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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: 45/2021/Qð-UBND               Thừa Thiên Huế, ngày  27 tháng 7 năm 2021 

 

QUYẾT ðỊNH 
Quy ñịnh số lượng cấp phó của người ñứng ñầu và tổ chức lại  

các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                    

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

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 158/2018/Nð-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 
quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 

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

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2015 
của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, cấp huyện; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Quy ñịnh số lượng cấp phó của người ñứng ñầu thuộc Sở Công Thương 
như sau: 

 “Sở Công Thương có Giám ñốc và các Phó Giám ñốc. Số lượng Phó Giám ñốc Sở do 
Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh”. 

ðiều 2. Tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương như sau: 
1. Hợp nhất Văn phòng và Thanh tra thành Thanh tra. 
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2. ðổi tên Phòng Quản lý thương mại thành Phòng Quản lý thương mại - Xuất 
nhập khẩu. 

3. Chuyển chức năng khuyến công từ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp vào Trung tâm Xúc tiến Thương mại. 

4. Sau khi tổ chức lại, Sở Công Thương có cơ cấu tổ chức các phòng và ñơn vị 
sự nghiệp công lập trực thuộc như sau: 

a) Phòng chuyên môn thuộc Sở, gồm: 
- Thanh tra; 
- Phòng Quản lý thương mại - Xuất nhập khẩu; 
- Phòng Quản lý năng lượng; 
- Phòng Quản lý công nghiệp; 
- Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường; 
b) ðơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: 
- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; 
- Trung tâm Xúc tiến Thương mại. 
Việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, bộ máy của các 

phòng chuyên môn, ñơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, 
cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương ñương; cấp trưởng, cấp phó 
ñơn vị trực thuộc sở thực hiện theo quy ñịnh hiện hành và phân cấp của Ủy ban 
nhân dân tỉnh. 

ðiều 3. Hiệu lực thi hành 
Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2021; thay thế 

Quyết ñịnh số 15/2020/Qð-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương. Bãi bỏ ñiểm a Khoản 1 
ðiều 3; Khoản 2, Khoản 3 ðiều 3 Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
59/2016/Qð-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

ðiều 4. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở 
Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và 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 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 55/NQ-HðND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về việc bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 

 

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị quyết số 157/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách năm 2021; 
Xét Tờ trình số 6151/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid; Báo cáo 
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất bổ sung kinh phí cho Sở Y tế với số tiền 21.910.760.000 ñồng 
(Hai mươi mốt tỷ, chín trăm mười triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn ñồng chẵn) từ 
nguồn sự nghiệp y tế ñể thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid - 19.  

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./. 
  
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 56/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường Tố Hữu nối dài  

ñi sân bay Phú Bài 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 

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

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Văn bản số 3737/BKHðT-KTðPLT ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư về việc kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch ñầu tư công trung 
hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021-2025 (lần 2); 

Căn cứ Nghị quyết số 174/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về chủ trương ñầu tư dự án ðường Tố Hữu nối dài ñi 
sân bay Phú Bài; 

Xét Tờ trình số 6070/TTr-UBND ngày 13 tháng 07 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh quyết ñịnh ñề nghị ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường Tố Hữu nối dài 
ñi sân bay Phú Bài; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận 
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường Tố Hữu nối dài 
ñi sân bay Phú Bài với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy mô phân kỳ ñầu tư giai ñoạn 1: 
ðể phù hợp với tổng mức ñầu tư 450.000 triệu ñồng, quy mô ñầu tư giai ñoạn 1: 

ðối với ñoạn tuyến có mặt cắt ngang 60m chỉ ñầu tư một nhánh, ñối với ñoạn tuyến 
có mặt cắt ngang 36m (từ Võ Trác ñến ñiểm cuối dự án ñường Quang Trung - giai 
ñoạn 1) ñầu tư hoàn thiện, ñoạn tuyến mặt cắt 36m (từ ñiểm ñầu dự án ñường Quang 
Trung - giai ñoạn 1 ñến QL1) giữ nguyên hiện trạng chưa ñầu tư giai ñoạn này. Quy 
mô ñầu tư giai ñoạn 1, cụ thể như sau: 

- Xây dựng tuyến ñầu tư phân kỳ giai ñoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 8,02km; ñiểm 
ñầu tại nút giao ñường Tố Hữu với ñường Võ Văn Kiệt (ñường Thủy Dương - Thuận An) 
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thuộc Khu ñô thị mới An Vân Dương. ðiểm cuối tại nút giao ñường Vân Dương (giao 
với ñiểm cuối dự án ñường Quang Trung giai ñoạn 1): 

- Quy mô mặt cắt ngang tuyến ñầu tư phân kỳ - giai ñoạn 1: 
 * ðoạn từ ñiểm ñầu dự án ñến trước nút giao với Võ Trác (ðường tỉnh 10A qua 

thị xã Hương Thủy) khoảng 210m: Chiều dài ñoạn tuyến khoảng 6,66 km: 
+ Xây dựng 01 phần ñường nhánh phải tuyến, tính từ mép ngoài hướng vào tim 

ñường như sau: 6,0 (lề ñất) +7,5 (mặt ñường) +1,5 (lề ñất)= 15,0m. 
+ Hạ tầng kỹ thuật: ðầu tư trồng cây xanh, hệ thống họng thu nước, ñiện chiếu 

sáng, an toàn giao thông. 
* ðoạn từ trước ñường Võ Trác (ðường tỉnh 10A) khoảng 210m ñến ñường 

Vân Dương (ñiểm cuối dự án ñường Quang Trung - giai ñoạn 1): Chiều dài ñoạn 
tuyến khoảng 1,36 km: 

+ Xây dựng mới ñoạn tuyến có mặt cắt 36m:  
Bnền = 5,0 + 10,5 + 5,0 + 10,5 + 5,0 = 36,0m. 
+ Hạ tầng kỹ thuật: ðầu tư xây dựng hè phố, dải phân cách, trồng cây xanh, hệ 

thống thoát nước, cấp nước và chữa cháy, ñiện chiếu sáng, an toàn giao thông. 
 - Kết cấu mặt ñường bê tông nhựa nóng cấp cao A1. Có mô ñuyn ñàn hồi yêu cầu 

Eyc ≥ 155Mpa,  giai ñoạn phân kỳ ñầu tư  Eyc ≥ 140Mpa. 
           - Công trình trên tuyến: Quy mô vĩnh cữu. Khổ cầu, cống bằng chiều rộng 
nền ñường. 

   - Xây dựng mới 01 cầu Lợi Nông với chiều dài toàn cầu khoảng 62,3m. Kết 
cấu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép DƯL.  

 - Xây dựng mới 01 cầu Vực với chiều dài toàn cầu khoảng 48,15m. Kết cấu 
bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép DƯL. 
 2. Phương án giải phóng mặt bằng:  

Giải phóng mặt bằng toàn bộ phạm vi dự án ñoạn từ ñầu tuyến (tại nút giao 
ñường Tố Hữu với ñường Thủy Dương – Thuận An) ñến vị trí tiếp giáp với ñiểm 
cuối dự án ñường Quang Trung giai ñoạn I (ñường Vân Dương), phạm vi dự án từ 
ñiểm ñầu dự án ñường Quang Trung - giai ñoạn 1 ñến QL1 giữ ngyên hiện trạng chưa 
tiến hành bồi thường GPMB. 
 3. Tổng mức ñầu tư giai ñoạn 1:    450.000 triệu ñồng, trong ñó: 

- Chi phí xây dựng : 237.077 triệu ñồng 

- Chi phí GPMB (tạm tính) : 160.275 triệu ñồng 
- Chi phí QLDA, TVðT và chi phí khác : 16.112 triệu ñồng 
- Chi phí dự phòng : 36.536 triệu ñồng 

 4. Nguồn vốn ñầu tư giai ñoạn 1: Ngân sách ñịa phương. 
ðiều 2. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 174/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 

năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh không trái với ðiều 1 của Nghị quyết này vẫn 
tiếp tục triển khai thực hiện. 
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ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 57/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Tuyến ñường bộ ven biển qua tỉnh 

Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An  
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 

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

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Văn bản số 3737/BKHðT-KTðPLT ngày 16 tháng 6 năm 2021 của 

Bộ Kế hoạch và ðầu tư về việc kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021-2025 (lần 2); 

Căn cứ Nghị Quyết số 172/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Tuyến ñường 
bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An; 

Xét Tờ trình số 6069/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh quyết ñịnh ñề nghị ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Tuyến ñường bộ 
ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An; Tờ trình số 6207/TTr-UBND 
ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến ñiều chỉnh, bổ 
sung một số nội dung tại các Tờ trình số 5956/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021, 
Tờ trình số 6050/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021, Tờ trình số 6067/TTr-UBND 
ngày 13 tháng 7 năm 2021, Tờ trình số 6069/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Tuyến ñường bộ ven biển 
qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An với các nội dung chủ yếu sau: 

 1. Quy mô phân kỳ ñầu tư giai ñoạn 1: 
a) Phần cầu qua cửa Thuận An:  
- Xây dựng mới 01 cầu vượt qua cửa biển Thuận An ñể kết nối thông tuyến 

QL49B từ xã Hải Dương - thị xã Hương Trà ñến thị trấn Thuận An - TP Huế. Tổng 
chiều dài cầu tính ñến ñuôi mố: Khoảng 2,36km. 
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- Cầu ñược xây dựng với quy mô vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt 
thép dự ứng lực, hoạt tải thiết kế HL-93, người 3kN/m2; tải trọng ñộng ñất thiết kế theo 
tiêu chuẩn TCVN 9386:2012; các tải trọng khác theo quy ñịnh TCVN:11823-(1-:10)-2017. 

- Khổ cầu B=(2,5+15+2,5)m =20,0m; ñối với khổ cầu nhịp chính (nhịp trụ 
T25 -:- T28) mặt cắt ngang mở rộng thành 23,5m do bố trí phần trụ tháp rộng 2,5m 
và giải an toàn hai bên. 

- Khổ thông thuyền tối thiểu tại nhịp cầu chính: BxH=80mx39,2m (theo phương 
vuông góc) và  BxH=105mx39,25m (theo phương chéo) nhằm ñảm bảo thông thuyền 
và tiếp nhận tàu có trọng tải tối ña 5000 DWT ra vào cảng Thuận An theo quy hoạch. 

- Khổ thông thuyền nhịp cầu vào khu neo ñậu tàu thuyền ñánh cá thuộc ñịa 
phận xã Hải Dương, thị xã Hương Trà: BxH=(B=40, H=10)m. 

