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 MỤC LỤC  
   

   

  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
Trang 

14-10-2021 Nghị quyết số 30/2021/NQ-HðND sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 
của Quy ñịnh kèm theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HðND 
ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh 
một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp 
thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2021 - 2025. 

04 

14-10-2021 Nghị quyết số 31/2021/NQ-HðND bãi bỏ Nghị quyết số 
12/2015/NQ-HðND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa 
Thiên Huế ñến năm 2020 và tầm nhìn ñến năm 2030. 

20 

14-10-2021 Nghị quyết số 32/2021/NQ-HðND quy ñịnh mức trợ cấp tiền ăn 
cho người có công với cách mạng ñược nuôi dưỡng tại Trung tâm 
ðiều dưỡng, chăm sóc người có công. 

22 

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH  

14-10-2021 Nghị quyết số 96/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Triển khai 
chương trình Chuyển ñổi số tỉnh Thừa Thiên Huế. 

24 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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14-10-2021 Nghị quyết số 97/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Hỗ trợ 
phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 
2022-2025. 

36 

14-10-2021 Nghị quyết số 98/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Bảo quản, 
tu bổ, phục hồi di tích Lăng vua Tự ðức (phần còn lại). 

41 

14-10-2021 Nghị quyết số 99/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, 
tu bổ và phát huy giá trị tổng thể di tích Lăng vua Thiệu Trị 
(giai ñoạn 3). 

44 

14-10-2021 Nghị quyết số 100/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, 
tôn tạo thích nghi di tích Quốc Tử Giám - Kinh thành Huế. 

46 

14-10-2021 Nghị quyết số 101/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, 
tu bổ di tích ðàn Nam Giao (phần còn lại). 

48 

14-10-2021 Nghị quyết số 102/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Tu bổ, 
phục hồi và tôn tạo di tích ðiện Cần Chánh. 

51 

14-10-2021 Nghị quyết số 103/NQ-HðND về phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương 
ñầu tư dự án ðường Quang Trung, thị xã Hương Thủy. 

53 

14-10-2021 Nghị quyết số 104/NQ-HðND về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư 
dự án ðê chắn sóng cảng Chân Mây - giai ñoạn 2, huyện Phú Lộc, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

55 

14-10-2021 Nghị quyết số 105/NQ-HðND về phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương 
ñầu tư dự án Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, 
huyện Phú Vang. 

57 

14-10-2021 Nghị quyết số 106/NQ-HðND về phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương 
ñầu tư dự án ðường Tố Hữu nối dài ñi sân bay Phú Bài. 

59 

14-10-2021 Nghị quyết số 107/NQ-HðND về phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương 
ñầu tư dự án ðường vành ñai. 

61 

14-10-2021 Nghị quyết số 108/NQ-HðND về phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương 
ñầu tư dự án Xử lý triệt ñể ô nhiễm môi trường do rác thải 
sinh hoạt tại các khu vực trọng ñiểm trên ñịa bàn tỉnh. 

63 

14-10-2021 Nghị quyết số 109/NQ-HðND về việc ñiều chỉnh kế hoạch ñầu tư 
vốn ngân sách nhà nước nguồn ngân sách ñịa phương năm 2021. 

65 

14-10-2021 Nghị quyết số 110/NQ-HðND về việc bổ sung vốn từ nguồn 
tăng thu năm 2021 ñể ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các dự án 
quan trọng. 

71 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

26-10-2021 Công văn số 10127/UBND-TC về việc ñính chính Quyết ñịnh số 
51/2021/Qð-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

79 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 30/2021/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 10 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 

Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh kèm theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HðND 
ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh một số  

chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại 
ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 - 2025 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 2 

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

Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ðiều 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 luật của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
Xét Tờ trình số 9380/TTr-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh kèm theo Nghị quyết 
số 20/2020/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
quy ñịnh một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện 
cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 - 2025; Báo cáo 
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh kèm theo Nghị quyết số 
20/2020/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế quy ñịnh một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất 
nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai 
ñoạn 2021-2025, như sau: 

1. Bổ sung Khoản 4 vào ðiều 4 như sau: 

“4. Trường hợp tại một thời ñiểm có nhiều cơ sở sản xuất cùng ñề nghị hỗ trợ 
thì thứ tự ưu tiên lựa chọn cơ sở sản xuất ñể hỗ trợ như sau: 
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a) Có hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; 
b) Có sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn hữu cơ; 
c) Có sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP; 
d) Cơ sở sản xuất giống; 
ñ) Cơ sở sản xuất có dự án, nội dung ñầu tư với tổng mức, quy mô lớn hơn sẽ 

ñược ưu tiên hỗ trợ.” 
2. Bổ sung ðiều 7 như sau: 
“ðiều 7. Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ 
1. Hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chăn nuôi trang trại, 

hữu cơ; sản xuất giống chất lượng cao; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. 
a) Hồ sơ bao gồm: 
- Bản ñề nghị hỗ trợ (theo Mẫu số 01);  
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ñăng ký Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh 

doanh cá thể;  
- Bản sao hợp lệ Văn bản chấp thuận ñầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền (nếu có);  
- Dự án ñầu tư hoặc kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh do cơ sở sản xuất 

tự lập; 
- Hồ sơ thiết kế, dự toán ñược chủ ñầu tư phê duyệt; 
- Hồ sơ hoàn thành dự án, gồm: Báo cáo kết quả hoàn thành dự án ñầu tư hoặc 

Kế hoạch/Phương án sản xuất kinh doanh; bản vẽ hoàn công, dự toán hoàn thành;  
- Bản sao hợp lệ các văn bản về ñiều kiện sản xuất, kinh doanh theo quy ñịnh 

hiện hành (nếu có);  
- Bản sao hợp lệ Giấy Chứng nhận hữu cơ của ñơn vị có thẩm quyền cấp (nếu 

có ñề nghị hỗ trợ về chứng nhận hữu cơ); 
- Chứng từ, hóa ñơn tài chính hợp pháp. 
b) Trình tự thực hiện 
Các cơ sở sản xuất gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ 

bưu chính công ích ñến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các Sở ngành, ñịa phương 
liên quan tiến hành kiểm tra, thẩm ñịnh hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
Quyết ñịnh hỗ trợ. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ trình, Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quyết ñịnh hỗ trợ. Trường hợp hồ sơ không ñảm bảo ñiều kiện 
hỗ trợ thì ban hành Văn bản từ chối và nêu rõ lý do. 

c) Thủ tục cấp phát kinh phí hỗ trợ 
Khi cơ sở sản xuất ñược Ủy ban nhân nhân tỉnh ban hành quyết ñịnh hỗ trợ 

kinh phí; theo quy ñịnh về phân cấp ngân sách, cơ quản quản lý tài chính cấp tỉnh, 
cấp huyện chuyển kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở sản xuất theo nội dung hỗ trợ 
ñã phê duyệt. 
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2. Hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp theo Nghị ñịnh số 98/2018/Nð-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ. 

a) Thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục phê duyệt Dự án/Kế hoạch liên kết 

Thực hiện theo Nghị ñịnh số 98/2018/Nð-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của 
Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện 
theo quy ñịnh hiện hành. 

b) Tổ chức thực hiện các nội dung theo Dự án/Kế hoạch liên kết ñã ñược phê duyệt  

Chủ trì liên kết và các bên tham gia liên kết triển khai thực hiện ñầy ñủ các nội 
dung theo Dự án/Kế hoạch liên kết ñã ñược phê duyệt. Giải ngân theo tiến ñộ thực 
hiện Dự án/Kế hoạch liên kết và mỗi lần giải ngân phải ñảm bảo các hồ sơ, chứng từ 
thanh toán như sau: 

- Bản ñề nghị thanh toán (theo Mẫu số 05); 

- Bản sao hợp lệ Quyết ñịnh phê duyệt Dự án/Kế hoạch liên kết của cấp có thẩm 
quyền (ñối với ñề nghị hỗ trợ lần ñầu);  

- Bản sao hợp lệ Quyết ñịnh/Thông báo phân bổ vốn hỗ trợ các hạng mục/nội dung;  

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục/nội dung hỗ trợ (có sự tham 
gia của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ sở sản xuất và các ñối tượng liên 
quan khác); 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận VietGAP, hữu cơ của ñơn vị có thẩm quyền 
cấp (nếu có ñề nghị hỗ trợ về chứng nhận VietGAP, hữu cơ); 

- Chứng từ, hóa ñơn tài chính hợp pháp. 

Chủ trì liên kết căn cứ các nội dung cam kết trong hợp ñồng liên kết ñể chi trả 
kinh phí hỗ trợ cho các bên tham gia liên kết. 

3. Hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP. 

a) Hồ sơ bao gồm: 

- Bản ñề nghị hỗ trợ (theo Mẫu số 02);  

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ñăng ký Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh 
cá thể; ñối với Tổ hợp tác, cung cấp bản Thông báo về việc thành lập Tổ hợp tác kèm 
theo hợp ñồng hợp tác;  

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận Sản phẩm OCOP do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp; 

- Dự án/Kế hoạch/Phương án phát triển sản phẩm OCOP do cơ sở sản xuất tự 
phê duyệt; 

- Bản vẽ hoàn công và Dự toán hoàn thành (ñối với hạng mục xây dựng công trình); 

- Chứng từ, hóa ñơn tài chính hợp pháp. 
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b) Trình tự thực hiện  

Các cơ sở sản xuất gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ 
bưu chính công ích ñến Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện/Phòng 
Kinh tế các thị xã, thành phố Huế nơi có sản phẩm OCOP. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn các huyện/Phòng Kinh tế các thị xã, thành phố Huế chủ trì 
phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, thẩm ñịnh hồ sơ, trình Ủy ban 
nhân dân cấp huyện ban hành Quyết ñịnh hỗ trợ. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ trình, Ủy ban nhân dân 
cấp huyện ban hành Quyết ñịnh hỗ trợ. Trường hợp hồ sơ không ñảm bảo ñiều kiện 
hỗ trợ thì ban hành Văn bản từ chối và nêu rõ lý do. 

c) Thủ tục cấp phát kinh phí hỗ trợ 
Khi cơ sở sản xuất ñược Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt quyết ñịnh hỗ 

trợ kinh phí; theo quy ñịnh về phân cấp ngân sách, cơ quản quản lý tài chính cấp 
huyện chuyển kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở sản xuất theo nội dung hỗ trợ ñã 
phê duyệt. 

4. Chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng theo Nghị ñịnh số 57/2018/Nð-CP ngày 17 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp 
ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

a) Hồ sơ bao gồm:  
- Bản ñề nghị hỗ trợ (theo Mẫu số 03);  
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ñăng ký Doanh nghiệp;  
- Bản sao hợp lệ Quyết ñịnh phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án; 
- Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành dự án; 
- Hồ sơ giải ngân hợp ñồng vay vốn giữa doanh nghiệp và các ngân hàng 

thương mại. 
b) Trình tự thực hiện 
Các cơ sở sản xuất gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ 

bưu chính công ích ñến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, 
Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Thừa Thiên Huế và các sở, ngành, ñịa phương liên quan 
tiến hành kiểm tra, thẩm ñịnh hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết ñịnh 
hỗ trợ. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ trình, Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quyết ñịnh hỗ trợ. Trường hợp hồ sơ không ñảm bảo ñiều kiện 
hỗ trợ thì ban hành Văn bản từ chối và nêu rõ lý do. 

c) Thủ tục cấp phát kinh phí hỗ trợ 
Khi doanh nghiệp ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết ñịnh hỗ trợ kinh phí; 

theo quy ñịnh về phân cấp ngân sách, cơ quản quản lý tài chính cấp tỉnh, cấp huyện 
chuyển kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp theo nội dung hỗ trợ ñã phê duyệt. 
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5. Hỗ trợ sản xuất 

a) Hồ sơ bao gồm:  

- Bản ñề nghị hỗ trợ sản xuất (theo Mẫu số 04); 

- Phương án/Kế hoạch sản xuất do cơ sở sản xuất tự lập. 

b) Trình tự thực hiện phê duyệt hỗ trợ Phương án/Kế hoạch sản xuất 

Các cơ sở sản xuất gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ 
bưu chính công ích ñến Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện/Phòng 
Kinh tế các thị xã, thành phố Huế ñể ñề nghị phê duyệt hỗ trợ. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn các huyện/Phòng Kinh tế các thị xã, thành phố Huế chủ trì 
phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, thẩm ñịnh hồ sơ, trình Ủy ban 
nhân dân cấp huyện ban hành Quyết ñịnh hỗ trợ. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ trình, Ủy ban nhân dân 
cấp huyện ban hành Quyết ñịnh phê duyệt hỗ trợ Phương án/Kế hoạch sản xuất. 
Trường hợp hồ sơ không ñảm bảo ñiều kiện hỗ trợ thì ban hành Văn bản từ chối và 
nêu rõ lý do. 

c) Tổ chức thực hiện các nội dung theo Phương án/Kế hoạch ñã phê duyệt  

Trên cơ sở nguồn kinh phí ñược bố trí hỗ trợ và Quyết ñịnh phê duyệt hỗ trợ; 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện/Phòng Kinh tế các thị xã, 
thành phố Huế thông báo cho các cơ sở sản xuất ñể triển khai thực hiện theo các nội 
dung ñược phê duyệt. Kinh phí hỗ trợ ñược giải ngân theo tiến ñộ thực hiện Phương 
án/Kế hoạch sản xuất và mỗi lần giải ngân phải ñảm bảo các hồ sơ, chứng từ thanh 
toán như sau: 

- Bản ñề nghị thanh toán (theo Mẫu số 05); 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục/nội dung hỗ trợ (có sự tham 
gia của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các cơ sở sản xuất và các ñối tượng liên 
quan khác); 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận VietGAP, hữu cơ của ñơn vị có thẩm quyền 
cấp (nếu có ñề nghị hỗ trợ về chứng nhận VietGAP, hữu cơ); 

- Chứng từ, hóa ñơn tài chính hợp pháp.” 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban 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. 



CÔNG BÁO/Số 55+56/Ngày 31-10-2021 09

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 2 thông qua ngày 14 tháng 10 năm 2021 và có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021./. 
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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Mẫu số 01 

 

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: ….................. ..., ngày ... tháng … năm …. 

BẢN ðỀ NGHỊ HỖ TRỢ  

Dự án: ðầu tư...(*)... 

(Theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HðND ngày 23/12/2020 của HðND tỉnh) 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Tên Cơ sở sản xuất:....................................................................................... 

Loại hình doanh nghiệp:………….(Theo Luật Doanh nghiệp, Luật HTX). 

Ngành nghề kinh doanh:................................................................................ 

Trụ sở chính:.................................................................................................. 

ðiện thoại:...................................Fax…...............................................…… 

Số Tài khoản ngân hàng nhận kinh phí hỗ trợ:……….….....................; Tên chủ 
tài khoản:.......................................; tại Ngân hàng: ........................................... 

Giấy chứng nhận ðăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh cá thể 
số……..............  do ………................. cấp ngày ……tháng .... năm ………… 

Văn bản chấp thuận ñầu tư số…………..............  do………................. cấp ngày 
……tháng.... năm………… 

(Trường hợp là cá nhân thì cung cấp các thông tin về Giấy chứng minh nhân dân 
hoặc Căn cước công dân, Hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại)  

I. Thông tin chính của Dự án ñầu tư. 

1. Tên Dự án:................................................................................................; 

2. Lĩnh vực ñầu tư:........................................................................................; 

3. ðịa ñiểm thực hiện Dự án:........................................................................; 

4. Mục tiêu và quy mô của Dự án:................................................................; 

5. Tổng vốn ñầu tư của Dự án:......................................................................; 

6. Diện tích ñất sử dụng:...............................................................................; 

7. Số lao ñộng Dự án sử dụng bình quân trong năm:...................................; 

8. Thời gian khởi công, hoàn thành Dự án:................................................... 
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II. Các nội dung ñề nghị hỗ trợ ñầu tư  

STT Nội dung 
Kinh phí ñã ñầu tư 

(triệu ñồng) 
Kinh phí ñề nghị hỗ 

trợ(triệu ñồng) 
Ghi chú 

1         
2         
…         

III. Giải thích cách tính các khoản kinh phí ñề nghị hỗ trợ 

- .... 

- .... 

- .... 

IV. Cơ sở sản xuất cam kết 

1. Về tính chính xác của những thông tin trên ñây; 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

  

 Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 
- Sở Tài chính; 
-... 

….., ngày… tháng….năm….  
Chức danh người ñại diện cơ sở 

sản xuất 
(ký tên - ñóng dấu) 

  

(*): Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chăn nuôi trang trại, hữu cơ; sản xuất 

giống chất lượng cao; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm .... 
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Mẫu số 02 

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT 
 

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

 

Số: ….................. ..., ngày ... tháng … năm …. 

BẢN ðỀ NGHỊ 
HỖ TRỢ ðẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP 

(Theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HðND ngày 23/12/2020 của HðND tỉnh) 

 

Kính gửi: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện .../Phòng Kinh  

Tên Cơ sở sản xuất: ....................................................................................... 

Loại hình doanh nghiệp: ………. (Theo Luật Doanh nghiệp, Luật HTX ...). 

Ngành nghề kinh doanh: ................................................................................ 

Trụ sở chính: .................................................................................................. 

ðiện thoại: ................................... Fax …...............................................…… 

Số Tài khoản ngân hàng nhận kinh phí hỗ trợ:……….….....................; Tên chủ 
tài khoản:.......................................; tại Ngân hàng: ........................................... 

Giấy chứng nhận ðăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh cá thể 
số……..............  do ………................. cấp ngày ……tháng .... năm ………… 

I. Thông tin chính của sản phẩm 

1. Tên Sản phẩm: .........................................................................................; 

2. Số Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP: ...................................................; 

3. ðịa ñiểm sản xuất: ...................................................................................; 

II. Các nội dung ñề nghị hỗ trợ ñầu tư 

STT Nội dung 
Kinh phí ñã ñầu tư 

(triệu ñồng) 
Kinh phí ñề nghị hỗ trợ 

(triệu ñồng) 
Ghi chú 

1         

2         

…         

III. Giải thích cách tính các khoản kinh phí ñề nghị hỗ trợ 

- .... 
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- .... 

- .... 

IV. Cơ sở sản xuất cam kết 

1. Về tính chính xác của những thông tin trên ñây; 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 
- Sở Tài chính; 
- UBND huyện, thị xã, TP ... 
- ....................... 

….., ngày… tháng….năm….  
Chức danh người ñại diện cơ sở 

sản xuất 
(ký tên - ñóng dấu) 
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Mẫu số 03 

 

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: ….................. ..., ngày ... tháng … năm …. 

 

BẢN ðỀ NGHỊ 
HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY THƯƠNG MẠI 

(Theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HðND ngày 23/12/2020 của HðND tỉnh) 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Tên doanh nghiệp: ....................................................................................... 

Loại hình doanh nghiệp: …............. (Theo Luật Doanh nghiệp). 

Ngành nghề kinh doanh: ................................................................................ 

Trụ sở chính: .................................................................................................. 

