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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 44/2021/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 7 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnhphúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình
xúc tiến thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị ñịnh số 28/2018/Nð-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương;
Căn cứ Quyết ñịnh số 72/2010/Qð-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình
xúc tiến thương mại quốc gia;
Căn cứ Quyết ñịnh số 12/2019/Qð-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng
Chính phủ về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế xây dựng, quản lý và
thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết ñịnh
số 72/2010/Qð-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước ñể thực hiện
Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng
Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hoạt ñộng xúc tiến thương mại phát triển ngoại
thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1191/TTr-SCT
ngày 08 tháng 6 năm 2021.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế xây dựng, quản lý và
thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2021.
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ðiều 3. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở, ngành thuộc
Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 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
Xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại
tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 44/2021/Qð-UBND ngày 20 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 chế này quy ñịnh việc xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình
xúc tiến thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế (viết tắt là Chương trình).
2. ðối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng ñối với cơ quan quản lý Chương trình, ñơn vị chủ trì thực
hiện Chương trình, ñơn vị tham gia thực hiện Chương trình và các cơ quan, tổ chức,
cá nhân khác có liên quan.
ðiều 2. Mục tiêu Chương trình
1. Tăng cường hoạt ñộng xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước,
phát triển ngoại thương, phù hợp với ñịnh hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Thừa Thiên Huế trong từng thời kỳ.
2. Góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của cộng ñồng doanh nghiệp,
hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất, kinh doanh trên ñịa bàn tỉnh.
3. Tăng cường khả năng cạnh tranh, kết nối, giao thương, nâng cao lợi thế so sánh
cho một số sản phẩm chủ lực của tỉnh.
ðiều 3. ðơn vị chủ trì thực hiện Chương trình
1. ðơn vị chủ trì gồm: Trung tâm Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương;
các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương trong tỉnh có thực hiện hoạt ñộng xúc tiến thương mại,
có ñề án hoặc kế hoạch xúc tiến thương mại (viết tắt là ñề án) ñáp ứng các mục tiêu,
yêu cầu và tiêu chí quy ñịnh tại Quy chế này và ñược cấp thẩm quyền phê duyệt.
2. ðơn vị chủ trì phải có ñáp ứng ñủ các ñiều kiện sau:
a) Có tư cách pháp nhân;
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b) Có khả năng huy ñộng các nguồn lực ñể tổ chức thực hiện các Chương trình,
ñề án về xúc tiến thương mại;
c) Nắm rõ nhu cầu xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác,
hộ sản xuất, kinh doanh;
d) Có kinh nghiệm, năng lực trong việc tổ chức các hoạt ñộng xúc tiến thương mại;
ñ) Thực hiện Chương trình, ñề án nhằm mang lại lợi ích cho cộng ñồng
doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh, không nhằm mục ñích lợi nhuận.
3. ðơn vị chủ trì ñược tiếp nhận kinh phí hỗ trợ theo quy ñịnh của Quy chế này
ñể triển khai thực hiện ñề án và có trách nhiệm quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy
ñịnh hiện hành của Nhà nước.
ðiều 4. ðơn vị tham gia thực hiện Chương trình
1. ðơn vị tham gia là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể trong
tỉnh Thừa Thiên Huế ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành, trực tiếp
tham gia thực hiện nội dung các ñề án ñược hỗ trợ kinh phí thực hiện theo Quy chế này.
2. ðơn vị tham gia thực hiện Chương trình ñược hỗ trợ nguồn kinh phí thực hiện
theo quy ñịnh tại Quy chế này.
ðiều 5. Cơ quan quản lý Chương trình
Sở Công Thương là cơ quan ñược Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao
trách nhiệm quản lý Chương trình, chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành, ñịa phương
liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Phê duyệt Chương trình hàng năm và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; trình
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình từng thời kỳ.
2. Hướng dẫn xây dựng ñề án xúc tiến thương mại theo quy ñịnh tại Quy chế này.
3. ðánh giá, thẩm ñịnh danh mục các ñề án do các ñơn vị chủ trì ñăng ký thực
hiện ñể tổng hợp xây dựng chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh hàng năm.
4. Phê duyệt các ñề án chi tiết trong Chương trình xúc tiến thương mại hàng năm
của tỉnh.
5. Chỉ ñạo tổ chức triển khai, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các ñề án thuộc
chương trình.
6. Thực hiện quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí xúc tiến thương mại
của tỉnh theo quy ñịnh.
7. Tổng hợp, ñánh giá kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện
Chương trình theo quy ñịnh.
ðiều 6. Kinh phí thực hiện Chương trình
1. Ngân sách nhà nước cấp.
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2. ðóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình.
3. Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
4. Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 7. Nguyên tắc hỗ trợ
1. Kinh phí thực hiện Chương trình ñược phân bổ trong dự toán chi ngân sách
hàng năm của Sở Công Thương.
2. Hỗ trợ ñơn vị tham gia Chương trình thông qua các ñơn vị chủ trì thực hiện
Chương trình.
3. ðơn vị chủ trì và các ñơn vị tham gia chương trình phải bảo ñảm sử dụng
kinh phí tiết kiệm, hiệu quả; chịu trách nhiệm về nội dung chi theo ñúng chế ñộ quản lý
tài chính hiện hành và theo Quy chế này.
4. Trong cùng một nội dung, ñối tượng thụ hưởng ñã ñược hỗ trợ từ các nguồn
kinh phí khác của Nhà nước thì không ñược xem xét, hỗ trợ từ nguồn kinh phí xúc tiến
thương mại này.
Chương II
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ MỨC HỖ TRỢ
ðiều 8. Hỗ trợ hoạt ñộng xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương
1. Chi hỗ trợ “Tổ chức tham gia hội chợ triển lãm tại nước ngoài”: Hỗ trợ tối ña
100% các khoản chi phí sau:
Chi phí thuê gian hàng; chi phí thiết kế, dàn dựng, trang trí gian hàng chung;
Chi phí tuyên truyền quảng bá và mời khách ñến giao dịch tại gian hàng; chi phí vận
chuyển tư liệu, hàng hóa trưng bày; chi phí làm thủ tục hải quan cho hàng hóa chung
của tỉnh; chi phí dịch vụ phục vụ: ñiện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ (nếu chưa có
trong chi phí thuê mặt bằng và gian hàng); Chi phí trình diễn sản phẩm: thuê ñịa ñiểm,
thiết kế và trang trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng, trang thiết bị, người trình diễn,
người dẫn chương trình, phiên dịch; công tác phí cho cán bộ cơ quan quản lý nhà nước
về Chương trình, cán bộ của ñơn vị chủ trì (hoặc cán bộ tham gia ñoàn do cơ quan có
thẩm quyền cử ñi) thực hiện công tác tổ chức, quản lý ñoàn; chi phí biên, phiên dịch;
chi phí khác (nếu có).
2. Chi hỗ trợ “Tổ chức ñoàn doanh nghiệp của tỉnh khảo sát thị trường, giao dịch
thương mại với tổ chức, doanh nghiệp ở nước ngoài”. ðoàn ña ngành có tối thiểu 06
doanh nghiệp tham gia; ðoàn chuyên ngành có tối thiểu 04 doanh nghiệp tham gia:
Hỗ trợ tối ña 100% các khoản chi phí:
- Tuyên truyền, quảng bá và mời các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài ñến giao
thương: Tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện truyền thông; tổ chức giới thiệu,
thông tin về ñoàn doanh nghiệp;
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- Tổ chức hội nghị, hội thảo, kết nối giao thương: Hội trường, thiết bị, trang trí,
khu trưng bày sản phẩm, phiên dịch, lễ tân, giải khát giữa giờ, tài liệu, thẻ tên, văn
phòng phẩm;
- Công tác phí cho cán bộ cơ quan quản lý nhà nước về Chương trình, cán bộ
của ñơn vị chủ trì thực hiện công tác tổ chức, quản lý ñoàn và người tham gia do
cơ quan có thẩm quyền cử ñi;
- Các hoạt ñộng tổ chức, quản lý của ñơn vị chủ trì;
- ðối với ñơn vị tham gia hỗ trợ 50% chi phí: Tiền vé máy bay, vé tàu, vé xe từ
Việt Nam ñến nước công tác và ngược lại (kể cả vé máy bay, vé tàu xe trong nội ñịa
nước ñến công tác), chi phí vận chuyển hàng mẫu và chi phí ăn, ở.
Mức hỗ trợ tối ña với nội dung này là: 10 triệu ñồng/01 ñơn vị tham gia giao dịch
thương mại tại khu vực Châu Á; 20 triệu ñồng/01 ñơn vị tham gia giao dịch thương mại
tại khu vực: Châu Âu, Châu Phi, Châu Úc, Bắc Mỹ, Tây Á; 30 triệu ñồng)/01 ñơn vị
tham gia giao dịch thương mại tại khu vực Trung Mỹ, Mỹ Latinh.
ðiều 9. Hỗ trợ hoạt ñộng xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước
1. Chi hỗ trợ “Tổ chức hội chợ, triển lãm trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”:
Hỗ trợ 50% các khoản chi phí sau:
- Thuê mặt bằng và thiết kế, dàn dựng gian hàng;
- Dịch vụ phục vụ: ñiện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ (nếu chưa có trong chi
phí thuê mặt bằng và gian hàng);
- Chi phí quản lý của ñơn vị tổ chức hội chợ triển lãm; trang trí chung của hội chợ
triển lãm;
- Trang trí chung của hội chợ triển lãm;
- Tổ chức khai mạc, bế mạc: Giấy mời, ñón tiếp, trang trí, âm thanh, ánh sáng;
- Tổ chức hội thảo: chi phí thuê hội trường, thiết bị;
- Chi phí tuyên truyền quảng bá giới thiệu hội chợ triển lãm;
- Các khoản chi khác (nếu có).
Mức hỗ trợ tối ña ñối với nội dung này không quá 10 triệu ñồng/01 ñơn vị tham gia.
2. Chi hỗ trợ “Tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm tại các tỉnh, thành phố trong
nước”: Hỗ trợ 100% các khoản chi phí cho các ñơn vị chủ trì tổ chức khu gian hàng
chung của tỉnh ñể quảng bá các sản phẩm nông sản, ñặc sản, thủ công mỹ nghệ của
tỉnh, các khoản chi phí gồm:
Chi phí thuê gian hàng triển lãm chung của tỉnh; chi phí thiết kế, dàn dựng và
trang trí gian hàng chung; chi phí vận chuyển hàng hóa trưng bày tại hội chợ; chi phí
tuyên truyền quảng bá và mời khách ñến giao dịch tại gian hàng; chi phí tổ chức
hội thảo, trình diễn sản phẩm (nếu có); chi phí công tác phí cho cán bộ của ðoàn chủ trì
(bao gồm cán bộ cơ quan quản lý nhà nước về Chương trình).
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3. Chi hỗ trợ “Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa ñàm, diễn ñàn, chương trình
kết nối giao thương”: Hỗ trợ 100% các khoản chi phí sau:
- Tuyên truyền, quảng bá giới thiệu việc tổ chức hoạt ñộng: In, treo băng rôn, cờ
phướn, xe loa cổ ñộng; thông tin trên báo chí, truyền thanh, truyền hình…;
- Tổ chức gian hàng, khu vực trưng bày giới thiệu sản phẩm;
- Tổ chức hội nghị, chương trình kết nối giao thương: Nội dung chi và mức chi
hội nghị theo Quyết ñịnh số 28/2018/Qð-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi hội nghị ñối
với các cơ quan, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Các khoản chi khác (nếu có).
4. Chi hỗ trợ “Tổ chức các hoạt ñộng bán hàng Việt ñến người tiêu dùng”:
a) Mức hỗ trợ:
- Hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện Phiên chợ hàng Việt về miền núi, vùng sâu,
vùng xa, vùng ñồng bào dân tộc. Mức hỗ trợ tối ña với nội dung này là 150 triệu
ñồng/01 phiên;
- Hỗ trợ 70% kinh phí thực hiện Phiên chợ hàng Việt về nông thôn, phiên chợ
hàng Việt phục vụ công nhân các khu công nghiệp. Mức hỗ trợ tối ña với nội dung
này là 105 triệu ñồng/01 phiên.
b) Các khoản chi phí thực hiện Phiên chợ hàng Việt về miền núi, vùng sâu, vùng
xa, vùng ñồng bào dân tộc; Phiên chợ hàng Việt về nông thôn, phiên chợ hàng Việt
phục vụ công nhân các khu công nghiệp, ñược hỗ trợ như sau:
- Thuê mặt bằng và thiết kế, dàn dựng gian hàng;
- Dịch vụ phục vụ: ðiện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ;
- Trang trí chung của khu vực tổ chức hoạt ñộng bán hàng;
- Chi phí vận chuyển;
- Tổ chức khai mạc, bế mạc: Giấy mời, trang trí, âm thanh, ánh sáng;
- Chi phí quản lý, nhân công phục vụ: Công tác phí cho người của ñơn vị chủ trì
tổ chức, bưu chính, ñiện thoại, văn phòng phẩm;
- Chi phí tuyên truyền, quảng bá giới thiệu việc tổ chức hoạt ñộng bán hàng: In,
treo băng rôn, cờ phướn, xe loa cổ ñộng; thông tin trên báo chí, truyền thanh,
truyền hình,…;
- Các khoản chi khác (nếu có).
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5. Chi hỗ trợ “Tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại nhằm phát triển thị trường
nội ñịa” gồm: Tháng bán hàng khuyến mại; tuần hàng Việt Nam; chương trình hàng Việt;
chương trình giới thiệu sản phẩm mới và sản phẩm ñặc sản của tỉnh: Hỗ trợ 50% các
khoản chi phí sau:
- Chi phí tuyên truyền, quảng bá giới thiệu việc tổ chức chương trình: In, treo
băng rôn, cờ phướn, xe loa cổ ñộng; thông tin trên báo chí, truyền thanh, truyền hình…;
- Chi phí thuê mặt bằng và thiết kế, dàn dựng gian hàng;
- Dịch vụ phục vụ: ðiện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ;
- Trang trí chung của khu vực tổ chức trưng bày;
- Chi phí vận chuyển hàng hóa;
- Tổ chức khai mạc, bế mạc: Giấy mời, trang trí, âm thanh, ánh sáng;
- Chi phí quản lý, nhân công phục vụ: Công tác phí cho người của ñơn vị chủ trì
tổ chức, bưu chính, ñiện thoại, văn phòng phẩm;
- Các khoản chi khác (nếu có).
6. Chi hỗ trợ “Xây dựng các cửa hàng tiện ích tiêu thụ nông sản an toàn”,
“Xây dựng ñiểm bán hàng Việt”: Hỗ trợ các khoản chi phí sau:
- Chi phí kệ, tủ trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí thiết kế, in ấn pa nô,
biển hiệu và các hoạt ñộng tuyên truyền, quảng bá;
- Khảo sát lựa chọn ñịa ñiểm, thẩm ñịnh ñánh giá sản phẩm và các khoản chi
phí khác (nếu có);
Mức hỗ trợ 100% ñối với “Xây dựng các cửa hàng tiện ích tiêu thụ nông sản
an toàn”; hỗ trợ 70% ñối với “Xây dựng ñiểm bán hàng Việt”.
Hỗ trợ tối ña không quá 45 triệu ñồng/01 ñịa ñiểm.
7. Chi hỗ trợ “ðào tạo, tập huấn ngắn hạn nâng cao nghiệp vụ sản xuất, kinh
doanh, kỹ năng, nghiệp vụ xúc tiến thương mại, kỹ năng phát triển thị trường trong
nước; hợp tác với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu xây dựng phát triển thị trường
trong nước”: Hỗ trợ 100% ñối với các khoản chi:
Chi phí giảng viên, thuê lớp học, thiết bị giảng dạy, tài liệu cho học viên và các
khoản chi khác (nếu có) hoặc học phí trọn gói của khóa học ñối với ñơn vị chủ trì
theo quy ñinh tại khoản 1 ðiều 3 Quy chế này.
8. Chi hỗ trợ “Tổ chức ñoàn giao thương xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm ñặc sản,
chủ lực của tỉnh; khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm; tham gia các chương trình,
hội nghị, hội thảo về xúc tiến thương mại tại các tỉnh, thành phố trong nước”.
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a) ðối với ñơn vị chủ trì:
Hỗ trợ 100% các khoản kinh phí: Công tác phí cho cán bộ cơ quan quản lý nhà nước
về Chương trình, cán bộ của ñơn vị chủ trì ñi thực hiện công tác tổ chức, quản lý ñoàn,
người tham gia do cơ quan có thẩm quyền cử ñi. Mức chi công tác phí theo
Quyết ñịnh số 28/2018/Qð-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
quy ñịnh chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi hội nghị ñối với các cơ quan, ñơn vị thuộc
phạm vi quản lý trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Chi phí tổ chức gian hàng, khu vực
trưng bày giới thiệu sản phẩm, các khoản chi khác (nếu có).
b) ðối với ñơn vị tham gia: Hỗ trợ 50% chi phí ñi lại, phụ cấp lưu trú, phòng
nghỉ, mức hỗ trợ tối ña không quá 03 triệu ñồng/01 ñơn vị tham gia.
9. Chi “Hỗ trợ hoạt ñộng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng ñồng về hàng hóa
và dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế ñến người tiêu dùng trong nước qua các hoạt ñộng
truyền thông trên báo giấy, báo ñiện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm và các
hình thức phổ biến thông tin khác”: Hỗ trợ 100% chi phí thực hiện nội dung sản phẩm
truyền thông và phát hành.
10. Chi hỗ trợ “Hoạt ñộng thương mại ñiện tử: Duy trì và phát triển website
cổng thông tin sản phẩm ñặc sản Huế nhằm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền
các hoạt ñộng xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, thông tin
thị trường”:
Hỗ trợ 100% các khoản chi phí: Duy trì website; quản trị hệ thống kỹ thuật;
quảng bá website; Cung cấp tin, bài, hình ảnh cho website, thù lao, nhuận bút theo
quy ñịnh hiện hành của tỉnh.
Chương III
XÂY DỰNG , PHÊ DUYỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH
ðiều 10. Xây dựng, thẩm ñịnh danh mục ñề án xúc tiến thương mại
1. Các ñơn vị chủ trì ñăng ký danh mục ñề án và kinh phí thực hiện ñến Sở Công
Thương trước ngày 30 tháng 8 của năm trước năm kế hoạch.
2. Sở Công Thương thẩm ñịnh, tổng hợp danh mục và dự toán kinh phí các ñề án
xúc tiến thương mại do các ñơn vị chủ trì ñề xuất; xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí
xúc tiến thương mại tỉnh và tổng hợp chung trong dự toán ngân sách nhà nước của
Sở Công Thương, gửi Sở Tài chính tổng hợp vào phương án phân bổ ngân sách
nhà nước tỉnh hàng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
ðiều 11. Xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Chương trình
1. Sau khi ñược Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán ngân sách hàng năm, Giám ñốc
Sở Công Thương phê duyệt Chương trình và kinh phí ñược hỗ trợ theo nguyên tắc
tổng kinh phí hỗ trợ ñể thực hiện các ñề án của Chương trình không vượt quá dự toán
ñược phê duyệt; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
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2. Căn cứ Chương trình của Giám ñốc Sở Công Thương:
a) ðơn vị chủ trì xây dựng ñề án theo mẫu do Sở Công Thương quy ñịnh và
trình Sở Công Thương xem xét, phê duyệt ñể triển khai thực hiện.
b) Các ñề án phải ñáp ứng các yêu cầu sau:
- Phù hợp với nhu cầu thực tế của ñơn vị;
- Phù hợp với ñịnh hướng xuất khẩu của tỉnh và mặt hàng hỗ trợ phát triển;
- Phù hợp với nội dung chương trình quy ñịnh tại ðiều 3, ðiều 8, ðiều 9 Quy
chế này;
- ðảm bảo tính khả thi về: Nội dung, phương thức triển khai, thời gian, tiến ñộ
triển khai, nguồn nhân lực và kinh phí ñược cấp.
c) ðối với Chương trình xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương có tổ chức
ñoàn ñi công tác nước ngoài (ñoàn ra), ñơn vị chủ trì phải thực hiện theo Quy chế quản
lý thống nhất các hoạt ñộng ñối ngoại trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Trên cơ sở ñề án ñược phê duyệt, ñơn vị chủ trì chủ ñộng phối hợp với các ñịa
phương, ñơn vị liên quan và các ñơn vị tham gia ñể tổ chức triển khai thực hiện có
hiệu quả các nội dung ñề án ñược phê duyệt.
4. Trường hợp có ñiều chỉnh, thay ñổi nội dung, thời gian thực hiện ñề án ñã
ñược phê duyệt, ñơn vị chủ trì phải có văn bản giải trình rõ lý do và ñề xuất phương
án ñiều chỉnh gửi Sở Công Thương.
5. Trường hợp ñơn vị chủ trì không thực hiện ñúng mục tiêu, nội dung, tiến ñộ
Chương trình ñã ñược phê duyệt hoặc xét thấy nội dung ñề án không còn phù hợp, Sở
Công Thương xem xét, quyết ñịnh chấm dứt việc thực hiện.
ðiều 12. Phân cấp phê duyệt ñề án
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh phê duyệt ñối với các ñề án có mức
hỗ trợ từ Chương trình từ 500 triệu ñồng trở lên sau khi có ý kiến thẩm ñịnh của Sở
Công Thương, Sở Tài chính và các ngành liên quan.
2. Giám ñốc Sở Công Thương thẩm ñịnh và phê duyệt ñối với các ñề án có mức
hỗ trợ từ Chương trình dưới 500 triệu ñồng và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 13. Trách nhiệm thực hiện
1. Sở Công Thương
a) Chủ trì hướng dẫn và triển khai thực hiện Quyết ñịnh này;
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b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát, kiểm tra việc thực
hiện Chương trình ñược thực hiện theo ñúng yêu cầu, mục tiêu, nội dung, tiến ñộ và
quy ñịnh của pháp luật; Hướng dẫn ñơn vị chủ trì xây dựng ðề án, sử dụng kinh phí
ñúng mục ñích, ñúng chế ñộ, có hiệu quả, bảo ñảm quyết toán kinh phí ñược cấp theo
quy ñịnh hiện hành.
c) Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên
Huế kết quả thực hiện Chương trình hàng năm trước ngày 15 tháng 01 năm sau;
d) Không tiếp nhận chương trình trong năm tiếp theo ñối với ñơn vị chủ trì vi
phạm các quy ñịnh tại Quy chế này.
2. Sở Tài chính
a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp cho các hoạt ñộng
xúc tiến thương mại trên cơ sở khả năng cân ñối ngân sách và dự toán của Sở
Công Thương.
b) Thực hiện cấp phát, thẩm tra việc sử dụng và quyết toán nguồn vốn xúc tiến
thương mại theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước.
3. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế
Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng,
nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương và các ñơn vị chủ trì trong
việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các ñề án xúc tiến thương mại của tỉnh; thông báo
nội dung Quy chế này ñến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh
thuộc ñơn vị, ñịa phương mình quản lý biết, thực hiện.
4. ðơn vị chủ trì
a) Tổ chức thực hiện ñề án thuộc Chương trình ñã ñược phê duyệt theo ñúng
mục tiêu, nội dung, tiến ñộ, dự toán ñược giao; ñảm bảo sử dụng kinh phí tiết kiệm,
hiệu quả và chịu trách nhiệm về các nội dung chi theo ñúng chế ñộ quản lý tài chính
của Nhà nước và Quy chế này;
b) ðối với nội dung ñề án có nhiều ñơn vị tham gia chương trình, ñơn vị chủ trì
có trách nhiệm phối hợp và phân công các ñơn vị tham gia thực hiện từng nội dung
của ñề án;
c) Có trách nhiệm lựa chọn ñơn vị tham gia phù hợp các tiêu chí ñã cam kết
trong ñề án; Nội dung tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh
phải phù hợp với sản phẩm, dịch vụ của từng ñơn vị;
d) Báo cáo về Sở Công Thương về các trường hợp ñơn vị tham gia không tuân
thủ các quy ñịnh tham gia của chương trình;
ñ) ðơn vị chủ trì thực hiện chương trình có trách nhiệm gửi báo cáo ñánh giá kết
quả thực hiện ñề án về Sở Công Thương chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc
các nội dung của ñề án; ñịnh kỳ gửi báo cáo tình hình thực hiện ñề án về Sở Công Thương
(báo cáo 6 tháng trước ngày 30/6, báo cáo năm trước ngày 15 tháng 01 năm kế tiếp,
số liệu báo cáo tính ñến thời ñiểm 31 tháng 12);
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e) Cung cấp ñầy ñủ tài liệu, thông tin trung thực liên quan ñến tình hình thực hiện
ñề án và tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát theo quy ñịnh hiện hành.
5. ðơn vị tham gia
a) Thực hiện ñăng ký tham gia chương trình theo quy ñịnh;
b) Phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc các quy ñịnh, ñầy ñủ các nội dung
khi tham gia các chương trình theo hướng dẫn của ñơn vị chủ trì, ñảm bảo tham gia
thực hiện chương trình có hiệu quả;
c) Cung cấp ñầy ñủ tài liệu, thông tin trung thực liên quan ñến tình hình thực
hiện ñề án, kế hoạch; chịu trách nhiệm trước pháp luật về các tài liệu, thông tin ñã
cung cấp;
d) Phối hợp với ñơn vị chủ trì thực hiện thanh quyết toán sau khi kết thúc từng
nội dung chương trình; chấp hành các chế ñộ báo cáo, tạo ñiều kiện thuận lợi cho
hoạt ñộng kiểm tra, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền ñối với khoản kinh phí ñược
hỗ trợ khi ñược yêu cầu.
ðiều 14. ðiều khoản thi hành
Trong quá trình triển khai thực hiện Quy ñịnh này, nếu phát sinh những khó khăn,
vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở
Công Thương ñể nghiên cứu, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
xem xét, ñiều chỉnh cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Quý Phương
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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: 1737/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ðỊNH
Về việc ñiều ñộng và bổ nhiệm
Giám ñốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố ñô Huế
CHỦ TỊCH 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 138/2020/Nð-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ
quy ñịnh về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông báo số 116-TB/TU ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc ñiều ñộng và bổ nhiệm cán bộ;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 867/TTr-SNV ngày 15
tháng 7 năm 2021.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. ðiều ñộng ông Hoàng Việt Trung, Phó Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư,
ñến nhận công tác tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố ñô Huế và bổ nhiệm giữ chức vụ
Giám ñốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố ñô Huế.
Thời hạn giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2021 ñến ngày 19
tháng 7 năm 2026.
Mức phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.
ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ,
Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố ñô Huế, Thủ trưởng
các cơ quan liên quan và ông Hoàng Việt Trung 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: 1738/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021
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QUYẾT ðỊNH
Về việc ñiều ñộng và bổ nhiệm Phó Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư
CHỦ TỊCH 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 138/2020/Nð-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ
quy ñịnh về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông báo số 115-TB/TU ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc ñiều ñộng và bổ nhiệm cán bộ;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 867/TTr-SNV ngày 15
tháng 7 năm 2021.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. ðiều ñộng ông Lê Văn Cường, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc, ñến nhận
công tác tại Sở Kế hoạch và ðầu tư và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám ñốc Sở Kế hoạch
và ðầu tư.
Thời hạn giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2021 ñến ngày 19
tháng 7 năm 2026.
Mức phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.
ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ,
Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, Trưởng ban Ban Dân tộc, Thủ trưởng các cơ quan
liên quan và ông Lê Văn Cường 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

