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Nghị quyết số 22/2021/NQ-HðND quy ñịnh phân cấp quản lý
tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
Thừa Thiên Huế.
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Nghị quyết số 23/2021/NQ-HðND sửa ñổi, bổ sung một số ñiều
của Nghị quyết số 03/2018/NQ-HðND ngày 30 tháng 3 năm 2018
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Quy ñịnh phân cấp quản lý tài sản công
tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý của ñịa phương
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Nghị quyết số 24/2021/NQ-HðND sửa ñổi, bổ sung một số
quy ñịnh tại Nghị quyết số 11/2016/NQ-HðND ngày 08 tháng 12
năm 2016 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu,
nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền
ñịa phương giai ñoạn 2017 - 2020.
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Nghị quyết số 25/2021/NQ-HðND giảm phí tham quan các ñiểm
di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế.
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Nghị quyết số 26/2021/NQ-HðND quy ñịnh về trang bị phương
tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng
dân phòng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2023.
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Nghị quyết số 27/2021/NQ-HðND quy ñịnh một số chính sách
ñối với trẻ em, giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non ñộc lập, dân lập,
tư thục ở ñịa bàn có khu công nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Nghị quyết số 28/2021/NQ-HðND quy ñịnh mức chuẩn trợ giúp
xã hội, mức trợ giúp xã hội ñối với ñối tượng bảo trợ xã hội
và ñịnh mức tiền ăn hàng tháng cho ñối tượng cai nghiện ma túy
bắt buộc trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Nghị quyết số 29/2021/NQ-HðND về kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
25-8-2021

Quyết ñịnh số 49/2021/Qð-UBND ban hành Quy ñịnh về
tách thửa ñối với ñất ở và ñất nông nghiệp trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.
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Quyết ñịnh số 50/2021/Qð-UBND quy ñịnh số lượng cấp phó
của người ñứng ñầu và tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc
Sở Du lịch.
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH
26-8-2021

Nghị quyết số 84/NQ-HðND quy ñịnh phân cấp nguồn kinh phí
thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021
của Chính phủ và chính sách hỗ trợ cho người lao ñộng không có
giao kết hợp ñồng lao ñộng (lao ñộng tự do) và một số ñối tượng
ñặc thù khác gặp khó khăn do ảnh hưởng của ñại dịch COVID-19
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Nghị quyết số 85/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng
ñô thị Vinh Thanh, huyện Phú Vang.
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Nghị quyết số 86/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng
ñô thị Phú ða, huyện Phú Vang.
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Nghị quyết số 87/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng
các xã lên phường thuộc thị xã Hương Trà theo Chương trình
phát triển ñô thị của tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Nghị quyết số 88/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án ðầu tư
hỗ trợ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
của Công an tỉnh.
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Nghị quyết số 89/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp,
mở rộng ñường ven sông Bồ (ñoạn Tứ Hạ - Hương Văn - Hương
Xuân - Hương Toàn).
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Nghị quyết số 90/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Mở rộng
Bệnh viện Mắt Huế.
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Nghị quyết số 91/NQ-HðND về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư
dự án Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Nghị quyết số 92/NQ-HðND về ñiều chỉnh kế hoạch vốn ñầu tư
công năm 2021 nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách
trung ương.
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Nghị quyết số 93/NQ-HðND thông qua danh mục bổ sung các
công trình, dự án cần thu hồi ñất; cho phép chuyển mục ñích
sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ sang mục ñích khác
trên ñịa bàn tỉnh năm 2021.
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Nghị quyết số 94/NQ-HðND về thông qua kết quả phối hợp
giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp.
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31-8-2021

Nghị quyết số 95/NQ-HðND về việc thành lập tổ dân phố mới
của thành phố Huế.
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 22/2021/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ NHẤT
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 21 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị ñịnh số 129/2017/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;
Xét Tờ trình số 5286/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về Quy ñịnh phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của
tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy ñịnh phân cấp quản lý tài sản
kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế.
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 chuyên ñề lần thứ nhất thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực từ
ngày 05 tháng 9 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

QUY ðỊNH
Phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi
quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2021/NQ-HðND ngày 26 tháng 8 năm 2021
của Hội ñồng nhân dân tỉnh)
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
1. Nghị quyết này quy ñịnh phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm: Phân cấp thẩm quyền
phê duyệt ñề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; phân cấp
thẩm quyền quyết ñịnh thu hồi, ñiều chuyển, bán, thanh lý và xử lý tài sản kết cấu
hạ tầng thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.
2. Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi không thuộc phạm vi ñiều chỉnh tại Nghị quyết
này bao gồm tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do tổ chức, cá nhân ñầu tư, quản lý;
tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi ñã tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
ñược thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước ñầu tư
vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật chuyên ngành về thủy lợi và
pháp luật có liên quan.
3. Các quy ñịnh khác có liên quan ñến việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản
kết cấu hạ tầng thủy lợi không nêu trong Nghị quyết này thì thực hiện theo Luật Quản lý,
sử dụng tài sản công, Luật Thủy lợi, Nghị ñịnh số 129/2017/Nð-CP ngày 16 tháng 11
năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu
hạ tầng thủy lợi, Nghị ñịnh số 67/2018/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của
Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ðiều của Luật Thủy lợi và các văn bản pháp luật
khác có liên quan.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
1. Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau ñây gọi là Ủy ban nhân dân
cấp huyện); Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
4. Cơ quan ñược giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành cấp huyện.
5. Tổ chức, cá nhân khác liên quan.
ðiều 3. Cơ quan ñược giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý các hồ chứa nước, công trình
thủy lợi liên huyện và các loại tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi khác do Ủy ban
nhân dân tỉnh giao quản lý.
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2. Cơ quan ñược giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành cấp huyện ñược giao
quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên ñịa bàn cấp huyện (trừ tài sản tại khoản 1
ðiều này).
ðiều 4. Thẩm quyền phê duyệt ðề án, giá khởi ñiểm ñấu giá cho thuê quyền
khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
1. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt ðề án, giá khởi ñiểm ñấu giá cho thuê quyền
khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc tỉnh quản lý, trên cơ sở ñề nghị của
Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau khi lấy ý kiến thẩm ñịnh của
Sở Tài chính.
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt ðề án, giá khởi ñiểm ñấu giá cho thuê
quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý,
trên cơ sở ñề nghị của Cơ quan ñược giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành cấp huyện
sau khi lấy ý kiến thẩm ñịnh của Phòng Tài chính kế hoạch.
ðiều 5. Thẩm quyền quyết ñịnh thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng thủy
lợi (bao gồm tài sản ñang cho thuê) thuộc cấp tỉnh quản lý, trên cơ sở ñề nghị của
Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết ñịnh thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng
thủy lợi (bao gồm tài sản ñang cho thuê) thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý,
trên cơ sở ñề nghị của Cơ quan ñược giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành cấp huyện.
ðiều 6. Thẩm quyền quyết ñịnh ñiều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh ñiều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng
thủy lợi thuộc cấp tỉnh quản lý trên cơ sở ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn ñối với các trường hợp:
a) ðiều chuyển giữa các cơ quan, ñơn vị thuộc tỉnh;
b) ðiều chuyển giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện;
c) ðiều chuyển giữa các Ủy ban nhân dân cấp huyện khi có thay ñổi về ñịa giới
hành chính.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết ñịnh ñiều chuyển tài sản kết cấu
hạ tầng thủy lợi thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, trừ trường hợp quy ñịnh
tại ðiểm a, b, c, Khoản 1 ðiều này.
ðiều 7. Thẩm quyền quyết ñịnh bán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh bán trên cơ sở ñề nghị của Sở Nông
nghiệp và phát triển nông thôn:
a) Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi gắn liền với ñất, mặt nước thuộc phạm quản lý
của ñịa phương.
b) Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi khác thuộc cấp tỉnh quản lý.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết ñịnh bán tài sản kết cấu hạ tầng
thủy lợi khác (trừ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi gắn liền với ñất, mặt nước) thuộc
Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý trên cơ sở ñề nghị của Cơ quan ñược giao nhiệm
vụ quản lý chuyên ngành cấp huyện.
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ðiều 8. Thẩm quyền quyết ñịnh thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng có
kết hợp sử dụng vật tư, kết cấu từ thanh lý ñể phục vụ bảo trì tài sản hoặc ñiều
chuyển cho ñơn vị khác sử dụng quản lý.
2. Cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh quyết ñịnh thanh lý tài sản kết cấu
hạ tầng thuộc cấp tỉnh quản lý trừ tài sản quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết ñịnh thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng
thuộc cấp huyện quản lý trừ tài sản quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này.
ðiều 9. Thẩm quyền quyết ñịnh xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trong
trường hợp bị mất, bị hủy hoại
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý trên cơ sở ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết ñịnh xử lý tài sản kết cấu hạ tầng
thủy lợi thuộc cấp huyện quản lý trên cơ sở ñề nghị của Cơ quan ñược giao nhiệm vụ
quản lý chuyên ngành cấp huyện./.

CÔNG BÁO/Số 46+47/Ngày 05-9-2021
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 23/2021/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 8 năm 2021
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị quyết số 03/2018/NQ-HðND ngày 30
tháng 3 năm 2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Quy ñịnh phân cấp quản lý
tài sản công tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý của ñịa phương
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ NHẤT
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 Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Quản lý sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị ñịnh số 165/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh việc quản lý, sử dụng tài sản tại các cơ quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp của
ðảng Cộng sản Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính
quy ñịnh chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước ñể mua sắm nhằm duy trì hoạt ñộng
thường xuyên của cơ quan nhà nước, ñơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, ñơn vị
sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị
xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính
hướng dẫn một số nội dung của Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12
năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài
sản công;
Xét Tờ trình số 3757/TTr-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo Nghị quyết số
03/2018/NQ-HðND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Quy ñịnh
phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý
của ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban
kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp.
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QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo Nghị quyết
số 03/2018/NQ-HðND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh
Quy ñịnh phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi
quản lý của ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung cụ thể
như sau:
1. Sửa ñổi, bổ sung ðiều 9 như sau:
“ðiều 9. Thẩm quyền quyết ñịnh thuê trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng
sự nghiệp và tài sản khác phục vụ hoạt ñộng của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh thuê trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng
sự nghiệp; tài sản khác có giá trị từ 500 triệu ñồng/01 ñơn vị tài sản trở lên phục vụ
hoạt ñộng của cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc dự toán ngân sách cấp tỉnh.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết ñịnh thuê trụ sở làm việc, cơ sở
hoạt ñộng sự nghiệp; tài sản khác phục vụ hoạt ñộng của cơ quan, tổ chức, ñơn vị
thuộc dự toán ngân sách cấp huyện.
3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh quyết ñịnh thuê tài sản có giá
trị dưới 500 triệu ñồng/01 ñơn vị tài sản (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp)
phục vụ nhiệm vụ chuyên môn trực tiếp của ñơn vị và các ñơn vị trực thuộc từ nguồn
ngân sách do các sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh quản lý.
4. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, ñơn vị quyết ñịnh thuê tài sản có giá trị dưới
100 triệu ñồng/01 ñơn vị tài sản (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp)
phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của ñơn vị trong nguồn kinh phí ñược giao trong năm.
5. Người ñứng ñầu ñơn vị sự nghiệp công lập tự ñảm bảo chi thường xuyên và chi
ñầu tư quyết ñịnh thuê tài sản từ nguồn Quỹ phát triển hoạt ñộng sự nghiệp và từ
nguồn vốn vay, vốn huy ñộng theo chế ñộ quy ñịnh ñể phục vụ cho các hoạt ñộng
sự nghiệp và hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ của ñơn vị.
6. Trường hợp ñơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nhiều nguồn vốn ñể thuê tài sản,
trong ñó có nguồn ngân sách nhà nước thì thẩm quyền quyết ñịnh thuê thực hiện theo
quy ñịnh tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 ðiều 9 Quy ñịnh này.”
2. Sửa ñổi, bổ sung ðiều 30 như sau:
“Thủ trưởng ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, ñơn vị
sự nghiệp công lập tự bảo ñảm chi thường xuyên và chi ñầu tư quyết ñịnh thanh lý
tài sản thuộc phạm vi quản lý (trừ cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp, xe ô tô, tài sản có
nguyên giá từ 500 triệu ñồng trở lên/01 ñơn vị tài sản).”
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 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 chuyên ñề lần thứ nhất thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực
kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2021./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

12

CÔNG BÁO/Số 46+47/Ngày 05-9-2021

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 24/2021/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 8 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh tại Nghị quyết số 11/2016/NQ-HðND
ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về phân cấp
nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp
chính quyền ñịa phương giai ñoạn 2017 - 2020
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ NHẤT
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 ngày 17 tháng 12 năm 2019 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ñơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh
Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27 tháng 4 năm 2021 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ñiều chỉnh ñịa giới hành chính các ñơn vị
hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh
Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị quyết số 11/2016/NQ-HðND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của
Hội ñồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia
ngân sách giữa các cấp chính quyền ñịa phương giai ñoạn 2017 - 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2020/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của
Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời kỳ ổn ñịnh ngân sách ñịa phương
giai ñoạn 2017 - 2020 sang năm 2021;
Xét Tờ trình số 7467/TTr-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Thừa Thiên Huế về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều tại Nghị quyết số 11/2016/NQ-HðND
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ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm
vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền ñịa phương giai ñoạn
2017 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số
11/2016/NQ-HðND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về
phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền
ñịa phương giai ñoạn 2017 - 2020.
(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.
ðiều 3. ðiều khoản thi hành
1. Bãi bỏ Phụ lục tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền ñịa phương
giai ñoạn 2017 - 2020 kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HðND ngày 08 tháng 12
năm 2016 của Hội ñồng nhân dân tỉnh.
2. Các nội dung khác của Nghị quyết số 11/2016/NQ-HðND ngày 08 tháng 12
năm 2016 của Hội ñồng nhân dân tỉnh vẫn còn hiệu lực thi hành cho ñến khi ban
hành Nghị quyết thay thế.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII,
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ nhất thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực từ
ngày 05 tháng 9 năm 2021./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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Phụ lục
TỶ LỆ PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH GIỮA CẤP HUYỆN
VỚI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Kèm theo Nghị quyết số 24/2021/NQ-HðND ngày 26 tháng 8 năm 2021
của Hội ñồng nhân dân tỉnh)
Các khoản thu ñược phân chia tỉ lệ giữa
ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã (tỷ lệ %)

Stt

Tên ñơn vị

I

Huyện Phong ðiền

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Thị trấn Phong ðiền
Xã Phong Chương
Xã Phong Sơn
Xã Phong Xuân
Xã Phong Mỹ
Xã Phong Hải
Xã ðiền Hương
Xã ðiền Môn
Xã ðiền Hòa
Xã Phong Hòa
Xã Phong Bình
Xã Phong Thu
Xã ðiền Lộc
Xã ðiền Hải
Xã Phong Hiền
Xã Phong An
Huyện Quảng ðiền
Thị trấn Sịa
Xã Quảng Phú
Xã Quảng Vinh
Xã Quảng Thành
Xã Quảng Công
Xã Quảng Lợi
Xã Quảng Thái
Xã Quảng An
Xã Quảng Phước

Các khoản thu từ
hợp tác xã và hộ
kinh doanh cá thể
(kể cả hộ cá thể ở
chợ)