ðiện thoại: ................................... Fax …...............................................…… 

Số Tài khoản ngân hàng nhận kinh phí hỗ trợ:……….….....................; Tên chủ 
tài khoản:.......................................; tại Ngân hàng: ............................................ 

Giấy chứng nhận ðăng ký doanh nghiệpsố…............ do ………............... cấp 
ngày ……tháng .... năm ………… 

Quyết ñịnh phê duyệt chủ trương ñầu tư số …............ do ………............... cấp 
ngày ……tháng .... năm ………… 

I. Thông tin chính của Dự án ñầu tư. 

1. Tên Dự án: ................................................................................................; 

2. Lĩnh vực ñầu tư: ........................................................................................; 

3. ðịa ñiểm thực hiện Dự án: ........................................................................; 

4. Mục tiêu và quy mô của Dự án: ................................................................; 

5. Tổng vốn ñầu tư của Dự án: ......................................................................; 

6. Diện tích ñất sử dụng: ...............................................................................; 

7. Số lao ñộng Dự án sử dụng bình quân trong năm: ...................................; 

8. Thời gian khởi công, hoàn thành Dự án: ................................................... 
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II. ðề nghị hưởng hỗ trợ lãi suất vay thương mại  

1. Tổng vốn vay tại các ngân hàng thương mại ñể thực hiện Dự án: ...........; lãi 

suất vay: ....%/năm. 

2. Căn cứ Nghị quyết số 20/2020/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của 
HðND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty ...... làm văn bản này ñề nghị ñược hỗ trợ cấp 

bù lãi suất với số tiền: ………………… ñồng. 

III. Giải thích cách tính khoản kinh phí ñề nghị hỗ trợ lãi suất 

- .... 

- .... 

- .... 

IV. Doanh nghiệp cam kết 

1. Về tính chính xác của những thông tin trên ñây; 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

  

 Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 
- Sở Tài chính; 

….., ngày… tháng….năm….  
Chức danh người ñại diện pháp 

luật của doanh nghiệp 
(ký tên - ñóng dấu) 
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Mẫu số 04 

 

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT 
 

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

 

Số: ….................. ..., ngày ... tháng … năm …. 

BẢN ðỀ NGHỊ 
HỖ TRỢ KINH PHÍ ðẦU TƯ ... (*)  

 (Theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 năm 2020  
của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

Kính gửi: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện .../Phòng Kinh tế 
thị xã ..., thành phố Huế. 

Tên Cơ sở sản xuất: ....................................................................................... 

Loại hình doanh nghiệp: …………. (Theo Luật Doanh nghiệp, Luật HTX). 

Ngành nghề kinh doanh: ................................................................................ 

Trụ sở chính: .................................................................................................. 

ðiện thoại: ................................... Fax …...............................................…… 

Giấy chứng nhận ðăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh cá thể số 
……..........do …............. cấp ngày … tháng .... năm ...... 

(Trường hợp là cá nhân thì cung cấp các thông tin về Giấy chứng minh nhân dân 
hoặc Căn cước công dân, Hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại)  

I. Thông tin nội dung ñầu tư  

1. Nội dung: (*) ........................................................................................; 

2. Quy mô: (Diện tích, chủng loại, ...); 

3. ðịa ñiểm sản xuất: ................................................................................; 

II. Các nội dung ñề nghị hỗ trợ ñầu tư 

STT Nội dung 
Kinh phí ñã ñầu tư 

(triệu ñồng) 
Kinh phí ñề nghị hỗ trợ 

(triệu ñồng) 
Ghi chú 

1         
2         
…         
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III. Giải thích cách tính các khoản kinh phí ñề nghị hỗ trợ 

-.... 

-.... 

-.... 

IV. Cơ sở sản xuất cam kết 

1. Về tính chính xác của những thông tin trên ñây; 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

  Nơi nhận: ….., ngày… tháng….năm….  
Chức danh người ñại diện cơ sở sản xuất 

(ký tên - ñóng dấu) 

  

 (*):Phát triển trồng sen, Sản xuất VietGAP, Sản xuất hữu cơ, Phát triển cây ăn quả, 
Trồng rừng, Trồng cây dược liệu, Máy cuộn rơm.... (theo Khoản 5 ðiều 5 Nghị quyết 
20/2020/NQ-HðND) 
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Mẫu số 05 

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT 
 

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

 

Số: ….................. ..., ngày ... tháng … năm …. 

BẢN ðỀ NGHỊTHANH TOÁN 

Hỗ trợ: ...(*)... 

(Theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HðND ngày 23/12/2020 của HðND tỉnh) 

Kính gửi:  

Tên Cơ sở sản xuất: ....................................................................................... 

Loại hình doanh nghiệp: …………. (Theo Luật Doanh nghiệp, Luật HTX). 

Ngành nghề kinh doanh: ................................................................................ 

Trụ sở chính: .................................................................................................. 

ðiện thoại: ................................... Fax …...............................................…… 

Số Tài khoản ngân hàng ñể chuyển kinh phí hỗ trợ: …….....................; Tên chủ 
tài khoản ..........................................; tại Ngân hàng: ......................................... 

Giấy chứng nhận ðăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã số……..........do …............. 
cấp ngày …tháng .... năm ...... 

(Trường hợp là cá nhân thì cung cấp các thông tin về Giấy chứng minh nhân 
dân hoặc Căn cước công dân, Hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại)  

I. Căn cứ ñề nghị  

1. Quyết ñịnh phê duyệt Dự án/Kế hoạch liên kết/Hỗ trợ phát triển sản xuất số 
................................ 

2. Quyết ñịnh/Thông báo vốn số: ............ 

3. Biên bản nghiệm thu hoàn thành ngày .... tháng .... năm ......; có sự tham gia 
của .................. (tùy theo hạng mục/nội dung hỗ trợ). 

II. Thông tin nội dung ñề nghị thanh toánkinh phí hỗ trợ 

1. Nội dung: (*) ........................................................................................; 

2. Quy mô: (Diện tích, ñối tượng sản xuất...); 

3. ðịa ñiểm sản xuất: ................................................................................; 
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III. Các nội dung chi tiết ñề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ 

STT Nội dung 
Kinh phí ñã ñầu tư 

(triệu ñồng) 
Kinh phí ñề nghị hỗ trợ 

(triệu ñồng) 
Ghi chú 

1         
2         
…         

IV. Giải thích cách tính kinh phí ñề nghị hỗ trợ 

- .... 

- .... 

- .... 

V. Cơ sở sản xuất cam kết 

1. Về tính chính xác của những thông tin trên ñây; 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

   
Nơi nhận: 

….., ngày… tháng….năm….  
Chức danh người ñại diện cơ sở sản 

xuất 
(ký tên - ñóng dấu) 

  

(*):Các nội dung quy ñịnh tại Khoản 2 và Khoản 5 ðiều 5 Nghị quyết số 
20/2020/NQ-HðND ngày 23/12/2020 của HðND tỉnh. 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 31/2021/NQ-HðND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 10 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 
Bãi bỏ Nghị quyết số 12/2015/NQ-HðND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của  

Hội ñồng nhân dân tỉnh thông qua chương trình phát triển nhà ở  
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 và tầm nhìn ñến năm 2030 

 
 

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

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

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Luật 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 Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

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

Xét Tờ trình số 9552/TTr-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 12/2015/NQ-HðND 
ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về thông qua chương trình 
phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 và tầm nhìn ñến năm 2030; 
Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của 
các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 12/2015/NQ-HðND ngày 11 tháng 12 năm 2015 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên 
Huế ñến năm 2020 và tầm nhìn ñến năm 2030. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 
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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 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 2 thông qua ngày 14 tháng 10 năm 2021 và có hiệu lực từ 
ngày 24 tháng 10 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: 32/2021/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 10 năm 2021 
 
 

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh mức trợ cấp tiền ăn cho người có công với cách mạng  

ñược nuôi dưỡng tại Trung tâm ðiều dưỡng, chăm sóc người có công 
 
 

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

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

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật 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 Pháp lệnh Ưu ñãi người có công với cách mạng ngày 09 tháng 12 năm 2020; 
Xét Tờ trình số 9509/TTr-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ñề nghị quy ñịnh mức trợ cấp tiền ăn cho người có công với cách mạng 
ñược nuôi dưỡng tại Trung tâm ðiều dưỡng, chăm sóc người có công; Báo cáo thẩm tra 
của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp, 

 
 

 QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Quy ñịnh mức trợ cấp tiền ăn cho ñối tượng là người có công với cách mạng 
ñược nuôi dưỡng tại Trung tâm ðiều dưỡng, chăm sóc người có công trực thuộc 
Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội 

Mức trợ cấp tiền ăn: 1.500.000 ñồng/người/tháng. 

ðiều 2. Kinh phí thực hiện 
Kinh phí thực hiện ñược sử dụng từ nguồn ngân sách hàng năm của tỉnh giao 

cho Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 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 2 thông qua ngày 14 tháng 10 năm 2021 và có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2021./. 
 

 CHỦ TỊCH 
 
  

Lê Trường Lưu 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 96/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 10 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Triển khai chương trình Chuyển ñổi số  

tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

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

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

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật 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 9500/TTr-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Triển khai chương trình 
Chuyển ñổi số 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 Triển khai chương trình Chuyển 
ñổi số tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

 1. Mục tiêu ñầu tư:  
- Triển khai ñồng bộ các giải pháp hoàn thiện nền tảng chính quyền ñiện tử tỉnh 

nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt ñộng của bộ máy hành chính nhà nước và chất 
lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển chính quyền ñiện tử tỉnh dựa trên 
dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới hình thành chính quyền số; từng bước xây dựng phát 
triển các dịch vụ ñô thị thông minh. 