Số: 1743/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt ñiều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết ñịnh số 2145/Qð-UBND
ngày 21 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
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 Luật Quy hoạch ñô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa ñổi bổ sung một số
ñiều của Luật Xây dựng ngày 28 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Luật sửa ñổi 37 Luật có liên quan ñến quy hoạch ngày 20 tháng 11
năm 2018;
Căn cứ Nghị Quyết 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban
Thương vụ Quốc hội về việc ñiều chỉnh ñịa giới hành chính các ñơn vị hành chính cấp
huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị ñịnh số 85/Nð-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về Quy
ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Kiến trúc;
Căn cứ Nghị ñịnh số 11/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ
về quản lý ñầu tư phát triển ñô thị;
Căn cứ Quyết ñịnh số 649/Qð-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt ðiều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế ñến năm 2030
và tầm nhìn ñến năm 2050;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1271/Qð-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2017 của UBND
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy ñịnh quản lý xây dựng theo ñồ án ðiều chỉnh
Quy hoạch chung thành phố Huế ñến năm 2030 và tầm nhìn ñến năm 2050;
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Căn cứ Quyết ñịnh số 2145/Qð-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế về việc Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc ñô thị thành phố Huế;
Căn cứ Quyết ñịnh số 63/2016/Qð-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2016 của UBND
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy ñịnh về phân công, phân cấp và ủy quyền
công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm ñịnh số 2332/Tð-SXD
ngày 25 tháng 6 năm 2021.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết ñịnh số 2145/Qð-UBND
ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (về việc phê duyệt Quy chế quản lý
quy hoạch, kiến trúc ñô thị thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) với những nội dung
chủ yếu sau (Phụ lục bổ sung một số nội dung Quy chế kèm theo):
1. ðiều chỉnh bổ sung Khoản 1 ðiều 1 về phạm vi nghiên cứu như sau:
ðiều chỉnh, bổ sung phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ diện tích theo ñịa giới
hành chính thành phố Huế mở rộng theo Nghị Quyết 1264/NQ-UBTVQH14 ngày
27/4/2021 của Ủy ban Thương vụ Quốc hội.
2. ðiều chỉnh bổ sung Khoản 2 ðiều 1 về quy mô khu vực lập quy chế như sau:
a) Quy mô ñất ñai theo phạm vi thành phố Huế mở rộng: 265,99 km².
b) Quy mô dân số thành phố Huế mở rộng: là 652.572 người.
3. ðiều chỉnh, bổ sung Khoản 5 ðiều 1 về nội dung quy chế như sau:
a) Bổ sung ñiểm c Mục 5.1 về Quy chế quản lý ñối với quy hoạch và không gian
thành phố Huế (ñối với khu vực ñô thị mới): Bổ sung các khu vực Hương An (B4),
Thuận An (B5), Thủy Vân (B6), Phú Thượng (B7);
b) Bổ sung ñiểm f Mục 5.1 về Quy chế quản lý ñối với quy hoạch và không gian
thành phố Huế (ñối với khu vực cảnh quan trong ñô thị): Bổ sung khu vực Hương Hồ (D5);
c) Bổ sung ñiểm g Mục 5.1 về Quy chế quản lý ñối với quy hoạch và không gian
thành phố Huế (ñối với khu vực bảo tồn): Bổ sung khu vực Hương Vinh (C4);
c) Bổ sung mới ñiểm k Mục 5.1 về Quy chế quản lý ñối với quy hoạch và không
gian thành phố Huế (ñối với khu vực ngoài ñô thị): Bao gồm các khu vực Phú Mậu
(E1), Phú Thanh (E2), Phú Dương (E3), Hương Phong (E4), Hải Dương (E5),
Hương Thọ (E6), Thủy Bằng (E7).
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Xây dựng, UBND thành phố Huế và các Sở, cơ quan liên quan thực hiện
chức năng quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng công trình theo phân công, phân cấp
của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy ñịnh pháp luật hiện hành.
2. UBND thành phố Huế hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức công bố Quyết ñịnh này ñể các
tổ chức, ñơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện. Song song với việc tổ chức thực
hiện các nội dung nêu trên, UBND thành phố Huế khẩn trương tổ chức lập Quy chế
quản lý kiến trúc thành phố Huế theo quy ñịnh Luật Kiến trúc và các văn bản hướng dẫn
có liên quan, trình ban hành và tổ chức thực hiện sau khi Quyết ñịnh số 2145/Qð-UBND
ngày 21/8/2020 và Quyết ñịnh này hết hiệu lực theo quy ñịnh.
3. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, UBND thành phố Huế tổng hợp, trình
Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, giải quyết.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại
Quyết ñịnh số 2145/Qð-UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
không trái với nội dung Quyết ñịnh này vẫn giữ nguyên.
ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch
và ðầu tư, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Tài nguyên và Môi trường;
Chủ tịch UBND thành phố Huế; Chủ tịch UBND các phường, xã trên ñịa bàn
thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Phương