Tiền sử dụng ñất
và tiền thuê ñất
do huyện, xã
quản lý

Các khoản thu
phí, thu khác
tại chợ thuộc
huyện, xã
quản lý

Cấp
huyện

Cấp
huyện

Cấp xã

Cấp
huyện

Cấp xã

Cấp xã

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

80
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

20
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

40
40
40
40
0
0
0
0
0

60
60
60
60
100
100
100
100
100

60
30
30
30
30
30
30
30
30

40
70
70
70
70
70
70
70
70

0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Các khoản thu ñược phân chia tỉ lệ giữa
ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã (tỷ lệ %)

Stt

10
11
III
1
2
3
4
5
6
7
8
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tên ñơn vị

Xã Quảng Thọ
Xã Quảng Ngạn
Thị xã Hương Trà
Phường Hương Xuân
Phường Hương Văn
Phường Tứ Hạ
Xã Hương Toàn
Xã Hương Chữ
Xã Hương Vân
Xã Hương Bình
Xã Bình Thành
Thị xã Hương Thủy
Phường Thủy Dương
Phường Phú Bài
Phường Thủy Phương
Phường Thủy Châu
Phường Thủy Lương
Xã Thủy Thanh
Xã Thủy Phù
Xã Thủy Tân
Xã Phú Sơn
Xã Dương Hòa
Huyện Phú Vang
Thị trấn Phú ða
Xã Phú Lương
Xã Phú Hồ
Xã Phú Thuận
Xã Phú Hải
Xã Phú Diên
Xã Phú Xuân
Xã Vinh Hà
Xã Vinh Xuân
Xã Phú Mỹ

Các khoản thu từ
hợp tác xã và hộ
kinh doanh cá thể
(kể cả hộ cá thể ở
chợ)

Tiền sử dụng ñất
và tiền thuê ñất
do huyện, xã
quản lý

Các khoản thu
phí, thu khác
tại chợ thuộc
huyện, xã
quản lý

Cấp
huyện

Cấp
huyện

Cấp xã

Cấp
huyện

Cấp xã

Cấp xã

0
0

100
100

30
30

70
70

0
0

100
100

40
40
40
40
40
40
40
40

60
60
60
60
60
60
60
60

60
60
60
60
60
60
60
60

40
40
40
40
40
40
40
40

0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100
100

40
40
0
0
0
0
0
0
0
0

60
60
100
100
100
100
100
100
100
100

70
70
70
70
70
70
60
30
30
30

30
30
30
30
30
30
40
70
70
70

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

60
60
60
60
60
50
50
50
50
50

40
40
40
40
40
50
50
50
50
50

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Các khoản thu ñược phân chia tỉ lệ giữa
ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã (tỷ lệ %)

Stt

11
12
13
VI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
VII
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VIII
1
2

Tên ñơn vị

Xã Phú An
Xã Vinh Thanh
Xã Vinh An
Huyện Phú Lộc
Thị trấn Phú Lộc
Thị trấn Lăng Cô
Xã Lộc Bổn
Xã Lộc Sơn
Xã Xuân Lộc
Xã Lộc An
Xã Lộc ðiền
Xã Lộc Hòa
Xã Lộc Trì
Xã Lộc Bình
Xã Lộc Thủy
Xã Lộc Tiến
Xã Lộc Vĩnh
Xã Vinh Hưng
Xã Vinh Mỹ
Xã Vinh Hiền
Huyện Nam ðông
Thị trấn Khe Tre
Xã Thượng Quảng
Xã Thượng Long
Xã Thượng Nhật
Xã Thượng Lộ
Xã Hương Hữu
Xã Hương Sơn
Xã Hương Lộc
Xã Hương Phú
Huyện A Lưới
Thị trấn A Lưới
Xã Sơn Thủy

Các khoản thu từ
hợp tác xã và hộ
kinh doanh cá thể
(kể cả hộ cá thể ở
chợ)

Tiền sử dụng ñất
và tiền thuê ñất
do huyện, xã
quản lý

Các khoản thu
phí, thu khác
tại chợ thuộc
huyện, xã
quản lý

Cấp
huyện

Cấp
huyện

Cấp xã

Cấp
huyện

Cấp xã

Cấp xã

0
0
0

100
100
100

50
50
50

50
50
50

0
0
0

100
100
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

60
0
0
0
0
0
0
0
0

40
100
100
100
100
100
100
100
100

80
60
60
60
60
60
60
60
60

20
40
40
40
40
40
40
40
40

0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100
100
100

0
0

100
100

80
30

20
70

0
0

100
100
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Các khoản thu ñược phân chia tỉ lệ giữa
ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã (tỷ lệ %)

Stt

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
IX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tên ñơn vị

Xã Hồng Thượng
Xã A Ngo
Xã Hương Phong
Xã Phú Vinh
Xã Hồng Vân
Xã Hồng Thái
Xã Hồng Bắc
Xã Hồng Kim
Xã Hồng Thủy
Xã A Roàng
Xã ðông Sơn
Xã Hồng Hạ
Xã Hương Nguyên
Thành phố Huế
Phường Kim Long
Phường Vĩnh Ninh
Phường Phú Hội
Phường Phú Nhuận
Phường Hương Sơ
Phường An Hòa
Phường Hương Long
Phường Thủy Biều
Phường Thủy Xuân
Phường An ðông
Phường An Tây
Phường Xuân Phú
Phường Phưòng ðúc
Phường Phước Vĩnh
Phường Phú Hậu
Phường An Cựu
Phường Vỹ Dạ
Phường Trường An

Các khoản thu từ
hợp tác xã và hộ
kinh doanh cá thể
(kể cả hộ cá thể ở
chợ)

Tiền sử dụng ñất
và tiền thuê ñất
do huyện, xã
quản lý

Các khoản thu
phí, thu khác
tại chợ thuộc
huyện, xã
quản lý

Cấp
huyện

Cấp
huyện

Cấp xã

Cấp
huyện

Cấp xã

Cấp xã

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

90
90
90
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
10
10
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Các khoản thu ñược phân chia tỉ lệ giữa
ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã (tỷ lệ %)

Stt

Tên ñơn vị

Các khoản thu từ
hợp tác xã và hộ
kinh doanh cá thể
(kể cả hộ cá thể ở
chợ)

Tiền sử dụng ñất
và tiền thuê ñất
do huyện, xã
quản lý

Các khoản thu
phí, thu khác
tại chợ thuộc
huyện, xã
quản lý

Cấp
huyện

Cấp
huyện

Cấp
huyện

Cấp xã

Cấp xã

Cấp xã

X

Các xã, phường của Thành phố Huế ñược sắp xếp, thành lập theo Nghị quyết số
1264/NQ-UBTVQH ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

1

Phường ðông Ba

2

90

10

80

20

100

0

Phường Thuận Lộc

0

100

80

20

0

100

3

Phường Gia Hội

0

100

80

20

0

100

4

Phường Tây Lộc

60

40

80

20

50

50

5

Phường Thuận Hòa

60

40

80

20

0

100

6

Phường Thủy Vân

0

100

70

30

0

100

7

Xã Thủy Bằng

0

100

70

30

0

100

8

Phường Hương Hồ

40

60

60

40

0

100

9

Phường Hương An

40

60

60

40

0

100

10

Phường Hương Vinh

40

60

60

40

0

100

11

Xã Hương Thọ

40

60

60

40

0

100

12

Xã Hương Phong

40

60

60

40

0

100

13

Xã Hải Dương

40

60

60

40

0

100

14

Phường Thuận An

0

100

60

40

0

100

15

Phường Phú Thượng

0

100

60

40

0

100

16

Xã Phú Dương

0

100

60

40

0

100

17

Xã Phú Mậu

0

100

60

40

0

100

18

Xã Phú Thanh
0
100
50
50
0
100
Các xã của thị xã Hương Trà và các huyện Phú Vang, Phú Lộc, Nam ðông, A Lưới
ñược sắp xếp theo Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH ngày 17/12/2019 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội
Xã Bình Tiến - Thị xã
40
60
60
40
0
100
Hương Trà
Xã Phú Gia - Huyện Phú
0
100
50
50
0
100
Vang
Xã Giang Hải - Huyện
0
100
80
20
0
100
Phú Lộc
Xã Hương Xuân - Huyện
0
100
60
40
0
100
Nam ðông

XI
1
2
3
4
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Các khoản thu ñược phân chia tỉ lệ giữa
ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã (tỷ lệ %)

Stt

5
6
7

Tên ñơn vị

Xã Lâm ðớt - Huyện A Lưới
Xã Quảng Nhâm - Huyện
A Lưới
Xã Trung Sơn - Huyện A Lưới

Các khoản thu từ
hợp tác xã và hộ
kinh doanh cá thể
(kể cả hộ cá thể ở
chợ)

Tiền sử dụng ñất
và tiền thuê ñất
do huyện, xã
quản lý

Các khoản thu
phí, thu khác
tại chợ thuộc
huyện, xã
quản lý

Cấp
huyện

Cấp
huyện

Cấp xã

Cấp
huyện

Cấp xã

Cấp xã

0

100

30

70

0

100

0

100

30

70

0

100

0

100

30

70

0

100

Ghi chú:
- Tỷ lệ phân chia ngân sách của các ñơn vị nêu tại mục X ñược áp dụng kể từ ngày 01/7/2021 (ngày
Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành).
- Tỷ lệ phân chia ngân sách của các ñơn vị nêu tại mục XI ñược áp dụng kể từ ngày 01/01/2020
(ngày Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành).
- Tỷ lệ phân chia ngân sách của các ñơn vị nêu từ mục I ñến mục IX vẫn giữ nguyên, không thay
ñổi so với phụ lục kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HðND ngày 08/12/2016 của HðND tỉnh.
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 25/2021/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 8 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Giảm phí tham quan các ñiểm di tích lịch sử văn hóa Huế
thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ NHẤT
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính
hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét Tờ trình số 7468/TTr-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc ñề nghị cho phép kéo dài và mở rộng ñối tượng ñược giảm phí tham
quan các ñiểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế; Báo cáo
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng
nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Giảm phí tham quan các ñiểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể
di tích Cố ñô Huế nhằm mục tiêu kích cầu du lịch, với các nội dung như sau:
1. Phạm vi ñiều chỉnh: Các ñiểm tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc
quần thể di tích Cố ñô Huế.
2. ðối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham quan, tìm hiểu tại các
ñiểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế.
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3. Mức giảm:
Giảm 50% phí tham quan tại các ñiểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể
di tích Cố ñô Huế theo quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 1 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HðND
ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu,
nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích
Cố ñô Huế.
4. Thời hạn giảm: Từ ngày 05 tháng 9 năm 2021 ñến ngày 31 tháng 12 năm 2021.
Khi kết thúc thời hạn giảm phí tham quan tại các ñiểm di tích lịch sử văn hóa
Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế theo Nghị quyết này, mức thu phí và các chính
sách giảm phí tham quan ñược thực hiện theo quy ñịnh của Nghị quyết số
14/2019/NQ-HðND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh.
Trong thời gian thực hiện Nghị quyết này không áp dụng chính sách giảm phí
tham quan ñược quy ñịnh tại ñiểm a khoản 1 ðiều 2 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HðND
ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh.
ðiều 2. ðiều khoản thi hành
Bãi bỏ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HðND ngày 08 ngày 05 năm 2020 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh về giảm phí tham quan tại các ñiểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc
quần thể di tích Cố ñô Huế và Nghị quyết số 01/2021/NQ-HðND ngày 26 tháng 02
năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về giảm phí tham quan tại các ñiểm di tích lịch sử
văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế.
ðiều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ,
quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII,
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ nhất thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực từ
ngày 05 tháng 9 năm 2021./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

22

CÔNG BÁO/Số 46+47/Ngày 05-9-2021

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 26/2021/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,
cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
giai ñoạn 2021 - 2023
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ NHẤT
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
ngày 23 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2020/Nð-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và
Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công an
quy ñịnh về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực
lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy
và chữa cháy chuyên ngành;
Xét Tờ trình số 7196/TTr-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết Quy ñịnh về trang bị phương tiện
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 - 2023; 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.
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QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Quy ñịnh về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,
cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 - 2023
cụ thể như sau:
1. Phạm vi ñiều chỉnh, ñối tượng áp dụng
a) Phạm vi ñiều chỉnh:
Quy ñịnh việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
cho lực lượng dân phòng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai ñoạn 2021 - 2023.
b) ðối tượng áp dụng:
Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ñến
việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng
dân phòng.
Lực lượng dân phòng ñược thành lập tại các thôn, tổ dân phố thuộc các xã,
phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh.
2. Quy ñịnh Danh mục, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
a) Trang bị cho 01 ñội dân phòng
TT

Danh mục

ðơn
vị

Số lượng

Niên hạn
sử dụng

1

ðèn pin (ñộ sáng 200 lm, chịu nước
chiếc
IPX4)

02

Hỏng thay thế

2

Bình bột chữa cháy xách tay loại 4 kg

bình

05

3

Bình khí CO2 chữa cháy xách tay
loại 3kg

bình

05

Theo quy
ñịnh của nhà
sản xuất

b) Trang bị cho lực lượng dân phòng của 01 xã/phường/thị trấn
TT
1
2
3
4
5
6

Danh mục
Máy bơm chữa cháy
Vòi chữa cháy
Lăng chữa cháy
Ba chạc
Vòi hút từ trụ nước chữa cháy
Mở khóa trụ nước chữa cháy

ðơn
vị
chiếc
cuộn
chiếc
chiếc
cuộn
chiếc

Số lượng
01
06
02
01
01
01

Niên hạn sử
dụng
Theo quy
ñịnh của nhà
sản xuất

3. Quy mô trang bị và thời gian thực hiện: (Chi tiết tại phụ lục ñính kèm)
a) Quy mô trang bị:
Trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho toàn bộ các
ñội dân phòng tại các thôn, tổ dân phố trên ñịa bàn tỉnh: 1.104 thôn, tổ dân phố.
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Trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng
dân phòng của 01 xã/phường/thị trấn tại ñịa bàn các xã, phường, thị trấn tập trung
nhiều loại hình cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ: 29 ñơn vị cấp xã (20% tổng số xã,
phường, thị trấn).
b) Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 ñến hết năm 2023.
4. Kinh phí thực hiện:
a) Kinh phí trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho
lực lượng dân phòng quy ñịnh tại khoản 1 và khoản 2 ðiều này do ngân sách nhà nước
ñảm bảo, ñược bố trí trong nguồn ngân sách quốc phòng, an ninh hàng năm theo
quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước.
Tổng kinh phí thực hiện: 12.073 triệu ñồng. Trong ñó:
Ngân sách cấp tỉnh ñảm bảo kinh phí khoảng 4.968 triệu ñồng ñể trang bị
phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các thôn, tổ dân phố.
Ngân sách cấp huyện ñảm bảo kinh phí khoảng 7.105 triệu ñồng ñể trang bị
máy bơm chữa cháy và các thiết bị ñi kèm tại các xã, phường, thị trấn.
(Chi tiết tại phụ lục ñính kèm)
b) Kinh phí bảo trì, sửa chữa, thay thế và trang bị bổ sung phương tiện phòng
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng do ngân sách cấp huyện
tự ñảm bảo.
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 chuyên ñề lần thứ nhất thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực từ
ngày 05 tháng 9 năm 2021./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PHỤ LỤC I
QUY MÔ TRANG BỊ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
(Kèm theo Nghị quyết số 26/2021/NQ-HðND ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
1. Quy mô trang bị và thời gian thực hiện
Trang bị máy bơm chữa cháy và các thiết bị
kèm theo cho lực lượng dân phòng
tại các xã, phường, thị trấn
09 ñơn vị cấp xã

