 
không gian cảnh quan ñô thị. 

Nâng cấp, mở rộng các hạng mục sân bay Phú Bài, tăng tần suất, ñiều chỉnh 
giờ bay các chuyến bay trong nước, mở mới một số ñường bay quốc tế ñến Huế. 
Nâng cao chất lượng, tăng cường tần suất tuyến xe bus ñi qua các ñiểm du lịch trên 
ñịa bàn thành phố, phụ cận và các huyện. Chất lượng các ñội xe nối hai trung tâm du 
lịch trọng ñiểm Huế - ðà Nẵng. Kêu gọi các nhà ñầu tư phát triển các mô hình xe 
citytour, xe ñiện trên ñịa bàn thành phố Huế và phụ cận. 

Chỉnh trang không gian du lịch toàn diện hơn. Tập trung quy hoạch lại các 
vùng dân cư, giải tỏa các khu vực xâm lấn di tích; làm sống lại không gian sinh hoạt, 
không gian văn hóa của cố ñô, không gian ñặc thù của vùng ñầm phá, vùng ven biển; 
tạo ra các sản phẩm, các dịch vụ, tạo nguồn thu cho người dân và tăng giá trị kinh tế 
của vùng di sản, vùng ñầm phá ven biển. 

d) ða dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch chủ lực, ñặc thù 
mang bản sắc Huế 

Giải quyết tốt bài toán giữa bảo tồn và phát triển, giữa phát triển ñô thị và giữ 
gìn cảnh quan thiên nhiên, môi trường sống xanh; có các giải pháp ñồng bộ về ñầu tư 
hạ tầng giao thông, hạ tầng ñô thị, ñảm bảo hài hòa về kiến trúc, cảnh quan và môi 
trường, nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi phát triển văn hóa, du lịch.   

Nghiên cứu, tập trung ñầu tư, kêu gọi xã hội hóa ñể tạo ra ñiểm ñến thực sự 
quy mô từ các doanh nghiệp ñầu ñàn có thương hiệu quốc tế; vừa tập trung nâng cao 
chất lượng các sản phẩm hiện có vừa xây dựng những sản phẩm  mới, sản phẩm cốt lõi, 
ñẳng cấp, chất lượng cao, mang ñậm bản sắc, cạnh tranh ñược với các ñiểm ñến khác 
trong nước và trong khu vực gắn với văn hóa Huế, con người Huế. 

Phát triển du lịch dựa trên nền tảng các giá trị văn hóa ñặc trưng của Thừa Thiên 
Huế. Tập trung bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với xây dựng các 
dịch vụ, sản phẩm phục vụ phát triển du lịch. Trọng tâm là xây dựng các sản phẩm 
du lịch mang thương hiệu Huế, nâng cao chất lượng loại hình du lịch di sản gắn với 
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Quần thể di tích cố ñô Huế. Tập trung nguồn lực khôi phục toàn bộ các công trình di 
tích chính trong khu vực ðại Nội (Hoàng Thành) và các công trình văn hóa, khu phố cổ 
Gia Hội - Chợ Dinh, Bao Vinh; bảo tồn phố cổ, ñô thị cổ, nhà rường, nhà vườn, làng cổ 
Phước Tích; ñầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu trở thành những 
di sản có chất lượng cao phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế du lịch. 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh tế và tính chuyên nghiệp trong các hoạt ñộng 
văn hóa, nhất là các kỳ Festival, phát huy lợi thế của thành phố Festival, các loại hình 
hoạt ñộng Festival, xem các kỳ Festival là sản phẩm du lịch chủ lực của Thừa Thiên Huế, 
phải biến Festival Huế thành một thương hiệu ñể du khách quốc tế biết ñến Huế. 
Ngoài ra, cần phát huy tối ña các lễ hội văn hóa truyền thống nhằm phục vụ phát triển 
du lịch, ñặc biệt các lễ hội tế ñàn Nam Giao, Xã Tắc, xây dựng các sản phẩm du lịch 
này ñể ñưa vào khai thác thường xuyên, phục vụ du lịch.  

Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch ñặc sắc mang lợi thế cạnh tranh cao 
và ñặc trưng riêng, chú trọng khai thác, phát triển các loại hình dịch vụ gắn với 
thương hiệu “Huế - Kinh ñô ẩm thực” và “Huế - Kinh ñô áo dài Việt Nam”, sản phẩm 
mới và ñặc thù ở khu vực Voi Ré, Hổ Quyền và trên sông Hương. 

Thu hút các nhà ñầu tư xây dựng các khu du lịch, ñô thị du lịch cao cấp cùng 
các loại hình dịch vụ ñẳng cấp cao ở vùng biển, ñầm phá tạo nên sự ñối ñẳng và bổ 
sung cho thành phố di sản Huế. ðồng thời, phát triển các trung tâm mua sắm cao cấp, 
tuyến phố ñi bộ ở thành phố Huế; xây dựng trung tâm Hội nghị quốc tế, khu vui chơi 
giải trí.  

Phát huy giá trị hấp dẫn, ña dạng và ñặc trưng về văn hóa tâm linh ñể kết hợp 
phát triển du lịch... nhằm ñáp ứng xu hướng trải nghiệm sự thanh tịnh, bình yên và 
an lành. 

Phát triển ña dạng gắn với nâng cao chất lượng các loại hình du lịch chữa bệnh 
cao cấp, thẩm mỹ gắn nghỉ dưỡng, kết hợp với y học cổ truyền gắn với việc mở rộng 
khai thác và phát huy cây dược liệu ở các ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh.  

Chú trọng hơn nữa phát triển loại hình du lịch hội nghị, hội thảo (MICE) dựa 
trên thế mạnh của ñịa phương về nền tảng văn hóa, giáo dục, y tế.  

Tiếp tục phát huy hơn nữa thế mạnh về loại hình, sản phẩm du lịch cộng ñồng 
và du lịch sinh thái dựa vào cộng ñồng gắn với khu vực suối thác, ñầm phá và các 
làng nghề truyền thống; phát triển du lịch gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông 
nghiệp, triển khai có hiệu quả các mặt hàng lưu niệm, quà tặng của Huế, các sản 
phẩm OCOP của các ñịa phương phục vụ du lịch.  

Nghiên cứu về nếp sống con người Huế, tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị các 
loại hình nghệ thuật truyền thống Huế như Nhã nhạc, Ca Huế, Ca kịch Huế, Áo dài 
Huế, Ẩm thực Huế; trang phục truyền thống, dân ca, dân nhạc, dân vũ ñồng bào các 
dân tộc miền núi. 
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ñ) Tăng cường công tác xúc tiến quảng bá du lịch chuyên nghiệp, hiệu quả, 
thiết thực 

Tập trung quảng bá du lịch mang tầm quy mô, chiến lược, có sự lan tỏa lớn, 
ñẩy mạnh truyền thông, quảng bá dựa trên hệ thống du lịch thông minh, các kênh 
quảng bá có lượng truy cập lớn, tương tác cao. Nâng tần suất quảng bá, tập trung 
quảng bá các sản phẩm ñặc trưng, sản phẩm mới. Hoàn thiện tất cả các kênh trực tuyến 
của Hệ thống Visit Hue trên các nền tảng mạng xã hội lớn như Facebook, Tiktok, 
Zalo, Instagram, Youtube...  

Xây dựng chiến lược xúc tiến quảng bá du lịch Thừa Thiên Huế trong tình hình 
mới, giai ñoạn mới phù hợp với nhu cầu, xu hướng, thị trường du lịch. Xây dựng các 
thương hiệu ñiểm ñến của Huế ñể tuyên truyền, quảng bá gắn với tuyên truyền, giới 
thiệu về hình ảnh ñiểm ñến. 

Nâng tầm, kết nối lữ hành ñể khách ñến Huế, tiếp tục ñẩy mạnh kết nối các  
hãng lữ hành lớn ở các thị trường lớn, thị trường mới nổi như Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, 
ðà Nẵng,... ñể tiếp tục duy trì các thị trường truyền thống (Châu Âu, Bắc Mỹ, 
Nhật Bản,...) vừa khai thác các thị trường mới, thị trường gần khu vực Asian, Bắc Á; 
có chiến lược và hình thức quảng bá riêng giới thiệu ñiểm ñến và cơ sở vật chất phục vụ 
cho ñối tượng khách du lịch tàu biển. ðổi mới cách thức tổ chức, nội dung theo 
hướng chuyên nghiệp, hiện ñại và ñẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trong ñó 
chú trọng quảng bá, xúc tiến trên các trang thông tin ñiện tử, trang mạng xã hội ñể 
khách du lịch quốc tế dễ truy cập. Nhà nước tập trung nhiều hơn cho nguồn lực quảng bá 
ñiểm ñến, phát huy vai trò tham gia quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, các giao dịch 
với ñối tác về mua bán sản phẩm, dịch vụ. 

Tranh thủ nguồn lực, các chương trình xúc tiến, quảng bá và các trang mạng 
quảng bá của Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ñể ñẩy mạnh công 
tác xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh. 

ðầu tư, nâng cấp Trung tâm thông tin và hỗ trợ du khách hoàn chỉnh ñể ñáp 
ứng nhu cầu hỗ trợ tốt nhất cho du khách về ñiểm ñến du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, 
bên cạnh ñó trung tâm này sẽ ñược trang bị các hoạt ñộng trình diễn, giới thiệu các 
sản phẩm nghề truyền thống của ñịa phương,... Ngoài ra, xem xét ñầu tư xây dựng 
thêm các kios thông tin du lịch ñể hỗ trợ du khách tại các khu vực trọng ñiểm phát 
triển du lịch. 

ðẩy mạnh quảng bá trên các phương tiện thông tin truyền thông trong và 
ngoài nước; quảng bá trực quan tại khu vực trung tâm nhà ga, sân bay, trên phương tiện 
giao thông công cộng… Thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn ñàn chuyên ñề 
về xúc tiến ñầu tư, quảng bá du lịch; tích cực tổ chức và tham gia các sự kiện du lịch, 
văn hóa và thể thao lớn trong và ngoài nước; liên kết xây dựng thương hiệu và xúc tiến 
quảng bá ñiểm ñến tại các thị trường du lịch có tiềm năng trong nước và nước ngoài. 
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Thường xuyên tổ chức các ñoàn doanh nghiệp lữ hành, ñoàn báo chí trong và 
ngoài nước ñến khảo sát sản phẩm du lịch, quảng bá ñiểm ñến nhằm thu hút khách. 
Tăng cường chương trình kích cầu du lịch trong năm ñể thu hút khách du lịch và 
giới thiệu quảng bá ñiểm ñến cho du lịch Thừa Thiên Huế. 

Hợp tác với các ñối tác, doanh nghiệp như các hãng hàng không, Traveloka, 
Thiên Minh, Vietravel, Tik Tok, Zalo OA, các kênh truyền hình quốc tế như CNN... 
về quảng bá thương hiệu và xúc tiến quảng bá du lịch Huế ñến với khách du lịch 
trong và ngoài nước giai ñoạn 2021-2025. 

Nâng cao năng lực hoạt ñộng của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch với sự 
tham gia tích cực của Hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp; ưu tiên ñầu tư từ nguồn 
ngân sách Nhà nước và huy ñộng các nguồn lực xã hội cho công tác xúc tiến ñầu tư, 
quảng bá du lịch. 

e) Tăng cường công tác quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng du lịch, dịch vụ; 
hoàn thiện môi trường du lịch và liên kết, hợp tác phát triển du lịch 

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ ñạo của Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, 
tập trung khắc phục yếu kém thúc ñẩy phát triển du lịch; về tăng cường công tác 
quản lý môi trường du lịch, bảo ñảm an ninh, an toàn cho khách du lịch…; xây dựng 
môi trường du lịch văn minh, thân thiện; thực hiện tốt Quy chế phối hợp quản lý 
hoạt ñộng du lịch trên ñịa bàn; triển khai hiệu quả Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch 
trên ñịa bàn tỉnh… 

Chủ ñộng thực thi các biện pháp quản lý tài nguyên du lịch gắn với bảo vệ môi 
trường, ứng phó biến ñổi khí hậu tác ñộng ñến du lịch. Phổ biến, hướng dẫn các văn 
bản liên quan ñể triển khai Luật Du lịch ñến các tổ chức, doanh nghiệp và cộng ñồng 
dân cư. 

 Hoàn thiện công tác thống kê du lịch ñể xác ñịnh rõ ñóng góp của ngành du 
lịch trong cơ cấu phát triển kinh tế của ñịa phương ñể có những giải pháp, ñịnh 
hướng phù hợp nhằm thúc ñẩy phát triển ngành du lịch. 

Nghiên cứu hình thành Quỹ phát triển du lịch ñịa phương ñể thúc ñẩy các hoạt 
ñộng phát triển du lịch, trong ñó chú trọng vào hỗ trợ xúc tiến quảng bá, ñào tạo 
nguồn nhân lực và phát triển sản phẩm du lịch. 