CÔNG BÁO/Số 39/Ngày 26-7-2021

19

PHỤ LỤC ðIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG
QUY CHẾ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC ðÔ THỊ
THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1743/Qð-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2021
của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Thừa Thiên Huế, năm 2021
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Phụ lục I: Các khu vực thuộc phạm vi mở rộng thành phố Huế:
B: Khu vực ñô thị mới và khu vực phát triển mới: Hương An (B4), Thuận An
(B5), Thủy Vân (B6), Phú Thượng (B7);
C: Khu vực bảo tồn: Hương Vinh (C4);
D: Khu vực cảnh quan trong ñô thị: Hương Hồ (D5);
E: Khu vực ngoài ñô thị: Phú Mậu (E1), Phú Thanh (E2), Phú Dương (E3),
Hương Phong (E4), Hải Dương (E5), Hương Thọ (E6), Thủy Bằng (E7).
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Hình 1. Các khu vực thuộc phạm vi mở rộng Thành phố
Phụ lục II: Khu vực Hương An (B4)
(Bổ sung ðiều 27a Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc ñô thị thành phố Huế)

1. Thực hiện theo các Quyết ñịnh:
- Quyết ñịnh số 2402/Qð-UBND ngày 15/11/2011 của UBND thị xã Hương Trà về
việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương An, thị xã Hương Trà ñến
năm 2020.
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- Quyết ñịnh số 743/Qð-UBND ngày 07/9/2018 của UBND thị xã Hương Trà về
việc phê duyệt ñiều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương An,
nay là phường Hương An, thị xã Hương Trà ñến năm 2020
- Quyết ñịnh số 184/Qð-UBND ngày 19/3/2018 của UBND thị xã Hương Trà về
việc phê duyệt ñiều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên
nghĩa trang tại phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Quyết ñịnh số 613/Qð-UBND ngày 20/7/2017 của UBND thị xã Hương Trà về
việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên nghĩa trang tại
phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Quyết ñịnh số 622/Qð-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt Quy hoạch khu dân cư Hương An - phường An Hòa, thành phố Huế.
2. Quy ñịnh cụ thể:
Hạng
mục

Quy ñịnh quản lý

Phạm vi thuộc phường
Vị trí,
ranh giới Hương An, (ký hiệu B4),
ranh giới cụ thể:
+ Phía ðông giáp phường
Hương Long, phương
Hương Sơ.
+ Phía Tây giáp phường
Hương Chữ, thị xã
Hương Trà.
+ Phía Nam giáp
phường Hương Hồ.
+ Phía Bắc giáp phường
Hương Sơ.

Quy mô

- Quy mô ñất ñai: diện tích 11,01 km²;
- Quy mô dân số (năm 2020) 6.417 người, mật ñộ dân số 583 ng/km².

Tính chất, - Khu dân cư thuộc phía Tây Bắc thành phố Huế, là khu vực hiện hữu
chức năng cải tạo chỉnh trang, khai thác phát triển một phần thành khu nhà ở mới.
- Bảo tồn các công trình văn hóa - kiến trúc truyền thống.
- Xây dựng mới các công trình nhà ở, hành chính, dịch vụ thương mại
của thành phố.
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Các chỉ 1. ðối với khu vực thuộc QH khu dân cư Hương An ñược UBND tỉnh
tiêu quy phê duyệt tại Quyết ñịnh số 622/Qð-UBND ngày 19/3/2018.
hoạch,
- ðối với khu ở:
kiến trúc
+ Nhà ở mới: tầng cao xây dựng ≤ 4 tầng; mật ñộ xây dựng ñược
quy ñịnh theo bảng dưới:
Diện tích lô ñất (m2/căn nhà)

≤100

200

300

500

Mật ñộ xây dựng tối ña (%)

100

75

60

50

- ðối với các công trình thương mại, dịch vụ: tầng cao xây dựng ≤ 15 tầng,
mật ñộ xây dựng ≤ 50%;
- ðối với công trình giáo dục, y tế, văn hóa: tầng cao xây dựng ≤ 3 tầng,
mật ñộ xây dựng ≤ 40%;
- ðối với ñất trụ sở, văn phòng, công trình công cộng phục vụ trong
các khu ở: tầng cao xây dựng ≤ 3 tầng, mật ñộ xây dựng ≤ 45%;
- ðối với khu công viên, cây xanh: tầng cao xây dựng ≤ 01 tầng, mật ñộ
xây dựng ≤ 5%.
- Chỉ giới xây dựng:
+ Nhà phố kết hợp thương mại dịch vụ trùng chỉ giới ñường ñỏ.
+ Nhà biệt thự, nhà phố liên kế: Lùi 4m so với chỉ giới ñường ñỏ.
+ ðối với công trình khác: Lùi 10m so với chỉ giới ñường ñỏ.
2. ðối với khu vực còn lại (thuộc quy hoạch nông thôn mới):
- ðối với khu ở:
+ Nhà ở cải tạo và nâng cấp: mật ñộ xây dựng trung bình 45%;
Tầng cao 2-4 tầng.
+ Nhà ở xây dựng mới: Nhà liền kế có vườn (120m2-250m2/hộ):
mật ñộ xây dựng từ 45-70%; chiều cao từ 2-4 tầng;
+ Nhà ở biệt thự vườn: (250-400m2/hộ); mật ñộ xây dựng từ 35-40%;
chiều cao từ 2-3 tầng;
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+ Chỉ giới xây dựng: theo Bảng sau
- ðối với khu vực công cộng, cơ quan, dịch vụ, thương mại: Thực hiện
theo quy chuẩn Quy hoạch xây dựng
Hạ tầng 1. San nền: Cao ñộ thiết kế san nền phù hợp với ñịa hình.
kỹ thuật 2. Chỉ giới ñường ñỏ: Theo các quy hoạch ñược phê duyệt và lộ giới
ñường ñã ñược phê duyệt.
3. Cấp ñiện, cấp nước, thoát nước, chất thải rắn, nghĩa trang: Quản lý
thống nhất trên toàn ñịa bàn thành phố Huế theo Quy chế ñã phê duyệt.
ðược
phép,
khuyến
khích
Không
ñược
phép

- Tạo lập không gian xanh, khu ở mật ñộ thấp.
- Tạo những trục cây xanh, biển báo, các công trình có giá trị thẩm mỹ
cao tại khu vực cửa ngõ vào thành phố.

Xả trực tiếp nước thải chưa xử lý ra các sông, hồ, kênh.
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Phụ lục III: Khu vực Thuận An (B5)
(Bổ sung ðiều 27b Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc ñô thị thành phố Huế)

1. Thực hiện theo Quyết ñịnh:
Quyết ñịnh số 2816/Qð-UBND ngày 31/12/2011 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt ñiều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang.
2. Quy ñịnh cụ thể:
Hạng
mục

Quy ñịnh quản lý

Phạm vi thuộc phường Thuận An (ký
Vị trí,
ranh giới hiệu B5), cụ thể:
+ Phía ðông giáp xã Phú Thuận và
biển ðông.
+ Phía Tây giáp xã Hương Phong và
xã Phú Thanh.
+ Phía Nam giáp xã Phú An và phá
Tam Giang.
+ Phía Bắc giáp thị xã Hương Trà và
biển ðông.
- Quy mô ñất ñai: diện tích 16,28 km²,
- Quy mô dân số năm 2020 là 20.972 người, mật ñộ dân số ñạt
1.288 người/km².
- Là khu vực dân cư hiện trạng cải tạo chỉnh trang và khai thác phát
Tính
triển một phần thành khu nhà ở mới.
chất,
chức
- Là khu vực phát triển bổ sung các loại dịch vụ, công cộng gắn với
năng
ñầm phá ven biển.
Các chỉ I. Quy ñịnh chung:
tiêu quy 1. Khu ven biển và ñầm phá (từ cửa Thuận An ñến Phú Thuận):
hoạch,
+ Mật ñộ xây dựng gộp (brut-tô): 30÷35%.
kiến trúc
+ Chiều cao xây dựng: từ 1-5 tầng.
2. Khu vực bán ñảo thuộc thị trấn Thuận An (giữa cầu Diên Trường
và cầu Thuận An):
- Chỉ tiêu sử dụng ñất ñô thị:
+ Mật ñộ xây dựng gộp (brut-tô): 35%.
+ Chiều cao xây dựng: từ 1-9 tầng.
3. Khu vực khu C và D - ñô thị mới An Vân Dương:
+ Mật ñộ xây dựng gộp (brut-tô): 40%.
+ Chiều cao xây dựng: từ 1-15 tầng.
Quy mô
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4. Khu vực trung tâm hành chính:
+ Mật ñộ xây dựng: 35%.
+ Hệ số sử dụng ñất: 0,35 - 3,15 lần.
+ Chiều cao xây dựng: từ 1 - 9 tầng.
5. Khu dân cư chỉnh trang cải tạo:
+ Mật ñộ xây dựng: ≤ 60%.
+ Hệ số sử dụng ñất: Từ 0,6 - 1,8 lần.
+ Chiều cao xây dựng: từ 1 - 3 tầng.
II. Quy ñịnh cụ thể:
1. ðối với các khu vực thuộc các dự án HTKT, khu quy hoạch: Thực
hiện theo các Quy hoạch ñã ñược phê duyệt và quy ñịnh quản lý xây
dựng ñược phê duyệt kèm theo ñồ án.
2. ðối với khu vực còn lại:
a) Nhà ở có tầng cao trung bình từ 2 - 4 tầng (có mái). Cao ñộ sàn
tầng 1 là 3,9m; các tầng còn lại 3,6m.
- Cốt nền so với ñường nội bộ là +0,6m. ðộ vươn tối ña của ban công,
ô văng là 1,2m.
- Mật ñộ xây dựng: thực hiện theo Bảng sau:
Diện tích lô ñất (m²/căn nhà)

≤90

100

200

300

500

≥1000

Mật ñộ xây dựng tối ña (%)

100

80

70

60

50

40

- Chỉ giới xây dựng:
+ ðối với ñường có lộ giới ≥27m: lùi 6m so với chỉ giới ñường ñỏ;
+ ðối với ñường có lộ giới từ 16,5m ñến <27m: lùi 4m so với chỉ
giới ñường ñỏ.
+ ðối với ñường có lộ giới <16,5m: lùi 3m so với chỉ giới ñường ñỏ;
+ ðối với các tuyến ñường hiện trạng chưa mở rộng ñủ lộ giới theo
quy hoạch và quyết ñịnh phê duyệt lộ giới: Chỉ giới xây dựng trùng chỉ
giới ñường ñỏ theo quy hoạch.
b) ðối với các công trình công cộng, cơ quan, dịch vụ, thương mại:
Thực hiện theo quy chuẩn Quy hoạch xây dựng.
Hạ tầng 1. San nền: Cao ñộ thiết kế san nền phù hợp với ñịa hình.
kỹ thuật 2. Chỉ giới ñường ñỏ: Theo các quy hoạch ñược phê duyệt và lộ giới
ñường ñã ñược phê duyệt.
3. Cấp ñiện, cấp nước, thoát nước, chất thải rắn, nghĩa trang: Quản lý
thống nhất trên toàn ñịa bàn thành phố Huế theo Quy chế ñã phê duyệt.
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Khuyến
khích

- Tạo lập không gian xanh, khu ở mật ñộ thấp.
- Tạo những trục cây xanh, biển báo, các công trình có giá trị thẩm mỹ
cao tại khu vực cửa ngõ vào thành phố.