- Nâng cao công tác quản lý của các cấp chính quyền, của các ngành thông qua 
việc ứng dụng nền tảng chuyển ñổi số ñể tổng hợp, phân tích, dự báo, hỗ trợ giải quyết 
kịp thời, hiệu quả các vấn ñề ñược người dân quan tâm, ñịnh hướng phát triển kinh tế 
xã hội, qua ñó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. 

- ðầu tư thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin ñạt tiêu chuẩn theo quy ñịnh, ñáp 
ứng nhu cầu triển khai hệ thống về hạ tầng, thiết bị mạng, ñảm bảo năng lực ảo hóa 
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trên nền tảng công nghệ ñiện toán ñám mây, ñáp ứng cung cấp tài nguyên hệ thống 
cho các ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển ñổi số, dịch vụ ñô thị thông minh toàn 
tỉnh và ñáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu ngày càng cao, hướng ñến một cơ sở hạ tầng 
mạng duy nhất, phù hợp với nhu cầu ñặc biệt của tỉnh. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin ñể hiện ñại hóa hệ thống thông tin cơ sở nhằm 
chủ ñộng, kịp thời cung cấp thông tin thiết yếu và tiếp nhận thông tin phản ánh của 
người dân thông qua công tác thông tin cơ sở. 

- Thực hiện số hóa dữ liệu lưu trữ của các ngành phục vụ công tác quản lý, tra 
cứu thông tin nhằm ñáp ứng nhu cầu khai thác dữ liệu phục vụ cho các hoạt ñộng 
chuyên ngành của cơ quan, ñơn vị. 

- Xây dựng các phần mềm dùng chung của các ngành phục vụ công tác quản lý 
ñiều hành tác nghiệp của các cấp. 

2. Quy mô ñầu tư:  
2.1. Dự án phát triển Chính quyền số tỉnh Thừa Thiên Huế 
2.1.1. Mục tiêu:  
Việc phát triển Chính quyền số tỉnh Thừa Thiên Huế ñảm bảo mục tiêu cụ thể 

như sau: 
- Triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ hoàn thiện phát triển chính quyền số. 
- Thực hiện số hóa dữ liệu chuyên ngành thúc ñẩy chuyển ñổi số tạo nền tảng 

chính quyền số. 
- Nâng cấp hệ thống thông tin dịch vụ công theo yêu cầu thực tiễn mới và mô 

hình thí ñiểm phục vụ dịch vụ công mọi lúc mọi nơi. 
- Hình thành nền tảng ñể tích hợp, thu thập dữ liệu: Áp dụng trí tuệ nhân tạo 

(AI) vào các dịch vụ ñô thị thông minh. Tạo lập kiến trúc IoT trong nền tảng chuyển 
ñổi số. 

- Xây dựng công cụ kết nối, trao ñổi thông tin cán bộ, công chức, viên chức 
(CBCCVC) ñể trao ñổi thông tin, chat bot, cảnh báo, hình thành mạng lưới kết nối 
CBCCVC toàn tỉnh.  

- ðảm bảo ñáp ứng các mục tiêu cụ thể ñến năm 2025 theo Kế hoạch do Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành. 

2.1.2. Nội dung: Dự án phát triển Chính quyền số tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 
các tiểu hạng mục dự án như sau: 

a) Tiểu dự án thành phần: Triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ hoàn thiện phát 
triển chính quyền số. 

Thực hiện nâng cấp nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh ñảm bảo các chức 
năng, tính năng kỹ thuật của LGSP theo Thông tư số 23/2018/TT-BTTTT ngày 28 
tháng 12 năm 2018, Công văn số 631/THH-THHT ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông. 

b) Tiểu dự án thành phần: Số hóa dữ liệu chuyên ngành. 
Thực hiện chuyển ñổi, chuẩn hóa, tạo mới, kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

nhằm tin học hóa bằng việc cập nhật cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành và chia sẻ dữ liệu trong hệ thống thông tin của tỉnh thúc ñẩy chuyển 



26 CÔNG BÁO/Số 55+56/Ngày 31-10-2021

 
 

 

ñổi số tạo nền tảng chính quyền số và phát triển dịch vụ ñô thị thông minh. Tập trung 
ưu tiên các lĩnh vực trọng ñiểm như: Y tế, giáo dục, du lịch, văn hóa, môi trường, 
giao thông, nông nghiệp, lao ñộng... với số lượng tạm tính 70.000 hồ sơ, 900.000 
trường dữ liệu, 400.000 tài liệu trong hồ sơ. 

c) Tiểu dự án thành phần: Nâng cấp hệ thống thông tin dịch vụ công theo yêu 
cầu thực tiễn mới và mô hình thí ñiểm phục vụ dịch vụ công mọi lúc mọi nơi. 

Thực hiện nâng cấp hệ thống thông tin dịch vụ công bao gồm Cổng dịch vụ 
công và Hệ thống thông tin Một cửa ñiện tử tỉnh với những nội dung như sau: 

- Hoàn thiện mô hình Trung tâm hành chính công, không phân biệt ñịa giới 
hành chính. ðáp ứng mô hình thí ñiểm công dân/tổ chức có thể nộp hồ sơ mọi nơi 
không phân biệt khoản cách ñịa lý. 

- Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ hỗ trợ công dân, tổ chức tại Trung tâm hành 
chính công các cấp và bộ phận tiếp nhận và hẹn trả kết quả cấp xã. 

- Hoàn thiện quy trình tiếp nhận, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và trả kết quả tại 
Trung tâm hành chính công các cấp và bộ phận tiếp nhận và hẹn trả kết quả cấp xã. 

- Hoàn thiện danh mục: Tổng hợp, thống kê hồ sơ 
- Tối ưu hóa các chức năng giám sát, theo dõi hồ sơ. 
d) Tiểu dự án thành phần: Xây dựng dịch vụ tích hợp, thu thập dữ liệu. 
- Triển khai tích hợp, thu thập dữ liệu với hệ thống thông minh thu thập, phân tích 

thông tin trên internet bao gồm: Báo ñiện tử, diễn ñàn, blog, mạng xã hội, các kênh 
video Youtube... Hệ thống nằm trong hệ sinh thái trung tâm không gian mạng, tích hợp 
công nghệ hiện ñại của các ñơn vị phát triển lớn trong nước vào hệ thống.  

- Triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) ñể phân tích nội dung thu thập, lưu trữ. Thực hiện 
phân tích kịch bản, hình thành các module mã nguồn; cung cấp tính năng ñộng hóa 
cho các nghiệp vụ như báo chí, hồ sơ công việc, dịch vụ công... hỗ trợ ra quyết ñịnh, 
phục vụ cho hoạt ñộng quản lý nhà nước trên nền tảng số trong cơ quan nhà nước. 

- Triển khai Internet vạn vật (IoT) ñảm bảo tạo lập ñược ñịa chỉ lấy dữ liệu; 
hình thành eform ñể thu thập dữ liệu thường xuyên; có khả năng nhận diện thông tin 
ñể sử dụng eform, nghiệp vụ AI. 

- Hình thành hệ thống có khả năng tích hợp ñược với camera cộng ñồng. 

ñ) Tiểu dự án thành phần: Xây dựng công cụ kết nối, trao ñổi thông tin giữa 
cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. 

- Thực hiện xây dựng mạng xã hội dành riêng cho cán bộ, công chức, viên chức 
của tỉnh cung cấp các tính năng trao ñổi thông tin theo các phương thức ñiện ñàm, 
chat bot. 

- Cung cấp tính năng cảnh báo cho người dùng.  

- Hình thành một mạng lưới kết nối, trao ñổi thông tin cho cán bộ, công chức, 
viên chức của tỉnh. 

- Công cụ ñược xây dựng áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh sử 
dụng máy ñiện thoại/ máy tính bảng có Hệ ñiều hành iOS, Android. 
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2.1.3. Chủ ñầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông. 

2.1.4. Tổng mức ñầu tư: 21.500 triệu ñồng.  

2.2. Dự án Xây dựng nền tảng chuyển ñổi số tỉnh Thừa Thiên Huế 

2.2.1. Mục tiêu: 
Xây dựng hệ thống nền tảng số tỉnh Thừa Thiên Huế ñảm bảo mục tiêu cụ thể 

như sau: 
- Hoàn thiện nền tảng số cung cấp cho các cơ quan, ñơn vị nhà nước thực hiện 

số hóa và quản lý dữ liệu, tạo ñược nền tảng cốt lõi của chính quyền ñiện tử, phát 
triển dịch vụ ñô thị thông minh ñáp ứng ñiều kiện triển khai Internet vạn vật (IoT); xử 
lý dữ liệu lớn (BigData); trí tuệ nhân tạo; chuỗi khối (blockchain). 

- Hoàn thiện nền tảng tích hợp dịch vụ ñô thị thông minh áp dụng triển khai các 
dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, hóa ñơn ñiện tử, chữ ký số, QR Code... 

- Hoàn thiện công cụ giám sát tích hợp theo thời gian thực và nền tảng cung 
cấp tổng thể thông tin, dịch vụ ñô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.  

- ðảm bảo ñáp ứng các mục tiêu cụ thể ñến năm 2025 theo Kế hoạch do Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành. 