Tăng cường sự lãnh ñạo của cấp uỷ, sự chỉ ñạo, ñiều hành của các cấp chính 
quyền, sự tham gia tích cực của ñoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong hoạt ñộng du 
lịch; kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch 
cấp tỉnh, huyện; phát huy vai trò của Ban Chỉ ñạo phát triển du lịch tỉnh và Hiệp hội 
Du lịch tỉnh trong phát triển du lịch. Phối, kết hợp ñồng bộ các ngành, các cấp trong 
quản lý, khai thác giá trị tài nguyên phát triển du lịch. 

ðảm bảo sự thống nhất trong quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển du lịch 
gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; có các giải pháp ñồng bộ về ñầu tư 
hạ tầng ñảm bảo hài hòa về kiến trúc, cảnh quan và môi trường.  
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Chú trọng công tác thúc ñẩy việc công nhận các khu, ñiểm du lịch trên ñịa bàn 
tỉnh làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng ñiểm ñến, ñặc biệt sớm ñưa khu du lịch 
quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương trở thành khu du lịch quốc gia ñầu tiên của tỉnh. 

Du lịch là ngành có tính liên vùng, sự liên kết là yếu tố cần thiết trong quá trình 
phát triển du lịch. ðẩy mạnh hơn nữa cơ chế ñiều phối phát triển du lịch theo các 
vùng du lịch ñáp ứng yêu cầu liên kết phát triển du lịch, không phân biệt ranh giới 
hành chính, ñịa lý trong ñiểm ñến, phát triển du lịch của vùng, cụm liên kết. Chú trọng 
công tác phối hợp, liên kết giữa các ngành, các cấp, các ñịa phương, vùng miền, các 
tổ chức trong và ngoài nước. ðẩy mạnh liên kết với các trung tâm du lịch lớn của cả 
nước và các trung tâm du lịch khu vực miền Trung, con ñường di sản miền Trung và 
kết nối với Tuyến hành lang kinh tế ðông - Tây; các ñịa phương trong vùng kinh tế 
trọng ñiểm Miền Trung với Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội bằng các chương trình 
liên kết “Ba ñịa phương một ñiểm ñến (Thừa Thiên Huế - ðà Nẵng - Quảng Nam)”; 
kết nối với các ñiểm ñến Quảng Trị, Quảng Bình. Xây dựng phát triển sản phẩm 
du lịch ñặc sắc, ñặc thù, có lợi thế cạnh tranh trên cơ sở sắp xếp phát triển theo hướng 
hiệu quả, bền vững tạo ra khả năng cạnh tranh cao. Mở rộng hợp tác liên kết với các 
nước trong khối ASEAN, Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc... Xây dựng các 
chương trình “Ba quốc gia một ñiểm ñến” với Lào, Thái Lan trên tuyến Hành lang 
kinh tế ðông - Tây. Tiếp tục ñẩy mạnh các thị trường khách có mức chi tiêu cao, 
thị trường trọng ñiểm... 

g) Tiếp tục nâng cao chất lượng phát triển nguồn nhân lực du lịch 
Rà soát, cơ cấu lại nguồn nhân lực du lịch ñảm bảo số lượng, chất lượng 

phục vụ tại các doanh nghiệp du lịch trong bối cảnh tác ñộng của dịch bệnh Covid-19. 
Xây dựng chính sách, giải pháp cụ thể hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch về công tác 
ñào tạo mới, ñào tạo lại các kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn ñể các doanh nghiệp 
sớm vận hành trở lại bình thường. 

Chú trọng hình thành ñội ngũ lực lượng thuyết minh viên, hướng dẫn viên du lịch 
người ñịa phương; ñào tạo các kỹ năng cần thiết cho người dân tham gia hoạt ñộng 
du lịch cộng ñồng, nghiệp ñoàn xích lô, taxi, tiểu thương,.. 

Tạo ñiều kiện ñể các trường ñại học, cao ñẳng trên ñịa bàn tỉnh liên kết với các 
trường ñào tạo chuyên ngành du lịch tổ chức các lớp ñào tạo cán bộ quản lý và nhân viên 
phục vụ chuyên ngành du lịch có chất lượng cao. 

Bổ sung biên chế ñể hoàn chỉnh bộ máy và tăng cường công tác ñào tạo cán bộ 
quản lý Nhà nước về văn hóa, du lịch cấp tỉnh, huyện; bồi dưỡng nâng cao trình ñộ, 
năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ cho ñội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức ngành du lịch. 

Hình thành Học viện Du lịch Huế, nâng chất lượng hoạt ñộng chuyên nghiệp 
của các tổ chức hiệp hội du lịch và khách sạn, các câu lạc bộ lữ hành, CLB hướng dẫn 
viên du lịch,… 

h) Xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển du lịch 
Tập trung nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách ñặc thù, ưu ñãi ñể thu hút 

các nhà ñầu tư có uy tín, thương hiệu lớn cả trong nước và quốc tế. 
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Nghiên cứu xây dựng cơ chế, phương án ñể huy ñộng, xã hội hóa trong việc 
ñầu tư công, nhất là ñầu tư hạ tầng du lịch. 

Xây dựng và triển khai cơ chế, chính sách thu hút lao ñộng, nhất là lao ñộng 
chất lượng cao trong ngành du lịch. 

ðẩy mạnh, hướng dẫn chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nghiên cứu 
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao ñộng trong ngành du lịch do ảnh hưởng 
của thiên tai, dịch bệnh có ảnh hưởng lớn ñến hoạt ñộng du lịch. 

Một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng ñồng, du lịch sinh thái gắn với 
cộng ñồng, du lịch nghề và làng nghề truyền thống, du lịch nông nghiệp, nông thôn. 

Xây dựng cơ chế liên kết rõ ràng và hiệu quả ñể thúc ñẩy quản lý và khai thác 
hoạt ñộng du lịch mang tính bền vững. 

Có cơ chế về tài chính ñể triển khai các chiến dịch quảng bá trên các nền tảng 
trực tuyến, mạng xã hội. 

3. Kinh phí thực hiện 

a) Nguồn ngân sách nhà nước (cả TW và ñịa phương): khoảng 35.000 - 45.000 
tỷ ñồng 

- Giai ñoạn 2021 - 2025: khoảng hơn 15.000 tỷ ñồng; Trong ñó, vốn ñầu tư 
phát triển có liên quan ñến du lịch khoảng gần 15.000 tỷ ñồng (theo Nghị quyết số 
84/NQ-HðND ngày 28/8/2020 của HðND tỉnh); vốn sự nghiệp phát triển du lịch 
khoảng 75 tỷ ñồng. 

- Giai ñoạn 2025 - 2030: khoảng hơn 20.000 - 30.000 tỷ ñồng; Trong ñó, dự 
kiến vốn ñầu tư phát triển có liên quan ñến du lịch khoảng gần 20.000 - 30.000 tỷ 
ñồng; vốn sự nghiệp du lịch khoảng 100 - 150 tỷ ñồng. 

b) Nguồn kinh phí ngoài ngân sách dự kiến 2021 - 2030 (bao gồm các dự án 
chuyển tiếp và dự án ñề xuất mới): khoảng 120.000 tỷ ñồng (trong ñó khoảng 77.000 
tỷ ñồng cho các dự án ñề xuất mới theo Công văn số 4174/SKHðT-XTðT ngày 
21/12/2020 của Sở Kế hoạch và ðầu tư về tổng hợp danh mục các dự án ñầu tư). 

4. Tổ chức thực hiện 

 a) Sở Du lịch:  

 Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, ñịa phương tổ chức triển khai thực hiện 
ðề án. ðôn ñốc, kiểm tra, ñánh giá, ñịnh kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh việc thực 
hiện ðề án. 

b) Sở Kế hoạch và ðầu tư:  

Cân ñối phân bổ vốn ñầu tư công ñảm bảo thực hiện cơ cấu lại nguồn vốn và 
ñầu tư cho các lĩnh vực ưu tiên, tập trung ñầu tư phát triển du lịch; Ưu tiên bố trí vốn 
ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển hạ tầng du lịch; xúc tiến quảng bá và phát triển 
nguồn nhân lực du lịch. Nghiên cứu xây dựng Cơ chế, chính sách thu hút các nhà ñầu tư 
có uy tín, thương hiệu lớn cả trong nước và quốc tế. Thúc ñẩy, kêu gọi và theo dõi 
triển khai hiệu quả các dự án ñầu tư phát triển du lịch ngoài ngân sách. 
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c) Sở Tài chính:  
Cân ñối phân bổ nguồn kinh phí chi ñầu tư phát triển ñủ mạnh, phù hợp với yêu 

cầu thực tế phát triển du lịch tỉnh nhà, ñảm bảo yêu cầu ngành kinh tế mũi nhọn. 
d) Sở Văn hóa và Thể thao:  
Phối hợp các ñịa phương ñầu tư nâng cao chất lượng các lễ hội truyền thống ñặc 

trưng của ñịa phương, triển khai các hoạt ñộng lễ hội, các giải thể thao mang tầm 
quốc gia và quốc tế. Phối hợp chỉnh trang, nâng cao chất lượng không gian văn hóa 
nghệ thuật tại một số khu vực trung tâm ñể phục vụ hoạt ñộng du lịch và cộng ñồng.  

ñ) Sở Tài nguyên và Môi trường:  
Chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối 

hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên ñịa bàn tỉnh; Kịp thời 
giải quyết và ñề xuất UBND tỉnh giải quyết các khó khăn vướng mắc trong ñền bù, 
giải phóng mặt bằng, giao ñất cho nhà ñầu tư ñể xây dựng các dự án du lịch trên ñịa 
bàn tỉnh. 

e) Sở Công Thương:  
Phối hợp với các ngành liên quan và chính quyền ñịa phương tham mưu xây 

dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, ñề án khuyến khích và tạo ñiều kiện cho 
các tổ chức, cá nhân ñầu tư sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hàng lưu niệm, hàng 
hóa ñặc trưng của tỉnh phục vụ du lịch. 

g) Cục Quản lý thị trường:  
Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý thị trường, 

xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi gian lận, không niêm yết giá và bán cao hơn giá ñã 
niêm yết, nâng giá bất hợp lý, ép giá; kiểm tra các cơ sở bán hàng lưu niệm, quà tặng 
bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không bảo ñảm an toàn thực phẩm. 

h) Sở Thông tin và Truyền thông:  
ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về 

du lịch trong xã hội. Xây dựng các kênh thông tin, chuyên mục du lịch. ðổi mới hình 
thức, phương thức quảng bá du lịch trên các kênh truyền thông. 

i) Sở Xây dựng:  
Tham mưu UBND tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kiến trúc cảnh quan, 

hướng dẫn ñịa phương trong công tác lập, thẩm ñịnh và quản lý quy hoạch có liên quan 
ñến du lịch theo ñúng quy ñịnh của pháp luật. 

k) Sở Giao thông vận tải:  
Lồng ghép các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển các lĩnh vực hạ tầng nhằm hoàn thiện 

kết cấu hạ tầng và chất lượng dịch vụ ñường bộ, ñường không, ñường sắt, ñường thủy 
nội ñịa, ñường biển phục vụ khách du lịch; Tăng cường kết nối hàng không, phát triển 
các ñường bay thẳng tới các thị trường mục tiêu của du lịch tỉnh nhà. 

l) Sở Nội vụ:  
Phối hợp với Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội xây dựng cơ chế thu hút lao 

ñộng, nhất là lao ñộng chất lượng cao trong ngành du lịch. 
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m) Công an tỉnh:  

Phổ biến, quán triệt, thực hiện các chủ trương, chính sách của ðảng, pháp luật 
của Nhà nước, văn bản chỉ ñạo, quản lý, ñiều hành của Bộ Công an và Tỉnh ủy, 
Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan ñến công tác bảo vệ an ninh, trật tự lĩnh vực du lịch.  

Triển khai các kế hoạch ñảm bảo an ninh; phát ñộng phong trào toàn dân bảo vệ 
An ninh Tổ quốc tại các cơ quan, ñơn vị quản lý nhà nước về du lịch và các tổ chức, 
cá nhân tham gia hoạt ñộng, kinh doanh du lịch.  

Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, 
ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, 
an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới. 

n) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế:  

Tăng cường quản lý ñiểm ñến, tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, 
ñảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch; tạo môi trường thuận lợi cho doanh 
nghiệp và cộng ñồng phát triển du lịch; ñẩy mạnh kết nối, phát triển các chuỗi giá trị 
sản phẩm du lịch. 

o) Hiệp hội Du lịch:  

Tạo môi trường và cơ chế ñể có thể liên kết một cách chặt chẽ, ñồng thuận của 
các doanh nghiệp du lịch ñảm bảo tính chuyên nghiệp trong kinh doanh du lịch, hiệu 
quả lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích chung của ngành. Tuyên truyền, vận ñộng nâng 
cao nhận thức về thân thiện, bảo vệ môi trường, cách quảng bá hình ảnh quê hương, 
ñất nước và cách làm du lịch của cộng ñồng dân cư. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Du lịch, Thủ trưởng 
các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và 
các cơ quan, ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

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

 

Nguyễn Thanh Bình 
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Phụ lục 

CÁC QUY HOẠCH, ðỀ ÁN, DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ðIỂM  
ƯU TIÊN TRIỂN KHAI 

TT NỘI DUNG CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN 
PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 
THỰC HIỆN 

I Nguồn vốn nhà nước ñầu tư    

1 ðề án, Quy hoạch, Kế hoạch    

1.1 

Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh 

ñến năm 2030, tầm nhìn 2050 

(tích hợp vào Quy hoạch tỉnh). 
Sở Du lịch 

Sở Kế hoạch 
và ðầu tư 

2021-2025 

1.2 

Chương trình/ Kế hoạch xúc 

tiến, quảng bá, nghiên cứu thị 

trường khách du lịch ñến tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

Sở Du lịch 
Hiệp hội Du 

lịch 
2021-2025 

1.3 

Kế hoạch phát triển nguồn nhân 

lực du lịch tỉnh (tích hợp vào Kế 

hoạch ñào tạo phát triển nguồn 

nhân lực tỉnh) 

Sở Du lịch 

Sở Lao ñộng, 
Thương binh 
và xã hội; các 
cơ sở ñào tạo 

du lịch 

2021-2025 

1.4 

Dự án Du lịch thông minh và 

Kế hoạch chuyển ñổi số ngành 

du lịch 
Sở Du lịch 

Sở Thông tin 
Truyền thông; 
Hiệp hội Du 

lịch 

2021-2025 

1.5 ðề án “ Huế - Kinh ñô ẩm thực” Sở Du lịch 
Sở Văn hóa và 

Thể thao 
2021-2025 

1.6 ðề án “ Huế - Kinh ñô áo dài”. Sở Văn hóa 
và Thể thao 

Các ñơn vị có 
liên quan 

2021-2025 

   1.7 
ðề án thành lập Học viện Du lịch 

Huế ðại học Huế 
Sở Nội vụ; các 
trường du lịch 

2025-2030 

1.8 
ðề án phát triển du lịch bền vững 

Vùng ñầm phá Tam Giang - Cầu Hai Sở Du lịch 
UBND các 

huyện, thị xã 
liên quan 

2025-2030 

1.9 
ðề án Quy hoạch Khu du lịch 

quốc gia Thanh Tân Sở Du lịch Sở Xây dựng 2025-2030 
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TT NỘI DUNG CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN 
PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 
THỰC HIỆN 

2 Hạ tầng phát triển du lịch    

   2.1 Các dự án trùng tu di tích TTBTDTCð 
Huế 

Sở VHTT, Sở 
Kế hoạch và 

ðầu tư 

2021-2030 

2.2 
Hạ tầng thuộc Quy hoạch khu du 

lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương 

BQL Khu 
kinh tế công 
nghiệp tỉnh 

Sở Kế hoạch 
và ðầu tư 

2021-2030 

2.3 Hạ tầng phố cố Bao Vinh 
UBND thị 
xã Hương 

Trà 

Sở Kế hoạch 
và ðầu tư 

2021-2025 

2.4 

Hạ tầng ñường vào Thiền viện 

Trúc Lâm Bạch Mã, ñiện Hòn Chén 

và các bến thuyền sông Hương, 

ñầm phá 

Sở Kế hoạch 
và ðầu tư 

Sở Du lịch 2021-2025 

2.5 
Dự án ñường ven biển và cầu 

Thuận An - Hải Dương 

Sở Giao 
thông Vận 

tải 

Sở Kế hoạch 
và ðầu tư 

2021-2030 

2.6 
ðường Tố Hữu nối dài với sân bay 

Phú Bài 

Sở Giao 
thông Vận 

tải 

Sở Kế hoạch 
và ðầu tư 

2021-2030 

2.7 
Dự án nâng cấp, mở rộng sân bay 

Phú Bài 

Sở Giao 
thông Vận 

tải 

Sở Kế hoạch 
và ðầu tư 

2021-2025 

II Nguồn vốn kêu gọi ñầu tư    

1 Triển khai các dự án ñang ñầu tư Sở Kế hoạch 
và ðầu tư 

BQL khu kinh 
tế công nghiệp 
tỉnh, Sở Du lịch 

2021-2025 

2 

Dự án phát triển các ñô thị 

nghỉ dưỡng ven biển Thuận An, 

Lăng Cô - Cảnh Dương 

Sở Kế hoạch 
và ðầu tư 

BQL khu kinh 
tế công nghiệp 
tỉnh, Sở Du lịch 

2021-2030 

       3 
Dự án ñầu tư du lịch nghỉ dưỡng 

vùng ñầm phá Tam Giang - Cầu Hai 
Sở Kế hoạch 

và ðầu tư 
Sở Du lịch 2021-2030 
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TT NỘI DUNG CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN 
PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 
THỰC HIỆN 

4 

Dự án ñầu tư phát triển du lịch 

Vườn quốc gia Bạch Mã và Khu 

văn hóa ña năng Cồn Dã viên 

Sở Kế hoạch 
và ðầu tư 

Sở Du lịch 2021-2030 

5 

Dự án xây dựng 01 hoặc 02 khu 

vui chơi giải trí (quy mô lớn, 

ñẳng cấp) 

Sở Kế hoạch 
và ðầu tư 

Sở Du lịch 2021-2030 

 

 



62 CÔNG BÁO/Số 37+38/Ngày 19-7-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 

Số: 1710/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2021 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các hệ thống ñiện mặt trời mái nhà  

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Luật ðiện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa ñổi, bổ sung một 
số ñiều của luật ðiện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật ðầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căncứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; 
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Công Thương tại Công văn số 1458/SCT-NL ngày 06 

tháng 7 năm 2021. 
QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp quản lý các hệ thống 
ñiện mặt trời mái nhà trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
quản lý, giám sát các hệ thống ñiện mặt trời mái nhà trên ñịa bàn tỉnh theo Quy chế 
phối hợp kèm theo Quyết ñịnh này. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày ký. 
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Công Thương, 

Kế hoạch và ðầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và 
Môi trường, Tài chính; Giám ñốc Công an tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, 
công nghiệp tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã 
và thành phố Huế; Giám ñốc Công ty ðiện lực Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các 
cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

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

 
Phan Quý Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 

 
QUY CHẾ 

Phối hợp quản lý các hệ thống ñiện mặt trời mái nhà 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1710/Qð-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

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

1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy chế này quy ñịnh những nguyên tắc, nhiệm vụ và trách nhiệm chủ trì, 
phối hợp giữa các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; 
chủ trang trại; chủ ñầu tư hệ thống ñiện mặt trời mái nhà trong việc thực hiện một số 
nhiệm vụ cụ thể trong việc quản lý các hệ thống ñiện mặt trời mái nhà trên ñịa bàn tỉnh.  

2. ðối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng ñối với các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp 
huyện; UBND cấp xã nơi có dự án; chủ trang trại; chủ ñầu tư các hệ thống ñiện 
mặt trời mái nhà (hệ thống lắp ñặt trên mái nhà trang trại nông nghiệp; khu kinh tế, 
khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các cơ sở sản xuất kinh doanh) trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

ðiều 2. Giải thích các từ ngữ viết tắt 

1. Hệ thống ñiện mặt trời mái nhà (viết tắt là hệ thống ðMTMN) là hệ thống ñiện 
mặt trời có các tấm quang ñiện ñược lắp ñặt trên mái nhà của công trình xây dựng 
và có công suất không quá 01 MW (1,25MWp), ñấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào 
lưới ñiện có cấp ñiện áp từ 35 kV trở xuống của bên mua ñiện. 

2. UBND huyện, thị xã, thành phố gọi chung là UBND cấp huyện. 

3. UBND xã, phường, thị trấn gọi chung là UBND cấp xã. 

ðiều 3. Nguyên tắc phối hợp, quản lý 

1. Nội dung chủ trì, phối hợp phải ñúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
cơ quan chủ trì, phối hợp. 

2. Bảo ñảm thực hiện ñúng các quy ñịnh của pháp luật. 

3. Bảo ñảm tính khách quan trong quá trình phối hợp. 

4. Bảo ñảm yêu cầu về chuyên môn, chất lượng và tiến ñộ thời gian trong quá 
trình phối hợp. 
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5. ðề cao trách nhiệm cá nhân của Thủ trưởng cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp 
và cán bộ, công chức ñược tham gia phối hợp. 

ðiều 4. Hình thức phối hợp 

1. Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 

a) Cơ quan chủ trì gửi văn bản, hồ sơ (nếu có) cho cơ quan phối hợp và phải 
xác ñịnh rõ thời gian và những nội dung cụ thể cần lấy ý kiến ñối với từng cơ quan. 
Thời gian ñể trả lời ý kiến phải ñảm bảo ñể cơ quan phối hợp nghiên cứu và trả lời. 

b) ðối với các nội dung, thủ tục hành chính ñã quy ñịnh thời hạn giải quyết và 
thời gian trả lời ý kiến tham gia thì thực hiện theo quy ñịnh hiện hành. 

c) Cơ quan phối hợp phải chấp hành tiến ñộ thời gian trong việc tham gia ý 
kiến theo ñề nghị của cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình trước 
UBND tỉnh và pháp luật (nếu quá thời hạn quy ñịnh mà cơ quan ñược hỏi không có 
ý kiến thì coi như ñồng ý). 

d) Trường hợp cơ quan chủ trì không tiếp thu ý kiến của cơ quan phối hợp thì 
phải giải thích rõ lý do, thông báo cho cơ quan phối hợp biết và phải chịu trách nhiệm 
về ý kiến ñề xuất của mình. 

2. Hình thức lấy ý kiến tại cuộc họp 

a) Chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày họp, cơ quan chủ trì phải gửi cơ 
quan phối hợp hồ sơ, tài liệu có liên quan và các vấn ñề cần lấy ý kiến tại cuộc họp; 
công văn mời họp, trong ñó xác ñịnh thời gian, ñịa ñiểm, nội dung chính của cuộc 
họp và thành phần tham dự;... 

b) Thủ trưởng cơ quan phối hợp phải cử cán bộ, công chức tham gia theo ñúng 
thành phần và theo yêu cầu của cơ quan chủ trì; chịu trách nhiệm về các ý kiến phát 
biểu tại cuộc họp về vấn ñề theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan chủ trì; có quyền 
yêu cầu cơ quan chủ trì cung cấp tài liệu bổ sung, hoặc giải trình các nội dung chưa 
rõ ñể tham gia ý kiến về nội dung yêu cầu. 

c) Nội dung họp phải ñược cơ quan chủ trì ghi thành biên bản, lưu hồ sơ và do 
Chủ tọa ký xác nhận (trong ñó ghi rõ cơ quan không tham gia họp hoặc không chuẩn 
bị nội dung ñã ñược yêu cầu) và gửi cho các cơ quan phối hợp. 

 

Chương II 

MỘT SỐ NỘI DUNG PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ  

NHÀ NƯỚC VỀ HỆ THỐNG ðMTMN TRÊN ðỊA BÀN TỈNH 

ðiều 5. Một số nội dung phối hợp trong công tác quản lý nhà nước ñối với 
hệ thống ðMTMN 

1. Quản lý quy hoạch; 

2. Quản lý ñầu tư;  

3. Quản lý môi trường; 

4. Quản lý ñất ñai; 
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5. Quản lý chất lượng công trình; 

6. Quản lý hoạt ñộng ñiện lực và an toàn ñiện; 

7. Quản lý về phòng cháy, chữa cháy; 

8. Quản lý công nghệ. 

Chương III 

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP 
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

ðiều 6. Trách nhiệm của Sở Công Thương 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu quản lý về an toàn 
ñiện, hoạt ñộng ñiện lực gồm một số nội dung chủ yếu sau: 

1. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra các chủ ñầu tư hệ thống ðMTMN việc thực 
hiện một số nội dung quy ñịnh về an toàn ñiện; 

2. Hướng dẫn, kiểm tra trách nhiệm của Chủ ñầu tư có ñấu nối vào cấp ñiện áp 
trung áp; 

3. Kiểm tra việc chấp hành quy ñịnh về giấy phép hoạt ñộng ñiện lực ñối với 
ñơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát hệ thống ñiện mặt trời, ñường dây và trạm biến áp;  

4. Phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện có liên quan thực hiện quản 
lý quy hoạch; quản lý ñầu tư; quản lý chất lượng công trình, công nghệ ñược sử dụng 
khi xây dựng hệ thống ðMTMN. 

5. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương ñịnh kỳ hằng năm về hoạt 
ñộng ñăng ký ñầu tư, tình hình triển khai thực hiện hệ thống ðMTMN nối lưới trên 
ñịa bàn tỉnh.  

ðiều 7. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, quản lý về ñất ñai, 
môi trường gồm một số nội dung sau: 

1. Thực hiện thẩm ñịnh phê duyệt báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường, xác 
nhận kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm của Sở; 

2. Hướng dẫn, ñôn ñốc, kiểm tra việc chấp hành các quy ñịnh của chủ trang trại 
về ñất ñai; bảo vệ môi trường. 

ðiều 8. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra và giám sát ñầu tư các 
chủ ñầu tư lắp ñặt HTðMTMN triển khai thực hiện phù hợp với nội dung chủ trương 
ñầu tư ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

ðiều 9. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 Hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện quy ñịnh về 
các tiêu chí trang trại ñược quy ñịnh tại Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 
28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy ñịnh tiêu chí 
kinh tế trang trại (viết tắt là Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT). 
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ðiều 10. Trách nhiệm của Sở Xây dựng 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 
quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên ñịa bàn tỉnh theo phân cấp, 
bao gồm một số nội dung sau: 

1. Kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình xây dựng, ñánh giá sự an toàn chịu 
lực và vận hành công trình theo phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

2. Hướng dẫn các ñịa phương thực hiện quy ñịnh về cấp phép xây dựng và 
quản lý trật tự xây dựng ñô thị theo phân cấp và quy ñịnh của pháp luật về xây dựng. 

ðiều 11. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 
quản lý nhà nước về thu thuế cho ngân sách tỉnh. 

ðiều 12. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh  

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm 
vụ thu thuế cho ngân sách tỉnh. 

2. Hướng dẫn, ñôn ñốc nhà ñầu tư các hệ thống ñiện mặt trời mái nhà mở công 
ty hoặc chi nhánh tại ñịa phương tỉnh Thừa Thiên Huế ñể thực hiện nghĩa vụ ñóng 
thuế tại ñịa phương. 

ðiều 13. Trách nhiệm của Công an tỉnh 

1. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, ñơn vị có liên quan tham mưu, triển khai thực 
hiện công tác bảo ñảm an ninh, trật tự, an ninh kinh tế ñối với hoạt ñộng ñầu tư các 
hệ thống ñiện mặt trời lắp ñặt trên mái nhà trang trại nông nghiệp, khu kinh tế, khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh; phối hợp kiểm tra 
việc chấp hành các quy ñịnh của pháp luật về bảo vệ môi trường của chủ trang trại.  

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, quản lý nhà nước 
về phòng cháy, chữa cháy bao gồm một số nội dung sau: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra các chủ ñầu tư lắp ñặt hệ thống ðMTMN việc thực 
hiện một số nội dung quy ñịnh về phòng cháy, chữa cháy; 

b) Thực hiện thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy, 
chữa cháy của Chủ ñầu tư ñối với hệ thống ñiện mặt trời lắp ñặt trên mái nhà của công 
trình thuộc Phụ lục V Nghị ñịnh 136/2020/Nð-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.  

ðiều 14. Trách nhiệm của UBND cấp huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện quản lý nhà nước trên 
ñịa bàn, gồm một số nội dung sau: 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu hướng dẫn, kiểm 
tra các chủ trang trại và chủ ñầu tư lắp ñặt hệ thống ðMTMN triển khai thực hiện phù 
hợp với chủ trương ñầu tư ñược phê duyệt. 

2. Tổng hợp nhu cầu sử dụng ñất của các dự án trang trại ñưa vào kế hoạch sử 
dụng ñất hàng năm trên ñịa bàn huyện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh, 
trình UBND tỉnh phê duyệt; 
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3. Quyết ñịnh thu hồi ñất, quyết ñịnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 
và tái ñịnh cư theo thẩm quyền; 

4. Kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình xây dựng, ñánh giá sự an toàn chịu 
lực và vận hành công trình theo phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

5. Hướng dẫn các ñịa phương thực hiện quy ñịnh về cấp phép xây dựng và 
quản lý trật tự xây dựng ñô thị theo phân cấp và quy ñịnh của pháp luật về xây dựng; 

6. Chỉ ñạo UBND cấp xã, giám sát chủ trang trại trong việc tuân thủ các quy 
ñịnh Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT; 

7. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kinh tế trang trại trên ñịa bàn trong năm; 

8. Hướng dẫn chủ ñầu tư thực hiện các công việc cần thiết ñối với công trình 
ñầu tư xây dựng ở khu vực chưa có quy hoạch xây dựng ñược duyệt; 

9. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của cơ quan chủ trì. 

ðiều 15. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện quản lý nhà nước 
trong khu kinh tế, công nghiệp tỉnh gồm một số nội dung sau: 

1. Kiểm tra ñịnh kỳ, ñột xuất việc tuân thủ quy ñịnh về quản lý chất lượng 
công trình, xây dựng, cấp giấy phép xây dựng trong khu kinh tế, khu công nghiệp; 

2. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của cơ quan chủ trì. 

ðiều 16. Trách nhiệm của Công ty ðiện lực Thừa Thiên Huế 

1. Thực hiện công khai khả năng giải tỏa công suất các tuyến ñường dây, giải 
quyết thủ tục ñăng ký, thỏa thuận ñấu nối một cách công khai, minh bạch, theo trình 
tự thời gian ñăng ký và ñúng quy ñịnh; 

2. Ký kết mua ñiện ñối với các ñơn vị lắp ñặt hệ thống ðMTMN ñảm bảo phù 
hợp với quy ñịnh và chịu trách nhiệm không gây quá tải lưới ñiện hạ áp, trung áp 
hiện hữu; 

3. Thực hiện chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ hàng tháng về sản lượng ñiện mua từ các 
hệ thống ðMTMN gửi về Sở Công Thương trước ngày 19 hàng tháng và báo cáo ñột 
xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý. 

ðiều 17. Trách nhiệm của Chủ trang trại có lắp ñặt hệ thống ñiện mặt trời 
trên mái nhà và chủ ñầu tư trong việc ñầu tư xây dựng, vận hành hệ thống ñiện 
mặt trời mái nhà trên ñịa bàn tỉnh 

1. ðối với chủ trang trại 

a) Kê khai thông tin về trang trại theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo 
Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày 15 
tháng 11 hằng năm; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác 
của thông tin kê khai; 

b) Tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất 
trên ñịa bàn; tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa, 
an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường; 
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c) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của Luật ðiện lực, Luật Xây dựng, 
Luật ðầu tư, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng cháy và chữa cháy và các quy ñịnh 
khác có liên quan trong việc ñầu tư xây dựng và vận hành hệ thống ðMTMN. 

2. ðối với chủ ñầu tư hệ thống ðMTMN  

a) ðăng ký nhu cầu lắp ñặt hệ thống ðMTMN trước khi thực hiện ñầu tư ñể 
ñược hướng dẫn cụ thể phù hợp các quy ñịnh, khả năng ñấu nối vào lưới ñiện nhằm 
ñảm bảo hiệu quả ñầu tư với các nội dung: ðịa ñiểm lắp ñặt, công suất dự kiến, thời 
ñiểm lắp ñặt hệ thống ðMTMN gửi UBND cấp huyện, BQL Khu Kinh tế, công 
nghiệp tỉnh, Công ty ðiện lực Thừa Thiên Huế; 

b) Thực hiện ñầu tư xây dựng và vận hành ñảm bảo an toàn tuyệt ñối công 
trình; phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi việc ñầu tư xây dựng và vận hành 
công trình gây ảnh hưởng ñến sản xuất và ñời sống của nhân dân; 

c) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của Luật ðiện lực, Luật Xây dựng, 
Luật ðầu tư, Luật Bảo vệ môi trường và các quy ñịnh khác có liên quan trong việc 
ñầu tư xây dựng và vận hành hệ thống ðMTMN; 

d) Thực hiện chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ hàng tháng về sản lượng sản xuất ñiện gửi 
về Sở Công Thương, UBND cấp huyện trước ngày 19 hàng tháng và báo cáo ñột xuất 
theo yêu cầu của các cơ quan quản lý và chính quyền ñịa phương. 

Chương IV 

CHẾ ðỘ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ BÁO CÁO 

ðiều 18. Trách nhiệm kiểm tra, giám sát 

1. Các cơ quan, ñơn vị có trách nhiệm chủ trì thanh tra, kiểm tra ñối với lĩnh 
vực ñược giao chủ trì tham mưu quản lý. 

2. Trong trường hợp tổ chức kiểm tra liên ngành ñối với hệ thống ðMTMN lắp 
ñặt trên mái nhà trang trại nông nghiệp, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh, Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, 
phối hợp với các Sở, ngành, UBND cấp huyện có liên quan tham mưu xây dựng kế 
hoạch kiểm tra ñể tổ chức kiểm tra việc tuân thủ, chấp hành các quy ñịnh pháp luật về 
ñầu tư, xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng, ñất ñai, môi trường và các quy ñịnh 
pháp luật khác có liên quan của chủ ñầu tư hệ thống ðMTMN lắp ñặt trên mái nhà 
trang trại nông nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh 
doanh. ðảm bảo việc kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp không quá 01 lần/năm. 

3. Các cơ quan chủ trì quyết ñịnh việc thanh tra, kiểm tra ñột xuất ñối với chủ 
ñầu tư hệ thống ðMTMN lắp ñặt trên mái nhà trang trại nông nghiệp, khu kinh tế, 
khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh khác khi phát hiện 
có dấu hiệu vi phạm hoặc có ñơn phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân hoặc theo 
yêu cầu của cấp trên. 
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ðiều 19. Chế ñộ báo cáo 

1. Thủ trưởng các cơ quan chủ trì có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh ñịnh 
kỳ (06 tháng lần chậm nhất là ngày 25 của tháng cuối Quý II và Quý IV) hoặc ñột 
xuất bằng văn bản về tình hình thực hiện công tác chủ trì, công tác phối hợp trong 
quản lý hệ thống ðMTMN lắp ñặt trên mái nhà trang trại nông nghiệp, khu kinh tế, 
khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh ñồng thời gửi về 
Sở Công Thương ñể theo dõi, tổng hợp. 

2. Báo cáo về công tác phối hợp phải thể hiện tình hình chấp hành tiến ñộ trong 
công tác phối hợp, việc thực hiện trách nhiệm phối hợp của từng cơ quan ñược phân 
công và chất lượng hoạt ñộng phối hợp của các cơ quan ñó, những ñề xuất, kiến nghị 
về công tác phối hợp (nếu có). 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 20. Kinh phí thực hiện  

Thực hiện theo phân cấp nhiệm vụ chi hiện hành của Nhà nước. 

ðiều 21. Tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện; các cơ quan, ñơn 
vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này. 

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ ñược quy ñịnh tại Quy chế này, các sở, ban, 
ngành, UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp thực hiện. Sở Công Thương có 
trách nhiệm ñôn ñốc việc thực hiện Quy chế này. 

3. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vấn ñề chưa phù hợp, 
cần thiết phải sửa ñổi, bổ sung, ñề nghị các cơ quan kịp thời phản ánh về Sở Công Thương 
ñể tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

Số: 1724/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2021 
 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành danh mục mã ñịnh danh ñiện tử của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

hiện ñại cấp xã trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 1098/Qð-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành danh sách mã ñịnh danh ñiện tử các 
ñơn vị hành chính và sự nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1606/Qð-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ñiều chỉnh, bổ sung một số nội dung của 
Quyết ñịnh số 1098/Qð-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số   
1491/TTr-STTTT ngày 06 tháng 7 năm 2021. 