- Kết cấu phần trên: Phần nhịp chính vượt của Thuận An: Gồm 3 nhịp 
(120+218+120)m dầm Extradose, nhịp dầm ñược thi công bằng phương pháp ñúc hẫng 
cân bằng; phần nhịp dẫn gồm 02 liên nhịp dầm liên tục (55+90+55)m bằng bê tông 
cốt thép dự ứng lực ñược thi công bằng phương pháp ñúc hẫng cân bằng và các nhịp 
dầm super -T. 

- Kết cấu phần dưới: Mố trụ bằng bê tông cốt thép, trên hệ móng cọc khoan 
nhồi ñường kính D1,5m (cọc khoan nhồi D2,0m ñối với các trụ chính và trụ nhịp dầm 
Extrados). 

b) Phần tuyến ñường giao thông ven biển (ñoạn tiếp giáp hai ñầu cầu qua cửa 
Thuận An): 

- ðiểm ñầu: Nút giao QL49B-cầu Tam Giang (thuộc xã Hải Dương). 

- ðiểm cuối: Nút giao QL49A - QL49B (thuộc TT Thuận An). 

- Chiều dài tuyến thiết kế: Khoảng 7,785km (trong ñó, bao gồm 2,36km chiều 
dài cầu qua cửa Thuận An). 

- Quy mô mặt cắt ngang tuyến theo quy hoạch ñã duyệt cụ thể như sau: 

+ BQH= 26m = 4m (vỉa hè) + 8,0m (mặt ñường) + 2m (dải phân cách) + 8,0m 
(mặt ñường) + 4m (vỉa hè). 

+ Quy mô mặt cắt ngang tuyến ñầu tư phân kỳ giai ñoạn này cụ thể như sau: 
BPK = 26m = 4m (lề ñất) + 8,0m (mặt ñường) + 2m (dải phân cách) + 8,0m (mặt ñường) 
+ 4m (lề ñất). 

- Kết cấu áo ñường: Dùng loại cấp cao A1, bằng bê tông nhựa chặt rải nóng, 
móng cấp phối ñá dăm loại 1. Mô-ñuyn ñàn hồi yêu Eyc≥ 155 MPa. 
 2. Tổng mức ñầu tư giai ñoạn 1: 2.400.000 triệu ñồng. 

 3. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách ñịa phương. 

 Trong ñó: 

 - Ngân sách Trung ương giai ñoạn 2021-2025: 1.600.000 triệu ñồng. 

- Ngân sách ñịa phương: Phần còn lại. 

 4. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2026.  
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ðiều 2. Các nội dung khác tại Nghị Quyết số 172/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 
năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh không trái với ðiều 1 của Nghị quyết này vẫn 
tiếp tục triển khai thực hiện. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, kỳ 
họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./. 

 

  
  

CHỦ TỊCH 
 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 58/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường vành ñai 3  
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 

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

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Văn bản số 3737/BKHðT-KTðPLT ngày 16 tháng 6 năm 2021 của 

Bộ Kế hoạch và ðầu tư về việc kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021-2025 (lần 2); 

Căn cứ Nghị quyết số 171/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án ðường vành 
ñai 3; 

Xét Tờ trình số 6068/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh quyết ñịnh ñề nghị ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường vành ñai 3; Báo cáo 
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường vành ñai 3 với 
các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy mô phân kỳ ñầu tư giai ñoạn 1: 
- Khảo sát, thiết kế lập báo cáo nghiên cứu khả thi ñầu tư xây dựng dự án.  
- Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (ưu tiên thực hiện cho ñoạn phía Nam). 

 2. Tổng mức ñầu tư giai ñoạn 1: 200.000 triệu ñồng. 
 3. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách ñịa phương. 
 Trong ñó: 
 - Ngân sách Trung ương giai ñoạn 2021-2025: 100.000 triệu ñồng. 
 - Ngân sách ñịa phương: Phần còn lại. 
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ðiều 2. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 171/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 
năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh không trái với ðiều 1 của Nghị quyết này vẫn 
tiếp tục triển khai thực hiện. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 59/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường nối Khu phi thuế quan  

với Khu cảng Chân Mây 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 

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

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Văn bản số 3737/BKHðT-KTðPLT ngày 16 tháng 6 năm 2021 của 

Bộ Kế hoạch và ðầu tư về việc kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021-2025 (lần 2); 

Căn cứ Công văn số 201/HðND-TH ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chủ trương ñầu tư dự án ðường nối 
Khu phi thuế quan với Khu cảng Chân Mây; 

Xét Tờ trình số 6066/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh quyết ñịnh ñề nghị ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường nối 
Khu phi thuế quan với Khu cảng Chân Mây; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách 
và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường nối Khu phi thuế 
quan với Khu cảng Chân Mây với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy mô phân kỳ ñầu tư giai ñoạn 1: 
Tổng chiều dài các tuyến giai ñoạn phân kỳ khoảng 1.820m, gồm 3 tuyến sau: 
- Tuyến số 1: Dài khoảng 420m; ñiểm ñầu giao với ñường trục chính cảng 

Chân Mây, chạy song song với ñường ven biển Cảnh Dương, ñiểm cuối giao với 
Tuyến số 3. Mặt cắt ngang nền ñường: 22,0m = 5,5 + 11,0 + 5,5. 

- Tuyến số 2: Dài khoảng 800m; ñiểm ñầu giao với ñường ven biển Cảnh Dương, 
cắt qua Tuyến số 1 và kết thúc tại bãi nổi trên song Lạch Giang. Trong ñó:  

+ Tuyến số 2 – nhánh 1: Dài khoảng 400m. Mặt cắt ngang nền ñường: 22,0m = 
5,5 + 11,0 + 5,5; 
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+ Tuyến số 2 - nhánh 2: Dài khoảng 400m. Mặt cắt ngang nền ñường: 18,0m = 
4,0 + 10,0 + 4,0. 

- Tuyến số 3: Dài khoảng 600m; ñiểm ñầu giao với ñường ven biển Cảnh Dương, 
chạy song song với Tuyến số 2; giao cắt ñiểm cuối tuyến số 1 và kết thúc tại bãi biển 
Cảnh Dương. Mặt cắt ngang nền ñường: 33,0m = 4,5 + 10,0 + 4,0 + 10,0 + 4,5. 

ðầu tư hệ thống thoát nước dọc, lát gạch vỉa hè, ñiện chiếu sáng và trồng cây 
xanh hai bên lề ñường. 

2. Tổng mức ñầu tư giai ñoạn 1: 150.000 triệu ñồng. 
3. Nguồn vốn ñầu tư giai ñoạn 1: Ngân sách Trung ương giai ñoạn 2021-2025: 

150.000 triệu ñồng. 

ðiều 2. Các nội dung khác tại Công văn số 201/HðND-TH ngày 29 tháng 10 
năm 2015 của Thường trực của Hội ñồng nhân dân tỉnh không trái với ðiều 1 của 
Nghị quyết này vẫn tiếp tục triển khai thực hiện. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 60/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường Nguyễn Hoàng và cầu vượt 

sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế  
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 

 

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

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

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

Căn cứ Văn bản số 3737/BKHðT-KTðPLT ngày 16 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và ðầu tư về việc kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021-2025 (lần 2); 

Căn cứ Nghị quyết số 170/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án ðường 
Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 6067/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh quyết ñịnh ñề nghị ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường Nguyễn Hoàng và 
cầu vượt sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế; Tờ trình số 6207/TTr-UBND ngày 15 
tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến ñiều chỉnh, bổ sung một 
số nội dung tại các Tờ trình số 5956/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021, Tờ trình số 
6050/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021, Tờ trình số 6067/TTr-UBND ngày 13 
tháng 7 năm 2021, Tờ trình số 6069/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021; Báo cáo 
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường Nguyễn Hoàng 
và cầu vượt sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau: 
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 1. Quy mô phân kỳ ñầu tư giai ñoạn 1: 

- Xây dựng mới 01 cầu vượt sông Hương nối ñường Kim Long và Bùi Thị Xuân 

với chiều dài toàn cầu khoảng 590m (kể cả ñường hai ñầu cầu). Kết cấu bằng bê tông 

cốt thép và thép, phù hợp phương án thi tuyển kiến trúc cầu ñược cấp thẩm quyền lựa 

chọn và thống nhất.   

Trong ñó: ðiểm ñầu thiết kế cầu tại khu vực nút giao ñường Kim Long - Nguyễn 

Phúc Nguyên - Nguyễn Hoàng; ñiểm cuối tại khu vực nút giao ñường Bùi Thị Xuân.  

- Riêng ñoạn tuyến ñường dẫn vào cầu phía Bắc, nối từ nút giao ñường Kim Long 

ñến  ñường Lý Nam ðế, trùng ñường Nguyễn Hoàng (dài khoảng 1,08km): Chưa ñầu tư 

trong giai ñoạn này.  

- Quy mô công trình: Vĩnh cửu. 

- Tải trọng thiết kế: HL93 và ñoàn người ñi bộ 3kPa. 

- Khổ cầu: Bcầu = 43m. 

- Nút giao thông: Cả hai nút giao thông ñầu cầu vượt sông Hương (gồm nút 

giao ñường Kim Long - Nguyễn Phúc Nguyên và ñường Bùi Thị Xuân) thiết kế theo 

phương án giao cùng mức và kết hợp chỉnh trang, vuốt nối phù hợp ñường hiện trạng, 

ñảm bảo êm thuận và an toàn giao thông. 

 2. Tổng mức ñầu tư giai ñoạn 1: 1.500.000 triệu ñồng. 

 3. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách ñịa phương. 

 Trong ñó: 

- Ngân sách Trung ương giai ñoạn 2021-2025: 800.000 triệu ñồng. 

- Ngân sách ñịa phương: Phần còn lại. 

 4. Thời gian thực hiện dự án: 2023-2026 (Có thể khởi công sớm hơn nếu 

cân ñối ñược phần vốn từ nguồn ngân sách ñịa phương).  

ðiều 2. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 170/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 

năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh không trái với ðiều 1 của Nghị quyết này vẫn 

tiếp tục triển khai thực hiện. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

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

và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, 

quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 

Kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./. 
 