Không
ñược

Xả trực tiếp nước thải chưa xử lý ra các sông, hồ, kênh.
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Phụ lục III: Khu vực Phú Thượng (B6)
(Bổ sung ðiều 27c Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc ñô thị thành phố Huế)

1. Thực hiện theo các Quyết ñịnh:
- Quyết ñịnh số 197/Qð-UBND ngày 22/01/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu C - ðô thị mới An Vân Dương,
tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phú Thượng ñến năm 2020;
- Quyết ñịnh số 1886/Qð-UBND ngày 09/6/2005 của UBND tỉnh về việc phê duyệt
Quy hoạch chi tiết Khu ñô thị mới Phú Mỹ Thượng, xã Phú Mỹ và xã Phú Thượng,
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Quyết ñịnh số 1399/Qð-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt ñiều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết Khu ñô thị mới Phú Mỹ Thượng, xã Phú Mỹ
và xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Quyết ñịnh số 772/Qð-UBND ngày 08/4/2011 của UBND tỉnh về việc ban
hành Quy ñịnh quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng Khu ðô thị mới Mỹ Thượng, xã
Phú Mỹ và Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Quy ñịnh cụ thể:
Hạng
mục

Quy ñịnh quản lý

Phạm vi thuộc phường Phú Thượng
Vị trí,
ranh giới (ký hiệu B6), cụ thể:
+ Phía ðông giáp xã Phú Mỹ (huyện
Phú Vang).
+ Phía Tây giáp thành phố Huế.
+ Phía Nam giáp phường Vỹ Dạ và
phường Thủy Vân.
+ Phía Bắc giáp xã Phú Mậu và xã
Phú Dương.
Quy mô

Tính
chất,
chức
năng

- Quy mô diện tích 5,89 km²,
- Quy mô dân số năm 2020 là 20.850 người, mật ñộ dân số ñạt
3.540 người/km².
- Là khu vực hiện hữu cải tạo chỉnh trang, khai thác phát triển một
phần thành khu nhà ở mới.
- Bảo tồn các công trình văn hóa - kiến trúc nhà ở truyền thống.
- Xây dựng mới các công trình nhà ở, hành chính, dịch vụ thương mại
của thành phố.
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Các chỉ
tiêu quy
hoạch,
kiến trúc
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1. ðối với khu vực thuộc khu ñô thị mới Phú Mỹ Thượng:
a) Mật ñộ xây dựng:
- ðối với chung cư: 30%.
- ðối với nhà ở biệt thự: 35% - 40%.
- ðối với nhà ở liên kề: 75%.
- ðối với công trình công công, dịch vụ: 30%.
b) Chỉ giới xây dựng:
- ðối với chung cư, công trình công công, dịch vụ lùi 10m so với chỉ giới
ñường ñỏ.
- ðối với nhà ở biệt thự lùi 6m so với chỉ giới ñường ñỏ.
- ðối với nhà ở liên kề lùi 4m so với chỉ giới ñường ñỏ.
c) Chiều cao công trình:
- ðối với nhà ở biệt thự: chiều cao tối ña 3 tầng (13,5m);
- ðối với nhà ở liền kế: chiều cao tối ña 4 tầng (17m);
- ðối với công trình công cộng: tầng cao tối ña 3 tầng (13m)
- ðối với công trình hành chính, bệnh viện: tầng cao từ 3-9 tầng (38m);
- ðối với công trình dịch vụ thương mại: tầng cao 5 tầng (22m).
2. ðối với khu vực thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng Khu ở
Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế:
- Nhà ở phân lô có tầng cao trung bình từ 2 - 4 tầng (có mái). Cao ñộ
sàn tầng 1 là 3,9m; các tầng còn lại 3,6m.
- Cốt nền so với ñường nội bộ là 0,6m. ðộ vươn tối ña của ban công, ô
văng là 1,2m.
- Chỉ giới xây dựng lùi 3m so với chỉ giới ñường ñỏ, riêng ñối với các
ñường rộng 16,5m và 19,5m, chỉ giới xây dựng lùi 4m so với chỉ giới
ñường ñỏ.
- Mật ñộ xây dựng:
+ ðối với các lô có diện tích ≤100m2, mật ñộ xây dựng ≤ 85%;
+ ðối với các lô có diện tích >100m2 và <200 m2, mật ñộ xây dựng ≤ 75%;
+ ðối với các lô có diện tích ≥ 200m2, mật ñộ xây dựng ≤ 65% .
3. ðối với khu vực thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng Khu ở Chiết Bi,
xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế:
- Nhà ở phân lô có tầng cao trung bình từ 2 - 4 tầng (có mái); cao ñộ
sàn tầng 1 là 3,9m; các tầng còn lại 3,6m.
- Cốt nền so với ñường nội bộ là 0,6m. ðộ vươn tối ña của ban công, ô
văng là 1,2m.
- Chỉ giới xây dựng: lùi 3m so với chỉ giới ñường ñỏ;
+ ðối với ñường ≥ 36m: chỉ giới xây lùi 6m so với chỉ giới ñường ñỏ.
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- Mật ñộ xây dựng:
+ ðối với các lô có diện tích ≤100m2, mật ñộ xây dựng ≤ 85%;
+ ðối với các lô có diện tích >100m2 và <200m2, mật ñộ xây dựng ≤75%;
+ ðối với các lô có diện tích ≥ 200m2, mật ñộ xây dựng ≤ 65% .
4. ðối với các khu vực còn lại:
a) Nhà ở có tầng cao trung bình từ 2 - 4 tầng (có mái). Cao ñộ sàn
tầng 1 là 3,9m; các tầng còn lại 3,6m.
- Cốt nền so với ñường nội bộ là 0,6m. ðộ vươn tối ña của ban công,
ô văng là 1,2m.
- Mật ñộ xây dựng: thực hiện theo Bảng.
Diện tích lô ñất (m²/căn nhà) ≤90

100

200

300

500

≥1000

Mật ñộ xây dựng tối ña (%) 100 80
70
60
50
40
- Chỉ giới xây dựng:
+ ðối với các tuyến ñường ñã mở rộng ñủ lộ giới: lùi 3m so với chỉ
giới ñường ñỏ; riêng ñối với các ñường từ 16,5m ñến 19,5m, chỉ giới
xây dựng lùi 4m so với chỉ giới ñường ñỏ.
+ ðối với các tuyến ñường hiện trạng chưa mở rộng ñủ lộ giới theo
quy hoạch và quyết ñịnh phê duyệt lộ giới: chỉ giới xây dựng trùng chỉ
giới ñường ñỏ.
b) ðối với khu vực công cộng, dịch vụ, thương mại: Thực hiện theo
quy chuẩn Quy hoạch xây dựng
Hạ tầng 1. San nền: Cao ñộ thiết kế san nền phù hợp với ñịa hình.
kỹ thuật 2. Chỉ giới ñường ñỏ: Theo các quy hoạch ñược phê duyệt và lộ giới
ñường ñã ñược phê duyệt.
3. Cấp ñiện, cấp nước, thoát nước, chất thải rắn, nghĩa trang: Quản lý
thống nhất trên toàn ñịa bàn thành phố Huế theo Quy chế ñã phê duyệt.
ðược
phép,
khuyến
khích

- Tạo lập không gian xanh, khu ở mật ñộ thấp.
- Tạo những trục cây xanh, biển báo, các công trình có giá trị thẩm mỹ
cao tại khu vực cửa ngõ vào thành phố.

Không
ñược
phép

Xả trực tiếp nước thải chưa xử lý ra các sông, hồ, kênh.
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Phụ lục IV: Khu vực Thủy Vân (B7)
(Bổ sung ðiều 27d Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc ñô thị thành phố Huế)

1. Thực hiện theo các quyết ñịnh phê duyệt quy hoạch:
- Quyết ñịnh số 737/Qð-UBND ngày 14/3/2006 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái ñịnh cư Thủy Vân, xã Thủy Vân, huyện
Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Quyết ñịnh số 196/Qð-UBND ngày 22/01/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu B - ðô thị mới An Vân Dương,
tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Quyết ñịnh số 1150/Qð-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt Quy hoạch chi tiết Khu E - khu ñô thị mới An Vân Dương.
- Quyết ñịnh số 1151/Qð-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt ban hành Quy ñịnh quản lý xây dựng kèm theo Quy hoạch chi tiết Khu E - khu
ñô thị mới An Vân Dương.
2. Các quy ñịnh cụ thể:
Hạng mục

Quy ñịnh quản lý

Phạm vi thuộc phường Thủy Vân (ký
Vị trí,
ranh giới hiệu B7), ranh giới cụ thể như sau:
- Phía ðông giáp thị xã Hương Thủy
- Phía Tây giáp phường Vỹ Dạ
- Phía Nam giáp phường An ðông và
phường Xuân Phú
- Phía Bắc giáp phường Phú Thượng và
huyện Phú Vang.

- Quy mô diện tích 4,92 km²,
- Quy mô dân số năm 2020 là 7.932 người, mật ñộ dân số ñạt 1.612
người/km².
Tính chất, - Là khu hành chính, dịch vụ thương mại kết hợp với trung tâm văn hóa,
chức năng giáo dục, vui chơi giải trí, cụm công nghệ cao của khu vực;
- Là trung tâm phát triển công nghệ cao, - một khu ñô thị phát triển
hiện ñại, năng ñộng phía ðông thành phố Huế;
- Là khu ở biệt thự, nhà ở liên kế kết hợp không gian sân vườn, ñược
ñầu tư ñồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, ñảm bảo môi trường,
nhằm nâng cao chất lượng sống cho dân cư trong khu vực và góp phần
hoàn thiện bộ mặt kiến trúc ñô thị.
Quy mô
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Các chỉ 1. Mật ñộ xây dựng:
tiêu quy
+ ðất công cộng, giáo dục: ≤ 45%.
hoạch,
+ ðất y tế, công nghệ thông tin, bãi ñỗ xe: ≤ 40%.
kiến trúc
+ ðất thương mại, dịch vụ: ≤ 80%.
+ ðất ở chung cư, nhà ở xã hội: ≤ 40%.
+ ðất ở thấp tầng, tái ñịnh cư: ≤ 80%.
+ ðất ở làng xóm cải tạo: ≤ 60%.
+ ðất cây xanh: ≤ 5%.
2. Chiều cao công trình:
+ ðất công cộng, trụ sở cơ quan: 02-12 tầng.
+ ðất trường học: 02-05 tầng.
+ ðất y tế: 02-05 tầng.
+ ðất thương mại dịch vụ: 05-25 tầng.
+ ðất ở chung cư, nhà ở xã hội: 7- 18 tầng.
+ ðất ở thấp tầng: 02-05 tầng.
+ ðất ở tái ñịnh cư: 01- 04 tầng.
+ ðất ở làng xóm cải tạo: 01-03 tầng.
+ ðất bãi ñỗ xe: 02-04 tầng.
+ ðất cây xanh: ≤ 01 tầng.
3. Chỉ giới xây dựng:
a) ðối với các dự án ñã triển khai hoặc ñã ñược phê duyệt Quy hoạch
chi tiết (tỷ lệ 1/500) trước thời ñiểm ñồ án ñiều chỉnh Quy hoạch phân
khu Khu B - ðô thị mới An Vân Dương ñược phê duyệt thì cập nhật
chỉ giới xây dựng theo thực tế dự án ñã triển khai hoặc thực hiện theo
Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) ñã phê duyệt;
b) ðất công cộng, giáo dục và y tế:
+ ðối với trục ñường ≥60m lùi 10,0m so với chỉ giới ñường ñỏ;
+ ðối với trục ñường khác lùi 6,0m so với chỉ giới ñường ñỏ.
c) ðất thương mại dịch vụ: Lùi 10m so với chỉ giới ñường ñỏ ñối
với tất cả các tuyến ñường.
d) ðất chung cư, nhà ở xã hội:
+ Lùi 10m so với chỉ giới ñường ñỏ ñối với tuyến ñường ≥60m
+ Lùi 6m so với chỉ giới ñường ñỏ ñối với các tuyến ñường khác.
e) ðất ở thấp tầng và tái ñịnh cư: Lùi 3,0m so với chỉ giới ñường ñỏ
ñối với tất cả các tuyến ñường. Riêng ñối với trục ñường 100m và 60m
lùi 6m so với chỉ giới ñường ñỏ.
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h) ðất nhà ở thương mại (Shophouse):
+ ðối với trục ñường ≥60m lùi 6,0m so với chỉ giới ñường ñỏ;
+ ðối với các tuyến ñường khác trùng với chỉ giới ñường ñỏ.
i) ðất ở làng xóm cải tạo:
+ ðối với trục ñường ≥60m lùi 6,0m so với chỉ giới ñường ñỏ;
+ ðối với các tuyến ñường khác trùng với chỉ giới ñường ñỏ.
Hạ tầng 1. San nền: Cao ñộ thiết kế san nền phù hợp với quy hoạch ñược phê
kỹ thuật duyệt.
2. Chỉ giới ñường ñỏ: theo Quyết ñịnh phê duyệt Quy hoạch.
3. Cấp ñiện, cấp nước, thoát nước, chất thải rắn, nghĩa trang: Quản lý
thống nhất trên toàn ñịa bàn thành phố Huế theo Quy chế ñã phê duyệt.
ðược
phép,
khuyến
khích

- Tạo lập hình ảnh không gian ñô thị mới của thành phố;
- Tạo những trục cây xanh, biển báo, tượng ñài tại khu vực cửa ngõ
vào thành phố.
- Hình thức kiến trúc ñược thiết kế hiện ñại hài hoà với cảnh quan và
môi trường sinh thái của khu vực.