 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này danh mục 141 mã ñịnh danh ñiện tử 
của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện ñại cấp xã trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
(Phụ lục ñính kèm). 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Mã ñịnh danh ñiện tử Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện ñại cấp xã trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh tại ðiều 1 Quyết ñịnh này phục vụ việc tạo 
tài khoản cho công dân, tổ chức doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 
thông sử dụng tài khoản cấp cao của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (Chữ ký số của 
Trung tâm Phục vụ hành chính công) cập nhật mã ñịnh danh ñiện tử tại Quyết ñịnh 
này trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 
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ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Chủ tịch UBND các xã, 
phường, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

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

 
Nguyễn Thanh Bình 
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Phụ lục 

DANH MỤC MÃ ðỊNH DANH ðIỆN TỬ CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HIỆN ðẠI  
CẤP XÃ TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1724/Qð-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

STT 
Mã  

ñịnh danh 
ñiện tử 

Tên ñơn vị 
ðịa chỉ của  

cơ quan, ñơn vị 
Email  

ðiện 
thoại 

Website  

Mã ñịnh danh 
ñã cấp theo 
QCVN102: 

2016/BTTTT 

I H57.30 
UBND huyện 
A Lưới 

    000.00.30.H57 

1 H57.30.51 
UBND thị trấn 
A Lưới 

TT A Lưới, A Lưới 
ttaluoi.aluoi@thuathienhue

.gov.vn 
 ttaluoi.thuathienhue.gov.vn 000.51.30.H57 

 H57.30.51.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

TT A Lưới, A Lưới    001.51.30.H57 

2 H57.30.52 
UBND xã A 
Ngo 

A Ngo, A Lưới 
ango.aluoi@thuathienhue.g

ov.vn 
 ango. thuathienhue.gov.vn 000.52.30.H57 

 H57.30.52.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

A Ngo, A Lưới    001.52.30.H57 

3 H57.30.53 
UBND xã A 
Roàng 

A Roàng, A Lưới 
aroang.aluoi@thuathienhu

e.gov.vn 
 aroang.thuathienhue.gov.vn 000.53.30.H57 

 H57.30.53.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

A Roàng, A Lưới    001.53.30.H57 

4 H57.30.55 
UBND xã ðông 
Sơn 

ðông Sơn, A Lưới 
dongson.aluoi@thuathienh

ue.gov.vn 
 

dongson.thuathienhue.gov.v
n 

000.55.30.H57 
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STT 
Mã  

ñịnh danh 
ñiện tử 

Tên ñơn vị 
ðịa chỉ của  

cơ quan, ñơn vị 
Email  

ðiện 
thoại 

Website  

Mã ñịnh danh 
ñã cấp theo 
QCVN102: 

2016/BTTTT 

 H57.30.55.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

ðông Sơn, A Lưới    001.55.30.H57 

5 H57.30.56 
UBND xã Hồng 
Bắc 

Hồng Bắc, A Lưới 
hongbac.aluoi@thuathienh

ue.gov.vn 
 

hongbac.thuathienhue.gov.v
n 

000.56.30.H57 

 H57.30.56.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Hồng Bắc, A Lưới    001.56.30.H57 

6 H57.30.57 
UBND xã Hồng 
Hạ 

Hồng Hạ, A Lưới 
hongha.aluoi@thuathienhu

e.gov.vn 
 hongha.thuathienhue.gov.vn 000.57.30.H57 

 H57.30.57.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Hồng Hạ, A Lưới    001.57.30.H57 

7 H57.30.58 
UBND xã Hồng 
Kim 

Hồng Kim, A Lưới 
hongkim.aluoi@thuathienh

ue.gov.vn 
 

hongkim.thuathienhue.gov.
vn 

000.58.30.H57 

 H57.30.58.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Hồng Kim, A Lưới    001.58.30.H57 

8 H57.30.61 
UBND xã Hồng 
Thái 

Hồng Thái, A Lưới 
hongthai.aluoi@thuathienh

ue.gov.vn 
 

hongthai.thuathienhue.gov.
vn 

000.61.30.H57 

 H57.30.61.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Hồng Thái, A Lưới    001.61.30.H57 

9 H57.30.62 
UBND xã Hồng 
Thượng 

Hồng Thượng, A 
Lưới 

hongthuong.aluoi@thuathi
enhue.gov.vn 

 
hongthuong.thuathienhue.g

ov.vn 
000.62.30.H57 

 H57.30.62.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Hồng Thượng, A 
Lưới 

   001.62.30.H57 
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STT 
Mã  

ñịnh danh 
ñiện tử 

Tên ñơn vị 
ðịa chỉ của  

cơ quan, ñơn vị 
Email  

ðiện 
thoại 

Website  

Mã ñịnh danh 
ñã cấp theo 
QCVN102: 

2016/BTTTT 

10 H57.30.63 
UBND xã Hồng 
Thủy 

Hồng Thủy, A Lưới 
hongthuy.aluoi@thuathien

hue.gov.vn 
 

hongthuy.thuathienhue.gov.
vn 

000.63.30.H57 

 H57.30.63.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Hồng Thủy, A Lưới    001.63.30.H57 

11 H57.30.65 
UBND xã Hồng 
Vân 

Hồng Vân, A Lưới 
hongvan.aluoi@thuathienh

ue.gov.vn 
 

hongvan.thuathienhue.gov.v
n 

000.65.30.H57 

 H57.30.65.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Hồng Vân, A Lưới    001.65.30.H57 

12 H57.30.66 
UBND xã 
Hương Nguyên 

Hương Nguyên, A 
Lưới 

huongnguyen.aluoi@thuat
hienhue.gov.vn 

 
huongnguyen.thuathienhue.

gov.vn 
000.66.30.H57 

 H57.30.66.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Hương Nguyên, A 
Lưới 

   001.66.30.H57 

13 H57.30.67 
UBND xã 
Hương Phong 

Hương Phong, A 
Lưới 

huongphong.aluoi@thuathi
enhue.gov.vn 

 
huongphong.aluoi.thuathien

hue.gov.vn 
000.67.30.H57 

 H57.30.67.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Hương Phong, A 
Lưới 

   001.67.30.H57 

14 H57.30.69 
UBND xã Phú 
Vinh 

Phú Vinh, A Lưới 
phuvinh.aluoi@thuathienh

ue.gov.vn 
 

Phuvinh.thuathienhue.gov.v
n 

000.69.30.H57 

 H57.30.69.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phú Vinh, A Lưới    001.69.30.H57 

15 H57.30.70 
UBND xã Sơn 
Thủy 

Sơn Thủy, A Lưới 
sonthuy.aluoi@thuathienh

ue.gov.vn 
 

sonthuy.thuathienhue.gov.v
n 

000.70.30.H57 
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STT 
Mã  

ñịnh danh 
ñiện tử 

Tên ñơn vị 
ðịa chỉ của  

cơ quan, ñơn vị 
Email  

ðiện 
thoại 

Website  

Mã ñịnh danh 
ñã cấp theo 
QCVN102: 

2016/BTTTT 

 H57.30.70.1 Bộ Phận TN và 
TKQ 

Sơn Thủy, A Lưới    001.70.30.H57 

16 H57.30.71 UBND xã Lâm 
ðớt 

Lâm ðớt, A Lưới 
lamdot.aluoi@thuathienhu

e.gov.vn 
 lamdot.thuathienhue.gov.vn 000.71.30.H57 

 H57.30.71.1 Bộ Phận TN và 
TKQ 

Lâm ðớt, A Lưới    001.71.30.H57 

17 H57.30.72 UBND xã 
Quảng Nhâm 

Quảng Nhâm, A 
Lưới 

quangnham.aluoi@thuathie
nhue.gov.vn 

 
quangnham.thuathienhue.go

v.vn 000.72.30.H57 

 H57.30.72.1 Bộ Phận TN và 
TKQ 

Quảng Nhâm, A 
Lưới 

   001.72.30.H57 

18 H57.30.73 UBND xã 
Trung Sơn 

Trung Sơn, A Lưới 
trungson.aluoi@thuathien

hue.gov.vn 
 bacson.thuathienhue.gov.vn 000.73.30.H57 

 H57.30.73.1 Bộ Phận TN và 
TKQ 

Trung Sơn, A Lưới    001.73.30.H57 

II H57.31 UBND huyện Nam ðông    000.00.31.H57 

1 H57.31.52 
UBND xã 
Hương Hữu 

Hương Hữu, Nam 
ðông 

huonghuu.namdong@thua
thienhue.gov.vn 

 
huonghuu.thuathienhue.gov

.vn 
000.52.31.H57 

 H57.31.52.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Hương Hữu, Nam 
ðông 

   001.52.31.H57 

2 H57.31.53 
UBND xã 
Hương Lộc 

Hương Lộc, Nam 
ðông 

huongloc.namdong@thuat
hienhue.gov.vn 

 
huongloc.thuathienhue.gov.

vn 
000.53.31.H57 

 H57.31.53.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Hương Lộc, Nam 
ðông 

   001.53.31.H57 
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ñịnh danh 
ñiện tử 

Tên ñơn vị 
ðịa chỉ của  

cơ quan, ñơn vị 
Email  

ðiện 
thoại 

Website  

Mã ñịnh danh 
ñã cấp theo 
QCVN102: 

2016/BTTTT 

3 H57.31.54 
UBND xã 
Hương Phú 

Hương Phú, Nam 
ðông 

huongphu.namdong@thua
thienhue.gov.vn 

 
huongphu.thuathienhue.gov

.vn 
000.54.31.H57 

 H57.31.54.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Hương Phú, Nam 
ðông 

   001.54.31.H57 

4 H57.31.55 
UBND xã 
Hương Sơn 

Hương Sơn, Nam 
ðông 

huongson.namdong@thuat
hienhue.gov.vn 

 
huongson.thuathienhue.gov.

vn 
000.55.31.H57 

 H57.31.55.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Hương Sơn, Nam 
ðông 

   001.55.31.H57 

5 H57.31.56 
UBND thị trấn 
Khe Tre 

TT Khe Tre, Nam 
ðông 

khetre.namdong@thuathie
nhue.gov.vn 

 khetre.thuathienhue.gov.vn 000.56.31.H57 

 H57.31.56.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

TT Khe Tre, Nam 
ðông 

   001.56.31.H57 

6 H57.31.57 
UBND xã 
Thượng Lộ 

Thượng Lộ, Nam 
ðông 

thuonglo.namdong@thuat
hienhue.gov.vn 

 
thuonglo.thuathienhue.gov.

vn 
000.57.31.H57 

 H57.31.57.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Thượng Lộ, Nam 
ðông 

   001.57.31.H57 

7 H57.31.58 
UBND xã 
Thượng Long 

Thượng Long, Nam 
ðông 

thuonglong.namdong@thu
athienhue.gov.vn 

 
thuonglong.thuathienhue.go

v.vn 
000.58.31.H57 

 H57.31.58.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Thượng Long, Nam 
ðông 

   001.58.31.H57 

8 H57.31.59 
UBND xã 
Thượng Nhật 

Thượng Nhật, Nam 
ðông 

thuongnhat.namdong@thu
athienhue.gov.vn 

 
thuongnhat.thuathienhue.go

v.vn 
000.59.31.H57 
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STT 
Mã  

ñịnh danh 
ñiện tử 

Tên ñơn vị 
ðịa chỉ của  

cơ quan, ñơn vị 
Email  

ðiện 
thoại 

Website  

Mã ñịnh danh 
ñã cấp theo 
QCVN102: 

2016/BTTTT 

 H57.31.59.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Thượng Nhật, Nam 
ðông 

   001.59.31.H57 

9 H57.31.60 
UBND xã 
Thượng Quảng 

Thượng Quảng, 
Nam ðông 

thuongquang.namdong@t
huathienhue.gov.vn 

 
thuongquang.thuathienhue.g

ov.vn 
000.60.31.H57 

 H57.31.60.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Thượng Quảng, 
Nam ðông 

   001.60.31.H57 

10 H57.31.61 
UBND xã 
Hương Xuân 

Hương Xuân, Nam 
ðông 

huongxuan.namdong@thu
athienhue.gov.vn 

 
huongxuannd.thuathienhue.

gov.vn 
000.61.31.H57 

 H57.31.61.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Hương Xuân, Nam 
ðông 

   001.61.31.H57 

III H57.32 UBND huyện Phong ðiền    000.00.32.H57 

1 H57.32.50 
UBND xã ðiền 
Hải 

ðiền Hải, Phong 
ðiền 

dienhai.phongdien@thuath
ienhue.gov.vn 

3553314 dienhai.thuathienhue.gov.vn 000.50.32.H57 

 H57.32.50.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

ðiền Hải, Phong 
ðiền 

   001.50.32.H57 

2 H57.32.51 
UBND xã ðiền 
Hòa 

ðiền Hòa, Phong 
ðiền 

dienhoa.phongdien@thuat
hienhue.gov.vn 

3553318 
dienhoa.thuathienhue.gov.v

n 
000.51.32.H57 

 H57.32.51.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

ðiền Hòa, Phong 
ðiền 

   001.51.32.H57 

3 H57.32.52 
UBND xã ðiền 
Hương 

ðiền Hương, Phong 
ðiền 

dienhuong.phongdien@th
uathienhue.gov.vn 

3553571 
dienhuong.thuathienhue.gov

.vn 
000.52.32.H57 
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ñịnh danh 
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Tên ñơn vị 
ðịa chỉ của  

cơ quan, ñơn vị 
Email  

ðiện 
thoại 

Website  

Mã ñịnh danh 
ñã cấp theo 
QCVN102: 

2016/BTTTT 

 H57.32.52.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

ðiền Hương, Phong 
ðiền 

   001.52.32.H57 

4 H57.32.53 
UBND xã ðiền 
Lộc 

ðiền Lộc, Phong 
ðiền 

dienloc.phongdien@thuath
ienhue.gov.vn 

3553725 dienloc.thuathienhue.gov.vn 000.53.32.H57 

 H57.32.53.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

ðiền Lộc, Phong 
ðiền 

   001.53.32.H57 

5 H57.32.54 
UBND xã ðiền 
Môn 

ðiền Môn, Phong 
ðiền 

dienmon.phongdien@thua
thienhue.gov.vn 

3553712 
dienmon.thuathienhue.gov.