  
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 61/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư giai ñoạn 2 dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo  

hệ thống kinh thành Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 

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

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa ñổi, bổ sung 

một số ñiều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 166/2018/Nð-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của 

Chính phủ quy ñịnh thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm ñịnh, phê duyệt quy hoạch, 
dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

Căn cứ Văn bản số 3737/BKHðT-KTðPLT ngày 16 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và ðầu tư về việc kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021-2025 (lần 2); 

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HðND ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống 
kinh thành Huế; 

Xét Tờ trình số 6050/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh quyết ñịnh ñề nghị ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư giai ñoạn 2 dự án 
Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế; Tờ trình số 6207/TTr-UBND 
ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến ñiều chỉnh, bổ 
sung một số nội dung tại các Tờ trình số 5956/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021, 
Tờ trình số 6050/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021, Tờ trình số 6067/TTr-UBND 
ngày 13 tháng 7 năm 2021, Tờ trình số 6069/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư giai ñoạn 2 dự án Bảo tồn, tu bổ 
và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế với các nội dung chủ yếu sau: 
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Bổ sung nội dung phân kỳ ñầu tư ñối với hợp phần bồi thường, giải phóng 
mặt bằng: 

1. Quy mô ñầu tư phân kỳ: thực hiện tại các khu vực gồm: 

- ðàn Xã Tắc; 

- Hồ Học Hải; 

- Khâm Thiên Giám; 

- Xiển Võ Từ; 

- Khu vực tiếp giáp Mang Cá; 

- Lục Bộ: Thực hiện tại khu vực Thượng Thư ðường Bộ Công. 

2. Tổng mức ñầu tư phân kỳ: 1.200 tỷ ñồng. 

3. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách trung ương là 800 tỷ ñồng; còn lại ngân sách 
ñịa phương và các nguồn vốn huy ñộng hợp pháp khác. 

4. Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2027 (Có thể khởi công sớm hơn nếu cân 
ñối ñược phần vốn từ nguồn ngân sách ñịa phương).  

ðiều 2. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 13/NQ-HðND ngày 26 tháng 02 
năm 2021 không trái với ðiều 1 của Nghị quyết này vẫn tiếp tục triển khai thực hiện. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./. 

 

  
  

CHỦ TỊCH 
 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 62/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống tiêu thoát lũ  

Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, huyện Phú Vang 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 

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

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Văn bản số 3737/BKHðT-KTðPLT ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư về việc kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch ñầu tư công trung 
hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021-2025 (lần 2); 

Căn cứ Nghị quyết số 137/NQ-HðND ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống tiêu thoát lũ 
Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, huyện Phú Vang;  

Xét Tờ trình số 5956/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư các dự án thuộc kế hoạch 
ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra 
của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống tiêu thoát lũ 
Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, huyện Phú Vang với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách ñịa phương. 
Trong ñó: 
- Ngân sách Trung ương: 200.000 triệu ñồng. 
- Ngân sách ñịa phương: Phần còn lại.  
2. Thời gian thực hiện dự án: 2021-2024. 

ðiều 2. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 137/NQ-HðND ngày 13 tháng 11 
năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh không trái với ðiều 1 của Nghị quyết này vẫn 
tiếp tục triển khai thực hiện. 
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ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 63/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp hệ thống ñê sông Thiệu Hóa, 

huyện Phú Vang 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 

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

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Văn bản số 3737/BKHðT-KTðPLT ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

Kế hoạch và ðầu tư về việc kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021-2025 (lần 2); 

Căn cứ Nghị quyết số 132/NQ-HðND ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp hệ thống ñê sông 
Thiệu Hóa, huyện Phú Vang; 

Xét Tờ trình số 5956/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ñề nghị ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư các dự án thuộc kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra của 
Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp hệ thống ñê 
sông Thiệu Hóa, huyện Phú Vang với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách ñịa phương. 
Trong ñó: 
- Ngân sách Trung ương: 110.000 triệu ñồng. 
- Ngân sách ñịa phương: Phần còn lại.  
2. Thời gian thực hiện dự án: 2021-2024. 

ðiều 2. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 132/NQ-HðND ngày 13 tháng 11 
năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh không trái với ðiều 1 của Nghị quyết này vẫn 
tiếp tục triển khai thực hiện. 
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ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 64/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến hói Hà, hói Nậy, 

xã Phong Bình và xã Phong Chương, huyện Phong ðiền 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 

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

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Văn bản số 3737/BKHðT-KTðPLT ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

Kế hoạch và ðầu tư về việc kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021-2025 (lần 2); 

Căn cứ Nghị quyết số 124/NQ-HðND ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến hói 
Hà, hói Nậy, xã Phong Bình và xã Phong Chương, huyện Phong ðiền; 

Xét Tờ trình số 5956/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ñề nghị ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư các dự án thuộc kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra của 
Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa 
tuyến hói Hà, hói Nậy, xã Phong Bình và xã Phong Chương, huyện Phong ðiền 
với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách ñịa phương. 
Trong ñó: 
- Ngân sách Trung ương: 100.000 triệu ñồng. 
- Ngân sách ñịa phương: Phần còn lại. 
2. Thời gian thực hiện dự án: 2022 - 2025. 
ðiều 2. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 124/NQ-HðND ngày 13 tháng 11 

năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh không trái với ðiều 1 của Nghị quyết này vẫn 
tiếp tục triển khai thực hiện. 
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ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./. 

 

 CHỦ TỊCH 
 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 65/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường Chợ Mai - Tân Mỹ,  

huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 

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

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Văn bản số 3737/BKHðT-KTðPLT ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

Kế hoạch và ðầu tư về việc kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021-2025 (lần 2); 

Căn cứ Công văn số 208/HðND-TH ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chủ trương ñầu tư công trình ðường 
Chợ Mai - Tân Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 5956/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ñề nghị ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư các dự án thuộc kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban 
kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường Chợ Mai - Tân Mỹ, 
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách ñịa phương. 
Trong ñó: 
- Ngân sách Trung ương: 190.155 triệu ñồng. 
- Ngân sách ñịa phương: Phần còn lại.  
2. Thời gian thực hiện dự án: 2018-2021. 

ðiều 2. Các nội dung khác tại Công văn số 208/HðND-TH ngày 29 tháng 10 
năm 2015 của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh không trái với ðiều 1 của Nghị 
quyết này vẫn tiếp tục triển khai thực hiện. 
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ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 66/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường Phú Mỹ - Thuận An,  

huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 

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

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Văn bản số 3737/BKHðT-KTðPLT ngày 16 tháng 6 năm 2021 của 

Bộ Kế hoạch và ðầu tư về việc kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021-2025 (lần 2); 

Căn cứ Công văn số 213/HðND-TH ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chủ trương ñầu tư công trình ðường 
Phú Mỹ - Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 5956/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ñề nghị ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư các dự án thuộc kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021 - 2025; Tờ trình số 6207/TTr-UBND 
ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến ñiều chỉnh, bổ 
sung một số nội dung tại các Tờ trình số 5956/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021, 
Tờ trình số 6050/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021, Tờ trình số 6067/TTr-UBND 
ngày 13 tháng 7 năm 2021, Tờ trình số 6069/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường Phú Mỹ - Thuận An, 
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách ñịa phương. 
Trong ñó: 
- Ngân sách Trung ương: 343.444 triệu ñồng. 
- Ngân sách ñịa phương: Phần còn lại. 
2. Thời gian thực hiện dự án: 2018 - 2022. 
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ðiều 2. Các nội dung khác tại Công văn số 213/HðND-TH ngày 30 tháng 10 
năm 2015 của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh không trái với ðiều 1 của Nghị 
quyết này vẫn tiếp tục triển khai thực hiện. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 67/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường nối từ QL1A vào vườn  

quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 

 

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Văn bản số 3737/BKHðT-KTðPLT ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

Kế hoạch và ðầu tư về việc kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch ñầu tư công trung 
hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021-2025 (lần 2); 

Căn cứ Công văn số 250/HðND-TH ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chủ trương ñầu tư ðường nối từ 
QL1A vào vườn Quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 5956/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ñề nghị ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư các dự án thuộc kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra của 
Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường nối từ QL1A 
vào vườn Quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung 
chủ yếu sau: 

1. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách ñịa phương. 
Trong ñó: 
- Ngân sách Trung ương: 74.400 triệu ñồng. 
- Ngân sách ñịa phương: Phần còn lại.  
2. Thời gian thực hiện dự án: 2018-2021. 

ðiều 2. Các nội dung khác tại Công văn số 250/HðND-TH ngày 31 tháng 12 
năm 2015 của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế không trái với 
ðiều 1 của Nghị quyết này vẫn tiếp tục triển khai thực hiện. 
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ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 68/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai 

(ñoạn Phú Mỹ - Phú ða), tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 

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

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Văn bản số 3737/BKHðT-KTðPLT ngày 16 tháng 6 năm 2021 của 

Bộ Kế hoạch và ðầu tư về việc kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021-2025 (lần 2); 

Căn cứ Công văn số 209/HðND-TH ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chủ trương ñầu tư công trình ðường 
phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai (ñoạn Phú Mỹ - Phú ða), tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 5956/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ñề nghị ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư các dự án thuộc kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra của 
Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường phía Tây phá 
Tam Giang - Cầu Hai (ñoạn Phú Mỹ - Phú ða), tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung 
chủ yếu sau: 

1. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách ñịa phương. 
Trong ñó: 
- Ngân sách Trung ương: 90.000 triệu ñồng. 
- Ngân sách ñịa phương: Phần còn lại.  
2. Thời gian thực hiện dự án: 2021-2024. 

ðiều 2. Các nội dung khác tại Công văn số 209/HðND-TH ngày 29 tháng 10 
năm 2015 của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh không trái với ðiều 1 của Nghị quyết 
này vẫn tiếp tục triển khai thực hiện. 
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ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 69/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường phía ðông ñầm Lập An,  

huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 

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

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Văn bản số 3737/BKHðT-KTðPLT ngày 16 tháng 6 năm 2021 của 

Bộ Kế hoạch và ðầu tư về việc kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021-2025 (lần 2); 

Căn cứ Công văn số 199/HðND-THKT ngày 29 tháng 10 năm 2015 của 
Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chủ trương ñầu tư dự án 
ðường phía ðông ñầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế;  

Căn cứ Công văn số 140/HðND-THKT ngày 26 tháng 10 năm 2016 của 
Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ñiều chỉnh chủ trương 
ñầu tư dự án ðường phía ðông ñầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế;  

Căn cứ Công văn số 46/HðND-THKT ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án 
ðường phía ðông ñầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 5956/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ñề nghị ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư các dự án thuộc kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra của 
Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường phía ðông ñầm 
Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách ñịa phương. 
Trong ñó: 
- Ngân sách Trung ương: 172.500 triệu ñồng. 
- Ngân sách ñịa phương: Phần còn lại.  
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2. Thời gian thực hiện dự án: 2018-2022. 