Không
ñược
phép

Xả trực tiếp nước thải chưa xử lý ra các sông, hồ, kênh.
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Phụ lục V: Khu vực Hương Vinh (C4)
(Bổ sung ðiều 47a Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc ñô thị thành phố Huế)

1. Thực hiện theo các Quyết ñịnh quy hoạch:
- Quyết ñịnh số 3032/2003/Qð-UB ngày 28/10/2003 của UBND tỉnh Thừa Thiên
Huế về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng bảo tồn và phát huy ñô thị cổ Bao Vinh,
xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Quyết ñịnh số 1071/Qð-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2012 của UBND thị xã
Hương Trà về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương Vinh,
Thị xã Hương Trà ñến năm 2020;
- Quyết ñịnh số 837/Qð-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2017 của UBND thị xã
Hương Trà về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư
ñô thị tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Quyết ñịnh số 74/Qð-UBND ngày 28/01/2019 của UBND thị xã Hương Trà
về việc phê duyệt ñiều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương Vinh,
thị xã Hương Trà ñến năm 2020.
- Quyết ñịnh số 596/Qð-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt ñồ án Quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương.
2. Quy ñịnh cụ thể:
Hạng mục
Vị trí,
giới hạn

Quy ñịnh quản lý
Ranh giới cụ thể:
- Phía ðông giáp xã Phú Mậu với
ranh giới là sông Hương;
- Phía Tây giáp phường Hương Sơ và
xã Hương Toàn (Hương Trà);
- Phía Nam giáp các phường Thuận
Lộc và Tây Lộc (sông ðào);
- Phía Bắc giáp xã Quảng Thành
(huyện Quảng ðiền) và xã Hương
Phong (sông Bồ).

Tính chất, - Là khu ở hiện trạng từng bước chỉnh trang ñầu tư hạ tầng kỹ thuật
chức năng và khu ở mới với mật ñộ thấp có không gian sân vườn, ñược ñầu tư
ñồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, ñảm bảo môi trường, nhằm
nâng cao chất lượng sống cho dân cư trong khu vực và góp phần hoàn
thiện bộ mặt kiến trúc ñô thị.
- ðẩy mạnh và phát triển chức năng du lịch lịch sử, tích cực bảo tồn
và phục hồi tài nguyên văn hóa, lịch sử của phố cổ Bao Vinh - là một
trong làng nghề truyền thống có từ lâu ñời của Việt Nam.
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- Bảo tồn các công trình và kiến trúc truyền thống như ñền thờ Bao Vinh,
chợ Bao Vinh, hội quán, cảng cũ …., cải tạo và phục hồi kiến trúc
Quy mô

Các chỉ
tiêu quy
hoạch,
kiến trúc

nhà truyền thống còn sót lại như nhà tứ giác...
- Quy mô ñất ñai: diện tích 7,14 km²
- Quy mô dân số năm 2020 là 15.671 người, mật ñộ dân số ñạt 2.195
người/km².
1. ðối với khu vực phố cổ Bao Vinh: Tuân thủ chặt chẽ quy ñịnh
Quản lý theo Quy hoạch xây dựng bảo tồn - tôn tạo và phát huy ñô thị
cổ Bao Vinh.
2. ðối với khu vực dân cư chỉnh trang nằm ngoài khu vực phố cổ
Bao Vinh:
a) Khu dân cư Hương Vinh:
- Nhà ở liền kế: tổng diện tích 30.337 m2 (chiếm 36,6%), bố trí với
diện tích trung bình khoảng 120 m2/lô.
- Nhà ở biệt thự: tổng diện tích 8.802 m2 (chiếm 10,6%), bố trí với
diện tích trung bình khoảng 200 m2/lô.
- Chiều cao công trình:
+ Cốt nền: Cao 0,45m (ñối với nhà liền kế) và 0,90m (ñối với công
trình công cộng, dịch vụ thương mại, nhà biệt thự) so với mặt vỉa hè.
+ Cốt sàn tầng 2: Cao 3,9m ñến 4,5m so với mặt trên của nền nhà.
+ Các tầng còn lại: Cao 3,6m ñến 3,9m.
- Chỉ giới xây dựng:
+ Công trình công cộng và dịch vụ thương mại: lùi từ 4,5-6,0m so
với chỉ giới ñường ñỏ.
+ Nhà ở: ñối với ñường 13,5m và 12,0m lùi từ 3,0-6,0m so với chỉ
giới ñường ñỏ (riêng một số trục ñường trùng với chỉ giới ñường ñỏ).
+ ðối với các tuyến ñường bê tông 4,0-6,0m chỉ giới xây dựng lùi
từ 1,0-3,0m so với chỉ giới ñường ñỏ.
+ ðối với các lô ñất giáp nhau mặt sau chỉ giới xây dựng lùi 1,0m
so với ranh giới lô ñất. Riêng các lô ñất tiếp giáp với ranh giới
Trường THPT Hương Vinh ở mặt sau chỉ giới xây dựng lùi 3,0m so
với ranh giới lô ñất.
+ Chỉ giới xây dựng các trục ñường ñối ngoại là 6,0m (ñường
Nguyễn Văn Linh, ñường ðặng Tất).
b) ðối với các khu vực dân cư còn lại
- Chiều cao và số tầng:
+ Nhà ở liên kế: cao tối ña 20m (≤ 4 tầng);
+ Công trình công cộng: cao tối ña 10m (≤ 2 tầng);
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- Mật ñộ xây dựng:
+ ðối với nhà ở: ≤80%;
+ ðối với công trình công cộng: ≤45%
- Chỉ giới xây dựng:
+ ðối với các tuyến ñường hiện trạng chưa mở rộng ñủ lộ giới
theo quy hoạch: chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới ñường ñỏ.
+ ðối với các tuyến ñường bê tông 4,0-6,0m chỉ giới xây dựng lùi
từ 1,0-3,0m so với chỉ giới ñường ñỏ.
Hạ tầng 1. Cao ñộ xây dựng khống chế: Chiều cao ñắp nền trung bình khu
kỹ thuật trung tâm là +0,8m; ðối với từng lô ñất tạo ñộ dốc về phía các trục
ñường xung quanh.
2. Giao thông: thực hiện theo quy hoạch, lộ giới ñã ñược phê duyệt.
* Giao thông ñối ngoại:
- Tỉnh lộ 4: lộ giới 31m.
- ðường WB (nối tỉnh lộ 4 qua TP Huế) mở rộng 31m. ðoạn ñi qua
khu dân cư Hương Vinh mở rộng 36m.
- ðường ðặng Tất: có lộ giới 19,5m.
* Giao thông ñối nội:
- ðường liên thôn gồm: Tuyến WB (ven sông), tuyến từ Tỉnh lộ 4,
các tuyến ngắn nối ðịa Linh - La Khê, tuyến La khê ñến ðập Heo,
tuyến ven kênh nối ðịa Linh - La Khê: Quy hoạch mở rộng 11,5m.
- ðường trục thôn: ðường trục thôn nối với ñường liên thôn mở rộng
8m. Các ñường thôn còn lại mở rộng 6m.
- ðường thôn xóm: ðịnh hướng mở rộng lộ giới 5-6m.
- ðường nội ñồng: ðịnh hướng mở rộng 6m.
- ðối với các ñường kiệt hiện trạng trong khu vực phố cổ: rộng 3m.
3. Cấp ñiện, cấp nước, thoát nước, chất thải rắn, nghĩa trang: Quản lý
thống nhất trên toàn ñịa bàn thành phố Huế theo Quy chế ñã phê duyệt.
ðược
phép,
khuyến
khích

- Phát triển các khu chức năng gắn với không gian cây xanh, mặt nước,
liên kết với khu vực làng truyền thống.
- Phát triển phong cách kiến trúc truyền thống.
- Mở rộng và phát triển cơ sở hạ tầng du lịch.

Hạn chế

- Tăng chiều cao, tăng mật ñộ xây dựng.
- San ủi ñất làm biến dạng nền ñịa hình và cốt cao ñộ tự nhiên.

Không
cho
phép

- Xây dựng công trình làm ảnh hưởng ñến cảnh quan, tầm nhìn trục
cảnh quan ñược bảo tồn.
- Thoát nước thải, xả rác trực tiếp ra môi trường.
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Phụ lục VI: Khu vực Hương Hồ (D5)
(Bổ sung ðiều 42a Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc ñô thị thành phố Huế)

1. Thực hiện theo các Quyết ñịnh quy hoạch:
- Quyết ñịnh số 620/Qð-UBND ngày 12/5/2021 của UBND thị xã Hương Trà
về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Nghỉ dưỡng cao cấp Huế Spirit
Sanctuary tại phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Căn cứ Quyết ñịnh số 2046/Qð-UBND ngày 14 tháng 09 năm 2005 của
UBND huyện Hương Trà về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cụm làng nghề mộc
mỹ nghệ Xước Dũ, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, tỉnh thừa Thiên Huế;
2. Các quy ñịnh cụ thể:
Quy ñịnh quản lý

Hạng mục
Vị trí, Ranh giới: ở phía Tây
giới hạn thành phố Huế, có ranh
giới cụ thể:
- Phía ðông giáp sông
Hương và phường
Hương Long;
- Phía Tây giáp xã
Hương Bình (Hương Trà);
- Phía Nam giáp xã
Hương Thọ.
- Phía Bắc giáp phường
Hương An và Hương Chữ
(Hương Trà).

Tính chất, - Là khu vực tập trung ña số các làng xóm, duy trì chức năng cư trú,
chức năng cải tạo, từng bước cải thiện môi trường xung quanh khu vực dân cư
cũng như phát triển mở rộng không gian chung.
- Xây dựng hệ thống không gian xanh trong khu vực, liên kết với
không gian sông nước.
- Mở rộng, phát triển hệ thống công trình dịch vụ trong khu cư trú
(như công trình công cộng, công trình phúc lợi, công trình tiện ích…).
- Là khu vực sinh thái cảnh quan, bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá
trị di tích văn hóa lịch sử (như Văn Thánh, Võ Thánh...)
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Quy mô Quy mô ñất ñai: diện tích 33,46 km²
Quy mô dân số năm 2020 khoảng 10.657 người (mật ñộ dân số ñạt
318 người/km²).
Các chỉ
tiêu quy
hoạch,
kiến trúc

I. Quy ñịnh chung:
1. ðối với các khu vực ñã có Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết
và quy ñịnh quản lý xây dựng ñã ñược phê duyệt: Thực hiện theo quy
hoạch và quy ñịnh quản lý xây dựng ñã ñược phê duyệt.
2. Thiết lập chiều cao và mật ñộ xây dựng phù hợp:
- Mật ñộ xây dựng gộp: 30%.
- Chiều cao của tòa nhà: trung bình 3 tầng, cao nhất là 5 tầng.
- Chỉ giới xây dựng:
TT
1
2
3
4
5
6
7

Loại ñường
Quốc lộ 1A
Tuyến ñường ven sông, Kênh, rạch, ao, hồ,...
ðường tỉnh lộ 8A nối dài, ñường lộ giới ≥30m
ðường ≥ 19,5m
ðường từ 11,5m ñến 19,5m
ðường ≤ 11,5m
Riêng các tuyến ñường kiệt hiện trạng ≤ 5m

CGXD (m)
10
10
10
10
6
3
-

II. Quy ñịnh cụ thể:
1. Khu dân cư cải tạo, chỉnh trang:
- Mật ñộ xây dựng thuần (net-to): ≤75%; Riêng ñối với nhà vườn, biệt
thự, mật ñộ xây dựng ≤ 50%.
- Chiều cao xây dựng tối ña: 3 tầng; Riêng ñối với khu vực nhà vườn,
biệt thự, chiều cao xây dựng tối ña 2 tầng.
- Chỉ giới xây dựng: thực hiện theo Mục I, nêu trên.
2. Khu nhà ở phân lô, khu tái ñịnh cư:
- Mật ñộ xây dựng thuần (net-to): ≤75%.
- Chiều cao xây dựng tối ña: 3 tầng.
- Diện tích lô ñất quy hoạch phân lô mới: ≥100 m2.
3. ðối với khu vực công cộng, dịch vụ, thương mại: Thực hiện theo
quy chuẩn Quy hoạch xây dựng
Hạ tầng 1. San nền: Cao ñộ thiết kế san nền phù hợp quy hoạch ñược duyệt.
kỹ thuật 2. Chỉ giới ñường ñỏ: theo Quyết ñịnh phê duyệt Quy hoạch.
3. Cấp ñiện, cấp nước, thoát nước, chất thải rắn, nghĩa trang: Quản lý
thống nhất trên toàn ñịa bàn thành phố Huế theo Quy chế ñã phê duyệt.