2.2.2. Nội dung: 
Dự án Xây dựng hệ thống nền tảng số tỉnh Thừa Thiên Huế gồm các tiểu dự án 

thành phần như sau: 
a) Tiểu dự án thành phần Xây dựng nền tảng số: 
Xây dựng nền tảng số cung cấp cho các cơ quan, ñơn vị nhà nước thực hiện số 

hóa và quản lý dữ liệu với các tính năng:  
- Hình thành hệ thống với ñiều kiện ñảm bảo tạo dữ liệu (cấu hình server, 

internet, icloud), tạo eform theo quy trình tạo lập, tương tác, xử lý. 
- Hệ thống có thể chia sẻ API ñộng theo từng bảng.  
- Thiết lập phân vùng ñộng ñể thực hiện rút trích hình ảnh, dữ liệu, ñồng thời 

hệ thống thực hiện liên kết thông tin theo mã ñịnh danh, trường chính, phụ ñể lấy 
thông tin. 

- Hệ thống cung cấp công cụ giám sát cảnh báo: Giám sát cảnh báo tại thời 
ñiểm tạo form, cảnh báo thời ñiểm cần update... 

- Thực hiện số hóa quy trình ñể công khai thông tin cho người dân. 
b) Tiểu dự án thành phần: Xây dựng công cụ giám sát tích hợp. 
- Xây dựng công cụ giám sát tích hợp ñảm bảo cung cấp các tính năng cho 

phép giám sát tích hợp ứng dụng, tích hợp dữ liệu thuộc ứng dụng dịch vụ ñô thị 
thông minh theo thời gian thực. Hệ thống quản lý các API tích hợp ñể kịp thời giám 
sát ñược tình trạng tích hợp giữa các ứng dụng dịch vụ ñô thị thông minh hiện nay và 
mở rộng trong thời gian tới. 

- Giám sát việc trao ñổi dữ liệu phục vụ báo cáo, thống kê và quản lý cho phép 
những dịch vụ ñược tích hợp. 
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- Cho phép hiển thị báo cáo trạng thái theo các tiêu chí, cảnh báo, sự kiện khi 
có sự cố bất thường qua các hình thức khác nhau.  

c) Tiểu dự án thành phần: Nâng cấp, mở rộng nền tảng dịch vụ ñô thị thông minh. 

- Nâng cấp, mở rộng nền tảng dịch vụ ñô thị thông minh trên nền tảng di ñộng 
Hue-S ñảm bảo chuẩn hóa dịch vụ ñô thị thông minh, chuẩn hóa dữ liệu của hệ thống 
và chuẩn hóa tích hợp các hệ thống thông tin nhằm cung cấp dịch vụ ñô thị thông 
minh của tỉnh một cách toàn diện các lĩnh vực. 

- Nâng cấp, mở rộng nền tảng tích hợp dịch vụ ñô thị thông minh ñảm bảo sẵn 
sàng cho các ứng dụng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tích hợp cung cấp cho 
người sử dụng thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, tạo lập hóa ñơn ñiện tử, tích 
hợp chữ ký số người dùng và triển khai hệ thống mã QR Code ñể thực hiện quản lý, 
ñọc mã vạch cho thiết bị thông minh 

2.2.3. Chủ ñầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông. 

2.2.4. Tổng mức ñầu tư: 13.500 triệu ñồng. 

2.3. Dự án Xây dựng hệ thống họp không giấy tờ e-Cabinet. 

2.3.1. Mục tiêu:  

- Xây dựng phần mềm họp không giấy tờ e-Cabinet ñể hỗ trợ cho các 
phiên họp của các cơ quan nhà nước không cần dùng ñến giấy tờ. 

- Hỗ trợ các cuộc họp diễn ra hiệu quả, tài liệu tại các phiên họp ñược 
phân phối trên hệ thống ñể các ñại biểu dự họp có thời gian nghiên cứu, phần 
mềm ñược triển khai trên thiết bị di ñộng cầm tay, không lệ thuộc vào các loại 
văn bản, giấy tờ in ấn. 

2.3.2. Nội dung: 

Xây dựng hệ thống phần mềm nhằm: 

- Quản lý phiên họp từ thành phần, nội dung chương trình; phát biểu, thảo luận, 
tham gia ý kiến, chỉnh sửa dự thảo văn bản, biểu quyết ñiện tử (có xác thực chữ ký số) 
của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh vắng mặt 
tại phiên họp có thể tham gia ý kiến và biểu quyết, ñiện tử thông qua thiết bị di ñộng. 

- Quản lý việc lấy ý kiến các nội dung cần các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh 
thông qua thống kê ñược tỷ lệ; kết xuất báo cáo tổng hợp; quản lý thành phần tham gia 
dự họp; xây dựng sơ ñồ bố trí vị trí ngồi của các thành viên dự họp. 

- Phần mềm thể hiện ñầy ñủ các chức năng như: Cập nhật, quản lý, lưu trữ 
hồ sơ, tài liệu phiên họp; liên thông ñược hệ thống xác thực tập trung SSO của 
tỉnh; liên thông ñược dữ liệu văn bản ñến và văn ñi của hệ thống phần mềm hồ 
sơ công việc; liên thông ñược cơ sở dữ liệu phần mềm ñăng ký lịch và phát hành 
giấy mời qua mạng. 

- Triển khai cho 30 ñơn vị gồm Ủy ban nhân dân tỉnh và 20 ñơn vị cấp sở, 9 
ñơn vị cấp huyện các nội dung: Cài ñặt phầm mềm, chuyển ñổi dữ liệu, ñào tạo, tập 
huấn và chuyển giao phần mềm. 
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- Phục vụ các cuộc họp do lãnh ñạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, các cuộc họp 
của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố ñảm bảo bảo mật, an toàn thông tin. 

2.3.3. Chủ ñầu tư: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 
2.3.4. Tổng mức ñầu tư: 1.471 triệu ñồng.  
2.4. Dự án Nâng cấp hệ thống lưu trữ hiện hành. 

2.4.1. Mục tiêu: 

- Nâng cấp hệ thống Lưu trữ cơ quan ñáp ứng yêu cầu về ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt ñộng lưu trữ hiện hành tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, các cơ quan chuyên môn thuộc 
Ủy ban nhân dân tỉnh; phục vụ nhu cầu chỉ ñạo ñiều hành của lãnh ñạo tỉnh và công tác 
tham mưu của chuyên viên. 

 - Thống nhất việc xây dựng hệ thống lưu trữ gắn liền với công tác quản lý 
hồ sơ công việc, quản lý văn bản ñến, văn bản ñi nhằm tăng cường hiệu quả 
công tác quản lý và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ hiện hành và phục vụ cho 
lưu trữ lịch sử. 

- Góp phần thống nhất các nội dung thông tin, tiêu chuẩn trao ñổi văn bản, 
giám sát việc thực hiện và hoàn thiện về mặt thể chế trong việc ứng dụng các 
phần mềm dùng chung ñã triển khai. 

2.4.2. Nội dung: 

- Xây dựng hệ thống phần mềm nhằm tạo lập kho dữ liệu lưu trữ ñiện tử (gồm 
các cơ sở dữ liệu cơ quan lưu trữ, phông/công trình/sưu tập lưu trữ, hồ sơ, văn 
bản,…) ñáp ứng theo Nghị ñịnh 30/2020/Nð-CP về Công tác văn thư và Thông tư 
02/2019/TT-BNV về Quy ñịnh tiêu chuẩn dữ liệu thông tin ñầu vào và yêu cầu bảo 
quản tài liệu lưu trữ ñiện tử. 

- Chuẩn hóa hệ thống danh mục, các trường dữ liệu theo quy ñịnh. 

- Cung cấp các công cụ, dịch vụ ñồng bộ hồ sơ, văn bản từ phần mềm Quản lý 
Văn bản và ðiều hành từ bước tạo lập hồ sơ nộp lưu cho ñến bước ñưa vào kho lưu 
trữ ñiện tử; xác thực văn bản cho các hệ thống, phần mềm khác truy cập, chia sẻ dữ 
liệu; xác thực ñăng nhập sử dụng qua xác thực tập trung theo giao thức XML. 

- Cung cấp các công cụ tìm kiếm, tra cứu, xác thực văn bản, thống kê phục vụ 
nhu cầu tra cứu và khai thác sử dụng tài liệu của các ñối tượng liên quan theo quy ñịnh. 

- Tạo lập danh mục các hồ sơ ñến hạn lưu trữ lịch sử và ñồng bộ sang hệ thống 
Lưu trữ lịch sử cùng với văn bản kèm theo Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu; quản lý 
danh mục hồ sơ ñã chuyển lưu trữ lịch sử. 

- Có các chức năng ñịnh nghĩa trường dữ liệu ñộng ñể dễ dàng ñáp ứng mỗi khi 
có sự thay ñổi về quy ñịnh chuẩn dữ liệu thông tin ñầu vào. Chức năng quản lý vị trí 
cất giữ (phòng, dãy, hộc) của hồ sơ giấy tương ứng với hồ sơ ñiện tử trong kho lưu trữ. 
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- Triển khai cho 30 ñơn vị gồm Ủy ban nhân dân tỉnh và 20 ñơn vị cấp sở, 
9 ñơn vị cấp huyện các nội dung: Cài ñặt phần mềm, chuyển ñổi dữ liệu, ñào tạo, tập huấn 
và chuyển giao phần mềm. 

2.4.3. Chủ ñầu tư: Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh. 
2.4.4. Tổng mức ñầu tư: 1.027 triệu ñồng. 
2.5. Dự án Nâng cấp hệ thống Quản lý văn bản và ñiều hành ñáp ứng một số 

nội dung chính về chức năng, tính năng kỹ thuật theo Quyết ñịnh số 395/Qð-BTTTT 
ngày 23/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông và ñáp ứng một số nội dung 
chính theo Nghị ñịnh số 30/2020/Nð-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 
văn thư lưu trữ. 