ðiều 2. Các nội dung khác tại Công văn số 199/HðND-THKT ngày 29 tháng 10 
năm 2015; Công văn số 140/ HðND-THKT ngày 26 tháng 10 năm 2016; Công văn 
số 46/ HðND-THKT ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh 
không trái với ðiều 1 của Nghị quyết này vẫn tiếp tục triển khai thực hiện. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 70/NQ-HðND 

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

  Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường trục chính khu ñô thị  

Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 

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

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Văn bản số 3737/BKHðT-KTðPLT ngày 16 tháng 6 năm 2021 của 

Bộ Kế hoạch và ðầu tư về việc kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021-2025 (lần 2); 

Căn cứ Công văn số 202/HðND-TH ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chủ trương ñầu tư dự án ðường trục 
chính Khu ñô thị Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế;  

Căn cứ Công văn số 175/HðND-TH ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ñiều chỉnh quy mô ñầu tư dự án 
ðường trục chính Khu ñô thị Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 5956/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư các dự án thuộc kế hoạch 
ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra 
của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường trục chính Khu 
ñô thị Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách ñịa phương. 

Trong ñó: 

- Ngân sách Trung ương: 101.795 triệu ñồng. 

- Ngân sách ñịa phương: Phần còn lại.  

2. Thời gian thực hiện dự án: 2020-2023. 
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ðiều 2. Các nội dung khác tại Công văn số 202/HðND-TH ngày 29 tháng 10 
năm 2015; Công văn số 175/HðND-TH ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh không trái với ðiều 1 của Nghị quyết này vẫn tiếp tục triển 
khai thực hiện. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 71/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðê chắn sóng cảng Chân Mây - giai ñoạn 2, 

huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 

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

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Văn bản số 3737/BKHðT-KTðPLT ngày 16 tháng 6 năm 2021 của 

Bộ Kế hoạch và ðầu tư về việc kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021-2025 (lần 2); 

Căn cứ Nghị quyết số 109/NQ-HðND ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chủ trương ñầu tư dự án ðê chắn sóng cảng 
Chân Mây - giai ñoạn 2, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 5956/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ñề nghị ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư các dự án thuộc kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021 – 2025; Tờ trình số 6207/TTr-UBND 
ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến ñiều chỉnh, bổ 
sung một số nội dung tại các Tờ trình số 5956/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021, 
Tờ trình số 6050/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021, Tờ trình số 6067/TTr-UBND 
ngày 13 tháng 7 năm 2021, Tờ trình số 6069/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðê chắn sóng cảng 
Chân Mây - giai ñoạn 2, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung 
chủ yếu sau: 

1. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Trung ương và Ngân sách ñịa phương. 
Trong ñó: 
- Ngân sách Trung ương: 100.000 triệu ñồng. 
- Ngân sách ñịa phương: Phần còn lại.  



CÔNG BÁO/Số 41+42/Ngày 29-7-2021 41

 
 

 

2. Thời gian thực hiện dự án: 2023 - 2026 (Có thể khởi công sớm hơn nếu cân 
ñối ñược phần vốn từ nguồn ngân sách ñịa phương).  

ðiều 2. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 109/NQ-HðND ngày 13 tháng 11 
năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh không trái với ðiều 1 của Nghị quyết này vẫn 
tiếp tục triển khai thực hiện. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 72/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Tu bổ, phục hồi và tôn tạo  

di tích ðiện Kiến Trung 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 

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

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa ñổi, bổ sung 

một số ñiều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 166/2018/Nð-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ 

quy ñịnh thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm ñịnh, phê duyệt quy hoạch, dự án 
bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 818/Qð-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt ðề án ñiều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di 
tích Cố ñô Huế giai ñoạn 2010 - 2020; 

Căn cứ Văn bản số 10501/VPCP-KGVX ngày 15 tháng 12 năm 2020 của 
Văn phòng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Quy hoạch bảo tồn và phát huy 
giá trị di tích Cố ñô Huế; 

Căn cứ Văn bản số 441/TTg-KGVX ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy 
giá trị di tích Cố ñô Huế; 

Căn cứ Văn bản số 3737/BKHðT-KTðPLT ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
Kế hoạch và ðầu tư về việc kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021-2025 (lần 2); 

Xét Tờ trình số 5956/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư các dự án thuộc kế hoạch 
ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra 
của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Tu bổ, phục hồi và tôn 
tạo di tích ðiện Kiến Trung với các nội dung chủ yếu sau: 
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1. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách ñịa phương. 
Trong ñó: 
- Ngân sách Trung ương: 122.000 triệu ñồng. 
- Ngân sách ñịa phương: Phần còn lại.  
2. Thời gian thực hiện dự án: 2018-2022. 

ðiều 2. Các nội dung khác tại Văn bản số 441/TTg-KGVX ngày 17 tháng 3 
năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu 
bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Cố ñô Huế vẫn tiếp tục triển khai thực hiện 
ngoài nội dung ñiều chỉnh tại ðiều 1 của Nghị quyết này.  

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 73/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Tu bổ và phát huy giá trị tổng thể di tích 
Lăng Gia Long (phần còn lại) 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 

 

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

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

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

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 166/2018/Nð-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của 
Chính phủ quy ñịnh thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm ñịnh, phê duyệt quy hoạch, 
dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 818/Qð-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt ðề án ñiều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di 
tích Cố ñô Huế giai ñoạn 2010 - 2020; 

Căn cứ Văn bản số 10501/VPCP-KGVX ngày 15 tháng 12 năm 2020 của 
Văn phòng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Quy hoạch bảo tồn và phát 
huy giá trị di tích Cố ñô Huế; 

Căn cứ Văn bản số 441/TTg-KGVX ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy 
giá trị di tích Cố ñô Huế; 

Căn cứ Văn bản số 3737/BKHðT-KTðPLT ngày 16 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và ðầu tư về việc kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021-2025 (lần 2); 
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Xét Tờ trình số 5956/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư các dự án thuộc kế hoạch 
ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra 
của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Tu bổ và phát huy giá trị 
tổng thể di tích Lăng Gia Long (phần còn lại)  với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách ñịa phương. 

Trong ñó: 

- Ngân sách Trung ương: 46.000 triệu ñồng. 

- Ngân sách ñịa phương: Phần còn lại.  

2. Thời gian thực hiện dự án: 2018-2022. 

ðiều 2. Các nội dung khác tại Văn bản số 441/TTg-KGVX ngày 17 tháng 3 
năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu 
bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Cố ñô Huế vẫn tiếp tục triển khai thực hiện 
ngoài nội dung ñiều chỉnh tại ðiều 1 của Nghị quyết này.  

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 74/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Trung tâm Khởi nghiệp ðổi mới sáng tạo 

tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 

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

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Văn bản số 3737/BKHðT-KTðPLT ngày 16 tháng 6 năm 2021 của 

Bộ Kế hoạch và ðầu tư về việc kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021-2025 (lần 2); 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HðND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của HðND tỉnh 
về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Trung tâm Khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo tỉnh 
Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 5956/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ñề nghị ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư các dự án thuộc kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021 - 2025; Tờ trình số 6207/TTr-UBND 
ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến ñiều chỉnh, bổ 
sung một số nội dung tại các Tờ trình số 5956/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021, 
Tờ trình số 6050/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021, Tờ trình số 6067/TTr-UBND 
ngày 13 tháng 7 năm 2021, Tờ trình số 6069/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Trung tâm Khởi nghiệp 
ñổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách ñịa phương. 
Trong ñó: 
- Ngân sách Trung ương: 10.000 triệu ñồng. 
- Ngân sách ñịa phương: Phần còn lại.  
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2. Thời gian thực hiện dự án: 2023 - 2026 (Có thể khởi công sớm hơn nếu cân 
ñối ñược phần vốn từ nguồn ngân sách ñịa phương).  

ðiều 2. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 21/NQ-HðND ngày 26 tháng 4 
năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh không trái với ðiều 1 của Nghị quyết này vẫn 
tiếp tục triển khai thực hiện. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
 

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

           Số: 76/NQ-HðND                        Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021            
   

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc ñiều chỉnh kế hoạch vốn ñầu tư công năm 2021 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 

 

 

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

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 

Căn cứ Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 158/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021; 

Xét Tờ trình số 6150/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ñiều chỉnh kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021 - 2025 

và kế hoạch ñầu tư công năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách 

và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất ñiều chỉnh kế hoạch vốn ñầu tư công năm 2021. 

(chi tiết tại Phụ lục ñính kèm) 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, 

quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 

Kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./.  
 

CHỦ TỊCH 

Lê Trường Lưu 
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 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

PHỤ LỤC: ðIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ðẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh quản lý 

(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HðND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

ðVT: Triệu ñồng 

Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh ñầu tư 
Vốn bố trí ñến 

năm 2020 

Kế hoạch 
năm 2021 

ðiều 
chỉnh kế 

hoạch 
năm 2021 

Tăng (+) Giảm (-) 
Ghi 
chú Số Qð phê duyệt 

DA; 
ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng số 
Tr.ñó: 
Năm 
2020 Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 

                            
  TỔNG CỘNG               56.822,000 56.822,000 20.111,075 -20.111,075   

                            
A Vốn ngân sách trung ương 

      
756.004 213.080 212.323 72.129 56.822,000 56.822,000 20.111,075 -20.111,075 

  
I Các hoạt ñộng kinh tế:       172.580 172.580 100.050 45.000 20.322,000 40.433,075 20.111,075 0,000   

a Khu công nghiệp và khu 
kinh tế 

      172.580 172.580 100.050 45.000 20.322,000 40.433,075 20.111,075 0,000   

a.1 Dự án chuyển tiếp sang 
giai ñoạn 2021-2025 

      172.580 172.580 100.050 45.000 20.322,000 40.433,075 20.111,075 0,000   

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

172.580 172.580 100.050 45.000 20.322,000 40.433,075 20.111,075     

II Văn hóa, thông tin       497.634 0 76.808 7.664 15.000,000 0,000 0,000 -15.000,000   