Năm 20 2

354 ñội

09 ñơn vị cấp xã

Năm 2023

538 ñội

11 ñơn vị cấp xã

Tổng cộng

1.104 ñội

29 ñơn vị cấp xã

Ghi
chú

2. Số lượng ñơn vị cấp xã trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các huyện,
thị xã và thành phố Huế
ðịa phương/
Thời gian
Năm 2021

Thành
phố Huế
3

Hương
Trà
2

Hương
Thủy
2

Phú
Vang
0

Phong
ðiền
1

Nam
ðông
0

A
Lưới
0

Năm 2022

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Năm 2023

1

1

1

2

1

2

1

1

1

Tổng cộng

5

4

4

3

3

3

3

2

2

25

1

Quảng
ðiền
0

Phú Lộc
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Năm 2021

Trang bị phương tiện phòng cháy,
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
cho ñội dân phòng
212 ñội

Quy mô trang
bị/Thời gian
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PHỤ LỤC II
NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN ðỀ ÁN
(Kèm theo Nghị quyết số 26/2021/NQ-HðND ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

ðảm bảo ngân

STT

Nội dung

1

Trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy
và cứu nạn, cứu hộ cho các ñội dân phòng tại
các thôn, tổ dân phố

Cấp tỉnh

2

Trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy
và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng
tại các xã, phường, thị trấn

Cấp huyện

Tổng cộng

sách các cấp

Kinh phí
Phân kỳ thực hiện
thực hiện 2021 2022
2023
4.968

954 1.593

2.421

7.105 2.205 2.205

2.695

12.073 3.159 3.798

5.116
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ðơn vị tính: triệu ñồng
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 27/2021/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 8 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh một số chính sách ñối với trẻ em, giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non
ñộc lập, dân lập, tư thục ở ñịa bàn có khu công nghiệp
tại tỉnh Thừa Thiên Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ NHẤT
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 105/2020/Nð-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ
quy ñịnh chính sách phát triển giáo dục mầm non;
Xét Tờ trình số 7553/TTr-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết "Quy ñịnh một số chính sách ñối với trẻ em,
giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non ñộc lập, dân lập, tư thục ở ñịa bàn có khu
công nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế"; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội;
ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh
Nghị quyết này quy ñịnh chính sách hỗ trợ ñối với cơ sở giáo dục mầm non ñộc lập,
dân lập, tư thục ở ñịa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao ñộng; trẻ mầm non là
con công nhân, người lao ñộng làm việc tại khu công nghiệp; giáo viên mầm non làm
việc tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở ñịa bàn có khu công nghiệp.
2. ðối tượng áp dụng
a) Cơ sở giáo dục mầm non ñộc lập ở ñịa bàn có khu công nghiệp thuộc loại hình
dân lập, tư thục ñã ñược cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập theo ñúng quy ñịnh có
từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao ñộng làm việc tại khu công nghiệp.
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b) Trẻ em trong ñộ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo ñang học tại các cơ sở giáo dục
mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục ñã ñược cơ quan có thẩm quyền cấp phép
thành lập và hoạt ñộng theo ñúng quy ñịnh, có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc,
nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao ñộng ñang làm việc tại các khu công nghiệp
ñược doanh nghiệp ký hợp ñồng lao ñộng theo quy ñịnh.
c) Giáo viên mầm non ñang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình
dân lập, tư thục ñã ñược cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt ñộng theo
quy ñịnh ở ñịa bàn có khu công nghiệp bảo ñảm những ñiều kiện theo khoản 1, ðiều 10
Nghị ñịnh số 105/2020/Nð-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy ñịnh
chính sách phát triển giáo dục mầm non.
d) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
ðiều 2. Chính sách hỗ trợ
1. Cơ sở giáo dục mầm non quy ñịnh tại ñiểm a, khoản 2, ðiều 1 Nghị quyết này
ñược hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất 01 lần với mức hỗ trợ là 30.000.000 ñồng/cơ sở
giáo dục mầm non ñộc lập.
2. Trẻ em ñược quy ñịnh tại ñiểm b, khoản 2, ðiều 1 Nghị quyết này ñược hỗ trợ
160.000 ñồng/trẻ/tháng.
Thời gian hỗ trợ theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 09 tháng/năm học.
3. Giáo viên mầm non ñảm bảo các ñiều kiện quy ñịnh tại ñiểm c, khoản 2, ðiều 1
Nghị quyết này ñược hỗ trợ 800.000 ñồng/tháng.
Mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm
non dân lập, tư thục với giáo viên và không dùng tính ñóng hưởng bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Số lượng giáo viên trong cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ñược hưởng
hỗ trợ tính theo ñịnh mức quy ñịnh ñối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập
hiện hành.
Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng dạy thực tế, nhưng không quá 09 tháng/năm học.
Trường hợp dạy dưới 15 ngày trong 01 tháng thì ñược tính ½ tháng; trường hợp từ 15 ngày
trở lên thì tính tròn 01 tháng.
ðiều 3. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện các chính sách quy ñịnh tại Nghị quyết do ngân sách tỉnh
bảo ñảm và ñược cân ñối trong dự toán chi ngân sách sự nghiệp giáo dục, ñào tạo
hàng năm của các ñịa phương.
ðiều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

CÔNG BÁO/Số 46+47/Ngày 05-9-2021

29

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 chuyên ñề lần thứ nhất thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2021./.
CHỦ TỊCH

Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

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

Số: 28/2021/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội ñối với ñối tượng
bảo trợ xã hội và ñịnh mức tiền ăn hàng tháng cho ñối tượng cai nghiện
ma túy bắt buộc trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ NHẤT
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 20/2021/Nð-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ
quy ñịnh chính sách trợ giúp xã hội ñối với ñối tượng bảo trợ xã hội;
Căn cứ Nghị ñịnh 136/2016/Nð-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 221/2013/Nð-CP ngày 30 tháng 12
năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BLðTBXH ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ
Lao ñộng, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số
20/2021/Nð-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy ñịnh chính sách trợ
giúp xã hội ñối với ñối tượng bảo trợ xã hội;
Xét Tờ trình số 7700/TTr-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
ñề nghị “Quy ñịnh mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội ñối với ñối tượng
bảo trợ xã hội và ñịnh mức tiền ăn hàng tháng ñối với ñối tượng cai nghiện ma túy
bắt buộc trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội
và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh
Nghị quyết này Quy ñịnh mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội ñối
với ñối tượng bảo trợ xã hội và ñịnh mức tiền ăn hàng tháng cho ñối tượng cai nghiện
ma túy bắt buộc trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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2. ðối tượng áp dụng
a) ðối tượng bảo trợ xã hội ñược quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 20/2021/Nð-CP
ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy ñịnh chính sách trợ giúp xã hội ñối với
ñối tượng bảo trợ xã hội.
b) ðối tượng là người cai nghiện ma túy theo quy ñịnh tại Luật Phòng, chống
ma túy.
c) Các cơ quan, ñơn vị, tổ chức ñược giao nhiệm vụ thực hiện chính sách trợ
giúp xã hội ñối với ñối tượng bảo trợ xã hội, ñối tượng cai nghiện ma túy trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Quy ñịnh mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội ñối với
ñối tượng bảo trợ xã hội
1. Mức chuẩn trợ giúp xã hội: 360.000 ñồng/tháng.
2. Mức trợ giúp xã hội: Thực hiện bằng với mức tối thiểu quy ñịnh tại Nghị ñịnh
số 20/2021/Nð-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy ñịnh chính sách
trợ giúp xã hội ñối với ñối tượng bảo trợ xã hội.
3. Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở theo ðiều 15, Nghị ñịnh số 20/2021/Nð-CP
ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy ñịnh chính sách trợ giúp xã hội ñối với
ñối tượng bảo trợ xã hội như sau:
a) ðối tượng quy ñịnh tại khoản 1, ðiều 15 Nghị ñịnh số 20/2021/Nð-CP ñược
xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức 60.000.000 ñồng/hộ.
b) ðối tượng quy ñịnh tại khoản 2, ðiều 15 Nghị ñịnh số 20/2021/Nð-CP ñược
xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà ở với mức 50.000.000 ñồng/hộ.
c) ðối tượng quy ñịnh tại khoản 3, ðiều 15 Nghị ñịnh số 20/2021/Nð-CP ñược
xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với mức 40.000.000 ñồng/hộ.
ðiều 3. Quy ñịnh mức tiền ăn hàng tháng ñối với học viên cai nghiện ma túy
ñang áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng: 1.440.000 ñồng/người/tháng.
ðiều 4. 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, 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 chuyên ñề lần thứ nhất thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2021./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 29/2021/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 8 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ NHẤT
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Sau khi xem xét Báo cáo, Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách, Ban
pháp chế, Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân
tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành và thông qua Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội giai ñoạn 2021-2025 với một số nội dung cụ thể sau:
1. Mục tiêu
Xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực,
hiệu quả hoạt ñộng. Phát huy sức mạnh toàn dân; huy ñộng và sử dụng có hiệu quả
các nguồn lực ñể xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế ñến năm 2025 trở thành
thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố ñô
và bản sắc văn hoá Huế với ñặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện
môi trường và thông minh; ñến năm 2030 là một trong những trung tâm lớn, ñặc sắc
của khu vực ðông Nam Á về văn hoá, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những
trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và ñào tạo ña ngành,
ña lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh ñược bảo ñảm vững chắc; nâng cao
ñời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu
- Tốc ñộ tăng trưởng GRDP bình quân/năm: 7,5 - 8,5%.
- GRDP bình quân ñầu người ñến năm 2025: 3.500 - 4.000 USD.
- Cơ cấu kinh tế ñến năm 2025: Dịch vụ chiếm 53 - 54%; công nghiệp và xây
dựng 31 - 32%; nông nghiệp 7 - 9% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 6 - 7%.
- Vốn ñầu tư toàn xã hội tăng bình quân 12%/năm.
- Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 12 - 13%/năm; phấn ñấu cân bằng
ngân sách vào năm 2025.
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- Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 10 - 12%/năm.
- Tỉ lệ lao ñộng qua ñào tạo ñến năm 2025: 70 - 75%.
- Có 13 - 16 bác sĩ/vạn dân và 58 - 61 giường bệnh/vạn dân.
- Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn ña chiều ñến năm 2025: Còn 2 - 2,2% (tỷ lệ hộ nghèo
trong ñồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%).
- Tỉ lệ xã ñạt chuẩn nông thôn mới ñến năm 2025: 87% (trong ñó, 20% ñạt
chuẩn nông thôn mới nâng cao).
- Tỉ lệ dân số sử dụng nước sạch ñến năm 2025: 100%.
- Tỉ lệ khu công nghiệp ñang hoạt ñộng có hệ thống xử lý nước thải tập trung ñạt
tiêu chuẩn môi trường ñến năm 2025: 100%.
- Tỉ lệ che phủ rừng ñạt 56 - 57%.
3. Các chương trình trọng ñiểm
- Chương trình phát triển ñô thị (bao gồm Chương trình di dời dân cư giải phóng
mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế).
- Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp.
- Chương trình phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ.
- Chương trình cải cách hành chính nhằm hoàn thành xây dựng chính quyền ñiện tử,
triển khai ñề án chuyển ñổi số và dịch vụ ñô thị thông minh.
- Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển
kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số.
4. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
4.1.Tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19
vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc,
ñồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả chỉ ñạo của Trung ương, của tỉnh về việc phòng,
chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Triển khai tiêm chủng phòng Covid-19 theo
quy ñịnh. Kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả, không ñể dịch bệnh bùng phát và lây lan
trong cộng ñồng, khu công nghiệp, các khu dân cư tập trung. ðẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch. Rà soát, chuẩn bị các kịch bản
và phương án ứng phó với dịch bệnh trong mọi tình huống; chủ ñộng ứng phó kịp
thời với từng cấp ñộ dịch bệnh.
4.2. Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ
Chính trị và Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ. Phối hợp với Trung ương hoàn
thành và triển khai thực hiện hiệu quả các ðề án: Xây dựng Thừa Thiên Huế trở
thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản
cố ñô và bản sắc văn hóa Huế, cơ chế chính sách ñặc thù ñối với Thừa Thiên Huế; ñề
xuất các tiêu chí về phân loại ñô thị và ñơn vị hành chính ñối với Thừa Thiên Huế.
Triển khai Quy hoạch tỉnh giai ñoạn 2021-2030, ñịnh hướng 2050; Quy hoạch Bảo tồn
và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố ñô Huế ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2050
và Quy hoạch chung ñô thị Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương.
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4.3. ðẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với ñổi mới mô hình tăng trưởng, nâng
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nâng tỷ trọng
ñóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng tổng sản phẩm
(GRDP) ñến năm 2020 ñạt 50%. Cơ cấu lại ngành dịch vụ, tập trung các nguồn lực
phục hồi và phát triển du lịch sau dịch bệnh Covid - 19, xứng tầm là ngành kinh tế
mũi nhọn. Ưu tiên phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, hình thành các
sản phẩm du lịch ñặc trưng của văn hóa, di sản, con người Huế ñể phục vụ du khách.
Nghiên cứu ñề xuất các chính sách, cơ chế hỗ trợ, thu hút, tạo ñiều kiện phát triển
du lịch trong tình hình mới.
Tập trung phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, sản xuất-lắp ráp ôtô, công nghiệp
số, tham mưu ñề xuất ñưa ñiện khí vào quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia giai ñoạn
2021 - 2030, tầm nhìn ñến năm 2050. ðổi mới công tác xúc tiến, kêu gọi ñầu tư theo
hướng có trọng tâm, trọng ñiểm; hỗ trợ các nhà ñầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
ñể triển khai dự án theo tiến ñộ. Tích cực, hỗ trợ kêu gọi ñầu tư nhằm hoàn thiện cơ sở
hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả giá trị sản xuất
trên diện tích canh tác. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất
nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, VietGAP.
Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;
củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng kinh tế tập thể. ðẩy mạnh phát triển kinh tế
vùng ven biển và ñầm phá. Hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng
nông thôn mới.
4.4. ðẩy mạnh tiến ñộ và nâng cao chất lượng quy hoạch, nhất là các quy hoạch
phân khu. Triển khai kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021 - 2025 ñảm bảo
chất lượng, hiệu quả, ñúng tiến ñộ; ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các dự án trọng ñiểm
tạo nguồn thu ngân sách; quan tâm chỉ ñạo, ñôn ñốc công tác giải phóng mặt bằng ñể
ñẩy nhanh tiến ñộ các công trình, dự án trọng ñiểm tạo ñộng lực phát triển kinh tế - xã hội.
4.5. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng ñể phát triển ñô thị: Thành phố Huế
mở rộng ñạt chuẩn ñô thị loại I, xây dựng huyện Phong ðiền ñạt chuẩn ñô thị loại IV,
ñô thị Chân Mây và một số ñô thị mới ñạt tiêu chuẩn ñô thị loại V; ñầu tư hạ tầng các
xã thành phường; hình thành các khu ñô thị kiểu mẫu. Hoàn thành ñề án di dời dân cư,
giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế. Tiếp tục ñầu tư xây dựng hạ tầng
xã hội gắn với quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường, ñảm bảo phát triển bền vững.
4.6. Triển khai ñồng bộ cơ chế, chính sách nhằm huy ñộng các nguồn lực ñầu tư
phát triển. Tiếp tục cải thiện môi trường ñầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng hiệu quả
các nguồn vốn ñầu tư từ mọi thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân. Cơ cấu lại
ngân sách nhà nước theo hướng tăng dần tỷ trọng chi ñầu tư phát triển, giảm dần
tỷ trọng chi thường xuyên; tăng cường các biện pháp ñể quản lý và bồi dưỡng nguồn
thu, chống thất thu ngân sách. Xây dựng kịch bản ñiều hành ngân sách phù hợp với
diễn biến tình hình dịch bệnh Covid -19.
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4.7. Tham mưu, ñề xuất cơ chế, chính sách nhằm cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết
của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm lớn,
ñặc sắc của cả nước và khu vực ðông Nam Á về văn hóa, du lịch; Trung tâm giáo dục,
ñào tạo ña ngành, ña lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước; Trung tâm y tế chuyên sâu
của cả nước và khu vực ðông Nam Á; Trung tâm lớn của cả nước về khoa học - công nghệ.
Tập trung thực hiện các chính sách xã hội, triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu
quốc gia giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi.
4.8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trọng tâm là tiếp tục ñổi mới,
sắp xếp, kiện toàn và xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt ñộng hiệu lực, hiệu
quả. ðẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công,
xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, hiện ñại; tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin; ñẩy nhanh tiến trình xây dựng chính quyền ñiện tử, hướng ñến
chính quyền số, dịch vụ ñô thị thông minh. Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách
hành chính (Par-Index). Triển khai ðề án chuyển ñổi số, dự án phát triển dịch vụ
ñô thị thông minh tỉnh giai ñoạn 2021 - 2030 và dự án hoàn thiện chính quyền ñiện tử tỉnh
giai ñoạn 2021 - 2025.
4.9. Tăng cường công tác ñảm bảo quốc phòng, an ninh. Tiếp tục xây dựng
Thừa Thiên Huế thành khu vực phòng thủ vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển
kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh
chiến ñấu của lực lượng vũ trang. Chủ ñộng nắm chắc, ñánh giá, dự báo ñúng tình hình,
kịp thời phòng ngừa, phát hiện và xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh.
Tăng cường mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác ñối ngoại và hội nhập quốc tế. Tích cực,
chủ ñộng tham gia 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.
Hội ñồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân trong tỉnh nêu cao
tinh thần thi ñua yêu nước, phát huy tính năng ñộng, sáng tạo, ñoàn kết, nhất trí,
vượt qua khó khăn, thử thách, phấn ñấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội giai ñoạn 2021 - 2025.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII,
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ nhất thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2021./.
CHỦ TỊCH