vn 
000.54.32.H57 

 H57.32.54.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

ðiền Môn, Phong 
ðiền 

   001.54.32.H57 

6 H57.32.55 
UBND xã 
Phong An 

Phong An, Phong 
ðiền 

phongan.phongdien@thuat
hienhue.gov.vn 

3551038 
phongan.thuathienhue.gov.v

n 
000.55.32.H57 

 H57.32.55.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phong An, Phong 
ðiền 

   001.55.32.H57 

7 H57.32.56 
UBND xã 
Phong Bình 

Phong Bình, Phong 
ðiền 

phongbinh.phongdien@th
uathienhue.gov.vn 

3553528 
phongbinh.thuathienhue.go

v.vn 
000.56.32.H57 

 H57.32.56.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phong Bình, Phong 
ðiền 

phongbinh.phongdien@th
uathienhue.gov.vn 

  001.56.32.H57 

8 H57.32.57 
UBND xã 
Phong Chương 

Phong Chương, 
Phong ðiền 

phongchuong.phongdien
@thuathienhue.gov.vn 

3553562 
phongchuong.thuathienhue.

gov.vn 
000.57.32.H57 

 H57.32.57.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phong Chương, 
Phong ðiền 

   001.57.32.H57 
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ñiện tử 

Tên ñơn vị 
ðịa chỉ của  

cơ quan, ñơn vị 
Email  

ðiện 
thoại 

Website  

Mã ñịnh danh 
ñã cấp theo 
QCVN102: 

2016/BTTTT 

9 H57.32.58 
UBND thị trấn 
Phong ðiền 

TT Phong ðiền, 
Phong ðiền 

phongdien.phongdien@th
uathienhue.gov.vn 

3553571 
ttphongdien.thuathienhue.g

ov.vn 
000.58.32.H57 

 H57.32.58.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

TT Phong ðiền, 
Phong ðiền 

   001.58.32.H57 

10 H57.32.59 
UBND xã 
Phong Hải 

Phong Hải, Phong 
ðiền 

phonghai.phongdien@thua
thienhue.gov.vn 

3553305 
phonghai.thuathienhue.gov.

vn 
000.59.32.H57 

 H57.32.59.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phong Hải, Phong 
ðiền 

   001.59.32.H57 

11 H57.32.60 
UBND xã 
Phong Hiền 

Phong Hiền, Phong 
ðiền 

phonghien.phongdien@th
uathienhue.gov.vn 

3551033 
phonghien.thuathienhue.gov

.vn 
000.60.32.H57 

 H57.32.60.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phong Hiền, Phong 
ðiền 

   001.60.32.H57 

12 H57.32.61 
UBND xã 
Phong Hòa 

Phong Hòa, Phong 
ðiền 

phonghoa.phongdien@thu
athienhue.gov.vn 

3553414 
phonhoa.thuathienhue.gov.v

n 
000.61.32.H57 

 H57.32.61.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phong Hòa, Phong 
ðiền 

   001.61.32.H57 

13 H57.32.62 
UBND xã 
Phong Mỹ 

Phong Mỹ, Phong 
ðiền 

phongmy.phongdien@thu
athienhue.gov.vn 

3553562 
phongmy.thuathienhue.gov.

vn 
000.62.32.H57 

 H57.32.62.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phong Mỹ, Phong 
ðiền 

   001.62.32.H57 

14 H57.32.63 
UBND xã 
Phong Sơn 

Phong Sơn, Phong 
ðiền 

phongson.phongdien@thu
athienhue.gov.vn 

3553105 
phongson.thuathienhue.gov.

vn 
000.63.32.H57 
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Email  

ðiện 
thoại 

Website  

Mã ñịnh danh 
ñã cấp theo 
QCVN102: 

2016/BTTTT 

 H57.32.63.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phong Sơn, Phong 
ðiền 

   001.63.32.H57 

15 H57.32.64 
UBND xã 
Phong Thu 

Phong Thu, Phong 
ðiền 

phongthu.phongdien@thu
athienhue.gov.vn 

3553262 
phongthu.thuathienhue.gov.

vn 
000.64.32.H57 

 H57.32.64.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phong Thu, Phong 
ðiền 

   001.64.32.H57 

16 H57.32.65 
UBND xã 
Phong Xuân 

Phong Xuân, Phong 
ðiền 

phongxuan.phongdien@th
uathienhue.gov.vn 

3553121 
phongxuan.thuathienhue.go

v.vn 
000.65.32.H57 

 H57.32.65.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phong Xuân, Phong 
ðiền 

   001.65.32.H57 

IV H57.33 UBND huyện Phú Lộc    000.00.33.H57 

1 H57.33.50 
UBND thị trấn 
Lăng Cô 

TT Lăng Cô, Phú 
Lộc 

langco.phuloc@thuathienh
ue.gov.vn 

3874422 langco.thuathienhue.gov.vn 000.50.33.H57 

 H57.33.50.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

TT Lăng Cô, Phú 
Lộc 

   001.50.33.H57 

2 H57.33.51 
UBND xã Lộc 
An 

Lộc An, Phú Lộc 
locan.phuloc@thuathienhu

e.gov.vn 
 locan.thuathienhue.gov.vn 000.51.33.H57 

 H57.33.51.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Lộc An, Phú Lộc    001.51.33.H57 

3 H57.33.52 
UBND xã Lộc 
Bình 

Lộc Bình, Phú Lộc 
locbinh.phuloc@thuathien

hue.gov.vn 
 

locbinh.thuathienhue.gov.v
n 

000.52.33.H57 
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Mã  

ñịnh danh 
ñiện tử 

Tên ñơn vị 
ðịa chỉ của  

cơ quan, ñơn vị 
Email  

ðiện 
thoại 

Website  

Mã ñịnh danh 
ñã cấp theo 
QCVN102: 

2016/BTTTT 

 H57.33.52.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Lộc Bình, Phú Lộc    001.52.33.H57 

4 H57.33.53 
UBND xã Lộc 
Bổn 

Lộc Bổn, Phú Lộc 
locbon.phuloc@thuathienh

ue.gov.vn 
 locbon.thuathienhue.gov.vn 000.53.33.H57 

 H57.33.53.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Lộc Bổn, Phú Lộc    001.53.33.H57 

5 H57.33.54 
UBND xã Lộc 
ðiền 

Lộc ðiền, Phú Lộc 
locdien.phuloc@thuathien

hue.gov.vn 
 locdien.thuathienhue.gov.vn 000.54.33.H57 

 H57.33.54.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Lộc ðiền, Phú Lộc    001.54.33.H57 

6 H57.33.55 
UBND xã Lộc 
Hòa 

Lộc Hòa, Phú Lộc 
lochoa.phuloc@thuathienh

ue.gov.vn 
 lochoa.thuathienhue.gov.vn 000.55.33.H57 

 H57.33.55.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Lộc Hòa, Phú Lộc    001.55.33.H57 

7 H57.33.56 
UBND xã Lộc 
Sơn 

Lộc Sơn, Phú Lộc 
locson.phuloc@thuathienh

ue.gov.vn 
 locson.thuathienhue.gov.vn 000.56.33.H57 

 H57.33.56.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Lộc Sơn, Phú Lộc    001.56.33.H57 

8 H57.33.57 
UBND xã Lộc 
Thủy 

Lộc Thủy, Phú Lộc 
locthuy.phuloc@thuathien

hue.gov.vn 
 

locthuy.thuathienhue.gov.v
n 

000.57.33.H57 

 H57.33.57.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Lộc Thủy, Phú Lộc    001.57.33.H57 
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QCVN102: 

2016/BTTTT 

9 H57.33.58 
UBND xã Lộc 
Tiến 

Lộc Tiến, Phú Lộc 
loctien.phuloc@thuathienh

ue.gov.vn 
 loctien.thuathienhue.gov.vn 000.58.33.H57 

 H57.33.58.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Lộc Tiến, Phú Lộc    001.58.33.H57 

10 H57.33.59 
UBND xã Lộc 
Trì 

Lộc Trì, Phú Lộc 
loctri.phuloc@thuathienhu

e.gov.vn 
 loctri.thuathienhue.gov.vn 000.59.33.H57 

 H57.33.59.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Lộc Trì, Phú Lộc    001.59.33.H57 

11 H57.33.60 
UBND xã Lộc 
Vĩnh 

Lộc Vĩnh, Phú Lộc 
locvinh.phuloc@thuathien

hue.gov.vn 
 

locvinh.thuathienhue.gov.v
n 

000.60.33.H57 

 H57.33.60.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Lộc Vĩnh, Phú Lộc    001.60.33.H57 

12 H57.33.61 
UBND thị trấn 
Phú Lộc 

TT Phú Lộc, Phú 
Lộc 

phuloc.phuloc@thuathienh
ue.gov.vn 

 
ttphuloc.thuathienhue.gov.v

n 
000.61.33.H57 

 H57.33.61.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

TT Phú Lộc, Phú 
Lộc 

   001.61.33.H57 

13 H57.33.64 
UBND xã Vinh 
Hiền 

Vinh Hiền, Phú Lộc 
vinhhien.phuloc@thuathie

nhue.gov.vn 
 

vinhhien.thuathienhue.gov.
vn 

000.64.33.H57 

 H57.33.64.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Vinh Hiền, Phú Lộc    001.64.33.H57 

14 H57.33.65 
UBND xã Vinh 
Hưng 

Vinh Hưng, Phú 
Lộc 

vinhhung.phuloc@thuathi
enhue.gov.vn 

 
vinhhung.thuathienhue.gov.

vn 
000.65.33.H57 
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Website  

Mã ñịnh danh 
ñã cấp theo 
QCVN102: 

2016/BTTTT 

 H57.33.65.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Vinh Hưng, Phú 
Lộc 

   001.65.33.H57 

15 H57.33.66 
UBND xã Vinh 
Mỹ 

Vinh Mỹ, Phú Lộc 
vinhmy.phuloc@thuathien

hue.gov.vn 
 

vinhmy.thuathienhue.gov.v
n 

000.66.33.H57 

 H57.33.66.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Vinh Mỹ, Phú Lộc    001.66.33.H57 

16 H57.33.67 
UBND xã Xuân 
Lộc 

Xuân Lộc, Phú Lộc 
xuanloc.phuloc@thuathien

hue.gov.vn 
 

xuanloc.thuathienhue.gov.v
n 

000.67.33.H57 

 H57.33.67.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Xuân Lộc, Phú Lộc    001.67.33.H57 

17 H57.33.68 
UBND xã Giang 
Hải 

Giang Hải, Phú Lộc 
gianghai.phuloc@thuathie

nhue.gov.vn 
 

gianghai.thuathienhue.gov.v
n 

000.68.33.H57 

 H57.33.68.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Giang Hải, Phú Lộc    001.68.33.H57 

V H57.34 UBND huyện Phú Vang    000.00.34.H57 

1 H57.34.50 
UBND xã Phú 
An 

Phú An, Phú Vang 
phuan.phuvang@thuathien

hue.gov.vn 
 phuan.thuathienhue.gov.vn 000.50.34.H57 

 H57.34.50.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phú An, Phú Vang    001.50.34.H57 

2 H57.34.51 
UBND xã Phú 
Diên 

Phú Diên, Phú Vang
phudien.phuvang@thuathi

enhue.gov.vn 
 

phudien.thuathienhue.gov.v
n 

000.51.34.H57 
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2016/BTTTT 

 H57.34.51.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phú Diên, Phú Vang    001.51.34.H57 

3 H57.34.53 
UBND thị trấn 
Phú ða 

Phú ða, Phú Vang 
phuda.phuvang@thuathien

hue.gov.vn 
 phuan.thuathienhue.gov.vn 000.53.34.H57 

 H57.34.53.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phú ða, Phú Vang    001.53.34.H57 

4 H57.34.54 
UBND xã Phú 
Hải 

Phú Hải, Phú Vang 
phuhai.phuvang@thuathie

nhue.gov.vn 
 phuhai.thuathienhue.gov.vn 000.54.34.H57 

 H57.34.54.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phú Hải, Phú Vang    001.54.34.H57 

5 H57.34.55 
UBND xã Phú 
Hồ 

Phú Hồ, Phú Vang 
phuho.phuvang@thuathien

hue.gov.vn 
 phuho.thuathienhue.gov.vn 000.55.34.H57 

 H57.34.55.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phú Hồ, Phú Vang    001.55.34.H57 

6 H57.34.56 
UBND xã Phú 
Lương 

Phú Lương, Phú 
Vang 

phuluong.phuvang@thuat
hienhue.gov.vn 

 
phuluong.thuathienhue.gov.

vn 
000.56.34.H57 

 H57.34.56.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phú Lương, Phú 
Vang 