2.5.1. Mục tiêu: 
Nâng cấp hệ thống Quản lý văn bản và ñiều hành ñáp ứng nội dung chính như sau: 
- Chức năng, tính năng kỹ thuật theo Quyết ñịnh số 395/Qð-BTTTT ngày 23 

tháng 3 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
- Quy ñịnh ñối với hệ thống quản lý tài liệu ñiện tử theo Nghị ñịnh số 

30/2020/Nð-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư lưu trữ. 
2.5.2. Nội dung: 
Nâng cấp Hệ thống Quản lý văn bản và ñiều hành tác nghiệp toàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế ở ba cấp (tỉnh, huyện, xã) với các tính năng cụ thể: 
- Cho phép kiểm tra chữ ký số, hiệu lực của chứng thư số và thông tin lưu trữ 

kèm theo quy ñịnh. Thể hiện ký hiệu ñể người dùng nhận biết, phân biệt ñược văn 
bản ñến là văn bản ñiện tử và văn bản ñến là văn bản ñược số hóa từ văn bản giấy. 

- Tự ñộng báo trùng văn bản ñến, trong trường hợp văn bản ñến có cùng số, ký 
hiệu… do một cơ quan ban hành trong một năm. Cho phép thu hồi văn bản ñến ñã 
chuyển trong trường hợp chuyển nhầm, thao tác thu hồi hoàn thành khi bên nhận 
ñồng ý cho phép thu hồi. Trường hợp nhận ñược thông báo thu hồi văn bản ñiện tử, 
hệ thống phải có chức năng ñể Bên nhận hủy bỏ văn bản ñiện tử bị thu hồi ñó trên 
hệ thống, ñồng thời thông báo việc ñã xử lý văn bản ñiện tử bị thu hồi thông qua hệ thống 
ñể Bên gửi biết. 

- Hỗ trợ lãnh ñạo các cấp tùy theo thẩm quyền có thể thống kê tình trạng xử lý 
văn bản ñến từ một mốc thời gian nhất ñịnh ñến thời ñiểm hiện tại, theo các tiêu chí: 
ñến hạn, trong hạn, quá hạn. 

- Cho phép tìm kiếm văn bản theo các thuộc tính văn bản. Cho phép ghi và in 
vết xử lý theo luồng xử lý văn bản ñã ñược ñịnh nghĩa, khai báo. In tự ñộng phiếu 
trình ký văn bản ñi. 

- Cung cấp chức năng thông báo nhắc việc tự ñộng cho người dùng: Thông báo 
khi có việc mới, khi có việc sắp ñến hạn xử lý. Lưu phiên dự thảo theo người cập 
nhật; kết xuất quá trình soạn thảo dự thảo; ñánh dấu văn bản chính và văn bản phụ; 
nhập mô tả tập tin văn bản ñính kèm. Lưu và truy vết nhật ký sử dụng (log) của người dùng.  

- Cảnh báo người sử dụng ñang vắng mặt có lý do: Liệt kê danh sách người 
dùng vắng mặt; thông báo lý do vắng mặt. 
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- Cập nhật danh mục loại văn bản, thư viện biểu mẫu văn bản hành chính. Bổ sung 
các mẫu báo cáo mới về quản lý văn bản, các thuộc tính mới cho văn bản và hồ sơ, 
chức năng ký số văn bản ñiện tử. 

- ðáp ứng một số yêu cầu cơ bản trong Nghị ñịnh số 30/2020/Nð-CP. 
2.5.3. Chủ ñầu tư: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 
2.5.4. Tổng mức ñầu tư: 3.502 triệu ñồng.  
2.6. Dự án Số hóa dữ liệu từ sổ hộ tịch giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch ñiện tử 

toàn quốc tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 
2.6.1. Mục tiêu: 

- Số hóa và chứng thực ñiện tử toàn bộ dữ liệu từ sổ hộ tịch giấy lưu trữ 
tại Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã phục vụ cho quản lý, 
tra cứu thông tin hộ tịch, phục vụ yêu cầu ñăng ký hộ tịch trực tuyến; cung cấp, 
trao ñổi thông tin hộ tịch cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Dữ liệu ñược số hóa và chứng thực ñiện tử sẽ ñược lưu trữ tại Trung 
tâm dữ liệu tập trung của tỉnh và ñồng bộ với cơ sở dữ liệu hộ tịch ñiện tử toàn 
quốc của Bộ Tư pháp ñể phục vụ mục ñích chia sẻ, liên thông với các hệ thống 
thông tin của tỉnh nhằm ñáp ứng nhu cầu khai thác dữ liệu hộ tịch của công dân 
phục vụ cho các hoạt ñộng chuyên ngành của cơ quan, ñơn vị. 

2.6.2. Nội dung: 

- Khảo sát phân tích số liệu dữ liệu hộ tịch cần số hóa vào cơ sở dữ liệu 
hộ tịch ñiện tử toàn quốc trước thời ñiểm áp dụng Hệ thống thông tin ñăng ký và 
quản lý hộ tịch. 

- Số hóa và chứng thực ñiện tử dữ liệu hộ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 1977 
ñến trước ngày 01 tháng 02 năm 2018 là 1.401.524 trường hợp cần nhập dữ liệu, 
quy ñổi ra số trang A4 thực hiện quét dữ liệu (scan) là 1.205.404 trang. 

- Xây dựng hệ thống ñể ñồng bộ dữ liệu lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu tập 
trung của tỉnh nhằm khai thác, tích hợp, liên thông với các hệ thống thông tin 
của tỉnh và cơ sở dữ liệu hộ tịch ñiện tử toàn quốc. 

- ðào tạo, tập huấn chuyển giao dữ liệu, hướng dẫn khai thác dữ liệu số hóa. 

2.6.3. Chủ ñầu tư: Sở Tư pháp. 

2.6.4. Tổng mức ñầu tư: 26.166 triệu ñồng. 

2.7. Dự án Xây dựng phần mềm Quản lý về công tác thanh tra, kiểm tra. 

2.7.1. Mục tiêu: 

- Phần mềm quản lý về công tác thanh tra, kiểm tra trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế ñược xây dựng ñể quản lý thống nhất các cuộc thanh tra, kiểm tra của các 
ñơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 
các sở ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về 
ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; ñảm bảo tính khoa học, thuận 
tiện cho việc khai thác và sử dụng. 
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- Xây dựng nguồn cơ sở dữ liệu phục vụ kịp thời yêu cầu công tác quản lý nhà 
nước và phát triển kinh tế - xã hội. 

- Các thông tin, dữ liệu về công tác thanh tra, kiểm tra ñược thu thập, cập nhật, 
duy trì, khai thác và sử dụng phải ñảm bảo tính trung thực, khách quan. 

- Việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về về công tác thanh tra, kiểm tra 
phải ñảm bảo ñúng mục ñích, tuân theo các quy ñịnh của pháp luật. 

- Phối hợp với các ñơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung về công tác 
thanh tra, kiểm tra và cơ sở dữ liệu chuyên ngành cho ngành Thanh tra. 

- Xây dựng quy ñịnh về công tác thanh tra, kiểm tra và cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành cho ngành Thanh tra. 

- Thực hiện tốt Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt ñộng thanh tra, kiểm tra ñối với doanh nghiệp. 

2.7.2. Nội dung: 
Xây dựng phần mềm dùng chung quản lý công tác thanh tra, kiểm tra trên 

ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong ñó tập hợp toàn bộ các thông tin, dữ liệu cơ bản 
về cuộc thanh tra, kiểm tra ñược các ñơn vị trên ñịa bàn triển khai hàng năm. Cơ sở 
dữ liệu về công tác thanh tra, kiểm tra do Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh 
chịu trách nhiệm xây dựng, lưu trữ và quản lý, cung cấp cho tất cả các phòng trực 
thuộc Thanh tra tỉnh và các ñơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra trên ñịa bàn 
sử dụng; Hệ thống ñược cài ñặt, lưu trữ tại Trung tâm Giám sát, ñiều hành ñô thị 
thông minh tỉnh. Phần mềm quản lý công tác thanh tra, kiểm tra trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế ñảm bảo các nội dung sau: 

- Hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, kiểm tra do 
ñịa phương ban hành theo thẩm quyền. 

- Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm ñược phê duyệt trên ñịa bàn. 
- Các thông tin về các ñoàn thanh tra, kiểm tra (quyết ñịnh thành lập; thành viên; 

ñơn vị ñược thanh tra, kiểm tra; nội dung thanh tra, kiểm tra v.v...). 
- Số liệu, kết quả thống kê, tổng hợp, báo cáo của các ñoàn thanh tra, kiểm tra 

theo biểu mẫu của Thanh tra Chính phủ quy ñịnh chế ñộ báo cáo công tác thanh tra, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

- Kết nối, tích hợp cơ sở dữ liệu về Thanh tra với cơ sở dữ liệu khiếu nại, tố cáo, 
phòng, chống tham nhũng. 

2.7.3. Chủ ñầu tư: Thanh tra tỉnh. 
2.7.4. Tổng mức ñầu tư: 990,277 triệu ñồng. 
2.8. Dự án Triển khai mạng lưới phát thanh thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế 

giai ñoạn 1:  
2.8.1. Mục tiêu: 
- Ứng dụng công nghệ thông tin ñể hiện ñại hóa hệ thống thông tin cơ sở nhằm 

chủ ñộng, kịp thời cung cấp thông tin thiết yếu và tiếp nhận thông tin phản ánh của 
người dân thông qua công tác thông tin cơ sở; thực hiện quyền ñược thông tin của 
người dân và tham gia giải quyết những bức xúc của người dân ở cơ sở và từ cơ sở, 
góp phần tạo sự ñồng thuận và niềm tin trong nhân dân. 
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- Nâng cao chất lượng hệ thống thiết bị sản xuất Chương trình phát thanh số 
của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, ñồng bộ với các thiết bị sản xuất 
Chương trình phát thanh của ðài Phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh ñể cung cấp các 
Chương trình phát thanh cho ðài Phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh. 