Lê Trường Lưu
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ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 49/2021/Qð-UBND
Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 8 năm 2021
QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về tách thửa ñối với ñất ở và ñất nông nghiệp
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ
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
sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai;
Theo ñề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 237/TTr-STNMT-QLðð
ngày 01 tháng 6 năm 2021 và Tờ trình số 346/TTr-STNMT-QLðð ngày 06 tháng 8
năm 2021 về việc ñề nghị ban hành Quyết ñịnh Quy ñịnh về tách thửa ñối với ñất ở
và ñất nông nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về tách thửa ñối với
ñất ở và ñất nông nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2021 và thay thế Quyết ñịnh
số 32/2014/Qð-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy ñịnh
diện tích tối thiểu ñược tách thửa ñối với ñất ở trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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ðiều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY ðỊNH

Về tách thửa ñối với ñất ở và ñất nông nghiệp
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 49/2021/Qð-UBND ngày 25/8/2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
1. Quy ñịnh này quy ñịnh diện tích tối thiểu ñược tách thửa ñối với thửa ñất ở,
ñất nông nghiệp và một số quy ñịnh cụ thể về tách thửa ñể thực hiện các quyền của
người sử dụng ñất, sở hữu tài sản gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Quy ñịnh này không áp dụng ñối với các trường hợp sau:
a) Các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa ñất;
b) ðất thuộc các khu vực ñã có quy hoạch mà có quy ñịnh cụ thể về ñiều kiện
tách thửa (ñược nêu trong Quy ñịnh quản lý xây dựng theo ñồ án quy hoạch) thì áp
dụng theo Quy ñịnh quản lý xây dựng theo ñồ án quy hoạch.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
1. Cơ quan quản lý nhà nước về ñất ñai, xây dựng; cơ quan, ñơn vị quản lý
nhà nước khác có liên quan.
2. Hộ gia ñình, cá nhân sử dụng ñất; chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất
(gọi chung là người sử dụng ñất) có nhu cầu tách thửa.
3. Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan ñến quản lý, sử dụng và thực hiện
thủ tục tách thửa ñất.
ðiều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy ñịnh này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau:
1. Thửa ñất là phần diện tích ñất ñược giới hạn bởi ranh giới xác ñịnh trên thực ñịa
hoặc ñược mô tả trên hồ sơ.
2. Tách thửa ñất là việc phân chia một thửa ñất thành hai hay nhiều thửa ñất.
3. Tách thửa theo quyết ñịnh thu hồi ñất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
là việc hình thành các thửa ñất mới của cùng chủ sử dụng ñất sau khi thực hiện thu
hồi ñất.

CÔNG BÁO/Số 46+47/Ngày 05-9-2021

39

4. Chỉ giới xây dựng là ñường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính
trên thửa ñất.
5. Cạnh mặt tiền là cạnh của thửa ñất tiếp giáp với ñường giao thông.
ðiều 4. Các trường hợp không ñược tách thửa
1. Thửa ñất nằm trong khu vực ñã có thông báo thu hồi ñất hoặc ñã có quyết
ñịnh thu hồi ñất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.
2. ðất khuôn viên các nhà vườn Huế ñặc trưng hoặc biệt thự kiến trúc Pháp có
giá trị thuộc danh mục quản lý và bảo vệ ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; ñất
thuộc vùng I (một) khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích ñã ñược cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt.
3. ðất ở thuộc các dự án ñã ñược Nhà nước giao ñất theo quy hoạch chi tiết
tỷ lệ 1/500 ñược duyệt; khu vực có quy hoạch tỷ lệ 1/5000, 1/2000, 1/1000, 1/500
ñược phê duyệt không thuộc quy hoạch ñất ở. Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết,
quy hoạch phân khu thì áp dụng quy hoạch chung.
4. Thửa ñất ñã ñược Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt quy hoạch phân lô
xen cư, phân lô có hoặc không có ñầu tư hạ tầng ñể giao ñất ở cho hộ gia ñình và cá nhân,
ñấu giá quyền sử dụng ñất. Trường hợp quy hoạch này ñược cơ quan nhà nước có
thẩm quyền ñiều chỉnh, thì việc tách thửa phải ñảm bảo ñúng theo quy hoạch ñã
ñiều chỉnh và theo Quy ñịnh này.
5. Các khu ñất ở, cơ sở nhà ñất nhà nước bán ñấu giá ñể sử dụng vào mục ñích ở.
6. Tạm dừng tách thửa ñối với thửa ñất ñang có khiếu nại, tranh chấp ñang
ñược cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết theo quy ñịnh; khi nhận ñược văn bản
của cơ quan thi hành án dân sự yêu cầu tạm dừng hoặc dừng việc tách thửa ñất của
chủ sử dụng ñất là ñối tượng phải thi hành án theo quy ñịnh của pháp luật thi hành án
dân sự hoặc văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án.
ðiều 5. ðiều kiện ñể tách thửa ñất
1. Người sử dụng ñất ñược tách thửa ñất khi ñáp ứng các ñiều kiện sau:
a) Thửa ñất ñã ñược cấp Giấy chứng nhận theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai.
b) Tách thửa ñất ñể hình thành các thửa ñất mới phải ñảm bảo quyền sử dụng
hạn chế ñối với thửa ñất liền kề theo quy ñịnh tại ðiều 171 Luật ðất ñai năm 2013.
c) Thửa ñất tách thửa phải ñảm bảo diện tích, kích thước tối thiểu và các ñiều kiện
cụ thể ñể tách thửa ñối với từng loại ñất theo quy ñịnh tại ðiều 6 Quy ñịnh này.
2. Trường hợp tách thửa ñất nông nghiệp ñồng thời với thủ tục chuyển mục ñích
sử dụng ñất sang ñất ở theo quy ñịnh như sau:
a) Thửa ñất tách ra ñể xin chuyển mục ñích sử dụng ñất phải có trong kế hoạch
sử dụng ñất hàng năm cấp huyện và phù hợp với quy hoạch sử dụng ñất ñược Ủy ban
nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy ñịnh tại ðiều 52 của Luật ðất ñai năm 2013.

40

CÔNG BÁO/Số 46+47/Ngày 05-9-2021

b) Thửa ñất tách ra ñể chuyển mục ñích sử dụng ñất sang ñất ở thì phải ñảm bảo
các ñiều kiện về diện tích tối thiểu, kích thước thửa ñất theo quy ñịnh tại khoản 1
ðiều 6 Quy ñịnh này. Việc chuyển mục ñích sử dụng ñất phải thực hiện theo ñúng
quy ñịnh.
3. ðối với ñất nông nghiệp (ñất vườn, ao) trong cùng thửa ñất có mục ñích ñất
ở tách thửa ñể chuyển sang ñất ở thì thửa ñất ñó phải bảo ñảm ñiều kiện quy ñịnh tại
khoản 1 ðiều 6 Quy ñịnh này.
Chương II
NHỮNG QUY ðỊNH CỤ THỂ
ðiều 6. Diện tích tối thiểu ñược tách thửa ñối với ñất ở và ñất nông nghiệp
1. ðối với ñất ở: việc tách thửa ñất mới hình thành từ việc tách thửa và thửa ñất
còn lại phải ñảm bảo ñiều kiện cụ thể như sau:
a) Diện tích tối thiểu của thửa ñất sau khi tách thửa
- Các phường của thành phố Huế: 60 m2 (riêng các phường sáp nhập vào
thành phố Huế theo Nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021: 80 m2, các xã
sáp nhập vào thành phố Huế theo Nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021:
100 m2 );
- Các thị trấn thuộc huyện, các phường thuộc thị xã và các xã ñồng bằng: 100m2
(riêng các xã Phú Thuận, Phú Hải của huyện Phú Vang; thị trấn Sịa của huyện
Quảng ðiền: 80 m2);
- Các xã trung du, miền núi: 150 m2 .
b) Kích thước cạnh của thửa ñất:
- Kích thước cạnh mặt tiền: lớn hơn hoặc bằng 04 m theo hướng song song với
ñường giao thông;
- Kích thước chiều sâu thửa ñất: lớn hơn hoặc bằng 05 m.
2. ðối với ñất nông nghiệp: việc tách thửa ñất mới hình thành từ việc tách thửa
và thửa ñất còn lại phải ñảm bảo diện tích tối thiểu như sau:
a) ðất trồng cây hàng năm (trừ ñất lúa), ñất nuôi trồng thủy sản.
- Các xã, phường thuộc thành phố Huế: 200 m2;
- Các thị trấn thuộc huyện và các phường thuộc thị xã: 300 m2;
- Các xã ñồng bằng: 400 m2 ;
- Các xã trung du, miền núi: 500 m2 .
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b) ðất trồng cây lâu năm, ñất nông nghiệp khác.
- Các xã, phường thuộc thành phố Huế: 400 m2 ;
- Các thị trấn thuộc huyện và các phường thuộc thị xã: 600 m2;
- Các xã ñồng bằng: 800 m2;
- Các xã trung du, miền núi:1.000 m2.
c) ðối với ñất lâm nghiệp: 5.000 m2.
(Chi tiết có phụ lục chi tiết ñính kèm)
3. Diện tích ñất tối thiểu ñược phép tách thửa quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này là
phần diện tích của thửa ñất ñủ ñiều kiện ñể cấp giấy phép xây dựng (sau khi ñã trừ
chỉ giới xây dựng, chỉ giới ñường ñỏ, lộ giới giao thông, quy hoạch...).
ðiều 7. Một số quy ñịnh cụ thể ñược phép tách thửa ñất ở
1. Trường hợp thửa ñất gốc có kích thước cạnh hai mặt tiền nhỏ hơn 4m và tiếp
giáp với ñường giao thông hiện hữu của hai mặt tiền nhưng khi tách thửa có diện tích
tối thiểu ñảm bảo theo quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 6 Quy ñịnh này và kích thước cạnh
hai mặt tiền tiếp giáp ñường giao thông không thay ñổi thì ñược tách thửa theo
quy ñịnh.
2. Trường hợp tách thành 02 (hai) thửa ñất, trong ñó có 01 (một) thửa ñất có
cạnh mặt tiền kích thước từ 2,5 m ñến dưới 4 m nhưng phần diện tích bên trong của
thửa ñất ñược tách ra ñảm bảo diện tích tối thiểu và kích thước cạnh theo quy ñịnh tại
Khoản 1 ðiều 6 thì ñược phép tách thửa. Phần diện tích từ cạnh mặt tiền ñó kéo dài
vào phía trong thửa ñất phải sử dụng làm lối ñi và người sử dụng ñất không ñược
xây dựng nhà ở trên phần diện tích này.
3. Trường hợp tách thành nhiều thửa ñất, trong ñó có 01 (một) thửa ñất diện tích
ít hơn không quá 2 m2 (hai mét vuông) so với diện tích tối thiểu của thửa ñất sau khi
tách thửa theo quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 6 Quy ñịnh này thì ñược phép tách thửa.
4. Trường hợp người sử dụng ñất xin tách thửa ñất thành thửa ñất mới không
ñảm bảo diện tích tối thiểu ñược phép tách thửa theo quy ñịnh tại ðiều 6 Quy ñịnh
này ñồng thời với việc xin ñược hợp thửa ñất ñó với thửa ñất khác liền kề ñể tạo
thành thửa ñất mới ñảm bảo diện tích tối thiểu ñược phép tách thửa thì ñược phép
tách thửa kết hợp với việc hợp thửa.
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5. Việc tách thửa ñể phân chia tài sản thừa kế, ly hôn, giải quyết tranh chấp,
khiếu nại về ñất ñai, nếu không bảo ñảm ñiều kiện ñược tách thửa theo quy ñịnh tại
ðiều 6 Quyết ñịnh này thì không ñược tách thửa. Việc thỏa thuận phân chia giá trị
tài sản là quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với ñất ñược thực hiện
theo quy ñịnh của pháp luật.
6. Trường hợp tách thửa ñối với ñất ở có phần ñất nông nghiệp không liền kề
ñất ở thuộc quy hoạch ñất giao thông, hành lang bảo vệ mương nước nên không thể
chuyển sang ñất ở thì thửa ñất ở sau khi tách ra ñảm bảo diện tích tối thiểu ñược phép
tách thửa theo quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 6 Quy ñịnh này thì ñược phép tách thửa;
phần diện tích quy hoạch giao thông, hành lang bảo vệ mương ñược tách cùng thửa
ñất ở nhưng không ñược thực hiện các giao dịch mà không gắn liền với thửa ñất ở ñó.
ðiều 8. Việc tách thửa ñất ở có hình thành lối ñi chung (ñường giao thông)
1. Việc tách thửa thực hiện như sau:
Trường hợp tách thửa ñất ở có hình thành lối ñi chung thì việc tách thửa ñất
ñược thực hiện sau khi có bản vẽ tổng thể sơ ñồ mặt bằng phân lô ñược Ủy ban nhân dân
cấp huyện chấp thuận. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế rà soát các
ñiều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật: giao thông, thoát nước...; hạ tầng xã hội, căn cứ
quy ñịnh pháp luật quy hoạch, xây dựng, giao thông và phòng chống cháy nổ ñể
hướng dẫn người sử dụng ñất thực hiện hạ tầng kỹ thuật giao thông, thoát nước,
môi trường... ñảm bảo phù hợp theo quy hoạch, kết nối hạ tầng kỹ thuật giao thông
hiện hữu chung của khu vực.
Trường hợp tách thửa ñối với thửa ñất có diện tích lớn hơn hoặc bằng 5.000 m2
thì Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện phê duyệt phương án tổng mặt bằng sau khi
lấy ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng theo quy ñịnh.
UBND cấp huyện xác ñịnh cụ thể loại ñất theo hiện trạng sử dụng vào mục ñích
mở lối ñi chung.
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chấp thuận sơ ñồ mặt bằng phân lô
trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc; phê duyệt bản vẽ tổng thể sơ ñồ
mặt bằng phân lô trong thời hạn không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc.
3. Trước khi thực hiện tách thửa ñất, người sử dụng ñất phải thực hiện ñảm bảo
các ñiều kiện sau:
a) Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật ñấu nối ñường giao thông,
thoát nước hiện hữu theo bản vẽ tổng thể sơ ñồ mặt bằng phân lô ñược Ủy ban nhân dân
cấp huyện thống nhất.
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b) Phần diện tích ñược sử dụng chung (ñường giao thông, cấp thoát nước,
ñường ñiện,...) theo bản vẽ tổng thể sơ ñồ mặt bằng phân lô ñược Ủy ban nhân dân
cấp huyện thống nhất hoặc bản vẽ mặt bằng phân lô ñược phê duyệt, sau khi người sử
dụng ñất xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật ñấu nối ñường giao thông
hiện hữu, ñược nghiệm thu và người sử dụng ñất có văn bản tự nguyện trả lại ñất theo
mục ñích sử dụng hiện trạng của thửa ñất, bàn giao cho cơ quan nhà nước có thẩm
quyền thu hồi giao cho Ủy ban nhân cấp xã quản lý.
ðiều 9. Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa
1. Trình tự, thủ tục tách thửa ñất thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 75 của 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, Khoản 23 ðiều 1 và Khoản 3 ðiều 3 Nghị ñịnh số
148/2020/Nð-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số
quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai và Khoản 11 ðiều 9 của Thông tư số
24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh về
hồ sơ ñịa chính.
2. Trường hợp tách thửa ñất ñể thực hiện các quyền của người sử dụng ñất,
người sử dụng ñất ñược thực hiện ñồng thời thủ tục tách thửa, hợp thửa ñất và thủ tục
chuyển mục ñích sử dụng ñất; chuyển ñổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại,
thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
ñất; chuyển quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với ñất của vợ hoặc
chồng thành của chung vợ và chồng theo quy ñịnh tại ðiều 75 và ðiều 69, ðiều 79
của 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.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 10. Xử lý chuyển tiếp
Trường hợp ñã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ về tách thửa ñất theo ñúng quy ñịnh
nhưng ñến trước ngày Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành mà chưa giải quyết tách
thửa ñất, Chi nhánh Văn phòng ðăng ký ñất ñai các huyện, thị xã, thành phố Huế
căn cứ quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 32/2014/Qð-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014
của Ủy ban nhân dân tỉnh ñể xem xét, giải quyết hoàn tất việc tách thửa, cấp giấy
chứng nhận theo quy ñịnh. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ về tách thửa ñất sau ngày
Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành thì giải quyết việc tách thửa ñất theo Quyết ñịnh này.
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ðiều 11. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm thực hiện:
a) Thường xuyên kiểm tra, rà soát công tác tách thửa ñất trên ñịa bàn, ngăn chặn,
xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng
ñất ñể tách thửa không ñúng quy ñịnh. ðịnh kỳ 01 (một) năm/01 (một) lần, báo cáo
kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.
b) Chỉ ñạo các phòng, ban chức năng và Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn
thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý những trường hợp tách thửa ñất không ñúng
quy ñịnh.
c) Hướng dẫn, phê duyệt bản vẽ tổng thể mặt bằng phân lô ñối với trường hợp
tách thửa ñất có hình thành ñường giao thông.
2. Trách nhiệm của các Sở, ngành, ñơn vị có liên quan:
a) Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cho Chi nhánh Văn phòng ðăng ký
ñất ñai các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện giải quyết thủ tục ñất ñai cho
người sử dụng ñất và tổng hợp báo cáo, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,
giải quyết theo quy ñịnh ñối với các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
b) Sở Xây dựng:
- ðối với thửa ñất tách thửa có hình thành lối ñi chung diện tích lớn hơn hoặc
bằng 5.000 m2, Sở Xây dựng hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt
bản vẽ tổng thể sơ ñồ mặt bằng phân lô; các yêu cầu về ñiều kiện cơ sở hạ tầng
kỹ thuật, nghiệm thu hệ thống hạ tầng kỹ thuật; các yêu cầu quản lý về kiến trúc,
xây dựng và hạ tầng kỹ thuật ñể áp dụng thực hiện sau khi Quyết ñịnh này có hiệu lực
thi hành.
- Hướng dẫn việc cấp phép xây dựng và kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng theo
quy ñịnh. ðịnh kỳ hàng năm có kế hoạch tổ chức kiểm tra việc Ủy ban nhân dân cấp
huyện thực hiện các nội dung liên quan ñến ñầu tư hạ tầng kỹ thuật, yêu cầu về quản
lý kiến trúc, xây dựng liên quan ñến tách thửa.
3. Về cung cấp hồ sơ quy hoạch: Sau khi ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng
1/500, quy hoạch ñiểm dân cư nông thôn, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000,
1/5000,.... ñã ñược phê duyệt, Chủ ñầu tư lập quy hoạch xây dựng có trách nhiệm
cung cấp các hồ sơ liên quan (dữ liệu giấy và dữ liệu số) cho Sở Tài nguyên và
Môi trường, Văn phòng ðăng ký ñất ñai và Chi nhánh Văn phòng ñăng ký ñất ñai
các huyện, thị xã, thành phố Huế có liên quan ñể xác ñịnh ñiều kiện tách thửa khi các
quy hoạch nêu trên có hiệu lực.
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4. Trong một số trường hợp ñặc biệt ngoài quy ñịnh nêu trên ñề nghị Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế xin ý kiến của UBND tỉnh ñể xem xét,
giải quyết.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc; Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố Huế kịp thời báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường ñể
phối hợp các ngành liên quan hướng dẫn giải quyết hoặc tổng hợp, báo cáo, tham mưu
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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Phụ lục:
Diện tích tối thiểu của thửa ñất sau khi tách thửa ñối với các loại ñất
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 49/2021/Qð-UBND ngày 25/8/2021
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ðơn vị hành chính