   001.56.34.H57 

7 H57.34.58 
UBND xã Phú 
Mỹ 

Phú Mỹ, Phú Vang 
phumy.phuvang@thuathie

nhue.gov.vn 
 phumy.thuathienhue.gov.vn 000.58.34.H57 

 H57.34.58.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phú Mỹ, Phú Vang    001.58.34.H57 
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ñã cấp theo 
QCVN102: 
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8 H57.34.60 
UBND xã Phú 
Thuận 

Phú Thuận, Phú 
Vang 

phuthuan.phuvang@thuath
ienhue.gov.vn 

 
phuthuan.thuathienhue.gov.

vn 
000.60.34.H57 

 H57.34.60.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phú Thuận, Phú 
Vang 

   001.60.34.H57 

9 H57.34.62 
UBND xã Phú 
Xuân 

Phú Xuân, Phú 
Vang 

phuxuan.phuvang@thuathi
enhue.gov.vn 

 
phuxuan.thuathienhue.gov.v

n 
000.62.34.H57 

 H57.34.62.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phú Xuân, Phú 
Vang 

   001.62.34.H57 

10 H57.34.64 
UBND xã Vinh 
An 

Vinh An, Phú Vang 
vinhan.phuvang@thuathie

nhue.gov.vn 
 vinhan.thuathienhue.gov.vn 000.64.34.H57 

 H57.34.64.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Vinh An, Phú Vang    001.64.34.H57 

11 H57.34.65 
UBND xã Vinh 
Hà 

Vinh Hà, Phú Vang 
vinhha.phuvang@thuathie

nhue.gov.vn 
 vinhha.thuathienhue.gov.vn 000.65.34.H57 

 H57.34.65.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Vinh Hà, Phú Vang    001.65.34.H57 

12 H57.34.68 
UBND xã Vinh 
Thanh 

Vinh Thanh, Phú 
Vang 

vinhthanh.phuvang@thuat
hienhue.gov.vn 

 
vinhthanh.thuathienhue.gov

.vn 
000.68.34.H57 

 H57.34.68.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Vinh Thanh, Phú 
Vang 

   001.68.34.H57 

13 H57.34.69 
UBND xã Vinh 
Xuân 

Vinh Xuân, Phú 
Vang 

vinhxuan.phuvang@thuath
ienhue.gov.vn 

 
vinhxuan.thuathienhue.gov.

vn 
000.69.34.H57 
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2016/BTTTT 

 H57.34.69.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Vinh Xuân, Phú 
Vang 

   001.69.34.H57 

14 H57.34.70 
UBND xã Phú 
Gia 

Phú Gia, Phú Vang 
phugia.phuvang@thuathie

nhue.gov.vn 
 phugia. thuathienhue.gov.vn 000.70.34.H57 

 H57.34.70.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phú Gia, Phú Vang    001.70.34.H57 

VI H57.35 UBND huyện Quảng ðiền    000.00.35.H57 

1 H57.35.50 
UBND xã 
Quảng An 

Quảng An, Quảng 
ðiền 

quangan.quangdien@thuat
hienhue.gov.vn 

 
quangan.thuathienhue.gov.v

n 
000.50.35.H57 

 H57.35.50.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Quảng An, Quảng 
ðiền 

   001.50.35.H57 

2 H57.35.51 
UBND xã 
Quảng Công 

Quảng Công, 
Quảng ðiền 

quangcong.quangdien@th
uathienhue.gov.vn 

 
quangcong.thuathienhue.go

v.vn 
000.51.35.H57 

 H57.35.51.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Quảng Công, 
Quảng ðiền 

   001.51.35.H57 

3 H57.35.52 
UBND xã 
Quảng Lợi 

Quảng Lợi, Quảng 
ðiền 

quangloi.quangdien@thuat
hienhue.gov.vn 

 
quangloi.thuathienhue.gov.

vn 
000.52.35.H57 

 H57.35.52.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Quảng Lợi, Quảng 
ðiền 

   001.52.35.H57 

4 H57.35.53 
UBND xã 
Quảng Ngạn 

Quảng Ngạn, 
Quảng ðiền 

quangngan.quangdien@th
uathienhue.gov.vn 

 
quangngan.thuathienhue.go

v.vn 
000.53.35.H57 
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 H57.35.53.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Quảng Ngạn, 
Quảng ðiền 

   001.53.35.H57 

5 H57.35.54 
UBND xã 
Quảng Phú 

Quảng Phú, Quảng 
ðiền 

quangphu.quangdien@thu
athienhue.gov.vn 

 
quangphu.thuathienhue.gov.

vn 
000.54.35.H57 

 H57.35.54.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Quảng Phú, Quảng 
ðiền 

   001.54.35.H57 

6 H57.35.55 
UBND xã 
Quảng Phước 

Quảng Phước, 
Quảng ðiền 

quangphuoc.quangdien@t
huathienhue.gov.vn 

 
quangphuoc.thuathienhue.g

ov.vn 
000.55.35.H57 

 H57.35.55.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Quảng Phước, 
Quảng ðiền 

   001.55.35.H57 

7 H57.35.56 
UBND xã 
Quảng Thái 

Quảng Thái, Quảng 
ðiền 

quangthai.quangdien@thu
athienhue.gov.vn 

 
quangthai.thuathienhue.gov.

vn 
000.56.35.H57 

 H57.35.56.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Quảng Thái, Quảng 
ðiền 

   001.56.35.H57 

8 H57.35.57 
UBND xã 
Quảng Thành 

Quảng Thành, 
Quảng ðiền 

quangthanh.quangdien@th
uathienhue.gov.vn 

 
quangthanh.thuathienhue.go

v.vn 
000.57.35.H57 

 H57.35.57.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Quảng Thành, 
Quảng ðiền 

   001.57.35.H57 

9 H57.35.58 
UBND xã 
Quảng Thọ 

Quảng Thọ, Quảng 
ðiền 

quangtho.quangdien@thua
thienhue.gov.vn 

 
quangtho.thuathienhue.gov.

vn 
000.58.35.H57 

 H57.35.58.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Quảng Thọ, Quảng 
ðiền 

   001.58.35.H57 
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10 H57.35.59 
UBND xã 
Quảng Vinh 

Quảng Vinh, Quảng 
ðiền 

quangvinh.quangdien@thu
athienhue.gov.vn 

 
quangvinh.thuathienhue.gov

.vn 
000.59.35.H57 

 H57.35.59.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Quảng Vinh, Quảng 
ðiền 

   001.59.35.H57 

11 H57.35.60 
UBND thị trấn 
Sịa 

TT Sịa, Quảng ðiền 
sia.quangdien@thuathienh

ue.gov.vn 
 sia.thuathienhue.gov.vn 000.60.35.H57 

 H57.35.60.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

TT Sịa, Quảng ðiền    001.60.35.H57 

VII H57.36 UBND thành phố Huế    000.00.36.H57 

1 H57.36.50 
UBND phường 
An Cựu 

An Cựu, TP Huế 
ancuu@thuathienhue.gov.

vn 
 ancuu.thuathienhue.gov.vn 000.50.36.H57 

 H57.36.50.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

An Cựu, TP Huế    001.50.36.H57 

2 H57.36.51 
UBND phường 
An ðông 

An ðông, TP Huế 
andong@thuathienhue.gov

.vn 
 andong.thuathienhue.gov.vn 000.51.36.H57 

 H57.36.51.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

An ðông, TP Huế    001.51.36.H57 

3 H57.36.52 
UBND phường 
An Hòa 

An Hòa, TP Huế 
anhoa@thuathienhue.gov.

vn 
 anhoa.thuathienhue.gov.vn 000.52.36.H57 

 H57.36.52.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

An Hòa, TP Huế    001.52.36.H57 
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4 H57.36.53 
UBND phường 
An Tây 

An Tây, TP Huế 
antay@thuathienhue.gov.v

n 
 antay.thuathienhue.gov.vn 000.53.36.H57 

 H57.36.53.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

An Tây, TP Huế    001.53.36.H57 

5 H57.36.54 
UBND phường 
Phường ðúc 

Phường ðúc, TP 
Huế 

phuongduc.tphue@thuathi
enhue.gov.vn 

 
phuongduc.thuathienhue.go

v.vn 
000.54.36.H57 

 H57.36.54.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phường ðúc, TP 
Huế 

   001.54.36.H57 

6 H57.36.55 
UBND phường 
Hương Long 

Hương Long, TP 
Huế 

huonglong.tphue@thuathi
enhue.gov.vn 

 
huonglong.thuathienhue.go

v.vn 
000.55.36.H57 

 H57.36.55.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Hương Long, TP 
Huế 

   001.55.36.H57 

7 H57.36.56 
UBND phường 
Hương Sơ 

Hương Sơ, TP Huế 
huongso.tphue@thuathien

hue.gov.vn 
 

huongso.thuathienhue.gov.v
n 

000.56.36.H57 

 H57.36.56.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Hương Sơ, TP Huế    001.56.36.H57 

8 H57.36.57 
UBND phường 
Kim Long 

Kim Long, TP Huế 
kimlong.tphue@thuathien

hue.gov.vn 
 

kimlong.thuathienhue.gov.v
n 

000.57.36.H57 

 H57.36.57.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Kim Long, TP Huế    001.57.36.H57 

9 H57.36.60 
UBND phường 
Phú Hậu 

Phú Hậu, TP Huế 
phuhau.tphue@thuathienh

ue.gov.vn 
 phuhau.thuathienhue.gov.vn 000.60.36.H57 
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2016/BTTTT 

 H57.36.60.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phú Hậu, TP Huế    001.60.36.H57 

10 H57.36.63 
UBND phường 
Phú Hội 

Phú Hội, TP Huế 
phuhoi.tphue@thuathienh

ue.gov.vn 
 phuhoi.thuathienhue.gov.vn 000.63.36.H57 

 H57.36.63.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phú Hội, TP Huế    001.63.36.H57 

11 H57.36.64 
UBND phường 
Phú Nhuận 

Phú Nhuận, TP Huế 
phunhuan.tphue@thuathie

nhue.gov.vn 
 

phunhuan.thuathienhue.gov.
vn 

000.64.36.H57 

 H57.36.64.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phú Nhuận, TP Huế    001.64.36.H57 

12 H57.36.66 
UBND phường 
Phước Vĩnh 

Phước Vĩnh, TP 
Huế 

phuocvinh.tphue@thuathie
nhue.gov.vn 

 
phuocvinh.thuathienhue.gov

.vn 
000.66.36.H57 

 H57.36.66.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phước Vĩnh, TP 
Huế 

   001.66.36.H57 

13 H57.36.67 
UBND phường 
Tây Lộc 

Tây Lộc, TP Huế 
tayloc.tphue@thuathienhu

e.gov.vn 
 tayloc.thuathienhue.gov.vn 000.67.36.H57 

 H57.36.67.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Tây Lộc, TP Huế    001.67.36.H57 

14 H57.36.68 
UBND phường 
Thuận Hòa 

Thuận Hòa, TP Huế 
thuanhoa.tphue@thuathien

hue.gov.vn 
 

thuanhoa.thuathienhue.gov.
vn 

000.68.36.H57 

 H57.36.68.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Thuận Hòa, TP Huế    001.68.36.H57 
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15 H57.36.69 
UBND phường 
Thuận Lộc 

Thuận Lộc, TP Huế 
thuanloc.tphue@thuathien

hue.gov.vn 
 

thuanloc.thuathienhue.gov.v
n 

000.69.36.H57 

 H57.36.69.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Thuận Lộc, TP Huế    001.69.36.H57 

16 H57.36.71 
UBND phường 
Thủy Biều 

Thủy Biều, TP Huế 
thuybieu.tphue@thuathien

hue.gov.vn 
 

thuybieu.thuathienhue.gov.
vn 

000.71.36.H57 

 H57.36.71.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Thủy Biều, TP Huế    001.71.36.H57 

17 H57.36.72 
UBND phường 
Thủy Xuân 

Thủy Xuân, TP Huế 
thuyxuan.tphue@thuathien

hue.gov.vn 
 

thuyxuan.thuathienhue.gov.
vn 

000.72.36.H57 

 H57.36.72.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Thủy Xuân, TP Huế    001.72.36.H57 

18 H57.36.73 
UBND phường 
Trường An 

Trường An, TP Huế 
truongan.tphue@thuathien

hue.gov.vn 
 

truongan.thuathienhue.gov.
vn 

000.73.36.H57 

 H57.36.73.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Trường An, TP Huế    001.73.36.H57 

19 H57.36.74 
UBND phường 
Vĩnh Ninh 

Vĩnh Ninh, TP Huế 
vinhninh.tphue@thuathien

hue.gov.vn 
 

vinhninh.thuathienhue.gov.
vn 

000.74.36.H57 

 H57.36.74.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Vĩnh Ninh, TP Huế    001.74.36.H57 

20 H57.36.75 
UBND phường 
Vỹ Dạ 

Vỹ Dạ, TP Huế 
vyda.tphue@thuathienhue.