- Tăng cường thiết bị lưu trữ số ñể phục vụ công tác thống kê, khai thác lại tin, 
bài, chương trình ñã phát; ñặc biệt chú trọng ñầu tư trang thiết bị cho các cơ sở truyền 
thanh - truyền hình cấp huyện ở vùng nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên 
giới, hải ñảo, vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn. 

- Nâng cao chất lượng mạng lưới phát thanh truyền hình cơ sở ñể nâng cao 
hiệu quả tuyên truyền, xoá các ñiểm trắng văn hoá, thông tin. 

- Thực hiện dần từng bước 100% số dân trên ñịa bàn tỉnh nghe và xem, nắm bắt 
ñược các thông tin chỉ ñạo ñiều hành của Ủy ban nhân dân huyện, tỉnh và trung ương. 

2.8.2. Nội dung:  
a) ðầu tư hệ thống phát thanh thí ñiểm cho cấp xã, cấp huyện với quy mô như sau:  
- Trang cấp thiết bị chuyển ñổi tín hiệu tại huyện Phú Lộc, huyện Phú Vang, thị 

xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện Quảng ðiền: Kết nối mạng internet, kết nối 
với ñài truyền thanh ứng dụng CNTT-VTT, có chức năng chuyển ñổi âm thanh tương 
tự (Analog) sang dạng số (digital). 

- Trang cấp thiết bị phòng máy tại Trung tâm xã Lộc Thủy - huyện Phú Lộc, xã 
Vinh Thanh - huyện Phú Vang, xã Phú Diên - huyện Phú Vang, xã Phú Sơn - thị xã 
Hương Thủy, phường Tứ Hạ - thị xã Hương Trà, xã Quảng Thọ - huyện Quảng ðiền. 

- Trang cấp thiết bị lắp ñặt tại ñiểm thu phát sóng (cụm) thuộc xã Lộc Thủy - 
huyện Phú Lộc, xã Vinh Thanh - huyện Phú Vang, xã Phú Diên - huyện Phú Vang, 
xã Phú Sơn - thị xã Hương Thủy, phường Tứ Hạ - thị xã Hương Trà, xã Quảng Thọ - 
huyện Quảng ðiền. 

- Trang cấp bộ tích hợp giám sát FM cho 3 xã có ñài hỗn hợp cần thiết bị 
chuyển ñổi gồm: xã Vinh Thanh - huyện Phú Vang, phường Tứ Hạ - thị xã Hương Trà, 
xã Quảng Thọ - huyện Quảng ðiền. 

b) Xây dựng ứng dụng trên thiết bị di ñộng thông minh: Ứng dụng ñược thiết 
kế ñơn giản, thuận tiện giúp người dân có thể dễ dàng thao tác, cài ñặt và truy cập; 
cung cấp chức năng gửi ý kiến góp ý, ñánh giá người sử dụng thông qua các hình 
thức gửi tin nhắn, góp ý, thực hiện việc bình chọn, thực hiện khảo sát; dữ liệu ñược 
liên kết với “hệ thống thông tin nguồn và thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu, 
ñánh giá hiệu quả hoạt ñộng thông tin cơ sở”. 

c) Xây dựng hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh: Hệ thống thông tin (HTTT) 
nguồn cấp tỉnh ñược dùng chung cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở (TTCS) cấp 
tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên ñịa bàn tỉnh ñể thực hiện các hoạt ñộng TTCS. Thông 
qua HTTT nguồn cấp tỉnh, ñội ngũ cán bộ làm công tác TTCS thực hiện tổ chức biên 
soạn bản tin phát thanh trên ñài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, bản tin ñăng tải 
trên bảng tin ñiện tử công cộng và các phương tiện TTCS khác. Ngoài ra HTTT 
nguồn cấp tỉnh còn có các chức năng quản lý các cụm loa truyền thanh, bảng tin ñiện tử 
công cộng và các phương tiện TTCS khác trên ñịa bàn tỉnh, thành phố; thực hiện 



34 CÔNG BÁO/Số 55+56/Ngày 31-10-2021

 
 

 

tổng hợp, thống kê ñể ñưa ra các báo cáo phục vụ công tác ñánh giá hiệu quả hoạt 
ñộng TTCS trên ñịa bàn, chia sẻ dữ liệu với HTTT nguồn trung ương. 

2.8.3. Chủ ñầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông 
2.8.4. Tổng mức ñầu tư: 5.500 triệu ñồng.  
2.9. Dự án Nâng cấp hạ tầng số ñáp ứng chương trình chuyển ñổi số ñến 

năm 2025:  
2.9.1. Mục tiêu:  
ðầu tư thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin ñạt tiêu chuẩn theo quy ñịnh ñủ 

ñáp ứng nhu cầu triển khai hệ thống về hạ tầng, thiết bị mạng, ñảm bảo năng lực ảo 
hóa trên nền tảng công nghệ ñiện toán ñám mây, ñáp ứng cung cấp tài nguyên hệ 
thống cho các ứng dụng CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, chuyển ñổi số, dịch vụ ñô thị 
thông minh toàn tỉnh và ñáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu ngày càng cao, hướng ñến 
một cơ sở hạ tầng mạng duy nhất, phù hợp với nhu cầu ñặc biệt của tỉnh. 

ðầu tư hệ thống lưu trữ và sao lưu dữ liệu tại Trung tâm tích hợp dữ liệu nhằm 
nâng cao năng lực lưu trữ, tốc ñộ, ổn ñịnh, ñảm bảo an toàn thông tin, ñáp ứng theo 
các tiêu chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và các tiêu chuẩn quốc tế 
phù hợp lộ trình hoàn thiện nền tảng hạ tầng số phát triển chính quyền số trong thời 
gian tới. 

ðầu tư hệ thống dự phòng cho Trung tâm tích hợp dữ liệu gồm hệ thống máy chủ, 
hệ thống lưu trữ, sao lưu phục hồi dự liệu, hệ thống mạng nhằm cung cấp giải pháp 
Trung tâm dữ liệu dự phòng khi xảy ra trường hợp thảm họa như thiên tai, bão lũ, 
ñộng ñất, sét ñánh… phá hỏng toàn bộ hệ thống. 

2.9.2. Nội dung: 
ðầu tư hệ thống thiết bị và lưu trữ tại Trung tâm tích hợp dữ liệu bao gồm: 
+ Hệ thống máy chủ. 
+ Hệ thống tủ Rack IT & Phụ kiện. 
+ Hệ thống thiết bị mạng và bảo mật. 
+ Hệ thống lưu trữ và sao lưu dữ liệu. 
+ Phần mềm thương mại: Phần mềm hệ ñiều hành và quản lý ñám mây. 
+ Triển khai thi công xây dựng và lắp ñặt, cài ñặt, tích hợp hệ thống. 
+ ðào tạo, chuyển giao công nghệ. 
2.9.3. Chủ ñầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông 
2.9.4. Tổng mức ñầu tư: 26.344 triệu ñồng. 
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B. 
 4. Tổng mức ñầu tư dự án: 100.000 triệu ñồng. 

 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Trung ương vàn sách ñịa phương. 
Trong ñó:    
- Ngân sách Trung ương là 20.000 triệu ñồng. 

 - Ngân sách ñịa phương: Phần còn lại 
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6. ðịa ñiểm thực hiện dự án:  
`- Về phần mềm: Lưu trữ tại Trung tâm Giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh 

(HueIOC) - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế.  
- ðối với các phần mềm do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh vận hành thì lưu trữ 

tại Cổng Thông tin ñiện tử tỉnh Thừa Thiên Huế. 
- Các nội dung khác thực hiện tại các cơ quan chuyên môn làm Chủ ñầu tư. 
 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 2 thông qua ngày 14 tháng 10 năm 2021./. 

 

  
  

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
 



36 CÔNG BÁO/Số 55+56/Ngày 31-10-2021

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 97/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 10 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã  

tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2022-2025 
 

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

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

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật 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 9503/TTr-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Hỗ trợ phát triển 
kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2022-2025; Báo cáo thẩm tra 
của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, 
hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2022-2025 với các nội dung chủ yếu sau: 

 1. Mục tiêu ñầu tư:  

- Hỗ trợ ñầu tư xây dựng nhà kho, sân bãi, xưởng phân loại và ñóng gói sản 
phẩm, xưởng sơ chế - chế biến và mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho hoạt 
ñộng sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã; tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị 
giữa doanh nghiệp và hợp tác xã; hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới; 
phát triển các sản phẩm OCOP trên ñịa bàn; góp phần nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm 
nông nghiệp và thu nhập cho cộng ñồng thành viên, người sản xuất trên ñịa bàn tỉnh.  

- Góp phần nâng cao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh 
doanh, chuyển ñổi số trong hợp tác xã. 

2. Quy mô ñầu tư:  

- Xây dựng nhà kho, sân bãi, xưởng phân loại và ñóng gói sản phẩm, xưởng 
sơ chế - chế biến và mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho hoạt ñộng sản xuất 
kinh doanh của 17 hợp tác xã trên ñịa bàn tỉnh. 