* Trùng tu di tích Huế       497.634 0 76.808 7.664 15.000,000 0,000 0,000 -15.000,000   

a Dự án chuyển tiếp sang 
giai ñoạn 2021-2025 

      497.634 0 76.808 7.664 15.000,000 0,000 0,000 -15.000,000   

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

Huế  2016-2020 1918 ngày 14/9/2011 
334 ngày 01/02/2019 

497.634 0 76.808 7.664 15.000,000 0,000 0,000 -15.000,000   

   - Hợp phần tu bổ, tôn tạo di 
tích (hạng mục: Nạo vét chỉnh 
trang hộ thành hào) 

Huế     497.634 0 76.808 7.664 15.000,000 0,000   -15.000,000   
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh ñầu tư 
Vốn bố trí ñến 

năm 2020 

Kế hoạch 
năm 2021 

ðiều 
chỉnh kế 

hoạch 
năm 2021 

Tăng (+) Giảm (-) 
Ghi 
chú Số Qð phê duyệt 

DA; 
ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng số 
Tr.ñó: 
Năm 
2020 Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 

III Bảo vệ môi trường       85.790 40.500 35.465 19.465 9.500,000 5.034,725 0,000 -4.465,275   

a Dự án chuyển tiếp sang 
giai ñoạn 2021-2025 

      85.790 40.500 35.465 19.465 9.500,000 5.034,725 0,000 -4.465,275   

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

Tỉnh 2016-2020 2564 ngày 30/10/2017 85.790 40.500 35.465 19.465 9.500,000 5.034,725   -4.465,275   

IV Hoàn ứng trước ngân sách Tỉnh     0 0 0 0 12.000,000 11.354,200 0,000 -645,800   

a Vốn NS Trung ương       0 0 0 0 12.000,000 11.354,200 0,000 -645,800   

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

P.ðiền             12.000,000 11.354,200   -645,800 Hoàn 
ứng 

NSTW 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 77/NQ-HðND 

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

 
 Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021 

 

 
NGHỊ QUYẾT 

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

mục ñích khác trên ñịa bàn tỉnh năm 2021 
 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 
 

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

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

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

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

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

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

Xét Tờ trình số 5916/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ñiều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi 
ñất; cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa sang mục ñích khác năm 2021 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và 
các ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

QUYẾT NGHỊ: 

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

1. Thống nhất ñiều chỉnh, bổ sung 24 công trình, dự án cần thu hồi ñất; 
(Chi tiết theo Phụ lục 01 ñính kèm). 
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2. Cho phép ñiều chỉnh, bổ sung chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa sang 
sử dụng vào mục ñích khác ñể thực hiện 12 công trình, dự án. 

(Chi tiết theo Phụ lục 02 ñính kèm). 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./. 

 

  
 

CHỦ TỊCH 
 
 

Lê Trường Lưu 



54 CÔNG BÁO/Số 41+42/Ngày 29-7-2021

Phụ lục 01: ðIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH,  

DỰ ÁN CẦN THU HỒI ðẤT NĂM 2021 

(Kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HðND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

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

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

A BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ðẤT NĂM 2021 
I THÀNH PHỐ HUẾ   25,587   

1 
Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái 
ñịnh cư ðại học Huế 

Phường An Cựu, 
phường An Tây 

13,440 

- Nghị quyết số 23/NQ-HðND 
ngày 26/4/2021của HðND tỉnh 
về chủ trương ñầu tư dự án Hạ 
tầng kỹ thuật Khu tái ñịnh cư 
ðại học Huế; 
- Thông báo số 405/TB-SKHðT 
ngày 08/02/2021 của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư về việc giao kế 
hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà 
nước năm 2021 (các dự án 
chuẩn bị ñầu tư), nguồn vốn 
ngân sách tỉnh quản lý. 

2 
Dự án xây dựng trụ sở Cục 
Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế 

Phường An ðông; 
phường Xuân Phú 

0,210 

- Quyết ñịnh số 561/Qð-BKHðT 
ngày 04/5/2021 của Bộ Kế 
hoạch và ðầu tư về phê duyệt 
ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư Dự 
án xây dựng trụ sở Cục Thống 
kê tỉnh Thừa Thiên Huế; 
- Thông báo số 283/TCTK-KHTC 
ngày 19/3/2021 của Tổng cục 
Thống kê về việc thông báo kế 
hoạch ñầu tư vốn NSNN năm 2021; 
- Công văn số 414/UBND-Nð 
ngày 15/01/2021 của UBND 
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc 
giải phóng mặt bằng, bàn giao 
ñất cho Cục Thống kê tỉnh 

3 

Dự án tuyến ñường dọc sông 
Hương (phía Nam) ñoạn từ cầu 
Dã Viên ñến ñường Huyền Trân 
Công Chúa (phần bổ sung) 

Phường Phường 
ðúc 

0,730 

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

4 
Dự án hạ tầng kỹ thuật chợ ñầu 
mối Phú Hậu giai ñoạn 2 

Phường Phú Hậu 1,204 

- Quyết ñịnh số 2493/Qð-UBND 
ngày 29/4/2021 của UBND 
thành phố Huế về chủ trương 
ñầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật 
chợ ñầu mối Phú Hậu giai ñoạn 2 

5 
Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân 
cư ñường Cao Bá Quát 

Phường Phú Hậu 4,403 

- Quyết ñịnh số 2492/Qð-UBND 
ngày 29/4/2021 của UBND 
thành phố Huế về chủ trương 
ñầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật 
khu dân cư ñường Cao Bá Quát, 
phường Phú Hậu 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Quy mô 
diện tích 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

6 
Dự án nâng cấp mở rộng 
ñường Nguyễn Gia Thiều 

Phường Phú Hậu 3,800 

- Nghị quyết số 02/NQ-HðND 
ngày 26/02/2021 của HðND 
tỉnh Thừa Thiên Huế về chủ 
trương ñầu tư dự án nâng cấp, 
mở rộng ñường Nguyễn Gia 
Thiều, thành phố Huế 

7 
Dự án Hệ thống thu gom, khu 
xử lý nước thải Cụm công 
nghiệp An Hòa (giai ñoạn 1) 

Phường An Hòa 1,800 

- Nghị quyết số 04/NQ-HðND 
ngày 26/02/2021 của HðND 
tỉnh Thừa Thiên Huế về chủ 
trương ñầu tư dự án Hệ thống 
thu gom, khu xử lý nước thải 
Cụm công nghiệp An Hòa (giai 
ñoạn 1). 

II THỊ XÃ HƯƠNG THỦY   1,900   

1 
Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư 
thôn Vân Thê Trung, xã Thủy 
Thanh 

 Xã Thủy Thanh 1,900 

Nghị quyết số 04/NQ-HðND 
ngày 12/3/2021 của HðND thị 
xã Hương Thủy về phê duyệt 
chủ trương ñầu tư công trình Hạ 
tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 
Vân Thê Trung, xã Thủy Thanh 

III HUYỆN PHONG ðIỀN   21,250   

1 
ðầu tư xây dựng và khai thác 
mỏ quặng sắt Laterit làm phụ 
gia xi măng 

Xã Phong Mỹ 9,800 

- Giấy phép khai thác khoáng 
sản số 2953/GP-BTNMT ngày 
22/12/2016 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường; 

- Giấy chứng nhận ñầu tư số 
31131000265, do UBND tỉnh 
cấp ngày 07/7/2014; Giấy chứng 
nhận ñầu tư ñiều chỉnh lần thứ 
nhất số 3266550643 do Sở Kế 
hoạch và ðầu tư cấp ngày 
04/12/2020 

2 
ðầu tư xây dựng và khai thác mỏ 
ðá sét ñen làm phụ gia xi măng 

Xã Phong Mỹ 11,450 

- Giấy phép khai thác khoáng 
sản số 1576/GP-BTNMT ngày 
19/6/2015 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường; - Giấy chứng nhận 
ñầu tư số 31131000266, do 
UBND tỉnh cấp ngày 07/7/2014; 

Giấy chứng nhận ñầu tư ñiều 
chỉnh lần thứ nhất số 
7123082324 do Sở Kế hoạch và 
ðầu tư cấp ngày 04/12/2020 

IV HUYỆN A LƯỚI   9,708   



56 CÔNG BÁO/Số 41+42/Ngày 29-7-2021

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

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

1 
Nhà trưng bày và giới thiệu sản 
phẩm thủ công, mỹ nghệ 
truyền thống A Lưới 

Xã Sơn Thủy 0,178 

- Quyết ñịnh số 876/Qð-UBND 
ngày 06/5/2021 của UBND 
huyện A Lưới về việc phê duyệt 
ñiều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ 
thuật xây dựng công trình: Trạm 
dừng chân huyện A Lưới tại 
Ngã ba Bốt ðỏ; 
- Quyết ñịnh số 939/Qð-UBND 
ngày 07/5/2021 của UBND 
huyện A Lưới về việc phê duyệt 
ñiều chỉnh cục bộ Quy hoạch 
xây dựng hạ tầng và phát triển 
sản xuất theo hướng nông thôn mới 
xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, 
tỉnh Thừa Thiên Huế.  

2 
Chỉnh trang vỉa hè, cây xanh 
trung tâm huyện A Lưới 

Thị trấn A Lưới 2,900 

- Quyết ñịnh số 172/Qð-UBND 
ngày 20/01/2021 của UBND 
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc 
phê duyệt chủ trương ñầu tư 
công trình Chỉnh trang vỉa hè, 
cây xanh trung tâm huyện A Lưới 

3 
Nâng cấp, cải tạo ñiện chiếu 
sáng, ñiện trang trí khu vực ñô 
thị mở rộng 

Thị trấn A Lưới 0,060 

- Quyết ñịnh số 1075/Qð-
UBND ngày 26/5/2021 của 
UBND huyện A Lưới về việc 
phê duyệt chủ trương ñầu tư xây 
dựng Công trình: Nâng cấp, cải 
tạo ñiện chiếu sáng, ñiện trang 
trí khu vực ñô thị mở rộng 

4 
ðường sản xuất từ Thôn Quảng 
Ngạn ñi thôn Quảng Hợp, xã 
Sơn Thủy 

Xã Sơn Thủy 0,600 

- Quyết ñịnh số 1040/Qð-UBND 
ngày 20/5/2021 của UBND 
huyện A Lưới về việc phê duyệt 
Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu Công 
trình: ðường sản xuất từ Thôn 
Quảng Ngạn ñi thôn Quảng 
Hợp, xã Sơn Thủy 

5 
Chỉnh trang nút giao Quốc lộ 
49A - ðường Hồ Chí Minh 

Xã  Hồng Thượng 0,850 

- Quyết ñịnh số 1091/Qð-UBND 
ngày 01/6/2021 của UBND 
huyện A Lưới về việc phê duyệt 
chủ trương ñầu tư xây dựng 
công trình: Chỉnh trang nút giao 
Quốc lộ 49A - ðường Hồ Chí Minh 