CÔNG BÁO/Số 39/Ngày 26-7-2021

ðược
phép,
khuyến
khích

- Phát triển các khu chức năng gắn với không gian cây xanh, mặt
nước, liên kết với khu vực làng truyền thống; bảo vệ hệ thống sông
ngòi, hành lang xanh dọc theo hệ thống mặt nước.
- Phát triển phong cách kiến trúc truyền thống.
- Tạo lập công trình mang tính biểu tượng văn hóa, mở rộng và phát
triển cơ sở hạ tầng du lịch, hình thành các khu nghỉ dưỡng, dịch vụ
thương mại ñặc trưng.

Hạn chế - Tăng chiều cao, tăng mật ñộ xây dựng.
- San ủi ñất làm biến dạng nền ñịa hình và cốt cao ñộ tự nhiên.
Không
cho
phép

- Xây dựng công trình làm ảnh hưởng ñến cảnh quan, tầm nhìn chủ ñạo
của các khu vực di sản, trục cảnh quan ñược bảo tồn.
- Thoát nước thải, xả rác trực tiếp ra môi trường.
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Phụ lục VII: Khu vực Phú Mậu (E1)
(Bổ sung Mục 7a (khu vực ngoài ñô thị), Bổ sung ðiều 47b Quy chế quản lý quy hoạch kiến
trúc ñô thị thành phố Huế)

1. Thực hiện theo các Quyết ñịnh quy hoạch:
- Quyết ñịnh số 7307/Qð-UBND ngày 30/12/2011 của UBND huyện Phú Vang
về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phú Mậu, huyện Phú Vang,
tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Quyết ñịnh số 596/Qð-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt ñồ án Quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương.
2. Quy ñịnh cụ thể:
Hạng mục
Vị trí,
ranh
giới

Quy ñịnh quản lý
Phạm vi thuộc xã Phú Mậu, cụ thể:
- Phía ðông giáp xã Phú Dương và
phường Phú Thượng
- Phía Tây giáp xã Hương Phong và
phường Hương Vinh;
- Phía Nam giáp phường Phú Hậu với
ranh giới là sông Hương
- Phía bắc giáp xã Phú Thanh.

Quy mô - Quy mô ñất ñai: diện tích 7,17 km²,
- Quy mô dân số năm 2020 là 10.551 người, mật ñộ dân số ñạt 1.472
người/km².
- ðảm bảo về cơ sở hạ tầng ñô thị thông qua việc bảo tồn, gìn giữ
Tính
không gian xanh xung quanh bờ sông ñể tạo không gian xanh cho mọi
chất,
người dân và bảo vệ môi trường ñể giữ gìn môi trường xung quanh
chức
sông Hương
năng
- Xây dựng khu vực Phú Mậu hướng ñến phát triển Du lịch, dịch vụ
gắn với trải nghiệm văn hóa; Là khu vực hỗ trợ phát triển các loại hình
dịch vụ gắn với khai thác kinh tế dọc sông Hương. Khai thác phát triển
kinh tế nông nghiệp hướng ñến nông nghiệp công nghệ cao, nông
nghiệp sạch.
Các chỉ I. Quy ñịnh chung:
tiêu quy 1. Mật ñộ xây dựng gộp: ≤25%.
hoạch, 2. Chiều cao xây dựng: trung bình 3 tầng, tối ña 5 tầng.
kiến trúc II. Quy ñịnh cụ thể:
1. ðối với các khu vực ñã có Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết,
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quy hoạch nông thôn mới và quy ñịnh quản lý xây dựng ñã ñược phê
duyệt: Thực hiện theo quy hoạch và quy ñịnh quản lý xây dựng ñã
ñược phê duyệt.
2. ðối với các khu vực chưa có quy hoạch:
a) ðối với công trình nhà ở:
MðXD Tỷ lệ cây
Tầng cao
Hệ số sử
TT Loại công trình tối ña
xanh tối
/Chiều cao dụng ñất
(%)
thiểu (%) tối ña (m)
tối ña
1 Nhà ở xây mới
70
25-30
1-3 (14)
2.1
2 Nhà ở cải tạo
70
25-30
1-3 (14)
2.1
Chỉ giới xây dựng ñối với nhà ở riêng lẻ trên từng tuyến ñường.
TT
Loại ñường
CGXD (m)
1 Tuyến ñường ven sông, Kênh, rạch, ao, hồ,...
10
2 ðường Quốc lộ, tỉnh lộ, ñường có lộ giới ≥ 30m
10
3 ðường ≥ 19m5
10
4 ðường từ 11m5 ñến <19m5
6
5 ðường ≤ 11m5
3
6 Riêng các tuyến ñường ≤5m
b) ðối với khu vực công cộng, dịch vụ, thương mại: Thực hiện theo
quy chuẩn Quy hoạch xây dựng
Hạ tầng 1. San nền: Cao ñộ thiết kế san nền phù hợp quy hoạch ñược phê duyệt
kỹ thuật 2. Chỉ giới ñường ñỏ: theo Quyết ñịnh phê duyệt Quy hoạch.
3. Cấp ñiện, cấp nước, thoát nước, chất thải rắn, nghĩa trang: Quản lý
thống nhất trên toàn ñịa bàn thành phố Huế theo Quy chế ñã phê duyệt.
- Tạo lập không gian phát triển kinh tế gắn với sông Hương, du lịch
ðược
phép, văn hóa, du lịch dịch vụ xanh và hình thành các khu ở mật ñộ thấp.
khuyến - Khuyến khích xây dựng các công trình có chức năng phát huy giá trị
khích cảnh quan, như công viên cây xanh cảnh quan, với mật ñộ xây dựng
thấp ≤10%, tầng cao không quá 2 tầng.
Không Xả trực tiếp nước thải chưa xử lý ra các sông, hồ, kênh.
ñược
phép
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Phụ lục VIII: Khu vực Phú Thanh (E2)
(Bổ sung ðiều 47c Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc ñô thị thành phố Huế)

1. Thực hiện theo các quy hoạch:
- Quyết ñịnh số 596/Qð-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt ñồ án Quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương.
- Quyết ñịnh số 7032/Qð-UBND ngày 19/12/2011 của UBND huyện Phú Vang
về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phú Thanh, huyện Phú Vang,
tỉnh Thừa Thiên Huế;
2. Quy ñịnh cụ thể:
Hạng mục
Vị trí,
ranh
giới

Quy ñịnh quản lý
Phạm vi thuộc xã Phú Mậu, cụ thể:
- Phía ñông giáp phường Thuận An
- Phía Tây và phía Bắc giáp xã Hương
Phong và sông Hương
- Phía Nam giáp xã Phú Dương và
xã Phú Mậu.

Quy mô - Quy mô ñất ñai: diện tích 7,66 km²;
- Quy mô dân số năm 2020 là 4.016 người, mật ñộ dân số ñạt 524
người/km².
- Là khu vực khai thác thế mạnh dịch vụ du lịch, nằm trên tuyến du
Tính
lịch Sông Hương ñi biển Thuận An và ñầm phá Tam Giang kết hợp
chất,
khai thác dịch vụ du lịch sinh thái vùng ñầm phá gắn với ñặc trưng của
chức
vùng sông nước Tam Giang.
năng
- Là khu vực ñẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông kết nối với các
trung tâm ñô thị như Thuận An và khu vực An Vân Dương.
Các chỉ I. Quy ñịnh chung:
tiêu quy 1. Mật ñộ xây dựng gộp: ≤ 25%.
hoạch, 2. Chiều cao xây dựng: trung bình 3 tầng, tối ña 5 tầng.
II. Quy ñịnh cụ thể:
kiến
1. ðối với các khu vực ñã có Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết,
trúc
quy hoạch nông thôn mới và quy ñịnh quản lý xây dựng ñã ñược phê
duyệt: Thực hiện theo quy hoạch và quy ñịnh quản lý xây dựng ñã
ñược phê duyệt.
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2. ðối với các khu vực chưa có quy hoạch:
a) ðối với công trình nhà ở:
MðXD Tỷ lệ cây
Tầng cao
Hệ số sử
TT Loại công trình tối ña
xanh tối
/Chiều cao dụng ñất
(%)
thiểu (%) tối ña (m)
tối ña
1 Nhà ở xây mới
70
25-30
1-3 (14)
2.1
2 Nhà ở cải tạo
70
25-30
1-3 (14)
2.1
Chỉ giới xây dựng ñối với nhà ở riêng lẻ trên từng tuyến ñường.
TT
Loại ñường
CGXD (m)
1 Tuyến ñường ven sông, Kênh, rạch, ao, hồ,...
10
2 ðường Quốc lộ, tỉnh lộ, ñường có lộ giới ≥ 30m
10
3 ðường ≥ 19m5
10
4 ðường từ 11m5 ñến <19m5
6
5 ðường ≤ 11m5
3
6 Riêng các tuyến ñường ≤5m
b) ðối với khu vực công cộng, dịch vụ, thương mại: Thực hiện theo
quy chuẩn Quy hoạch xây dựng
Hạ tầng 1. San nền: Cao ñộ thiết kế san nền phù hợp với quy hoạch ñược phê
kỹ thuật duyệt
2. Chỉ giới ñường ñỏ: theo Quyết ñịnh phê duyệt Quy hoạch.
3. Cấp ñiện, cấp nước, thoát nước, chất thải rắn, nghĩa trang: Quản lý
thống nhất trên toàn ñịa bàn thành phố Huế theo Quy chế ñã phê duyệt.
- Tạo lập không gian phát triển kinh tế gắn với sông Hương, phát triển,
ðược
phép, du lịch văn hóa, du lịch dịch vụ xanh và hình thành các khu ở mật ñộ
khuyến thấp.
khích - Khuyến khích xây dựng các công trình có chức năng phát huy giá trị
cảnh quan, như công viên cây xanh cảnh quan, với mật ñộ xây dựng
thấp ≤10%, tầng cao không quá 2 tầng.
Không Xả trực tiếp nước thải chưa xử lý ra các sông, hồ, kênh.
ñược
phép
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Phụ lục IX: Khu vực Phú Dương (E3)
(Bổ sung ðiều 47d Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc ñô thị thành phố Huế)

1. Thực hiện theo quy hoạch:
Quyết ñịnh số 7314/Qð-UBND ngày 31/12/2011 của UBND huyện Phú Vang
về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phú Dương, huyện Phú Vang,
tỉnh Thừa Thiên Huế;
2. Quy ñịnh cụ thể:
Hạng
mục
Vị trí,
ranh
giới

Quy ñịnh quản lý
Phạm vi thuộc xã Phú Dương, cụ thể:
- Phía ðông giáp huyện Phú Vang
- Phía Tây giáp xã Phú Mậu
- Phía Nam giáp phường Phú Thượng
- Phía Bắc giáp các xã Phú Mậu, Phú
Thanh và phường Thuận An.

Quy mô - Quy mô ñất ñai: diện tích 5,85 km²;
- Quy mô dân số năm 2020 là 10.981 người, mật ñộ dân số ñạt 1.877
người/km².
Tính
chất,
chức
năng

- Là khu vực dự trữ và phát triển các khu ở kết hợp các ñiểm dân cư
nông thôn theo hướng hiện ñại và phát huy giá trị truyền thống, ñáp
ứng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ khu dân cư.
- Là khu vực khai thác thế mạnh dịch vụ du lịch, phát triển kinh tế
nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, phát triển bền vững.

Các chỉ
tiêu quy
hoạch,
kiến
trúc

I. Quy ñịnh chung:
1. Mật ñộ xây dựng gộp: ≤ 25%.
2. Chiều cao xây dựng: trung bình 3 tầng, tối ña 5 tầng.
II. Quy ñịnh cụ thể:
1. ðối với các khu vực ñã có Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết,
quy hoạch nông thôn mới và quy ñịnh quản lý xây dựng ñã ñược phê
duyệt: Thực hiện theo quy hoạch và quy ñịnh quản lý xây dựng ñã
ñược phê duyệt.
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2. ðối với các khu vực chưa có quy hoạch:
a) ðối với công trình nhà ở:
TT Loại công trình

MðXD
tối ña
(%)

Tỷ lệ cây
xanh tối
thiểu (%)

Tầng cao
/Chiều cao
tối ña (m)

Hệ số sử
dụng ñất
tối ña

1 Nhà ở xây mới

70

25-30

1-3 (14)

2.1

2 Nhà ở cải tạo

70

25-30

1-3 (14)

2.1

Chỉ giới xây dựng ñối với nhà ở riêng lẻ trên từng tuyến ñường.
TT

Loại ñường

CGXD (m)

1

Tuyến ñường ven sông, Kênh, rạch, ao, hồ,...

10

2

ðường Quốc lộ, tỉnh lộ, ñường có lộ giới ≥ 30m

10

3

ðường ≥ 19m5

10

4

ðường từ 11m5 ñến <19m5

6

5

ðường ≤ 11m5

3

6

Riêng các tuyến ñường ≤5m

-

b) ðối với khu vực công cộng, dịch vụ, thương mại: Thực hiện theo
quy chuẩn Quy hoạch xây dựng
Hạ tầng 1. San nền: Cao ñộ thiết kế san nền phù hợp với quy hoạch phê duyệt.
kỹ thuật 2. Chỉ giới ñường ñỏ: theo Quyết ñịnh phê duyệt Quy hoạch.
3. Cấp ñiện, cấp nước, thoát nước, chất thải rắn, nghĩa trang: Quản lý
thống nhất trên toàn ñịa bàn thành phố Huế theo Quy chế ñã phê duyệt.
ðược
phép,
khuyến
khích

- Tạo lập không gian phát triển kinh tế gắn với sông Hương, phát triển,
du lịch văn hóa, du lịch dịch vụ xanh và hình thành các khu ở mật ñộ
thấp.
- Khuyến khích xây dựng các công trình có chức năng phát huy giá trị
cảnh quan, như công viên cây xanh cảnh quan, với mật ñộ xây dựng
thấp ≤10%, tầng cao không quá 2 tầng.