Phường An Cựu
Phường An ðông
Phường An Hòa
Phường An Tây
Phường Gia Hội
Phường ðông Ba
Phường Hương Sơ
Phường Kim Long
Phường Phú Hậu
Phường Phú Hội
Phường Phú Nhuận
Phường Phước Vĩnh
Phường Phường ðúc
Phường Tây Lộc
Phường Thuận Hòa
Phường Thuận Lộc
Phường Thủy Biều
Phường Thủy Xuân
Phường Trường An
Phường Vỹ Dạ
Phường Xuân Phú
Phường Vĩnh Ninh
Phường Hương Long
Phường Hương Hồ
Phường Hương An
Phường Hương Vinh
Phường Phú Thượng
Phường Thuận An
Phường Thủy Vân
Xã Hải Dương
Xã Hương Phong
Xã Hương Thọ
Xã Phú Dương
Xã Phú Mậu
Xã Phú Thanh
Xã Thủy Bằng

ðất trồng cây
hàng năm (trừ
ðất ở
ñất lúa), ñất
(m2)
nuôi trồng
thủy sản
(m2)
I. Thành phố Huế
60
200
60
200
60
200
60
200
60
200
60
200
60
200
60
200
60
200
60
200
60
200
60
200
60
200
60
200
60
200
60
200
60
200
60
200
60
200
60
200
60
200
60
200
60
200
80
200
80
200
80
200
80
200
80
200
80
200
100
200
100
200
100
200
100
200
100
200
100
200
100
200

ðất trồng cây
lâu năm, ñất
nông nghiệp
khác
(m2)

ðất lâm
nghiệp
(m2)

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
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STT

ðơn vị hành chính

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Phường Thủy Lương
Phường Thủy Châu
Phường Phú Bài
Phường Thủy Phương
Phường Thủy Dương
Xã Thủy Phù
Xã Thủy Tân
Xã Thủy Thanh
Xã Dương Hòa
Xã Phú Sơn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Phường Hương Chữ
Phường Hương Văn
Phường Hương Xuân
Phường Tứ Hạ
Phường Hương Vân
Xã Hương Toàn
Xã Bình Thành
Xã Bình Tiến
Xã Hương Bình

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Thị trấn Phong ðiền
Xã ðiền Hải
Xã ðiền Hương
Xã ðiền Lộc
Xã ðiền Môn
Xã ðiền Hòa
Xã Phong An
Xã Phong Bình
Xã Phong Chương
Xã Phong Hải
Xã Phong Hiền
Xã Phong Hòa
Xã Phong Thu
Xã Phong Mỹ
Xã Phong Sơn
Xã Phong Xuân

1
2
3
4

Thị trấn Sịa
Xã Quảng An
Xã Quảng Công
Xã Quảng Lợi

ðất trồng cây
hàng năm (trừ
ðất ở
ñất lúa), ñất
(m2)
nuôi trồng
thủy sản
(m2)
II. Thị xã Hương Thủy
100
300
100
300
100
300
100
300
100
300
100
400
100
400
100
400
150
500
150
500
III. Thị xã Hương Trà
100
300
100
300
100
300
100
300
100
300
100
400
150
500
150
500
150
500
IV.Huyện Phong ðiền
100
300
100
400
100
400
100
400
100
400
100
400
100
400
100
400
100
400
100
400
100
400
100
400
100
400
150
500
150
500
150
500
V. Huyện Quảng ðiền
80
300
100
400
100
400
100
400
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ðất trồng cây
lâu năm, ñất
nông nghiệp
khác
(m2)

ðất lâm
nghiệp
(m2)

600
600
600
600
600
800
800
800
1.000
1.000

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

600
600
600
600
600
800
1.000
1.000
1.000

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

600
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
1.000
1.000
1.000

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

600
800
800
800

5.000
5.000
5.000
5.000
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STT

ðơn vị hành chính

5
6
7
8
9
10
11

Xã Quảng Ngạn
Xã Quảng Phú
Xã Quảng Phước
Xã Quảng Thái
Xã Quảng Thành
Xã Quảng Thọ
Xã Quảng Vinh

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Thị trấn Lăng Cô
Thị trấn Phú Lộc
Xã Giang Hải
Xã Lộc An
Xã Lộc Bổn
Xã Lộc ðiền
Xã Lộc Sơn
Xã Lộc Thủy
Xã Lộc Tiến
Xã Lộc Trì
Xã Lộc Vĩnh
Xã Vinh Hiền
Xã Vinh Hưng
Xã Vinh Mỹ
Xã Lộc Bình
Xã Lộc Hòa
Xã Xuân Lộc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Thị trấn Phú ða
Xã Phú An
Xã Phú Diên
Xã Phú Gia
Xã Phú Hải
Xã Phú Hồ
Xã Phú Lương
Xã Phú Mỹ
Xã Phú Thuận
Xã Phú Xuân
Xã Vinh An
Xã Vinh Hà
Xã Vinh Thanh
Xã Vinh Xuân

1
2

Thị trấn Khe Tre
Xã Hương Hữu

ðất trồng cây
hàng năm (trừ
ðất ở
ñất lúa), ñất
(m2)
nuôi trồng
thủy sản
(m2)
100
400
100
400
100
400
100
400
100
400
100
400
100
400
VI. Huyện Phú Lộc
100
300
100
300
100
400
100
400
100
400
100
400
100
400
100
400
100
400
100
400
100
400
100
400
100
400
100
400
150
500
150
500
150
500
VII. Huyện Phú Vang
100
300
100
400
100
400
100
400
80
400
100
400
100
400
100
400
80
400
100
400
100
400
100
400
100
400
100
400
VIII. Huyện Nam ðông
100
300
150
500

ðất trồng cây
lâu năm, ñất
nông nghiệp
khác
(m2)

ðất lâm
nghiệp
(m2)

800
800
800
800
800
800
800

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

600
600
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
1.000
1.000
1.000

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

600
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

600
1.000

5.000
5.000
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STT

ðơn vị hành chính

3
4
5
6
7
8
9
10

Xã Hương Lộc
Xã Hương Phú
Xã Hương Sơn
Xã Hương Xuân
Xã Thượng Lộ
Xã Thượng Long
Xã Thượng Nhật
Xã Thượng Quảng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Thị trấn A Lưới
Xã Lâm ðớt
Xã A Ngo
Xã A Roàng
Xã ðông Sơn
Xã Hồng Bắc
Xã Hồng Hạ
Xã Hồng Kim
Xã Hồng Thái
Xã Hồng Thượng
Xã Hồng Thủy
Xã Trung Sơn
Xã Hồng Vân
Xã Hương Nguyên
Xã Hương Phong
Xã Quảng Nhâm
Xã Phú Vinh
Xã Sơn Thủy

ðất trồng cây
hàng năm (trừ
ðất ở
ñất lúa), ñất
(m2)
nuôi trồng
thủy sản
(m2)
150
500
150
500
150
500
150
500
150
500
150
500
150
500
150
500
IX. Huyện A Lưới
100
300
150
500
150
500
150
500
150
500
150
500
150
500
150
500
150
500
150
500
150
500
150
500
150
500
150
500
150
500
150
500
150
500
150
500
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ðất trồng cây
lâu năm, ñất
nông nghiệp
khác
(m2)

ðất lâm
nghiệp
(m2)