6 
Nâng cấp, sửa chữa tuyến 
ñường Bắc Sơn 

Thị trấn A Lưới 0,700 

- Quyết ñịnh số 1118/Qð-UBND  
ngày 09/6/2021 của UBND 
huyện A Lưới về việc phê duyệt 
chủ trương ñầu tư xây dựng 
Công trình: Nâng cấp, sửa chữa 
tuyến ñường Bắc Sơn 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Quy mô 
diện tích 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

7 
Xây dựng tuyến ñường A Sáp 
ñi Nguyễn Văn Hoạch 

Thị trấn A Lưới 0,600 

- Quyết ñịnh số 1183/Qð-UBND  
ngày 17/6/2021 của UBND 
huyện A Lưới về việc phê duyệt 
báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: 
Xây dựng tuyến ñường A Sáp ñi 
Nguyễn Văn Hoạch 

8 

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

Thị trấn A Lưới 3,700 

- Quyết ñịnh số 752/Qð-UBND 
ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc phê 
duyệt chủ trương ñầu tư công 
trình Hệ thống ñường giao thông 
(ðường nội thị từ ñường Hồ Chí 
Minh ñi cầu Hồng Quảng giai 
ñoạn 2; nâng cấp mở rộng 
ñường nội thị Kim ðồng; 
ðường nội thị A Sáp và ðường 
Hồ Huấn Nghiệp) huyện A Lưới 

9 ðập thủy lợi và kênh mương A Tin Xã Lâm ðớt 0,120 

- Quyết ñịnh số 878/Qð-UBND 
ngày 06/5/2021 của UBND 
huyện A Lưới về việc phê duyệt 
Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây 
dựng Công trình: ðập thủy lợi 
và kênh mương A Tin 

V HUYỆN QUẢNG ðIỀN   11,480   

1 
Kè chống sạt lở bờ sông Diên 
Hồng, huyện Quảng ðiền 

Xã Quảng Phước; 
thị trấn Sịa 

9,200 

- Quyết ñịnh số 762/Qð-UBND 
ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc phê 
duyệt chủ trương ñầu tư dự án: 
Kè chống sạt lở bờ sông Diên Hồng, 
huyện Quảng ðiền 

2 

Nâng cấp chỉnh trang, mở rộng 
mặt ñường, lắp ñặt hệ thống 
ñiện chiếu sáng công cộng 
trước UBND xã Quảng Phú 

Xã Quảng Phú 2,280 

- Quyết ñịnh số 2357/Qð-UBND 
ngày 30/10/2020 của UBND 
huyện Quảng ðiền về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 
dự án: Nâng cấp, chỉnh trang mở 
rộng mặt ñường, lắp ñặt hệ 
thống ñiện chiếu sáng công cộng 
trước UBND xã Quảng Phú 

VI HUYỆN PHÚ LỘC   0,591   

1 

Công trình ðường giao thông 
xóm Chò ðôi, thôn Xuân Mỹ 
(từ nhà bà Cao Thị ðiểu ñến 
ñường TL14B) 

Xã Xuân Lộc  0,591 

- Quyết ñịnh số 3940/Qð-UBND 
ngày 07/12/2020 của UBND 
huyện Phú Lộc về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 
ñầu tư xây dựng công trình 
ðường giao thông xóm Chò 
ðôi, thôn Xuân Mỹ (từ nhà bà 
Cao Thị ðiểu ñến ñường 
TL14B), xã Xuân Lộc, huyện 
Phú Lộc, huyện Phú Lộc. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Quy mô 
diện tích 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

VII Công trình, dự án liên huyện   62,400   

1 
ðường Tố Hữu nối dài ñi sân 
bay Phú Bài 

Phường An ðông 
- thành phố Huế; 
xã Thủy Thanh, 
phường Thủy 

Dương, phường 
Thủy Phương, 
phường Thủy 
Châu, phường 

Phú Bài, phường 
Thủy Lương -  
Thị xã Hương 

Thủy 

62,400 

- Nghị quyết số 174/NQ-HðND 
ngày 23/12/2020 của HðND 
tỉnh về chủ trương ñầu tư dự án 
ñường Tố Hữu nối dài ñi sân 
bay Phú Bài; 
- Thông báo số 405/TB-SKHðT 
ngày 08/02/2021 của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư về việc giao kế 
hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà 
nước năm 2021 (các dự án 
chuẩn bị ñầu tư), nguồn vốn 
ngân sách tỉnh quản lý. 

B ðIỀU CHỈNH DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ðẤT NĂM 2021 

I Công trình, dự án liên huyện   7,900   

1 

Nhà ở xã hội tại khu ñất XH6 
thuộc khu E - Khu ñô thị mới 
An Vân Dương (ñiều chỉnh ñịa 
ñiểm thực hiện) 

Xã Thủy Thanh, 
thị xã Hương 

Thủy; 
phường Thủy 

Vân, thành phố 
Huế 

7,900 

- Quyết ñịnh số 1751/Qð-UBND 
ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc phê 
duyệt danh mục dự án có sử 
dụng ñất cần lựa chọn nhà ñầu 
tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội 
tại khu ñất XH6 thuộc Khu E - 
Khu ñô thị mới An Vân Dương, 
tỉnh Thừa Thiên Huế; 
- Quyết ñịnh số 2875/Qð-UBND 
ngày 13/11/2020 của UBND 
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ 
chức thực hiện dự án Nhà ở xã 
hội tại khu ñất XH6 thuộc Khu 
E - Khu ñô thị mới An Vân 
Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế 
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Phụ lục 02: ðIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN  

CHUYỂN MỤC ðÍCH SỬ DỤNG ðẤT TRỒNG LÚA NĂM 2021 
(Kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HðND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
  Quy mô  

diện tích 
(ha) 

Trong ñó 
diện tích 

xin chuyển 
mục ñích 
sử dụng 

ñất trồng 
lúa (ha) 

Căn cứ pháp lý 

A 
BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ðÍCH SỬ DỤNG ðẤT TRỒNG 
LÚA NĂM 2021 

I THÀNH PHỐ HUẾ   16,180 8,320   

1 
Dự án Hạ tầng kỹ thuật 
Khu tái ñịnh cư ðại học 
Huế 

Phường An Cựu, 
phường An Tây 

13,440 6,000 

- Nghị quyết số 23/NQ-HðND 
ngày 26/4/2021của HðND tỉnh 
về chủ trương ñầu tư dự án Hạ 
tầng kỹ thuật Khu tái ñịnh cư ðại 
học Huế; 

- Thông báo số 405/TB-SKHðT 
ngày 08/02/2021 của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư về việc giao kế 
hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà 
nước năm 2021 (các dự án chuẩn 
bị ñầu tư), nguồn vốn ngân sách 
tỉnh quản lý. 

2 
Dự án xây dựng trụ sở 
Cục Thống kê tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Phường An ðông; 
phường Xuân Phú 

0,210 0,180 

- Quyết ñịnh số 561/Qð-BKHðT 
ngày 04/5/2021 của Bộ Kế hoạch 
và ðầu tư về phê duyệt ñiều 
chỉnh chủ trương ñầu tư Dự án 
xây dựng trụ sở Cục Thống kê 
tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Thông báo số 283/TCTK-KHTC 
ngày 19/3/2021 của Tổng cục 
Thống kê về việc thông báo kế hoạch 
ñầu tư vốn NSNN năm 2021; 
- Công văn số 414/UBND-Nð 
ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc giải 
phóng mặt bằng, bàn giao ñất cho 
Cục Thống kê tỉnh 

3 

Dự án Tuyến ñường dọc 
sông Hương (phía Nam) 
ñoạn từ cầu Dã Viên ñến 
ñường Huyền Trân Công 
Chúa (phần bổ sung) 

Phường Phường 
ðúc 

0,730 0,340 

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

4 

Dự án Hệ thống thu gom, 
khu xử lý nước thải Cụm 
công nghiệp An Hòa 
(giai ñoạn 1) 

Phường An Hòa 1,800 1,800 

- Nghị quyết số 04/NQ-HðND 
ngày 26/02/2021 của HðND tỉnh 
Thừa Thiên Huế về chủ trương 
ñầu tư dự án Hệ thống thu gom, 
khu xử lý nước thải Cụm công 
nghiệp An Hòa (giai ñoạn 1). 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
  Quy mô  

diện tích 
(ha) 

Trong ñó 
diện tích 

xin chuyển 
mục ñích 
sử dụng 

ñất trồng 
lúa (ha) 

Căn cứ pháp lý 

II THỊ XÃ HƯƠNG THỦY   1,900 1,500   

1 
Hạ tầng kỹ thuật Khu 
dân cư thôn Vân Thê 
Trung, xã Thủy Thanh 

 Xã Thủy Thanh 1,900 1,500 

Nghị quyết số 04/NQ-HðND 
ngày 12/3/2021 của HðND thị xã 
Hương Thủy về phê duyệt chủ 
trương ñầu tư công trình Hạ tầng 
kỹ thuật khu dân cư thôn Vân Thê 
Trung, xã Thủy Thanh 

III HUYỆN PHONG ðIỀN   13,600 3,970   

1 

ðầu tư xây dựng và khai 
thác mỏ quặng sắt Laterit 
làm phụ gia xi măng và 
tuyến ñường vào khu mỏ 

Xã Phong Mỹ 9,800 0,440 

- Giấy phép khai thác khoáng sản 
số 2953/GP-BTNMT ngày 22/12/2016 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Giấy chứng nhận ñầu tư số 
31131000265, do UBND tỉnh cấp 
ngày 07/7/2014; Giấy chứng nhận 
ñầu tư ñiều chỉnh lần thứ nhất số 
3266550643 do Sở Kế hoạch và 
ðầu tư cấp ngày 04/12/2020 

2 

Tiểu dự án cải tạo và 
phát triển lưới ñiện trung 
hạ áp khu vực trung tâm 
huyện lỵ (KfW3.1) 

Huyện Phong ðiền 0,080 0,020 

Quyết ñịnh số 3677/Qð-BCT 
ngày 25/9/2017 của Bộ Công 
Thương về việc phê duyệt Thiết 
kế bản vẽ thi công - dự toán xây 
dựng công trình Tiểu dự án "Cải 
tạo và phát triển lưới ñiện trung 
hạ áp khu vực trung tâm huyện 
lỵ, thành phố của tỉnh Thừa Thiên 
Huế" thuộc Dự án Lưới ñiện hiệu 
quả tại các thành phố vừa và nhỏ, 
sử dụng vốn vay ODA của Chính 
phủ ðức (Dự án thành phần 2 - 
giai ñoạn 1) 