Không
ñược
phép

Xả trực tiếp nước thải chưa xử lý ra các sông, hồ, kênh.
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Phụ lục X: Khu vực Hương Phong (E4)
(Bổ sung ðiều 47e Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc ñô thị thành phố Huế)

1. Thực hiện theo Quyết ñịnh quy hoạch:
Quyết ñịnh số 624/Qð-UBND ngày 25/6/2019 của UBND thị xã Hương Trà về
việc phê duyệt ñiều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu trung tâm Xã trong ñồ án
quy hoạch Nông thôn mới xã Hương Phong, thị xã Hương Trà ñến năm 2020.
2. Quy ñịnh cụ thể:
Hạng
mục
Vị trí,
ranh
giới

Quy ñịnh quản lý
Phạm vi xã Hương Phong, cụ thể:
- Phía ðông giáp phường Thuận An và
xã Phú Thanh với ranh giới là sông
Hương và phá Tam Giang
- Phía Tây giáp xã Quảng Thành
(huyện Quảng ðiền).
- Phía Nam giáp xã Phú Mậu và
phường Hương Vinh.
- Phía Bắc giáp xã Hải Dương với
ranh giới là phá Tam Giang.

Quy mô - Quy mô ñất ñai: diện tích 15,84 km²;
- Quy mô dân số năm 2020 là 12.569 người, mật ñộ dân số ñạt
793 người/km².
- Là khu vực hỗ trợ phát triển các loại hình dịch vụ gắn với khai thác
Tính
kinh tế ñầm phá ven biển; bảo tồn rừng ngập mặn kết hợp phát triển
chất,
dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch cộng ñồng khu vực Rú Chá - Cồn Tè.
chức
năng
- Là khu ở gắn với kinh tế nông nghiệp hướng ñến nông nghiệp công
nghệ cao, nông nghiệp sạch và dịch vụ du lịch nhà vườn ñể ñón tiếp
khách du lịch vùng ñầm phá ven biển.
Các chỉ
tiêu quy
hoạch,
kiến
trúc

I. Quy ñịnh chung:
TT Loại công trình

MðXD
tối ña
(%)

Tỷ lệ cây
xanh tối
thiểu (%)

Tầng cao
/Chiều cao
tối ña (m)

Hệ số sử
dụng ñất
tối ña

1

Công trình công
cộng

45

20

3(14)

1.35

2

Công trình
DVTM

30

20

3(15)

0.3

CÔNG BÁO/Số 39/Ngày 26-7-2021

3

47

Công trình nhà ở
Nhà ở xây mới

70

25-30

1-3(14)

2.1

Nhà ở cải tạo
70
25-30
1-3(14)
2.1
II. Quy ñịnh cụ thể:
1. ðối với các khu vực ñã có Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi
tiết, quy hoạch nông thôn mới và quy ñịnh quản lý xây dựng ñã ñược
phê duyệt: Thực hiện theo quy hoạch và quy ñịnh quản lý xây dựng
ñã ñược phê duyệt.
2. ðối với các khu vực chưa có quy hoạch: Thực hiện theo quy ñịnh
tại Mục I;
a) ðối với công trình nhà ở:
Chỉ giới xây dựng ñối với nhà ở riêng lẻ trên từng tuyến ñường.
TT

Loại ñường

CGXD (m)

1

Tuyến ñường ven sông, Kênh, rạch, ao, hồ,...

10

2

ðường Quốc lộ, tỉnh lộ, ñường có lộ giới ≥ 30m

10

3

ðường ≥ 19m5

10

4

ðường từ 11m5 ñến <19m5

6

5

ðường ≤ 11m5

3

6

Riêng các tuyến ñường ≤5m

-

b) ðối với khu vực công cộng, dịch vụ, thương mại: Thực hiện theo
quy chuẩn Quy hoạch xây dựng
Hạ tầng 1. San nền: Cao ñộ thiết kế san nền phù hợp quy hoạch ñược phê duyệt
kỹ thuật 2. Chỉ giới ñường ñỏ: theo Quyết ñịnh phê duyệt Quy hoạch.
3. Cấp ñiện, cấp nước, thoát nước, chất thải rắn, nghĩa trang: Quản lý
thống nhất trên toàn ñịa bàn thành phố Huế theo Quy chế ñã phê duyệt.
- Tạo lập không gian phát triển kinh tế ñầm phá, du lịch dịch vụ xanh
ðược
phép, và hình thành các khu ở mật ñộ thấp. Gìn giữ, bảo vệ và khai thác có
khuyến hiệu quả dải ñất và rừng ngập mặn dọc theo ñầm phá Tam Giang.
khích - Khuyến khích xây dựng các công trình có chức năng phát huy giá trị
cảnh quan, như công viên cây xanh cảnh quan, với mật ñộ xây dựng
thấp ≤10%, tầng cao không quá 2 tầng.
Không Xả trực tiếp nước thải chưa xử lý ra các sông, hồ, kênh.
ñược
phép
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Phụ lục XI: Khu vực Hải Dương (E5)
(Bổ sung ðiều 47g Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc ñô thị thành phố Huế)

1. Thực hiện theo các Quyết ñịnh:
- Quyết ñịnh số 1249/Qð-UBND ngày 31/10/2012 của UBND thị xã Hương Trà
về việc phê duyệt Quy hoạch Nông thôn mới xã Hải Dương, thị xã Hương Trà ñến
năm 2020.
- Quyết ñịnh số 1263/Qð-UBND ngày 13/12/2018 của UBND thị xã Hương Trà
về việc phê duyệt ñiều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hải Dương,
thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020.
2. Quy ñịnh cụ thể:
Hạng
mục

Quy ñịnh quản lý

Phạm vi thuộc xã Hải Dương, cụ thể:
Vị trí,
ranh giới - Phía ðông giáp phường Thuận An;
- Phía Tây giáp xã Quảng Ngạn
(huyện Quảng ðiền)
- Phía Nam giáp xã Hương Phong.
- Phía Bắc giáp Biển ðông.

Quy mô
Tính
chất,
chức
năng

Các chỉ
tiêu quy
hoạch,
kiến
trúc

- Quy mô ñất ñai: diện tích 10,17 km²,
- Quy mô dân số năm 2020 là 6.963 người, mật ñộ dân số 685 ng/km².
- Là Khu vực hỗ trợ phát triển các loại hình dịch vụ gắn với khai thác
kinh tế ñầm phá ven biển như: Xây dựng khu nghỉ mát, bãi tắm tại khu
vực bờ biển và các khách sạn nghỉ mát, các khu Resort: Tận dụng lợi
thế ñịa hình cao, thông thoáng tạo tầm nhìn xa ñể xây dựng biệt thự,
nhà nghỉ dưỡng, bungalow.
- Tăng cường ñầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối với
các khu vực lân cận.
I. Quy ñịnh chung:
TT Loại công trình

1

Công trình công
cộng

MðXD
tối ña
(%)

Tỷ lệ cây
xanh tối
thiểu (%)

Tầng cao
/Chiều cao
tối ña (m)

Hệ số sử
dụng ñất
tối ña

45

20

3(14)

1.35
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2

Công trình
DVTM

3

Công trình nhà ở

49

30

20

3(15)

0.3

Nhà ở xây mới

70

25-30

1-3(14)

2.1

Nhà ở cải tạo

70

25-30

1-3(14)

2.1

II. Quy ñịnh cụ thể:
1. ðối với các khu vực ñã có Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi
tiết, quy hoạch nông thôn mới và quy ñịnh quản lý xây dựng ñã ñược
phê duyệt: Thực hiện theo quy hoạch và quy ñịnh quản lý xây dựng
ñã ñược phê duyệt.
2. ðối với các khu vực chưa có quy hoạch: Thực hiện theo quy ñịnh
tại Mục I;
b) ðối với công trình nhà ở:
Chỉ giới xây dựng ñối với nhà ở riêng lẻ trên từng tuyến ñường.
TT
1
2
3
4
5
6

Loại ñường
Tuyến ñường ven sông, Kênh, rạch, ao, hồ,...
ðường Quốc lộ, tỉnh lộ, ñường có lộ giới ≥ 30m
ðường ≥ 19m5
ðường từ 11m5 ñến <19m5
ðường ≤ 11m5
Riêng các tuyến ñường ≤5m

CGXD (m)
10
10
10
6
3
-

b) ðối với khu vực công cộng, dịch vụ, thương mại: Thực hiện theo
quy chuẩn Quy hoạch xây dựng.
Hạ tầng 1. San nền: Cao ñộ thiết kế san nền phù hợp quy hoạch ñược duyệt.
kỹ thuật 2. Chỉ giới ñường ñỏ: theo Quyết ñịnh phê duyệt Quy hoạch.
3. Cấp ñiện, cấp nước, thoát nước, chất thải rắn, nghĩa trang: Quản lý
thống nhất trên toàn ñịa bàn thành phố Huế theo Quy chế ñã phê duyệt.
Tạo lập không gian xanh, khu ở mật ñộ thấp. Tạo trục cây xanh, các
ðược
công trình có giá trị thẩm mỹ cao tại khu vực cửa ngõ biển.
phép,
khuyến Khuyến khích xây dựng các công trình có chức năng phát huy giá trị
khích
cảnh quan, như công viên cây xanh cảnh quan, với mật ñộ xây dựng
thấp ≤10%, tầng cao không quá 2 tầng.
Xả trực tiếp nước thải chưa xử lý ra các sông, hồ, kênh.
Không
ñược
phép
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Phụ lục XII: Khu vực Hương Thọ (E6)
(Bổ sung ðiều 47h Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc ñô thị thành phố Huế)

1. Thực hiện theo các Quyết ñịnh:
- Quyết ñịnh số 621/Qð-UBND ngày 12/5/2021 của UBND thị xã Hương Trà
về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu chức năng Viện Công nghệ
sinh học, ðại học Huế tại xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Quyết ñịnh số 1073/Qð-UBND ngày 25/9/2012 của UBND thị xã Hương Trà
về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà,
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020;
- Quyết ñịnh số 622/Qð-UBND ngày 25/6/2019 của UBND thị xã Hương Trà
về việc phê duyệt ñiều chỉnh cục bộ Quy hoạch Nông thôn mới xã Hương Thọ, thị xã
Hương Trà ñến năm 2020.
2. Quy ñịnh cụ thể:
Hạng
mục

Quy ñịnh quản lý

Phạm vi thuộc xã
Vị trí,
ranh giới Hương Thọ, cụ thể:
- Phía ðông giáp
xã Thủy Bằng
- Phía Tây giáp xã Bình
Thành (thị xã Hương Trà)
- Phía Nam giáp xã
Dương
Hòa
(thị
xã Hương Thủy)
- Phía Bắc giáp
phường Hương Hồ.

Quy mô

- Quy mô ñất ñai: diện tích 47,16 km²,
- Quy mô dân số năm 2020 là 5.530 người, mật ñộ dân số ñạt 117 người/km².

Tính chất, - Khu dân cư thuộc phía Tây Nam thành phố Huế, là khu vực hiện hữu
chức năng cải tạo chỉnh trang, khai thác phát triển một phần thành khu nhà ở mới.
- Bảo tồn các công trình di tích, văn hóa - kiến trúc truyền thống.
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TT
1

Các chỉ
tiêu quy
hoạch,
kiến trúc

TÊN CÔNG TRÌNH
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LOẠI HÌNH

Lăng Minh Mạng

VỊ TRÍ
Xã Hương Thọ

Kiến trúc nghệ
thuật - Di sản
văn hóa thế giới Xã Hương Thọ

2

Lăng Gia Long

3

Lăng của các Chúa Nguyễn

Kiến trúc
nghệ thuật

4

ðiện Hòn Chén

Tôn giáo, tín Xã Hương Thọ
ngưỡng

Xã Hương Thọ

I. Quy ñịnh chung:
TT

Loại công trình

MðXD Mật ñộ Tầng cao tối
tối ña cây xanh ña/Chiều cao
tối thiểu
(m)
(%)
(%)

Hệ số
sử dụng
ñất tối
ña

1

Công trình
công cộng

45

20

3(14)

1.35

2

Công trình
DVTM

30

20

3(15)

0.3

3

Công trình nhà ở
Nhà ở xây mới

70

25-30

1-3(14)

2.1

Nhà ở cải tạo

70

25-30

1-3(14)

2.1

II. Quy ñịnh cụ thể:
1. ðối với các khu vực ñã có Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi
tiết và quy ñịnh quản lý xây dựng ñã ñược phê duyệt: Thực hiện theo
quy hoạch và quy ñịnh quản lý xây dựng ñã ñược phê duyệt.
2. ðối với các khu vực chưa có quy hoạch: Thực hiện theo quy
ñịnh tại Mục I:
a) Chỉ giới xây dựng (ñộ lùi xây dựng so với chỉ giới ñường ñỏ, so
với mép ngoài công trình hạ tầng ngầm, hành ang an toàn lưới ñiện):
- Trục Quốc lộ 49A, Tỉnh lộ 12B:
+ Nhà ở lùi ≥6m;
+ Công trình công cộng 10m;
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- ðường trục xã, liên thôn, trục thôn (từ 11,5m ñến <19,5m):
+ Nhà ở lùi ≥3m;
+ Công trình công cộng ≥6m;
- ðường xóm, ñường nội bộ thôn (khu vực), các ngõ, ngách (có lộ
giới ≤11m5):
+ Nhà ở lùi ≥3m;
+ Công trình công cộng ≥6m;
- Các ngõ, xóm chỉnh trang ≤6m: ðộ lùi xây dựng ≥2,4m.
b) Tầng cao: tầng cao trung bình <16m (1-3 tầng)
c) Mật ñộ xây dựng:
+ Công trình cơ quan và công cộng: ≤50%
+ ðối với các công trình nhà ở: ≤60%.
Hạ tầng 1. San nền: Cao ñộ thiết kế san nền phù hợp với quy hoạch ñược phê
kỹ thuật duyệt
2. Chỉ giới ñường ñỏ: theo Quyết ñịnh phê duyệt Quy hoạch.
3. Cấp ñiện, cấp nước, thoát nước, chất thải rắn, nghĩa trang: Quản lý
thống nhất trên toàn ñịa bàn thành phố Huế theo Quy chế ñã phê duyệt.
ðược
phép,
khuyến
khích

Tạo lập không gian xanh, khu ở mật ñộ thấp. Khuyến khích xây dựng
các công trình có chức năng phát huy giá trị cảnh quan, như công viên
cây xanh cảnh quan, với mật ñộ xây dựng thấp ≤10%, tầng cao không
quá 2 tầng.