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

600
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

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

Số: 50/2021/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ðỊNH
Quy ñịnh số lượng cấp phó của người ñứng ñầu và tổ chức lại
các phòng chuyên môn thuộc Sở Du lịch
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 ñược
sửa ñổi, bổ sung tại Luật sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương;
Căn cứ Nghị ñịnh số 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 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 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 tháng 9
năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Văn hóa và
Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi ðiểm a, Khoản 1, ðiều 3 Quyết ñịnh số 35/2016/Qð-UBND
ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Du lịch thành:
“Sở Du lịch 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 Du lịch như sau:
1. Hợp nhất Phòng Quản lý lữ hành và Phòng Quản lý cơ sở lưu trú thành
Phòng Nghiệp vụ Du lịch.
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2. ðổi tên Phòng Nghiên cứu và Phát triển du lịch thành Phòng Quy hoạch và
Phát triển du lịch.
3. Sau khi tổ chức lại, Sở Du lịch có cơ cấu tổ chức các phòng, ñơn vị như sau:
a) Văn phòng;
b) Thanh tra;
c) Phòng Nghiệp vụ du lịch;
d) Phòng Quy hoạch và Phát triển du lịch;
ñ) ðơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch.
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 9 năm 2021 và bãi bỏ
Khoản 2 và Khoản 3 của ðiều 3 Quyết ñịnh số 35/2016/Qð-UBND ngày 27 tháng 5
năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Du lịch.
ðiều 4. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở
Du lịch, 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: 84/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh phân cấp nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01
tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và chính sách hỗ trợ cho người lao ñộng không có
giao kết hợp ñồng lao ñộng (lao ñộng tự do) và một số ñối tượng ñặc thù khác
gặp khó khăn do ảnh hưởng của ñại dịch COVID-19
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ NHẤT
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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về
một số chính sách hỗ trợ người lao ñộng và người sử dụng lao ñộng gặp khó khăn do
ñại dịch COVID-19;
Căn cứ Quyết ñịnh số 23/2021/Qð-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng
Chính phủ quy ñịnh về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao ñộng và người
sử dụng lao ñộng gặp khó khăn do ñại dịch COVID-19;
Xét Tờ trình số 7691/TTr-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết Quy ñịnh phân cấp nguồn kinh phí thực hiện
Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và chính sách
hỗ trợ cho người lao ñộng không có giao kết hợp ñồng lao ñộng (lao ñộng tự do) và
một số ñối tượng ñặc thù khác gặp khó khăn do ảnh hưởng của ñại dịch COVID-19
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến
thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Quy ñịnh việc sử dụng ngân sách nhà nước ñể thực hiện Nghị quyết số
68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ như sau:
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1. ðối với các chính sách hỗ trợ theo phân cấp ngân sách Trung ương và ngân
sách ñịa phương chi trả (Trung ương hỗ trợ ñịa phương 60% mức thực chi, 40% còn
lại sử dụng ngân sách ñịa phương ñể thực hiện).
2. ðối với chính sách hỗ trợ cho người lao ñộng không có giao kết hợp ñồng
lao ñộng (lao ñộng tự do) và một số ñối tượng ñặc thù khác gặp khó khăn do ảnh hưởng
của ñại dịch COVID-19 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do ngân sách ñịa phương
ñảm bảo, cụ thể:
a) Ngân sách tỉnh ñảm bảo 75%, sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh, Quỹ
dự trữ tài chính và các nguồn huy ñộng hợp pháp khác.
b) Ngân sách huyện ñảm bảo 25%, sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp
huyện (không gồm cấp xã) và các nguồn huy ñộng hợp pháp khác.
ðiều 2. Quy ñịnh chính sách hỗ trợ cho người lao ñộng không có giao kết hợp ñồng
lao ñộng (lao ñộng tự do) và một số ñối tượng ñặc thù khác gặp khó khăn do ảnh hưởng
của ñại dịch COVID-19 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, với các nội dung chủ yếu sau:
1. ðối tượng hỗ trợ
a) Người lao ñộng không có giao kết hợp ñồng lao ñộng (lao ñộng tự do) làm việc
trong lĩnh vực, công việc thuộc các nhóm sau:
- Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có ñịa ñiểm cố ñịnh;
- Thu gom rác, thu mua phế liệu;
- Bốc vác, vận chuyển hàng hoá bằng xe ba gác, xe thô sơ; lái xe ôm truyền thống
(không tính grab, shipper), xe xích lô chở khách;
- Bán lẻ xổ số lưu ñộng;
- Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú, du lịch;
- Các trường hợp bị ảnh hưởng theo quy ñịnh ñể phòng chống dịch trong thời
gian từ 01 tháng 5 năm 2021 ñến 31 tháng 12 năm 2021 gồm:
+ Người lao ñộng không có giao kết hợp ñồng lao ñộng thuộc lĩnh vực phi
nông nghiệp ở các vùng bị phong tỏa, giãn cách xã hội theo quy ñịnh của cơ quan có
thẩm quyền ñể phòng chống dịch.
+ Tự làm hoặc làm việc trong các ngành nghề, lĩnh vực bị tạm dừng hoạt ñộng
theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ñể phòng chống dịch.
+ Tự làm hoặc làm việc tại các nhà hàng, quán ăn, ñiểm bán hàng ñặc sản lưu niệm
dọc tuyến Quốc lộ 1A theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ñể phòng chống dịch.
b) ðối tượng ñặc thù khác gồm:
- ðối tượng ñược nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập.
- Hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội.
2. ðiều kiện hỗ trợ:
a) Cư trú hợp pháp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy ñịnh của Luật Cư trú
(trường hợp tạm trú phải có ñăng ký tạm trú ñược cơ quan công an xác nhận từ 6 tháng
trở lên).
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b) Người lao ñộng thuộc ñối tượng quy ñịnh tại ñiểm a, khoản 1, ðiều 2 Nghị quyết
này bị mất việc làm; không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp do ảnh hưởng của
ñại dịch COVID-19.
3. Nguyên tắc hỗ trợ:
Thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 2, Mục I, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01
tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao ñộng và
người sử dụng lao ñộng gặp khó khăn do ñại dịch COVID-19 và khoản 6, ðiều 44
Quyết ñịnh số 23/2021/Qð-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
quy ñịnh về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao ñộng và người sử dụng
lao ñộng gặp khó khăn do ñại dịch COVID-19.
ðối với hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội mà có ít nhất một thành viên
ñược hưởng chính sách hỗ trợ thì chỉ ñược hưởng một chính sách cao nhất.
4. Mức hỗ trợ:
a) ðối với người lao ñộng: 1.500.000 ñồng/người/lần (Riêng ñối với người lao ñộng
tự làm hoặc làm việc tại các nhà hàng, quán ăn, ñiểm bán hàng ñặc sản lưu niệm dọc
tuyến Quốc lộ 1A theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ñể phòng chống dịch là:
2.000.000 ñồng/người/lần).
b) ðối với hộ: 1.500.000 ñồng/hộ/lần.
5. Phương thức thực hiện: Hỗ trợ một lần.
ðiều 3. Kính phí thực hiện
Tổng kinh phí thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP dự kiến: 67.429 triệu ñồng,
trong ñó:
a) Ngân sách Trung ương dự kiến: 13.446 triệu ñồng.
b) Ngân sách ñịa phương dự kiến: 53.983 triệu ñồng, trong ñó kinh phí dự kiến
hỗ trợ cho lao ñộng không có giao kết hợp ñồng lao ñộng (lao ñộng tự do) và một số
ñối tượng ñặc thù khác quy ñịnh tại Nghị quyết này dự kiến là: 45.019 triệu ñồng.
ðiều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai và chỉ ñạo các cơ quan liên quan hướng
dẫn thực hiện Nghị quyết ñảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch và ñúng ñối tượng.
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 chuyên ñề lần thứ nhất thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2021./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng ñô thị Vinh Thanh, huyện Phú Vang
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ NHẤT
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 ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công;
Xét Tờ trình số 5389/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng ñô thị Vinh Thanh, huyện Phú Vang;
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng ñô thị Vinh Thanh, huyện
Phú Vang với các nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu ñầu tư: Xây dựng phát triển hạ tầng ñô thị Vinh Thanh, phát triển
quỹ ñất, thu hút ñầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại ñịa phương.
2. Quy mô ñầu tư: ðầu tư 02 tuyến ñường giao thông trên ñịa bàn xã Vinh Thanh,
huyện Phú Vang, gồm:
a) ðường quy hoạch Vinh Thanh từ ñường tỉnh 18 ñến ñường nội thị 5:
- ðầu tư xây dựng tuyến ñường Quy hoạch Vinh Thanh với chiều dài tuyến
khoảng 650m, với quy mô:
- Mặt cắt ngang ñường Bn=7,5+2x3,0=13,5m, trong ñó mặt ñường rộng 7,5m
bằng bê tông nhựa, lề ñường mỗi bên rộng 3,0m bằng ñất cấp phối ñồi.
- Xây dựng các cống thoát nước ngang ñảm bảo thoát nước khu vực.
b) ðường quy hoạch trục trung tâm:
- ðầu tư xây dựng tuyến ñường Quy hoạch trục trung tâm với chiều dài tuyến
khoảng 1.150m, ñiểm ñầu nối ñường Quốc lộ 49B, ñiểm cuối nối ñường quy hoạch.
Quy mô ñầu tư gồm:
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- Mặt cắt ngang ñường (theo quy hoạch) Bn=9,0+7,5+9,0=25,5m, mặt ñường
rộng 7,5m bằng bê tông nhựa, lề ñường mỗi bên rộng 9,0m bằng ñất cấp phối ñồi.
- ðầu tư các cống thoát nước ngang ñảm bảo thoát nước khu vực.
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.
4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 108.000 triệu ñồng.
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách tỉnh.
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Huyện Phú Vang.
7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 04 năm kể từ ngày khởi công.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ,
quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII,
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ nhất thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2021./.
CHỦ TỊCH

Lê Trường Lưu
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Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng ñô thị Phú ða, huyện Phú Vang
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ NHẤT
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 ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công;
Xét Tờ trình số 3690/TTr-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng ñô thị Phú ða, huyện Phú Vang;
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng ñô thị Phú ða, huyện Phú Vang
với các nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu ñầu tư: Xây dựng từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông ñô thị
Phú ða, chỉnh trang ñô thị, thu hút ñầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại
ñịa phương.
2. Quy mô ñầu tư: ðầu tư 02 công trình ñường giao thông trên ñịa bàn thị trấn
Phú ða, huyện Phú Vang, gồm:
a) Nâng cấp, mở rộng ñường Huỳnh Khái, thị trấn Phú ða:
- ðầu tư nâng cấp mở rộng tuyến ñường Huỳnh Khái, ñiểm ñầu giao Tỉnh lộ
10A, ñiểm cuối giao với ñường Tây Hồ với chiều dài tuyến khoảng 2.150m. Quy mô
ñầu tư gồm:
- Bề rộng nền mặt ñường Bn=10,5+2x4,5=19,5m, mặt ñường rộng 10,5m bằng
bê tông nhựa trên lớp móng cấp phối ñá dăm, lề ñường mỗi bên rộng 4,5m lát gạch
Terrazo, trồng cây xanh.
- Xây dựng hệ thống thoát nước, ñiện chiếu sáng ñô thị dọc theo tuyến.
b) ðường trung tâm huyện lỵ nối dài ñến phá (giai ñoạn 2), thị trấn Phú ða:
- Mở rộng tuyến ñường trung tâm huyện lỵ nối dài với chiều dài tuyến khoảng
2.300m, ñiểm ñầu nối ñường Nguyễn ðức Xuyên, ñiểm cuối nối ñường liên xã Phú
Xuân - Vinh Hà. Hướng tuyến theo quy hoạch.
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- Bề rộng nền mặt ñường Bn=4,5+7,5+2,0+7,5+4,5=26,0m, lề ñường mỗi bên
rộng 4,5m lát gạch Terazzo kết hợp trồng cây xanh; giải phân cách rộng 2,0m, mặt
ñường mỗi bên rộng 7,5m bằng bê tông nhựa (tận dụng lại mặt ñường 7,5m nhánh
phải ñã ñầu tư).
- Xây dựng hệ thống thoát nước, ñiện chiếu sáng ñô thị dọc tuyến.
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.
4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 100.000 triệu ñồng.
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách tỉnh.
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Huyện Phú Vang
7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 04 năm kể từ ngày khởi công.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn
ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII,
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ nhất thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2021./.
CHỦ TỊCH

Lê Trường Lưu
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NGHỊ QUYẾT
Về chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng các xã lên phường thuộc thị xã Hương Trà
theo Chương trình phát triển ñô thị của tỉnh Thừa Thiên Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ NHẤT
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 ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công;
Xét Tờ trình số 3691/TTr-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng các xã lên phường thuộc thị xã
Hương Trà theo Chương trình phát triển ñô thị của tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng
nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng các xã lên phường thuộc
thị xã Hương Trà theo Chương trình phát triển ñô thị của tỉnh Thừa Thiên Huế với
các nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu ñầu tư: Xây dựng hoàn thiện mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của các
xã lên phường theo chương trình phát triển ñô thị, phục vụ dân sinh, phát triển quỹ
ñất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại ñịa phương.
2. Quy mô ñầu tư: ðầu tư 8 công trình thuộc 02 xã trên ñịa bàn thị xã Hương
Trà, gồm:
a) Cầu Khe ðiêng và ñường 2 ñầu cầu (nối QL49A - khu dân cư mới ðông Hòa),
xã Bình Tiến:
- Mặt cắt ngang theo quy hoạch: Bề rộng cầu: B = 0.25+3.0+10.5+3.0+0.25 = 17.0m.
ðường hai ñầu cầu: Nền ñường rộng: B nền = 3.0+10.5+3.0 = 16.5m.
ðầu tư giai ñoạn 1:
- Cầu: Sơ ñồ nhịp: 2 x 33m=66m.
- Bề rộng cầu: B = (0,5+7,5+0,5)m = 8,5m.
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- ðường hai ñầu cầu dài khoảng 174m, mặt cắt ngang ñường: Bn =
(3,0+7,5+3,0)m = 13,5m; xây dựng và hoàn thiện vỉa hè, thoát nước, ñiện chiếu sáng,
cây xanh; mô ñun ñàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 130 Mpa; kết cấu mặt ñường bê tông nhựa.
b) Chỉnh trang vỉa hè, thoát nước ñường trung tâm xã Bình Tiến (ñoạn trước
mặt UBND xã Bình Tiến):
Xây dựng mới hệ thống vỉa hè, thoát nước theo chiều dài tuyến khoảng L=
292,21m, ñiểm ñầu giao với Quốc lộ 49 tại khoảng Km35+247, ñiểm cuối tại nút giao
ngã tư hiện có tại Km0+292,21m.
- Mặt cắt ngang ñường rộng 27,0m (6m+15m+6m), trong ñó, mặt ñường rộng
15,0m ñã ñầu tư hoàn chỉnh.
+ Hè phố hai bên, mỗi bên rộng 6,0m, lát gạch Terrazzo; bố trí ô trồng cây và
trồng cây xanh trên toàn tuyến.
- Xây dựng hệ thống thoát nước dọc tuyến.
c) ðường nội thị ðông Hòa, xã Bình Tiến (từ Tỉnh lộ 16 - khu dân cư ðông Hòa),
giai ñoạn 1:
- ðiểm ñầu tuyến giao với Tỉnh lộ 16, ñiểm cuối tuyến giao ñường vào cầu
Khe ðiêng; chiều dài tuyến khoảng 720m, có mặt cắt quy hoạch ñược duyệt.
- Quy mô mặt cắt ngang như sau: Bn= (3,0+7,5+3,0)m =13,5m.
- Kết cấu mặt ñường: Loại cấp cao A1 bằng bê tông nhựa chặt rải nóng, có
mô ñun ñàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 120MPa.
- Xây dựng mới các công trình thoát nước trên tuyến.
d) Nâng cấp, mở rộng ñường trục thôn ðông Hòa (ñiểm ñầu QL49A - ñiểm
cuối TL 16), xã Bình Tiến:
- Chiều dài tuyến khoảng 900m, ñiểm ñầu giao Quốc lộ 49A, ñiểm cuối tuyến
giao với Tỉnh lộ 16. Mặt cắt theo quy hoạch Bn= 22m (6m+10m+6m).
ðầu tư giai ñoạn này:
- Bề rộng mặt ñường: Bm = 10,0m.
- Hè ñường bên trái tuyến rộng 6,0m, bố trí hệ thống thoát nước dọc ñảm bảo
thoát nước.
- Hè ñường bên phải tuyến rộng 1,0m, bố trí rãnh dọc thoát nước.
- Kết cấu mặt ñường: Loại cấp cao A1 bằng bê tông nhựa Eyc≥130Mpa.
- Bố trí hệ thống ñiện chiếu sáng.
ñ) Nâng cấp mở rộng ñường trung tâm xã Hương Toàn (ñoạn từ QL1A - ñến
Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng):
Nâng cấp mở rộng tuyến ñường hiện trạng có ñiểm ñầu giao với Quốc lộ 1A,
ñiểm cuối tại ngã tư ñường bê tông xi măng, chiều dài khoảng 1,90km. Mặt cắt theo
quy hoạch Bn= 19,5m (4,5m+10,5m+4,5m). ðầu tư giai ñoạn này:
- Nền ñường: Bn = (1,0+10,5+1,0) = 12,5m.
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- Mặt ñường: Bm = 10,5m, trong ñó phần mặt ñường bằng bê tông xi măng trái
tuyến hiện có: 5,50m, mặt ñường mở rộng bên phải tuyến: 5,00m; kết cấu mặt ñường
bằng bê tông xi măng.
- Cống thoát nước ngang: Nối cống ngang bằng chiều rộng nền ñường.
e) ðường ven sông Bồ xứ Bàu Giang - thôn Giáp Kiền, xã Hương Toàn:
- Chiều chiều tuyến khoảng 610m; ñiểm ñầu giao Tỉnh lộ 19 (Nguyễn Chí
Thanh - Quảng ðiền) tại Km7+210, ñiểm cuối tại kênh thủy lợi; hướng tuyến theo
quy hoạch ñược duyệt.
- Mặt cắt ngang ñường giai ñoạn hoàn thiện theo quy hoạch: Bn= (4,5+10,5+4,5)m
= 19,5m.
- Mặt cắt ngang phân kỳ ñầu tư: Bn =(1,25+5,5+4,5)m = 11,25m.
- Lề ñất phía trái: Bl= 1,25m ñắp bằng ñất cấp phối ñồi ñầm chặt K=0,95.
- Lề phải tuyến hoàn thiện theo quy hoạch: Bl= 4,5m lát gạch Terrazzo, trên
vỉa hè bố trí cây xanh, hệ thống thoát nước.
- Kết cấu mặt ñường bê tông xi măng.
- Bố trí hệ thống ñiện chiếu sáng dọc tuyến.
g) Nâng cấp, mở rộng ñường liên thôn Giáp Trung - Giáp ðông, xã Hương Toàn:
Tổng chiều dài tuyến khoảng 700m; ñiểm ñầu giao ñường Nguyễn Chí Thanh,
ñiểm cuối giao với ñường bê tông xi măng, có mặt cắt theo quy hoạch ñược duyệt.
- Quy mô mặt cắt ngang: Bn = (3,0+7,5+3,0)m = 13,5m.
- Kết cấu mặt ñường: Kết cấu mặt ñường bê tông xi măng.
- Bố trí hệ thống thoát nước.
- Chưa ñầu tư xây dựng vỉa hè, cây xanh giai ñoạn này.
h) Nâng cấp, mở rộng ñường liên thôn Giáp Tây - Cổ Lão, xã Hương Toàn:
- Tổng chiều dài tuyến khoảng: L=1,2km; ñiểm ñầu giao với ñường 8B, ñiểm
cuối tại ngã ba ñường liên thôn Giáp Tây - Cổ Lão. Mặt cắt theo quy hoạch Bn= 13,5m
(3m+7,5m+3m). ðầu tư giai ñoạn này:
- Bn = (1,0+7,5+1,0)m = 9,5m (ðường phố khu vực).
- Kết cấu mặt ñường: Loại cấp cao A1 bằng bê tông nhựa, có mô ñuyn ñàn hồi
yêu cầu Eyc ≥ 120MPa.
- Xây dựng mới hệ thống thoát nước trên tuyến.
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.
4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 89.928 triệu ñồng
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách tỉnh.
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 04 năm kể từ ngày khởi công.
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ,
quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII,
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ nhất thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2021./.
CHỦ TỊCH

Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Số: 88/NQ-HðND
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về chủ trương ñầu tư dự án ðầu tư hỗ trợ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn, cứu hộ của Công an tỉnh
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ NHẤT
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 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 Nghị ñịnh số 165/2016/Nð-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước ñối với hoạt ñộng thuộc lĩnh vực
quốc phòng, an ninh;
Xét Tờ trình số 7408/TTr-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án ðầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn, cứu hộ của Công an tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và
ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án ðầu tư hỗ trợ trang thiết bị phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Công an tỉnh với các nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu ñầu tư: ðầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn,
cứu hộ, ñảm bảo ñiều kiện, phương tiện làm việc, nâng cao năng lực cho lực lượng
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm xử lý kịp thời các sự cố cháy nổ,
bảo vệ an toàn tài sản của nhà nước, tổ chức và cá nhân, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ cho
người dân, góp phần ñảm bảo trật tự an toàn xã hội.
2. Quy mô ñầu tư:
a) Phương tiện xe chuyên dùng:
- Mua 10 xe chữa cháy bọt nước kết hợp cứu nạn, cứu hộ ña năng có téc 5.000 lít
nước và 500 lít Foam.
b) Trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ:
- 06 bộ kích chống cứu hộ chuyên dụng.
- 06 ñệm nhảy cứu hộ có máy phát ñiện.
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- 06 bộ ñèn chiếu sáng phục vụ cứu nạn, cứu hộ.
- 36 bộ mặt nạ cách ly có bình dưỡng khí.
- 06 máy nén khí.
- 06 máy bơm nổi.
- 06 bộ quần áo chống hóa chất.
- 12 bộ thiết bị lặn, phản lực nước.
- 09 cưa xích.
- 06 máy cắt bê tông.
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.
4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 80.000 triệu ñồng.
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách tỉnh.
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và
cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Công an tỉnh và các ðội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc
Công an các huyện, thị xã, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 04 năm.
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 chuyên ñề lần thứ nhất thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2021./.
CHỦ TỊCH

Lê Trường Lưu
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Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ñường ven sông Bồ
(ñoạn Tứ Hạ - Hương Văn - Hương Xuân - Hương Toàn)
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ NHẤT
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 ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công;
Xét Tờ trình số 6921/TTr-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ñường
ven sông Bồ (ñoạn Tứ Hạ - Hương Văn - Hương Xuân - Hương Toàn); Báo cáo thẩm tra
của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh
tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ñường ven sông Bồ
(ñoạn Tứ Hạ - Hương Văn - Hương Xuân - Hương Toàn) với các nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu ñầu tư: Xây dựng từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông theo
quy hoạch, phục vụ dân sinh, phát triển quỹ ñất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội
tại ñịa phương.
2. Quy mô ñầu tư:
Xây dựng tuyến có tổng chiều dài 7.550m; ñiểm ñầu thuộc ñường Sông Bồ tại
ñiểm giao ñường Kim Trà nối dài; ñiểm cuối giao ñường tỉnh lộ 8B thuộc ñịa phận xã
Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Cấp ñường thiết kế: ðường phố khu vực - ñường khu vực (Theo QCVN
07:2016/BXD).
- Vận tốc thiết kế: 40km/h.
- Mặt cắt ngang hoàn thiện theo quy hoạch:
+ ðoạn qua ñịa phận phường Tứ Hạ: Bn = (3,0+10,5+3,0)m = 16,5m.
+ ðoạn qua ñịa phận phường Hương Văn: Bn = (4,5+10,5+4,5)m = 19,5m.
+ ðoạn qua ñịa phận phường Hương Xuân: Bn = (6,0+12,0+6,0)m = 24,0m.
+ ðoạn qua ñịa phận xã Hương Toàn: B = (3,0+7,5+3,0) = 13,5m.
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- Mặt cắt ngang phân kỳ ñầu tư giai ñoạn 1:
+ ðoạn từ ñấu tuyến ñến cầu Cửa Khâu có quy mô mặt cắt ngang
3,0m+7,5m+3,0m=13,5m;
+ ðoạn từ cầu Cửa Khâu ñến cuối tuyến có quy mô mặt cắt ngang
1,0m+7,5m+1,0m=9,5m.
- Mặt ñường cấp cao A1, kết cấu mặt ñường bê tông nhựa, móng cấp phối ñá
dăm, nền và lề ñường ñắp ñất ñầm chặt K95-K98.
- Công trình trên tuyến:
+ Xây dựng các công trình trên tuyến phù hợp mặt cắt ngang tuyến ñường.
+ Xây dựng mới cầu Cửa Khâu có quy mô mặt cắt ngang: Xây dựng mới cầu
Cửa Khâu khổ cầu: 3,0+10,5+3,0=16,5m. Sơ ñồ cầu: 6 hộp, mỗi hộp có bề rộng
4,0m, cao 4,0m bằng bê tông cốt thép ñổ tại chỗ.
+ Xây dựng mới cầu Kệ có quy mô mặt cắt ngang: Xây dựng mới cầu Kệ, khổ
cầu: 3,0+10,5+3,0=16,5m. Sơ ñồ cầu: 3 hộp, mỗi hộp có bề rộng 3,5m, cao 3,0m
bằng BTCT ñổ tại chỗ.
+ Quy mô xây dựng công trình: Vĩnh cửu.
- Vỉa hè: Xây dựng mới vỉa hè cho ñoạn từ ñầu tuyến ñến nút giao ñầu cầu Tứ Phú
với chiều dài 1.187m (Km0+00 - Km1+187).
- Bố trí lắp ñặt mới hệ thống ñảm bảo an toàn giao thông (vạch sơn, biển báo,
cọc tiêu, tôn hộ lan,...) theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu ñường bộ
QCVN 41:2019/BGTVT hiện hành.
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.
4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 116.962 triệu ñồng
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách tỉnh.
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 04 năm kể từ ngày khởi công.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ,
quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII,
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ nhất thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2021./.
CHỦ TỊCH

Lê Trường Lưu
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NGHỊ QUYẾT
Về chủ trương ñầu tư dự án Mở rộng Bệnh viện Mắt Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ NHẤT
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 ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công;
Xét Tờ trình số 6661/TTr-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Mở rộng Bệnh viện Mắt Huế;
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Mở rộng Bệnh viện Mắt Huế với
các nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu ñầu tư: Xây dựng hoàn chỉnh cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng
khám chữa bệnh, tạo môi trường làm việc chất lượng, hiệu quả, phục vụ tốt cho bệnh
nhân, phù hợp tiêu chuẩn bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh, góp phần hình thành
Trung tâm y tế chuyên sâu tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Quy mô ñầu tư:
a) Phần cải tạo:
- Tháo dỡ nhà phơi diện tích khoảng 49m2, tạo mặt bằng xây dựng.
- Cải tạo nhà giặt là, hấp sấy 02 tầng diện tích khoảng 191m2: Tháo dỡ một số
tường ngăn trong nhà; thay mới hệ thống cửa; sửa chữa, thay thế xà gồ thép, lợp lại
mái tôn; chống thấm sê nô mái; sơn lại toàn bộ nhà; thay thế thiết bị vệ sinh hư hỏng;
sửa chữa cải tạo hệ thống ñiện, nước.
- Cải tạo khối nhà 02 tầng khoa Nhãn nhi, diện tích 404m2: Sơn lại tường trong
một số phòng; cải tạo sửa chữa hệ thống ñiện, nước, ñiều hòa.
- Cải tạo khối nhà 03 - 05 tầng hiện trạng, diện tích 3.329m2: Nội dung cải tạo
nhằm bố trí lại các khoa phòng phù hợp với công năng sử dụng sau khi sắp xếp lại
công năng, gồm: tháo dỡ và xây mới một số tường ngăn, thay gạch lát nền một số vị trí
sau khi cải tạo; sơn lại mặt tường trong một số phòng; cải tạo, sửa chữa hệ thống
ñiện, cấp thoát nước phù hợp.
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b) Phần xây mới:
- Xây mới khối nhà chuyên môn nghiệp vụ, diện tích 3.829m2. Thông số kỹ
thuật chính: Hệ móng cọc, khung, dầm sàn, lõi thang máy bằng bê tông cốt thép;
tường xây gạch không nung, mặt tường ngoài ốp gạch Inax, tường trong sơn nước kết
hợp ốp gạch ceramic; nền lát gạch granite; hệ thống cửa ñi, cửa sổ dùng cửa khung
nhôm kính; mái lợp tôn chống nóng trên hệ xà gồ thép hình; hệ thống ñiện, cấp thoát
nước, thông tin liên lạc, chống sét theo tiêu chuẩn, ñáp ứng yêu cầu sử dụng.
- Khu kỹ thuật phụ trợ: Kho ñồ cũ, bao bì diện tích 18m2; xưởng sửa chữa nhỏ
diện tích 15m2; nhà ñể chất thải và kho cất giữ dụng cụ thu gom chất thải diện tích
35m2; xây mở rộng nhà xe máy cán bộ nhân viên diện tích 71m2; mở rộng nhà xe máy
bệnh nhân diện tích 85m2.
- Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà: Sân vườn, cây xanh, thảm cỏ diện tích khoảng
3.400m2; hệ thống cấp thoát nước, hệ thống ñiện, hệ thống phòng cháy chữa cháy
ngoài nhà ñảm bảo yêu cầu kỹ thuật và phù hợp công năng sử dụng.
c) Phần trang thiết bị: Thang máy; thiết bị phòng cháy chữa cháy; hệ thống báo
cháy tự ñộng; camera quan sát; hệ thống ñiều hòa không khi và thông gió; hệ thống
thông tin liên lạc; hệ thống cung cấp khí y tế; hệ thống báo gọi y tế.
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.
4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 54.000 triệu ñồng.
5. Nguồn vốn ñầu tư: Nguồn ngân sách tỉnh.
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: ðường ðiềm Phùng Thị, khu quy hoạch Vỹ Dạ 7,
phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.
7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 04 năm kể từ ngày khởi công.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ,
quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII,
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ nhất thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2021./.
CHỦ TỊCH

Lê Trường Lưu
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NGHỊ QUYẾT
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Bệnh viện Phục hồi chức năng
tỉnh Thừa Thiên Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ NHẤT
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 ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công;
Xét Tờ trình số 7269/TTr-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc quyết ñịnh ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Bệnh viện Phục hồi
chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến
thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Bệnh viện Phục hồi
chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy mô ñầu tư ñiều chỉnh:
1.1. Cơ sở 1 tại số 93, ñường ðặng Huy Trứ, thành phố Huế:
a) Phần ñã thực hiện theo quy mô ñã duyệt.
- Tháo dỡ các khối nhà cũ ñã xuống cấp tạo mặt bằng xây dựng (tháo dỡ
phần móng).
- Xây mới khối nhà khám ñiều trị và hành chính: Nhà cao 2 tầng, tổng diện tích
sàn 2.290m2, gồm: khối khám chữa bệnh ngoại trú - cấp cứu; khối kỹ thuật phục vụ;
khối ñiều trị nội trú; khối hành chính.
- Các hạng mục phụ trợ: Nhà bảo vệ cao 1 tầng, diện tích 10m2; sân, ñường
nội bộ 400m2; bể cấp nước phòng cháy chữa cháy 108m3 và nhà bao che máy bơm
phòng cháy chữa cháy 6m2; bể xử lý nước thải ñáp ứng theo yêu cầu sử dụng; hệ thống
ñiện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy ngoài nhà, chống sét, thông tin liên lạc
phù hợp yêu cầu sử dụng; xử lý phòng chống mối mọt.
- Thiết bị phòng cháy chữa cháy và thiết bị xử lý nước thải.
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b) Phần bổ sung.
- Xây dựng khu giặt là tập trung và kiểm soát nhiễm khuẩn có diện tích
khoảng 100m2; xây dựng nhà ñể xe cán bộ công nhân viên có diện tích khoảng 169m2.
- ðầu tư thêm một số trang thiết bị y tế và thiết bị văn phòng, hội trường ñáp
ứng nhu cầu sử dụng.
1.2. Cơ sở 2 tại khu ñất ký hiệu A2 (YT02) thuộc khu quy hoạch phía Bắc
thành phố Huế:
a) Phần ñang thực hiện:
- San nền diện tích 11.602m2.
- Khối nhà khám ñiều trị và hành chính: Xây dựng ñơn nguyên 1 và ñơn nguyên 3
có tổng diện tích sàn 2.888m2, xử lý phòng chống mối mọt giai ñoạn 1.
b) Phần bổ sung ñơn nguyên 1 và ñơn nguyên 3: Bổ sung sàn bê tông cốt thép
mái (trên nền móng ñã thi công hoàn thành), ñóng trần thạch cao các tầng, ñiều chỉnh
lại công năng các phòng (bao gồm: xây mới một số tường ngăn, thay ñổi hệ thống cửa
ñi, lắp ñặt lại hệ thống ñiện, nước, thông tin liên lạc,... âm sàn) ở ñơn nguyên 1 và ñơn
nguyên 3 ñảm bảo công năng của Trung tâm Y tế trong tương lai.
c) Phần không thực hiện.
- Giai ñoạn 1: Nhà bảo vệ cao 1 tầng diện tích 10m2; cổng hàng rào trong phạm vi
san nền ñợt 1 dài 220m; bể cấp nước phòng cháy chữa cháy 108m3 và nhà bao che
máy bơm phòng cháy chữa cháy 6m2; bể xử lý nước thải ñáp ứng theo yêu cầu sử
dụng; hệ thống ñiện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy ngoài nhà, chống sét,
thông tin liên lạc. Toàn bộ thiết bị phòng cháy chữa cháy và thiết bị xử lý nước thải
cơ sở 2.
- Giai ñoạn 2: Các hạng mục còn lại tại cơ sở 2.
2. Tổng mức ñầu tư ñiều chỉnh: 52.289 triệu ñồng.
3. ðiều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án:
- Nguồn ngân sách Trung ương cho Chương trình mục tiêu ðầu tư phát triển
hệ thống y tế ñịa phương: 45.000 triệu ñồng;
- Nguồn ngân sách ñịa phương và nguồn vốn huy ñộng hợp pháp khác: Phần
còn lại.
ðiều 2. Các nội dung tại các văn bản khác 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 chuyên ñề lần thứ nhất thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2021./.
CHỦ TỊCH

Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 92/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về ñiều chỉnh kế hoạch vốn ñầu tư công năm 2021 nguồn vốn nước ngoài
cấp phát từ ngân sách trung ương
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ NHẤT
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 ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công;
Xét Tờ trình số 7537/TTr-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ñiều chỉnh kế hoạch vốn ñầu tư công năm 2021 nguồn vốn
nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương; 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 nguồn vốn
nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương theo ñề xuất của Ủy ban nhân tỉnh tại
Tờ trình số 7537/TTr-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021 (chi tiết tại biểu ñính kèm).
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ,
quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII,
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ nhất thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2021./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

PHỤ LỤC: ðIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ðẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 VỐN NƯỚC NGOÀI CẤP PHÁT TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
(ðợt I)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 92/NQ-HðND ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
ðVT: Triệu ñồng
Quyết ñịnh ñầu tư
Tổng mức ñầu tư
Trong ñó
Danh mục dự án

ðịa ñiểm
XD

Thời gian
KC-HT

Nhà
tài
trợ

Số quyết ñịnh

Tổng số

1

Dự án cải thiện
môi trường nước
thành phố Huế

2

Chương trình phát
triển các ñô thị loại II
(các ñô thị xanh)
tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành
phố Huế

2008-2024

2017-2024

Tổng số
(Tất cả
các
nguồn
vốn)

Vốn ñối ứng
Quy ñổi ra tiền VNð
Tổng
số

Trong
ñó:
NSTW

Tổng
số

Trong
ñó: Cấp
phát từ
TW

6.669.232 923.793

329.992

0

5.745.439

439.598

Nhật
Bản

483/Qð-UBND
ngày 25/02/2008,
1600/Qð-UBND
ngày 20/7/2018;
274/Qð-UBND
ngày 30/01/2021;
1128/Qð-UBND
ngày 24/5/2021

5.052.036 659.984

329.992

20,8 Tỷ
Yên

4.392.052

0

ADB

606/Qð-UBND
ngày 28/3/2017,
19/Qð-UBND
ngày
05/01/2018

1.617.196 263.809

60,9 tr
USD

1.353.387

439.598

ðiều
chỉnh
tăng

ðiều
chỉnh
giảm

Kế hoạch
năm 2021
vốn nước
ngoài cấp
phát từ
NSTW
sau khi
ñiều
chỉnh

246.600 246.600

439.598

246.600

246.600

246.600

Ghi
chú
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Kế hoạch
năm 2021
vốn nước
ngoài cấp
phát từ
NSTW ñã
giao tại
Quyết ñịnh
số 3299/QðUBND ngày
26/12/2020

192.998
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Số: 93/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi ñất; cho phép
chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ
sang mục ñích khác trên ñịa bàn tỉnh năm 2021
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ NHẤT
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 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Văn bản số 21/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng
Quốc hội xác thực văn bản hợp nhất Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ
về sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 148/2020/Nð-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ
về sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị quyết số 162/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 11 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 6317/TTr-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về ñề nghị bổ sung danh mục công trình, dự án cho phép chuyển mục ñích
sử dụng ñất trồng lúa sang mục ñích khác năm 2021 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
và Tờ trình số 7176/TTr-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021 về việc ñề nghị bổ sung
danh mục công trình, dự án cần thu hồi ñất; cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất
trồng lúa và ñất rừng phòng hộ 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 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, ñất rừng
phòng hộ sang mục ñích khác trên ñịa bàn tỉnh năm 2021, cụ thể như sau:
1. Thống nhất ñiều chỉnh, bổ sung 06 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, ñất rừng
phòng hộ sang sử dụng vào mục ñích khác ñể thực hiện 04 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 chuyên ñề lần thứ nhất thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2021./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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Phụ lục I
BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ðẤT NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 93/NQ-HðND ngày 26 tháng 8 năm 2021
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT
I

Tên công trình, dự án

ðịa ñiểm

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

Quy mô
diện tích
(ha)

Căn cứ pháp lý

1,580

1

Khu quy hoạch phân lô ñất
ở xen ghép tại tổ dân phố
La Chữ Nam, phường
Hương Chữ

Phường
Hương Chữ

0,500

2

ðường phía Tây trường
Hồ Văn Tứ (ðoạn nối từ
ñường Ngô Tất Tố ñến
ñường Thuận Thiên),
phường Hương Văn

Phường
Hương Văn

0,180

3

Xử lý khẩn cấp sạt lở sông
Phường
Bồ ñoạn quan Cửa Khâu Hương Văn;
phường Hương Văn, thị xã
phường
Hương Trà (phần bổ sung) Hương Xuân

0,720

4

ðường nội thị tổ dân phố 2
(ñiểm ñầu và ñiểm cuối
ñường Tôn Thất Bách)

0,180

Phường Tứ
Hạ

- Quyết ñịnh số 942/Qð-UBND
ngày 25/6/2021 của UBND thị xã
Hương Trà về việc phê duyệt
thiết kế mặt bằng phần lô ñất xen
ghép tại tổ dân phố La Chữ Nam,
phường Hương Chữ;
- Công văn số 2251/SXD-QHKT
ngày 25/6/2021 của Sở Xây dựng
về việc tham gia ý kiến về
phương án tổng mặt bằng.
- Quyết ñịnh số 740/Qð-UBND
ngày 04/6/2021 của UBND thị xã
Hương Trà về việc phê duyệt báo
cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch
lựa chọn nhà thầu;
- Quyết ñịnh số 3075/Qð-UBND
ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh
về việc giao dự toán ngân sách
nhà nước tỉnh năm 2021.
- Quyết ñịnh số 1206/Qð-UBND
ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế về việc phê
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
ñầu tư xây dựng và kế hoạch lựa
chọn nhà thầu;
- Quyết ñịnh số 392/Qð-UBND
ngày 20/02/2021 của UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế về việc phân bổ
kinh phí khắc phục hậu quả thiên
tai năm 2020
- Quyết ñịnh số 640/Qð-UBND
ngày 26/4/2021 của UBND thị xã
Hương Trà về việc phê duyệt báo
cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch
lựa chọn nhà thầu;
- Quyết ñịnh số 3075/Qð-UBND
ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh
về việc giao dự toán ngân sách
nhà nước tỉnh năm 2021.
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STT
II

Tên công trình, dự án

ðịa ñiểm

HUYỆN PHONG ðIỀN

Quy mô
diện tích
(ha)

77
Căn cứ pháp lý

0,590

1

Công trình trạm bơm nước
thô và ñường ống cấp
nước thô thuộc dự án ñầu
tư xây dựng Nhà máy cấp
nước tại Khu Công nghiệp
Phong ðiền - Viglacera

Thị trấn
Phong ðiền

0,090

2

Hạ tầng phát triển quỹ ñất
khu dân cư xứ Ma ða, xã
Phong An (phần bổ sung)

Xã Phong
Hiền

0,500

- Quyết ñịnh số 651/Qð-UBND
ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh
về việc phê duyệt ñiều chỉnh (cục
bộ) Quy hoạch cấp nước tỉnh
Thừa Thiên Huế ñến năm 2020,
tầm nhìn ñến năm 2030;
- Công văn số 3471/UBND-XD
ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh
về việc ñầu tư công trình trạm
bơm nước thô và ñường ống cấp
nước thô bổ sung cho nhà máy
cấp nước khu công nghiệp Phong ðiền
- Quyết ñịnh số 2203/Qð-UBND
ngày 17/6/2021 của UBND huyện
Phong ðiền về việc phê duyệt
Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ñầu tư
xây dựng công trình Hạ tầng phát triển
quỹ ñất Khu dân cư xứ Ma ða, xã
Phong An
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Phụ lục II
BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ðÍCH
SỬ DỤNG ðẤT TRỒNG LÚA, ðẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 93/NQ-HðND ngày 26 tháng 8 năm 2021
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

I

Tên công trình, dự án

THÀNH PHỐ HUẾ

1

Dự án Khai thác ñá
granite làm vật liệu xây
dựng thông thường tại
thôn Liên Bằng, xã
Hương Thọ, thị xã
Hương Trà (nay thuộc xã
Hương Thọ, thành phố
Huế)

II

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

1

ðịa ñiểm

ðường phía Tây trường
Hồ Văn Tứ (ðoạn nối từ
ñường Ngô Tất Tố ñến
ñường Thuận Thiên),
phường Hương Văn

Quy
mô
diện
tích
(ha)

6,920

Xã Hương
Thọ, thành
phố Huế

Phường
Hương Văn

Trong ñó diện
tích xin
chuyển mục
ñích sử dụng
(ha)
ðất
trồng
lúa

ðất
rừng
phòng
hộ

0,470

0,00

6,92

0,47

0,00

0,180

0,060

0,00

0,180

0,060

0,00

Căn cứ pháp lý

- Quyết ñịnh số
2453/Qð-UBND ngày
21/9/2020 của UBND
tỉnh Thừa Thiên Huế
về việc quyết ñịnh chủ
trương ñầu tư dự án
Khai thác ñá granite
làm vật liệu xây dựng
thông thường tại thôn
Liên Bằng, xã Hương
Thọ, thị xã Hương Trà

- Quyết ñịnh số
740/Qð-UBND ngày
04/6/2021 của UBND
thị xã Hương Trà về
việc phê duyệt báo
cáo kinh tế kỹ thuật và
kế hoạch lựa chọn nhà
thầu;
- Quyết ñịnh số
3075/Qð-UBND ngày
07/12/2020 của UBND
tỉnh về việc giao dự
toán ngân sách nhà
nước tỉnh năm 2021.
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STT

III

1

IV

1

Tên công trình, dự án

ðịa ñiểm

HUYỆN PHONG ðIỀN

Hạ tầng phát triển quỹ ñất
khu dân cư xứ Ma ða, xã
Phong An (phần bổ sung)

0,500

Xã Phong
Hiền

HUYỆN A LƯỚI

Doanh trại Trạm kiểm soát
biên phòng Hồng Thái

TỔNG CỘNG

Quy
mô
diện
tích
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Xã Hồng
Thái

Trong ñó diện
tích xin
chuyển mục
ñích sử dụng
(ha)
ðất
trồng
lúa

ðất
rừng
phòng
hộ

0,360

0,00

0,500

0,360

0,00

0,491

0,00

0,491

0,491

0,00

0,491

8,091

0,890

0,491

79

Căn cứ pháp lý

- Quyết ñịnh số
2203/Qð-UBND ngày
17/6/2021 của UBND
huyện Phong ðiền về
việc phê duyệt Báo
cáo kinh tế - kỹ thuật
ñầu tư xây dựng công
trình Hạ tầng phát
triển quỹ ñất Khu dân
cư xứ Ma ða, xã
Phong An
- Quyết ñịnh số
1822/Qð-BTL ngày
18/5/2021 của Tư lệnh
Bộ ñội Biên phòng về
việc phê duyệt quy
hoạch vị trí ñóng quân
Trạm Kiểm soát Biên
phòng Hồng Thái;
- Quyết ñịnh số
2005/Qð-BTL ngày
30/5/2021 của Tư lệnh
Bộ ñội Biên phòng về
việc phê duyệt Báo
cáo kinh tế kỹ thuật,
thiết kế bản vẽ thi
công - tổng dự toán và
kế hoạch lựa chọn nhà
thầu công trình: Khắc
phục thiệt hại do thiên
tai một số ñơn vị
thuộc Bộ chỉ huy Bộ
ñội Biên phòng tỉnh
Thừa Thiên Huế (ñợt 2)
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 94/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 8 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 CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ NHẤT
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 154/TTr-HðND ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Thường trực
Hội ñồng nhân dân tỉnh 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 04 nội dung giải quyết những vấn ñề phát sinh
giữa hai kỳ họp (kỳ họp lần thứ 2 HðND tỉnh, khóa VIII và kỳ họp Chuyên ñề lần
thứ nhất, 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
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 chuyên ñề lần thứ nhất thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2021./.
CHỦ TỊCH

Lê Trường Lưu
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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 94/NQ-HðND ngày 26 tháng 8 năm 2021
của Hội ñồng nhân dân tỉnh)
1. Về việc bố trí kinh phí thực hiện dự án Hệ thống xử lý nước thải các bệnh viện
thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế (Công văn số 141/HðND-KTNS ngày 02 tháng 8 năm 2021).
2. Về việc mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng phục vụ công tác (Công văn số
147/HðND-KTNS ngày 17 tháng 8 năm 2021).
3. Về việc thống nhất chế ñộ cho người tham gia phòng chống dịch Covid - 19 tại
các chốt kiểm soát y tế (Công văn số 152/HðND-KTNS ngày 23 tháng 8 năm 2021).
4. Về việc bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại các cơ sở tập trung
do quân ñội quản lý (Công văn số 153/HðND-THKT ngày 23 tháng 8 năm 2021).
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 95/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 8 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập tổ dân phố mới của thành phố Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ NHẤT
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
Sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ
hướng dẫn về tổ chức và hoạt ñộng của thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31
tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt ñộng của thôn, tổ
dân phố;
Sau khi xem xét Tờ trình số 7699/TTr-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ñề nghị thành lập tổ dân phố mới của thành phố Huế;
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của
các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành và thông qua Tờ trình ñề nghị thành lập mới hai tổ dân
phố thuộc phường Hương Sơ của thành phố Huế; tên gọi, quy mô số hộ gia ñình của
hai tổ dân phố sau khi thành lập mới, cụ thể như sau:
1. Tổ dân phố 2 có 353 hộ gia ñình, 1.588 nhân khẩu.
2. Tổ dân phố 3 có 307 hộ gia ñình, 1.381 nhân khẩu.
ðiều 2. Sau khi thành lập mới hai tổ dân phố thuộc phường Hương Sơ, thành
phố Huế có 362 thôn, tổ dân phố (gồm có 71 thôn và 291 tổ dân phố). Toàn tỉnh có
1.106 thôn, tổ dân phố (gồm có 673 thôn và 433 tổ dân phố).
ðiều 3. Hiệu lực thi hành:
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021.
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ðiều 4. 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
ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII,
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ nhất thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2021./.
CHỦ TỊCH

Lê Trường Lưu

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.