3 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân 
cư thôn Tư (khu A và 
khu B) 

Xã Phong Hòa 3,720 3,510 

- Quyết ñịnh số 56/Qð-UBND 
ngày 27/5/2019 của UBND xã 
Phong Hòa về việc phê duyệt Báo 
cáo kinh tế-kỹ thuật ñầu tư xây 
dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật 
khu dân cư thôn Tư, xã Phong 
Hòa (Khu A);  
- Quyết ñịnh số 1490/Qð-UBND 
ngày 10/04/2019 của UBND huyện 
về việc phê duyệt phương án thiết 
kế tổng mặt bằng dự án khu dân 
cư thôn Tư và thôn Ba Bàu Chợ, 
xã Phong Hòa 

IV HUYỆN QUẢNG ðIỀN   11,480 0,540   

1 
Kè chống sạt lở bờ sông 
Diên Hồng, huyện Quảng 
ðiền 

Xã Quảng Phước; 
thị trấn Sịa 

9,200 0,500 

- Quyết ñịnh số 762/Qð-UBND 
ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc phê 
duyệt chủ trương ñầu tư dự án: 
Kè chống sạt lở bờ sông Diên Hồng, 
huyện Quảng ðiền 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
  Quy mô  

diện tích 
(ha) 

Trong ñó 
diện tích 

xin chuyển 
mục ñích 
sử dụng 

ñất trồng 
lúa (ha) 

Căn cứ pháp lý 

2 

Nâng cấp chỉnh trang, 
mở rộng mặt ñường, lắp 
ñặt hệ thống ñiện chiếu 
sáng công cộng trước 
UBND xã Quảng Phú 

Xã Quảng Phú 2,280 0,040 

- Quyết ñịnh số 2357/Qð-UBND 
ngày 30/10/2020 của UBND 
huyện Quảng ðiền về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự 
án: Nâng cấp, chỉnh trang mở 
rộng mặt ñường, lắp ñặt hệ thống 
ñiện chiếu sáng công cộng trước 
UBND xã Quảng Phú 

V THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ   2,300 0,690   

1 

Hạng mục thu hồi ñất 
còn lại của dự án ñường 
cao tốc Cam Lộ - La Sơn 
ñoạn qua thị xã Hương Trà  

Thị xã Hương Trà 2,300 0,690 

- Thông báo số 182/TB-UBND 
ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh 
về Kết luận của PCT UBND tỉnh 
Nguyễn Văn Phương tại cuộc họp 
nghe báo cáo về quy trình thủ tục 
ñảm bảo ñể thu hồi ñất, GPMB 
dứt ñiểm các trường hợp còn lại 
phục vụ thi công Dự án cao tốc 
Cam Lộ - La Sơn; 
- Công văn số 8215/UBND-Nð 
ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh 
về việc giải quyết vướng mắc giải 
phóng mặt bằng ñường cao tốc 

B 
ðIỀU CHỈNH DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ðÍCH SỬ DỤNG ðẤT TRỒNG 
LÚA NĂM 2021 

I 
Công trình, dự án liên 
huyện 

  7,900 7,900   

1 

Nhà ở xã hội tại khu ñất 
XH6 thuộc khu E - Khu 
ñô thị mới An Vân Dương 
(ñiều chỉnh ñịa ñiểm 
thực hiện) 

Xã Thủy Thanh, 
thị xã Hương 

Thủy; 
phường Thủy Vân, 

thành phố Huế 

7,900 7,900 

- Quyết ñịnh số 1751/Qð-UBND 
ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc phê 
duyệt danh mục dự án có sử dụng 
ñất cần lựa chọn nhà ñầu tư thực 
hiện dự án Nhà ở xã hội tại khu 
ñất XH6 thuộc Khu E - Khu ñô 
thị mới An Vân Dương, tỉnh 
Thừa Thiên Huế; 
- Quyết ñịnh số 2875/Qð-UBND 
ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc tổ chức 
thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại 
khu ñất XH6 thuộc Khu E - Khu 
ñô thị mới An Vân Dương, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 78/NQ-HðND   Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

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

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 
 

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 Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 83/2020/Nð-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh 156/2018/Nð-CP ngày 16 tháng 11 

năm 2018 của Chính phủ Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Lâm nghiệp; 

Xét Tờ trình số 5781/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2021 và Tờ trình số 

5957/TTr-UBND  ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xem xét 

quyết ñịnh chủ trương chuyển mục ñích sử dụng rừng sang mục ñích khác; Báo cáo 

thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng 

nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất chủ trương cho phép chuyển mục ñích sử dụng rừng sang 

mục ñích khác ñể thực hiện 8 dự án (chi tiết tại Phụ lục ñính kèm). 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, 

quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 
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Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 

Kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./. 
 

  
CHỦ TỊCH 

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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 78/NQ-HðND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

TT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 

Quy mô 
diện tích 
khoảng  

(ha) 

Diện tích có rừng xin chuyển  
mục ñích sử dụng sang mục ñích khác (ha) 
Phân theo hiện trạng Phân theo loại rừng 

Tổng 
Rừng 
trồng 

Rừng tự 
nhiên 

Phòng hộ Sản xuất 

1 
Khai thác khoáng sản ñất làm vật liệu san lấp 
tại khu vực ñồi Trốc Voi 2, phường Thủy 
Phương, thị xã Hương Thủy 

Phường Thủy 
Phương, thị xã 
Hương Thủy 

       5,42        5,42        5,42            -                -   5,42 

2 
Khai thác khoáng sản ñất làm vật liệu san lấp 
tại khu vực ñồi Trốc Voi 3 (Khu vực 1) 

Phường Thủy 
Phương, thị xã 
Hương Thủy 

     14,91      14,60      14,60            -                -   14,60 

3 
ðầu tư Kè chống sạt lở bờ biển ñoạn qua thôn 
An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang 

Xã Phú Thuận, 
huyện Phú Vang 

       1,55        0,56        0,56            -            0,56  
 

4 
Khai thác ñất làm vật liệu san lấp tại khu vực 
ñồi ðộng Tranh, thôn Lương ðiền, xã Lộc ðiền, 
huyện Phú Lộc 

Xã Lộc ðiền, 
huyện Phú Lộc 

       2,17        2,17        2,17            -                -   2,17 

5 
Khai thác ñất làm vật liệu san lấp tại khu vực 
xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc 

Xã Lộc Sơn, huyện 
Phú Lộc 

     10,00      10,00      10,00            -                -   10,00 

6 
ðầu tư mở rộng quy mô sản xuất Nhà máy sản 
xuất gạch Terazzo, gạch block và ngói màu - 
Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy 

Phường Thủy 
Phương, thị xã 
Hương Thủy 

       0,31        0,06        0,06            -                -   0,06 

7 
Khai thác ñất làm vật liệu san lấp tại khu vực Khe 
Băng, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà 

Phường Hương Vân, 
thị xã Hương Trà 

       9,88        9,88        9,88            -                -   9,88 

8 
ðầu tư mở rộng khai thác mỏ ñá làm vật liệu 
xây dựng thông thường - Phường Hương Vân, 
thị xã Hương Trà 

Phường Hương Vân, 
thị xã Hương Trà 

       1,60        1,60        1,60            -                -   1,60 

  Tổng        45,84     44,29     44,29            -            0,56  43,73           -    
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 

Số: 79/NQ-HðND 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về Chương trình giám sát của Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2022 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 

 

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 Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân ngày 20 
tháng 11 năm 2015; 

Xét Tờ trình số 130/TTr-HðND ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
năm 2022 và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Thống nhất nội dung Chương trình giám sát của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
năm 2022 như sau:  

1. Giám sát tại các kỳ họp:  
1.1. Hội ñồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo công tác theo quy ñịnh tại 

ðiều 59, Luật hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân năm 2015 của 
các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp giữa năm, cuối năm và các kỳ họp chuyên ñề 
của năm 2022 thông qua hoạt ñộng thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh.  

1.2. Duy trì và tăng cường hoạt ñộng xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp 
theo hướng lựa chọn nội dung có trọng tâm, ñược ñông ñảo cử tri quan tâm. 

1.3. Giám sát quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội ñồng nhân dân 
cấp dưới trực tiếp khi có dấu hiệu trái với các qui ñịnh của pháp luật. 

2. Giám sát chuyên ñề:  
2.1.  Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong việc quản lý, khai thác, 

sử dụng khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 2016 - 2021. 
2.2.  Giám sát tình hình ñầu tư trang thiết bị, sử dụng cơ sở vật chất và hoạt ñộng 

của các cơ sở y tế công lập trên ñịa bàn tỉnh từ năm 2016 ñến nay. 
3. Ngoài các nội dung trên, Hội ñồng nhân dân, Thường trực Hội ñồng nhân dân 

và các Ban của Hội ñồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành giám sát các nội dung khác thuộc 
chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tùy theo tình hình thực tế của ñịa phương. 
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; 

chỉ ñạo, ñiều hòa, phối hợp với các Ban của Hội ñồng nhân dân tỉnh xây dựng kế 
hoạch giám sát; cùng với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
tiến hành hoạt ñộng giám sát theo luật ñịnh.  

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Khóa VIII, Kỳ họp lần thứ 2 
thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./. 

 

  
CHỦ TỊCH 

 
                    

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

  

Số: 80/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn ñề phát sinh  

giữa hai kỳ họp 
  

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 

 
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; 

Xét Tờ trình số 129/TTr-HðND ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh kèm theo Báo cáo số 50/BC-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2021 
về kết quả phối hợp giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp và ý kiến 
thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất thông qua 16 nội dung giải quyết những vấn ñề phát sinh 
giữa hai kỳ họp (kỳ họp lần thứ 11 HðND tỉnh, khóa VII và kỳ họp lần thứ 2, HðND 
khóa VIII) ñã ñược Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh cho ý kiến ñể Ủy ban 
nhân dân tỉnh triển khai thực hiện. 

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

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

ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết 
này theo nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./. 
 