Không
ñược
phép

Xả trực tiếp nước thải chưa xử lý ra các sông, hồ, kênh.
Nghiêm cấm các hoạt ñộng làm thay ñổi ñịa hình, cảnh quan tự nhiên
như: san lấp, trồng và chặt phá cây xanh, xây dựng lắp ñặt công trình,
kinh doanh trái phép trong khu vực.
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Phụ lục XIII: Khu vực Thủy Bằng (E7)
(Bổ sung ðiều 47i Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc ñô thị thành phố Huế)

1. Thực hiện theo các Quyết ñịnh:
- Căn cứ Quyết ñịnh số 2797/Qð-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2011 của
UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt ñề án xây dựng nông thôn mới xã
Thủy Bằng;
- Căn cứ Quyết ñịnh số 2816/Qð-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của
UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã
Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy ñến năm 2020;
- Căn cứ Quyết ñịnh số 2288/Qð-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của
UBND thị xã Hương Thủy về việc ban hành Quy ñịnh quản lý Quy hoạch xây dựng
nông thôn mới xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy ñến năm 2020;
- Căn cứ Quyết ñịnh số 2199A/Qð-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của
UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/2000)
Trung tâm xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Quyết ñịnh số 8389/Qð-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của
UBND thị xã Hương Thủy về việc ban hành Quy ñịnh quản lý theo Quy hoạch chi tiết
(tỷ lệ 1/2000) Trung tâm xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;
2. Quy ñịnh cụ thể:
Hạng
mục
Phạm vi thuộc xã Thủy
Vị trí,
ranh giới Bằng, cụ thể:
- Phía ðông giáp xã
Thủy
Phương
(thị
xã Hương Thủy)
- Phía Tây giáp
phường Hương Hồ và
xã Hương Thọ;
- Phía Nam giáp xã
Hương Thọ và Dương
Hòa (Hương Thủy)
- Phía Bắc giáp các
phường An Tây, Thủy
Xuân và Thủy Biều.

Quy ñịnh quản lý
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Quy mô

- Quy mô ñất ñai: diện tích 22,77 km²;
- Quy mô dân số năm 2020 là 9.179 người, mật ñộ dân số ñạt 403
người/km².

Tính
chất,
chức
năng

- Khu dân cư thuộc phía Nam thành phố Huế, là khu vực dân cư mật
ñộ thấp, ñảm bảo giữ gìn cảnh quan môi trường;
- Là khu vực khai thác phát triển các loại hình dịch vụ du lịch sinh thái
gắn với công tác bảo tồn gìn giữ các khu vực di sản.

Các chỉ
I. Quy ñịnh cụ thể:
tiêu quy 1. ðối với các khu vực ñã có Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết,
hoạch,
dự án HTKT khu dân cư và quy ñịnh quản lý xây dựng ñã ñược phê
kiến trúc duyệt: Thực hiện theo quy hoạch và quy ñịnh quản lý xây dựng ñã
ñược phê duyệt. Cụ thể:
a) Khu vực trung tâm xã Thủy Bằng (ñược xác ñịnh theo Quyết ñịnh số
2199A/Qð-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của UBND thị xã
Hương Thủy về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/2000) Trung
tâm xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế):
- ðất cơ quan hành chính (Trụ sở HðND-UBND xã, Nhà văn hóa) và
ðất công trình công cộng (Trạm y tế, trường mầm non, trường
THPT), ðất TMDV: Mật ñộ xây dựng ≤40%, Tầng cao ≤3 tầng;
- ðất ở (ñất ở chỉnh trang và ñất ở mới): Mật ñộ xây dựng ≤60%,
Tầng cao ≤3 tầng;
- ðất du lịch: Mật ñộ xây dựng ≤25%, Tầng cao ≤3 tầng;
2. ðối với các khu vực chưa có quy hoạch, dự án: Thực hiện theo quy
ñịnh tại Mục I:
a) ðối với các công trình dọc Tỉnh lộ 13 – trục du lịch:
- Tầng cao trung bình <16m (2-4 tầng)
- Mật ñộ xây dựng:
+ Công trình cơ quan và công cộng: ≤40%
+ ðối với các công trình nhà ở: ≤65%
- Khoảng lùi:
+ Công trình cơ quan và công cộng: tối thiểu 10m
+ ðối với các công trình nhà ở: tối thiểu 4m.
b) ðối với các công trình dọc Quốc lộ 49 (lộ giới 26m):
- Tầng cao: tầng cao trung bình <16m (2-4 tầng)
- Mật ñộ xây dựng:
+ Công trình cơ quan và công cộng: ≤60%
+ ðối với các công trình nhà ở: ≤75%
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- Khoảng lùi:
+ Công trình cơ quan và công cộng: tối thiểu 6m
+ ðối với các công trình nhà ở: tối thiểu 4m.
c) ðối với các công trình dọc Trục ñường 559 (lộ giới 19,5m):
- Tầng cao:tầng cao trung bình <16m (2-4 tầng)
- Mật ñộ xây dựng:
+ Công trình cơ quan và công cộng: ≤50%
+ ðối với các công trình nhà ở: ≤75%
- Khoảng lùi:
+ Công trình cơ quan và công cộng: tối thiểu 10m
+ ðối với các công trình nhà ở: tối thiểu 4m.
d) ðối với các công trình dọc tuyến ñường liên thôn (lộ giới 19,5m):
- Tầng cao:tầng cao trung bình <16m (1-3 tầng)
- Mật ñộ xây dựng:
+ Công trình cơ quan và công cộng: ≤50%
+ ðối với các công trình nhà ở: ≤60%
- Khoảng lùi:
+ Công trình cơ quan và công cộng: tối thiểu 6m
+ ðối với các công trình nhà ở: tối thiểu 4m.
e) ðối với các công trình trong khu ở dân cư hiện trạng:
Chỉ giới xây dựng ñối với nhà ở riêng lẻ trên từng tuyến ñường.
CGXD
MðXD
(m)
(%)
1 ðường từ 11,5m ñến <19,5m
6
60%
2 ðường ≤11,5m
3
60%
3 Riêng các tuyến ñường ≤5m
60%
- Nhà ở xây dựng mới: Tầng cao trung bình: 03 tầng, nhà có sân
vườn. Hình thức kiến trúc nhà vườn kết hợp cây xanh, mái dốc, kết
hợp bản sắc dân tộc. Chỉ tiêu diện tích các lô ñất xây dựng nhà ở liền
kế và nhà ở riêng lẻ (nhà vuờn, biệt thự,…) phải ñảm mật ñộ theo quy
ñịnh sau:
TT

Loại ñường

Diện tích lô ñất (m2/căn nhà)
Mật ñộ xây dựng tối ña (%)

≤50
100

75
90

f) ðối với công trình dịch vụ, du lịch:
- Mật ñộ xây dựng: ≤ 25%
- Tầng cao tối ña: 3 tầng.

100
80

200
70

300
60

500
50

≥1.000
40
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Hạ tầng 1. San nền: Cao ñộ thiết kế san nền phù hợp với ñịa hình.
kỹ thuật 2. Chỉ giới ñường ñỏ: theo Quyết ñịnh phê duyệt Quy hoạch.
3. Thoát nước: Tổ chức hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng.
4. Cấp ñiện, chất thải rắn, nghĩa trang: Quản lý thống nhất trên toàn ñịa
bàn thành phố Huế theo Quy chế ñã phê duyệt.
ðược
phép,
khuyến
khích

- Tạo lập không gian xanh, khu ở mật ñộ thấp.
- Khuyến khích xây dựng các công trình có chức năng phát huy giá trị
cảnh quan, như công viên cây xanh cảnh quan, với mật ñộ xây dựng
thấp ≤10%, tầng cao không quá 2 tầng.

Không
ñược
phép

Xả trực tiếp nước thải chưa xử lý ra các sông, hồ, kênh.
Nghiêm cấm các hoạt ñộng làm thay ñổi ñịa hình, cảnh quan tự nhiên
như: san lấp, trồng và chặt phá cây xanh, xây dựng lắp ñặt công trình,
kinh doanh trái phép trong khu vực.
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Phụ lục XIV: MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC CÓ LIÊN QUAN
(Bổ sung một số ðiều của Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc ñô thị thành phố Huế)

1. Bổ sung, ñiều chỉnh ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
“1. Quy chế này quy ñịnh về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan trên
phạm vi toàn thành phố Huế mở rộng theo Nghị Quyết 1264/NQ-UBTVQH14 ngày
27/4/2021; quy ñịnh quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có hoạt
ñộng liên quan ñến không gian, kiến trúc, cảnh quan thành phố Huế”.
2. Bổ sung ðiều 4. Giải thích từ ngữ
“11: Khu vực ngoài ñô thị: là các khu vực hiện ñang ñược quản lý, phân cấp
theo ñơn vị hành chính cấp xã, với quy mô phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật
chưa ñạt các tiêu chí, ñiều kiện hình thành ñô thị (loại V)”.
3. ðiều chỉnh ðiều 5. Quy mô quản lý theo quy chế
“1. Quy mô ñất ñai: Phạm vi, ranh giới thành phố Huế mở rộng: 265,99 km².
2. Quy mô dân số thành phố Huế mở rộng: là 652.572 người”.
4. Bổ sung ðiều 6. Các khu vực và nội dung quản lý
"Các khu vực thuộc phạm vi mở rộng thành phố Huế, bao gồm:
B: Khu vực ñô thị mới và khu vực phát triển mới: Hương An (B4), Thuận An
(B5), Thủy Vân (B6), Phú Thượng (B7)
C: Khu vực bảo tồn: Hương Vinh (C4)
D: Khu vực cảnh quan trong ñô thị: Hương Hồ (D5)
E: Khu vực ngoài ñô thị: Phú Mậu (E1), Phú Thanh (E2), Phú Dương (E3),
Hương Phong (E4), Hải Dương (E5), Hương Thọ (E6), Thủy Bằng (E7)”.
5. Bổ sung ðiều 22. Danh mục các khu vực và phân ñịnh, giới hạn quản lý
“Bổ sung khu vực ñô thị mới và khu vực phát triển mới: Hương An, Thuận An,
Thủy Vân, Phú Thượng, có Danh mục các khu vực cụ thể:
B4: Khu vực Hương An;
B5: Khu vực Thuận An;
B6: Khu vực Thủy Vân;
B7: Khu vực Phú Thượng.”
6. Bổ sung Mục 7A. Khu vực ngoài ñô thị: các xã Phú Mậu, Phú Thanh,
Phú Dương, Hương Phong, Hải Dương, Hương Thọ, Thủy Bằng.
"Danh mục các khu vực cụ thể:
Khu E1: khu vực xã Phú Mậu;
Khu E2: khu vực xã Phú Thanh;
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Khu E3: khu vực xã Phú Dương;
Khu E4: khu vực xã Hương Phong;
Khu E5: khu vực xã Hải Dương;
Khu E6: khu vực xã Hương Thọ;
Khu E7: khu vực xã Thủy Bằng;"
7. Bổ sung ðiều 74. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước
“9. Ủy ban nhân dân cấp phường, xã:
Thực hiện quản lý, giám sát hoạt ñộng xây dựng (từ lập quy hoạch, ñiều chỉnh
quy hoạch, ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc ñến cấp phép quy hoạch,
cấp phép xây dựng, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt ñộng xây dựng) theo thẩm
quyền, quy ñịnh của pháp luật và Quy chế này”.
8. Sửa ñổi, bổ sung ðiều 81. Quy ñịnh về xử lý chuyển tiếp
"1. ðối với các khu vực thuộc phạm vi thành phố Huế ñã có Quy chế quản lý
quy hoạch, kiến trúc ñô thị ñược phê duyệt thì tiếp tục áp dụng các Quy chế ñó theo
nguyên tắc quy ñịnh tại ðiều 3 về nguyên tắc áp dụng của Quy chế này.
2. ðối với các khu vực thuộc 13 phường, xã mới sáp nhập vào phạm vi thành
phố Huế thực hiện theo Quy chế này.
3. Các quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc cấp dưới ñược lập sau thời ñiểm ban
hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung thành phố Huế cần nghiên cứu phù
hợp với nội dung của Quy chế này.
4. ðối với các khu vực khác, chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết,
ñược phê duyệt thực hiện theo quy ñịnh của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch ñô thị,
Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Việt Nam, các quy ñịnh pháp luật hiện hành và nội dung quy
chế này ñảm bảo phù hợp với ñịnh hướng Quy hoạch chung thành phố Huế”.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1768/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 7 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc ñiều ñộng và bổ nhiệm Phó Giám ñốc Trung tâm
Phục vụ Hành chính công tỉnh
CHỦ TỊCH 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 61/2018/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ
về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị ñịnh số 138/2020/Nð-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ
quy ñịnh về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông báo số 103-TB/BCS ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Ban Cán sự ðảng
Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận phiên họp Ban Cán sự ðảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. ðiều ñộng ông Phạm Quang Trí, Phó Trưởng phòng Phòng Khoa
giáo - Văn xã, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, ñến nhận công tác tại Trung tâm
Phục vụ Hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và bổ nhiệm
giữ chức vụ Phó Giám ñốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.
Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021 ñến ngày 31
tháng 7 năm 2026.
Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.
ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng
các cơ quan có liên quan và ông Phạm Quang Trí chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

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.