gov.vn 
 vyda.thuathienhue.gov.vn 000.75.36.H57 
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 H57.36.75.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Vỹ Dạ, TP Huế    001.75.36.H57 

21 H57.36.76 
UBND phường 
Xuân Phú 

Xuân Phú, TP Huế 
xuanphu.tphue@thuathien

hue.gov.vn 
 

xuanphu.thuathienhue.gov.v
n 

000.76.36.H57 

 H57.36.76.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Xuân Phú, TP Huế    001.76.36.H57 

22 H57.36.77 
UBND phường 
Gia Hội  

 
Gia Hội, TP Huế 

giahoi.tphue@thuathienhu
e.gov.vn 

 giahoi.thuathienhue.gov.vn 000.77.36.H57 

 H57.36.77.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Gia Hội, TP Huế    001.77.36.H57 

23 H57.36.78 
UBND phường 
ðông Ba  

ðông Ba, TP Huế 
dongba. 

tphue@thuathienhue.gov.v
n 

 dongba.thuathienhue.gov.vn 000.78.36.H57 

 H57.36.78.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

ðông Ba, TP Huế    001.78.36.H57 

24 H57.36.79 
UBND phường 
Hương Vinh 

Hương Vinh, TP 
Huế 

huongvinh. 
tphue@thuathienhue.gov.v

n 
 

huongvinh.thuathienhue.go
v.vn 

000.79.36.H57 

 H57.36.79.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Hương Vinh, TP 
Huế 

   001.79.36.H57 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 3

7
+

3
8
/N

g
ày

 1
9
-7

-2
0
2
1

9
3

STT 
Mã  

ñịnh danh 
ñiện tử 

Tên ñơn vị 
ðịa chỉ của  

cơ quan, ñơn vị 
Email  

ðiện 
thoại 

Website  

Mã ñịnh danh 
ñã cấp theo 
QCVN102: 

2016/BTTTT 

25 H57.36.80 
UBND phường 
Thủy Vân 

Thủy Vân , TP Huế 
thuyvan. 

tphue@thuathienhue.gov.v
n 

 
thuyvan.thuathienhue.gov.v

n 
000.80.36.H57 

 H57.36.80.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Thủy Vân , TP Huế    001.80.36.H57 

26 H57.36.81 
UBND phường 
Phú Thượng 

Phú Thượng, TP 
Huế 

phuthuong. 
tphue@thuathienhue.gov.v

n 
 

phuthuong.thuathienhue.go
v.vn 

000.81.36.H57 

 H57.36.81.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phú Thượng, TP 
Huế 

   001.81.36.H57 

27 H57.36.82 
UBND phường 
Thuận An 

Thuận An, TP Huế 
thuanan. 

tphue@thuathienhue.gov.v
n 

 
thuanan.thuathienhue.gov.v

n 
000.82.36.H57 

 H57.36.82.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Thuận An, TP Huế    001.82.36.H57 

28 H57.36.83 
UBND xã Thủy 
Bằng 

Thủy Bằng, TP Huế 
thuybang. 

tphue@thuathienhue.gov.v
n 

 
thuybang.thuathienhue.gov.

vn 
000.83.36.H57 

 H57.36.83.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Thủy Bằng, TP Huế    001.83.36.H57 

29 H57.36.84 
UBND phường 
Hương Hồ 

Hương Hồ, TP Huế 
huongho. 

tphue@thuathienhue.gov.v
n 

 
huongho.thuathienhue.gov.

vn 
000.84.36.H57 
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 H57.36.84.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Hương Hồ, TP Huế    001.84.36.H57 

30 H57.36.85 
UBND phường 
Hương An 

Hương An, TP Huế 
huongan. 

tphue@thuathienhue.gov.v
n 

 
huongan.thuathienhue.gov.v

n 
000.85.36.H57 

 H57.36.85.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Hương An, TP Huế    001.85.36.H57 

31 H57.36.86 
UBND xã 
Hương Thọ 

Hương Thọ, TP 
Huế 

huongtho. 
tphue@thuathienhue.gov.v

n 
 

huongtho.thuathienhue.gov.
vn 

000.86.36.H57 

 H57.36.86.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Hương Thọ, TP 
Huế 

   001.86.36.H57 

32 H57.36.87 
UBND xã 
Hương Phong 

Hương Phong, TP 
Huế 

huongphong. 
tphue@thuathienhue.gov.v

n 
 

huongphong.hue.thuathienh
ue.gov.vn 

000.87.36.H57 

 H57.36.87.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Hương Phong, TP 
Huế 

   001.87.36.H57 

33 H57.36.88 
UBND xã Hải 
Dương 

Hải Dương, TP Huế 
haiduong. 

tphue@thuathienhue.gov.v
n 

 
haiduong.thuathienhue.gov.

vn 
000.88.36.H57 

 H57.36.88.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Hải Dương, TP Huế    001.88.36.H57 
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34 H57.36.89 
UBND xã Phú 
Dương 

Phú Dương, TP Huế 
phuduong. 

tphue@thuathienhue.gov.v
n 

 
phuduong.thuathienhue.gov

.vn 
000.89.36.H57 

 H57.36.89.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phú Dương, TP Huế    001.89.36.H57 

35 H57.36.90 
UBND xã Phú 
Mậu 

Phú Mậu, TP Huế 
phumau. 

tphue@thuathienhue.gov.v
n 

 
phumau.thuathienhue.gov.v

n 
000.90.36.H57 

 H57.36.90.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phú Mậu, TP Huế    001.90.36.H57 

36 H57.36.91 
UBND xã Phú 
Thanh 

Phú Thanh, TP Huế 
phuthanh. 

tphue@thuathienhue.gov.v
n 

 
phuthanh.thuathienhue.gov.

vn 
000.91.36.H57 

 H57.36.91.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phú Thanh, TP Huế    001.91.36.H57 

VIII H57.37 UBND thị xã Hương Thủy    000.00.37.H57 

1 H57.37.50 
UBND xã 
Dương Hòa 

Dương Hòa, Hương 
Thủy 

duonghoa.huongthuy@thu
athienhue.gov.vn 

 
duonghoa.thuathienhue.gov.

vn 
000.50.37.H57 

 H57.37.50.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Dương Hòa, Hương 
Thủy 

   001.50.37.H57 

2 H57.37.51 
UBND phường 
Phú Bài 

Phú Bài, Hương 
Thủy 

phubai.huongthuy@thuath
ienhue.gov.vn 

 phubai.thuathienhue.gov.vn 000.51.37.H57 
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 H57.37.51.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phú Bài, Hương 
Thủy 

   001.51.37.H57 

3 H57.37.52 
UBND xã Phú 
Sơn 

Phú Sơn, Hương 
Thủy 

phuson.huongthuy@thuat
hienhue.gov.vn 

 phuson.thuathienhue.gov.vn 000.52.37.H57 

 H57.37.52.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Phú Sơn, Hương 
Thủy 

   001.52.37.H57 

4 H57.37.54 
UBND phường 
Thủy Châu 

Thủy Châu, Hương 
Thủy 

thuychau.huongthuy@thua
thienhue.gov.vn 

 
thuychau.thuathienhue.gov.

vn 
000.54.37.H57 

 H57.37.54.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Thủy Châu, Hương 
Thủy 

   001.54.37.H57 

5 H57.37.55 
UBND phường 
Thủy Dương 

Thủy Dương, 
Hương Thủy 

thuyduong.huongthuy@th
uathienhue.gov.vn 

 
thuyduong.thuathienhue.go

v.vn 
000.55.37.H57 

 H57.37.55.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Thủy Dương, 
Hương Thủy 

   001.55.37.H57 

6 H57.37.56 
UBND phường 
Thủy Lương 

Thủy Lương, 
Hương Thủy 

thuyluong.huongthuy@thu
athienhue.gov.vn 

 
thuyluong.thuathienhue.gov

.vn 
000.56.37.H57 

 H57.37.56.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Thủy Lương, 
Hương Thủy 

   001.56.37.H57 

7 H57.37.57 
UBND xã Thủy 
Phù 

Thủy Phù, Hương 
Thủy 

thuyphu.huongthuy@thuat
hienhue.gov.vn 

 
thuyphu.thuathienhue.gov.v

n 
000.57.37.H57 

 H57.37.57.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Thủy Phù, Hương 
Thủy 

   001.57.37.H57 
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8 H57.37.58 
UBND phường 
Thủy Phương 

Thủy Phương, 
Hương Thủy 

thuyphuong.huongthuy@t
huathienhue.gov.vn 

 
thuyphuong.thuathienhue.g

ov.vn 
000.58.37.H57 

 H57.37.58.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Thủy Phương, 
Hương Thủy 

   001.58.37.H57 

9 H57.37.59 
UBND xã Thủy 
Tân 

Thủy Tân, Hương 
Thủy 

thuytan.huongthuy@thuat
hienhue.gov.vn 

 
thuytan.thuathienhue.gov.v

n 
000.59.37.H57 

 H57.37.59.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Thủy Tân, Hương 
Thủy 

   001.59.37.H57 

10 H57.37.60 
UBND xã Thủy 
Thanh 

Thủy Thanh, Hương 
Thủy 

thuythanh.huongthuy@thu
athienhue.gov.vn 

 
thuythanh.thuathienhue.gov

.vn 
000.60.37.H57 

 H57.37.60.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Thủy Thanh, Hương 
Thủy 

   001.60.37.H57 

IX H57.38 UBND thị xã Hương Trà    000.00.38.H57 

1 H57.38.51 
UBND xã Bình 
Thành 

Bình Thành, Hương 
Trà 

binhthanh.huongtra@thuat
hienhue.gov.vn 

 
binhthanh.thuathienhue.gov

.vn 
000.51.38.H57 

 H57.38.51.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Bình Thành, Hương 
Trà 

   001.51.38.H57 

2 H57.38.55 
UBND xã 
Hương Bình 

Hương Bình, 
Hương Trà 

huongbinh.huongtra@thua
thienhue.gov.vn 

 
huongbinh.thuathienhue.go

v.vn 
000.55.38.H57 

 H57.38.55.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Hương Bình, 
Hương Trà 

   001.55.38.H57 
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3 H57.38.56 
UBND phường 
Hương Chữ 

Hương Chữ, Hương 
Trà 

huongchu.huongtra@thuat
hienhue.gov.vn 

 
huongchu.thuathienhue.gov.

vn 
000.56.38.H57 

 H57.38.56.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Hương Chữ, Hương 
Trà 

   001.56.38.H57 

4 H57.38.60 
UBND xã 
Hương Toàn 

Hương Toàn, 
Hương Trà 

huongtoan.huongtra@thua
thienhue.gov.vn 

 
huongtoan.thuathienhue.gov

.vn 
000.60.38.H57 

 H57.38.60.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Hương Toàn, 
Hương Trà 

   001.60.38.H57 

5 H57.38.61 
UBND phường 
Hương Vân 

Hương Vân, Hương 
Trà 

huongvan02.huongtra@th
uathienhue.gov.vn 

 
huongvan02.thuathienhue.g

ov.vn 
000.61.38.H17 

 H57.38.61.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Hương Vân, Hương 
Trà 

   001.61.38.H17 

6 H57.38.62 
UBND Phường 
Hương Văn 

Hương Văn, Hương 
Trà 

huongvan01.huongtra@th
uathienhue.gov.vn 

 
huongvan01.thuathienhue.g

ov.vn 
000.62.38.H57 

 H57.38.62.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Hương Văn, Hương 
Trà 

   001.62.38.H57 

7 H57.38.64 
UBND phường 
Hương Xuân 

Hương Xuân, 
Hương Trà 

huongxuan.huongtra@thu
athienhue.gov.vn 

 
huongxuan.thuathienhue.go

v.vn 
000.64.38.H57 

 H57.38.64.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Hương Xuân, 
Hương Trà 

   001.64.38.H57 

8 H57.38.65 
UBND phường 
Tứ Hạ 

Tứ Hạ, Hương Trà 
tuha.huongtra@thuathienh

ue.gov.vn 
 tuha.thuathienhue.gov.vn 000.65.38.H57 
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 H57.38.65.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Tứ Hạ, Hương Trà    001.65.38.H57 

9 H57.38.66 
UBND xã Bình 
Tiến 

Bình Tiến, Hương 
Trà 

binhtien.huongtra@thuathi
enhue.gov.vn 

 
binhtien.thuathienhue.gov.v

n 
000.66.38.H57 

 H57.38.66.1 
Bộ Phận TN và 
TKQ 

Bình Tiến, Hương 
Trà 

   001.66.38.H57 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN 

ðịa chỉ: 16 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
ðiện thoại liên hệ: 0234.3834537; Fax: 0234.3834537 

Email: congbao@thuathienhue.gov.vn; 
Website: http://congbao.thuathienhue.gov.vn; 

In tại: Công ty CP In và Dịch vụ giáo dục Huế. 
 