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

  

 
 

PHỤ LỤC 
Các nội dung giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp   

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 80/NQ-HðND ngày 16 tháng 7 năm 2021  
của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 

 
 

1. Về việc mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng phục vụ công tác. (Công văn số 
229/HðND-KTNS ngày 22 tháng 12 năm 2020) 

2. Về việc kinh phí thăm hỏi và ñộng viên ñối tượng chính sách xã hội nhân dịp 
Tết Nguyên ñán Tân Sửu năm 2021. (Công văn số 05/HðND-KTNS ngày 28 tháng 01 
năm 2021) 

3. Về việc kinh phí mua hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống 
dịch Covid-19. (Công văn số 14/HðND-KTNS ngày 05 tháng 02 năm 2021) 

4. Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 
(Công văn số 13/HðND-THKT ngày 05 tháng 02 năm 2021) 

5. Về việc bổ sung tiêu chuẩn, ñịnh mức trang bị xe ô tô chuyên dùng. (Công văn 
số 40/HðND-KTNS ngày 29 tháng 03 năm 2021) 

6. Về việc thống nhất mua sắm xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác dạy và 
học lái xe. (Công văn số 41/HðND-KTNS ngày 29 tháng 03 năm 2021) 

7. Về việc bổ sung viên chức năm 2021 cho UBND huyện Phú Lộc. (Công văn số 
44/HðND-PC ngày 09 tháng 04 năm 2021) 

8. Về việc bổ sung tiêu chuẩn, ñịnh mức trang bị xe ô tô chuyên dùng. (Công văn 
số 67/HðND-KTNS ngày 29 tháng 04 năm 2021) 

9. Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ kinh phí ngân sách các huyện, thị xã ñể thực 
hiện các dự án chỉnh trang ñô thị. (Công văn số 68/HðND-KTNS ngày 29 tháng 04 
năm 2021) 

10. Về việc bố trí kinh phí thực hiện cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc. (Công văn 
số 69/HðND-KTNS ngày 14 tháng 05 năm 2021) 

11. Về việc bổ sung viên chức năm 2021 cho UBND thị xã Hương Thủy. 
(Công văn số 77/HðND-PC ngày 14 tháng 05 năm 2021)  

12. Về việc cho ý kiến kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021 - 2025. 
(Công văn số 85/HðND-KTNS ngày 29 tháng 05 năm 2021) 

13. Về việc ñiều chuyển xe ô tô phục vụ công tác. (Công văn số 91/HðND-KTNS 
ngày 17 tháng 06 năm 2021) 
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14. Về việc bố trí kinh phí ñể thực hiện các nhiệm vụ, ñề án. (Công văn số 
92/HðND-KTNS ngày 17 tháng 06 năm 2021) 

15. Về việc bố trí kinh phí ñể thực hiện ñề án. (Công văn số 95/HðND-KTNS 
ngày 21 tháng 06 năm 2021) 

16. Về việc bổ sung kinh phí thực hiện dự án Mở rộng, cải tạo bãi chôn lấp rác 
Thủy Phương. (Công văn số 126/HðND-KTNS ngày 13 tháng 07 năm 2021). 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 81/NQ-HðND 

 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021 

  
NGHỊ QUYẾT 

Về thành lập ðoàn giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật  
về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, rác thải trên ñịa bàn tỉnh  

giai ñoạn 2016 - 2020 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 

 

 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 Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân ngày 20 
tháng 11 năm 2015; 

 Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2021. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thành lập ðoàn giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về 
bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, rác thải trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 2016 - 2020, 
gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Chủ tịch HðND tỉnh: Trưởng ñoàn; 

2. Bà Dương Thị Thu Truyền - Phó Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách 
HðND tỉnh: Phó Trưởng ñoàn; 

3. Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng ban Ban pháp chế HðND tỉnh: Thành viên; 
4. Ông Nguyễn Văn Thạnh - Phó Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội HðND 

tỉnh: Thành viên; 
5. Ông Huỳnh Văn Chương - Phó Giám ñốc ðại học Huế; ủy viên Ban 

kinh tế - ngân sách HðND tỉnh: Thành viên 
6. Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh; ủy viên Ban 

kinh tế - ngân sách HðND tỉnh: Thành viên. 
7. Ông Nguyễn Tấn Trọng - Chánh Văn phòng ðoàn ðBQH và HðND tỉnh, 

ñại biểu HðND tỉnh: Thành viên. 
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ðiều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt ñộng của ðoàn giám sát thực hiện theo 
quy ñịnh tại khoản 2, ðiều 62, Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng 
nhân dân và các quy ñịnh pháp luật có liên quan. 

- ðoàn giám sát có trách nhiệm xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giám sát; 
báo cáo kết quả giám sát với Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh tại phiên họp ñịnh kỳ 
tháng 10 năm 2021; trình báo cáo kết quả giám sát cho Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp 
cuối năm 2021, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- ðoàn giám sát ñược mời ñại diện một số cơ quan hữu quan, chuyên gia tham 
gia ðoàn giám sát. 

ðiều 3. Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, ðoàn giám sát Hội ñồng 
nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng ðoàn ðBQH và Hội ñồng nhân dân tỉnh và các cơ quan 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

 Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa VIII, Kỳ họp lần thứ 2 
thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./. 
 

 CHỦ TỊCH 
 

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

 
         Số: 82/NQ-HðND                          Thừa Thiên Huế, ngày 16  tháng 7 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri  
tại Kỳ họp thứ 11, Hội ñồng nhân dân tỉnh Khóa VII 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 

 

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 Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân ngày 20 
tháng 11 năm 2015; 

Sau khi xem xét Báo cáo giám sát của Thường trực HðND tỉnh về kết quả giải 
quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 11, Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa VII và ý kiến 
thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 

ðiều 1. Hội ñồng nhân dân tỉnh thống nhất nội dung báo cáo giám sát của 
Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại Kỳ họp 
thứ 11, Hội ñồng nhân dân tỉnh Khóa VII và nhấn mạnh một số vấn ñề sau:  

Công tác tiếp thu, trả lời và giải quyết kiến nghị của cử tri ñã ñược các cơ quan 
chức năng thực hiện nghiêm túc; các kiến nghị ñược giải quyết ñã từng bước ñáp ứng 
yêu cầu, nguyện vọng chính ñáng của người dân, góp phần thúc ñẩy phát triển 
kinh tế - xã hội và nâng cao ñời sống cho nhân dân. 

ðiều 2. Nhằm thực hiện có hiệu quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri, 
Hội ñồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu những nội dung kiến 
nghị nêu tại báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11 
của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ 
chủ yếu sau: 

1. Thường xuyên rà soát, ñôn ñốc, kiểm tra những nội dung ñã chỉ ñạo thực hiện; 
có giải pháp ñối với các kiến nghị chưa ñưa ra ñược lộ trình, phương hướng và 
thời gian giải quyết. Tăng cường kiểm tra, xử lý trách nhiệm ñối với người ñứng ñầu 
các cơ quan, ñơn vị chậm giải quyết kiến nghị cử tri nhất là ñối với các kiến nghị ñể 
kéo dài thời gian giải quyết. 
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2. Chỉ ñạo giải quyết dứt ñiểm diện tích ñất rừng chồng lấn giữa các hộ dân xã 
Thủy Bằng và Lâm trường Tiền Phong ñể tạo ñiều kiện cho người dân tiếp tục khai 
thác, trồng rừng ổn ñịnh cuộc sống. 

3. Chỉ ñạo Ban Quản lý khu vực phát triển ñô thị tỉnh khẩn trương hoàn thành 
công tác rà soát, ñiều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu B - ðô 
thị mới An Vân Dương; sớm ñề xuất việc lập quy hoạch chi tiết 1/500 các khu vực 
ñất cây xanh cách ly ñể có cơ sở khoanh vùng các khu vực ñông dân cư, có giải pháp 
xử lý phù hợp nhằm giải quyết dứt ñiểm kiến nghị cử tri. 

4. Sớm ban hành Quy chế tiếp nhận và trả lời kiến nghị cử tri do HðND tỉnh 
chuyển ñến. Trong ñó, ñề nghị có những quy ñịnh cụ thể về thời gian trả lời, giải quyết; 
quy ñịnh trách nhiệm giải quyết, phối hợp giải quyết của các cơ quan chức năng; 
xác ñịnh việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri là một trong những tiêu chí 
ñánh giá mức ñộ hoàn thành nhiệm vụ của người ñứng ñầu các cơ quan và chính quyền 
ñịa phương.  

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả 

thực hiện tại Kỳ họp của Hội ñồng nhân dân tỉnh theo quy ñịnh. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

 Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./.    

 
 
 

                   
 

                      

                                                                      

 

 

 

 

 CHỦ TỊCH 
 

 
Lê Trường Lưu 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021 
 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ 
 Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2 

 
 

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 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 6121/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giới thiệu người ra ứng cử chức vụ Ủy viên Ủy ban 
nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng 
nhân dân tỉnh và kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 ngày 16 tháng 7 năm 2021. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Xác nhận kết quả bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 
2021 - 2026 gồm các ông có tên sau: 

1. Ông La Phúc Thành - Tỉnh ủy viên, Giám ñốc Sở Tài chính;  
2. Ông Nguyễn ðình ðức - Tỉnh ủy viên, Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; 
3. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Giám ñốc Sở Du lịch. 
(Có lý lịch trích ngang kèm theo) 
ðiều 2. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn theo quy ñịnh của pháp luật. 
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 

Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./.  
 

 CHỦ TỊCH 
 
 

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

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
(Kèm theo Nghị quyết số 83/NQ-HðND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của HðND tỉnh) 

 

Số 
TT 

Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Quê quán 
Chức vụ  
hiện tại 

Chức vụ 
ñược bầu 

Trình ñộ 

Học 
vấn 

Chuyên 
môn 

Chính trị 

1 La Phúc Thành 02/4/1967 Nam Kinh 
Xã Vinh Hà, huyện 

Phú Vang, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Tỉnh ủy viên, 
Giám ñốc Sở Tài 

chính 

Ủy viên 
UBND tỉnh 12/12 

Cử nhân 
Kinh tế, Cử 
nhân Luật 

Cao cấp 

2 Nguyễn ðình ðức 21/11/1977 Nam Kinh 

Xã Quảng Thọ, 
huyện Quảng ðiền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

Tỉnh ủy viên, 
Giám ñốc Sở 

Nông nghiệp và 
Phát triển nông 

thôn 

Ủy viên 
UBND tỉnh 12/12 

Kỹ sư Xây 
dựng Thủy 
lợi - Thủy 
ñiện, Thạc 
sĩ Quản lý 

công 

Cao cấp 

3 Trần Hữu Thùy Giang 17/9/1981 Nam Kinh 
Xã Phú Mậu, huyện 
Phú Vang, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Giám ñốc Sở Du 
lịch 

Ủy viên 
UBND tỉnh 12/12 

Tiến sỹ 
Quản lý 
du lịch 

Cao cấp 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 