- Xây dựng trang tin ñiện tử chung cho tất cả các HTX trên ñịa bàn tỉnh. 
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3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B. 
 4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 60.100 triệu ñồng. 
 5. Nguồn vốn ñầu tư:  

- Ngân sách Trung ương:  20.000 triệu ñồng 
- Ngân sách tỉnh:     15.000 triệu ñồng 
- Hợp tác xã, khác:            25.100 triệu ñồng 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Trụ sở, các ñiểm tổ chức sản xuất, kinh doanh của 

các hợp tác xã trên ñịa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố Huế. 
 7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 4 năm. 

8. Phân chia dự án thành phần: 18 dự án thành phần (chi tiết tại phụ lục ñính kèm). 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 2 thông qua ngày 14 tháng 10 năm 2021./. 

 

  
  

CHỦ TỊCH 
 
 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ 

 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ðOẠN 2022-2025 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/NQ-HðND ngày 14/10/2021 của Hội ñồng nhân dân 

 tỉnh Thừa Thiên Huế) 
   

TT Dự án thành phần 
ðịa ñiểm 

ñầu tư  
Chủ 

ñầu tư 

Tổng 
cộng       

(tr.ñồng)  

Nguồn vốn 

 NSTW 
 NS 
tỉnh  

 HTX, 
khác  

I Thị xã Hương Thủy      12.700 5.600 1.600 5.500 

1 

Dự án ñầu tư xây dựng nhà kho, 
sân phơi, máy móc, trang thiết bị 
phục vụ cho hoạt ñộng sản xuất 
kinh doanh của Hợp tác xã nông 
nghiệp Phù Bài, thị xã Hương 
Thủy 

Thôn 6, xã 
Thủy Phù, 

thị xã 
Hương 
Thủy  

Hợp tác 
xã nông 
nghiệp 

Phù Bài, 

2.800 1.800 
 

1.000 

2 

Dự án ñầu tư xây dựng nhà xưởng, 
sân bãi, máy móc, trang thiết bị 
phục vụ cho hoạt ñộng sản xuất 
kinh doanh của Hợp tác xã lâm 
nghiệp bền vững Phú Sơn, thị xã 
Hương Thủy  

Thôn 2, xã 
Phú Sơn, 

thị xã 
Hương 
Thủy  

Hợp tác 
xã lâm 
nghiệp 

bền 
vững 

Phú Sơn  

2.800 200 1.600 1.000 

3 

Dự án ñầu tư xây dựng nhà xưởng, 
sân bãi, máy móc, trang thiết bị 
phục vụ cho hoạt ñộng sản xuất 
kinh doanh của Hợp tác xã lâm 
nghiệp bền vững Thuận Thiên, thị 
xã Hương Thủy  

Phường 
Phú Bài, thị 
xã Hương 

Thủy 

Ban quản 
lý dự án 
ñầu tư 

xây dựng 
khu vực 
thị xã 

Hương 
Thủy  

7.100 3.600 
 

3.500 

II Huyện Quảng ðiền      7.900 3.600 1.700 2.600 

1 

Dự án ñầu tư xây dựng nhà kho, 
máy móc, trang thiết bị phục vụ 
cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 
của Hợp tác xã nông nghiệp Phú 
Thuận, huyện Quảng ðiền  

Thôn Hà 
Cảng, xã 

Quảng Phú, 
huyện 

Quảng ðiền 

Hợp tác 
xã nông 
nghiệp  

Phú 
Thuận  

2.900 1.900 
 

1.000 

2 

Dự án ñầu tư xây dựng nhà kho, 
sân phơi, máy móc, trang thiết bị 
phục vụ cho hoạt ñộng sản xuất 
kinh doanh của Hợp tác xã sản 
xuất dịch vụ nông nghiệp ðông 
Phú, huyện Quảng ðiền  

Thôn Mỹ 
Xá, xã 

Quảng An, 
huyện 

Quảng ðiền  

Hợp tác 
xã sản 
xuất 

dịch vụ 
nông 

nghiệp 
ðông 
Phú  

2.500 1.700 
 

800 

3 

Dự án ñầu tư xây dựng nhà kho, 
sân phơi, máy móc, trang thiết bị 
phục vụ cho hoạt ñộng sản xuất 
kinh doanh của Hợp tác xã sản 
xuất dịch vụ nông nghiệp ðông 
Vinh, huyện Quảng ðiền  

Thôn Sơn 
Tùng, xã 
Quảng 
Vinh, 
huyện 

Quảng ðiền  

Hợp tác 
xã sản 
xuất 

dịch vụ 
nông 

nghiệp 
ðông 
Vinh  

2.500 
 

1.700 800 
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TT Dự án thành phần 
ðịa ñiểm 

ñầu tư  
Chủ 

ñầu tư 

Tổng 
cộng       

(tr.ñồng)  

Nguồn vốn 

 NSTW 
 NS 
tỉnh  

 HTX, 
khác  

III Huyện Phong ðiền      7.200 3.700 - 3.500 

1 

Dự án ñầu tư xây dựng nhà xưởng, 
sân bãi, máy móc, trang thiết bị 
phục vụ cho hoạt ñộng sản xuất 
kinh doanh của Hợp tác xã nông 
nghiệp Hòa Mỹ, huyện Phong ðiền  

Thôn Hòa 
Mỹ xã Hòa 
Mỹ, huyện 
Phong ðiền  

Ban quản 
lý dự án 
ñầu tư 

xây dựng 
khu vực 
huyện 
Phong 
ðiền  

4.500 2.000 
 

2.500 

2 

Dự án ñầu tư xây dựng nhà kho, 
sân phơi, máy móc, trang thiết bị 
phục vụ cho hoạt ñộng sản xuất 
kinh doanh của Hợp tác xã sản 
xuất kinh doanh dịch vụ nông 
nghiệp An Lỗ, huyện Phong ðiền 

Thôn An Lỗ, 
xã Phong 

Hiền, huyện 
Phong ðiền 

Hợp tác xã 
sản xuất 

kinh 
doanh 

dịch vụ 
nông 

nghiệp 
An Lỗ 

2.700 1.700 
 

1.000 

IV Huyện Phú Vang      5.400 - 3.400 2.000 

1 

Dự án ñầu tư xây dựng nhà kho, 
sân phơi, máy móc, trang thiết bị 
phục vụ cho hoạt ñộng sản xuất 
kinh doanh của Hợp tác xã nông 
nghiệp  Phú Hồ, huyện Phú Vang 

Thôn Tây 
Hồ, xã Phú 
Hồ, huyện 
Phú Vang  

Hợp tác 
xã nông 
nghiệp  
Phú Hồ  

2.500 
 

1.700 800 

2 

Dự án ñầu tư xây dựng nhà kho, 
sân phơi, máy móc, trang thiết bị 
phục vụ cho hoạt ñộng sản xuất 
kinh doanh của Hợp tác xã nông 
nghiệp Vinh Xuân, huyện Phú Vang 

Thôn Kế 
Võ, xã Vinh 

Xuân, 
huyện Phú 

Vang 

Hợp tác 
xã nông 
nghiệp 
Vinh 
Xuân 

2.900 
 

1.700 1.200 

V Huyện Nam ðông      6.200 1.800 1.700 2.700 

1 

Dự án ñầu tư xây dựng nhà xưởng, 
sân bãi, máy móc, trang thiết bị 
phục vụ cho hoạt ñộng sản xuất 
kinh doanh của Hợp tác xã Hương 
Phú, huyện Nam ðông 

Thôn Xuân 
Phú, xã 

Hương Phú, 
huyện Nam 

ðông 

Hợp tác 
xã Hương 

Phú 
2.400 

 
1.700 700 

2 

Dự án ñầu tư xây dựng nhà xưởng, 
sân bãi, máy móc, trang thiết bị 
phục vụ cho hoạt ñộng sản xuất 
kinh doanh của Hợp tác xã lâm 
nghiệp bền vững Thượng Nhật, 
huyện Nam ðông 

Thôn 7 Hợp 
Hòa, xã 
Thượng 

Nhật, huyện 
Nam ðông  

Ban quản 
lý dự án 
ñầu tư 

xây dựng 
khu vực 
huyện 
Nam 
ðông  

3.800 1.800 
 

2.000 

VI Huyện A Lưới      5.500 3.000 - 2.500 

1 

Dự án ñầu tư xây dựng nhà xưởng, 
sân bãi, máy móc, trang thiết bị 
phục vụ cho hoạt ñộng sản xuất 
kinh doanh của Hợp tác xã lâm 
nghiệp bền vững Hương Phong, 
huyện A Lưới 

Xã Hương 
Phong, 

huyện A 
Lưới 

Ban quản 
lý dự án 
ñầu tư 

xây dựng 
khu vực 
huyện A 

Lưới 

5.500 3.000 
 

2.500 
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TT Dự án thành phần 
ðịa ñiểm 

ñầu tư  
Chủ 

ñầu tư 

Tổng 
cộng       

(tr.ñồng)  

Nguồn vốn 

 NSTW 
 NS 
tỉnh  

 HTX, 
khác  

VII Huyện Phú Lộc      7.800 2.300 1.500 4.000 

1 

Dự án ñầu tư xây dựng nhà xưởng, 
sân bãi, máy móc, trang thiết bị 
phục vụ cho hoạt ñộng sản xuất 
kinh doanh của Hợp tác xã lâm 
nghiệp bền vững Hòa Lộc, huyện 
Phú Lộc  

Thôn Hòa 
Lộc, xã Lộc 
Bổn, huyện 

Phú Lộc  

Ban 
quản lý 
dự án 
ñầu tư 

xây 
dựng 

khu vực 
huyện 

Phú Lộc  

5.500 2.300 
 

3.200 

2 

Dự án ñầu tư xây dựng nhà xưởng, 
máy móc, trang thiết bị phục vụ 
cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 
của Hợp tác xã nông nghiệp Nam 
Sơn, huyện Phú Lộc  

Thôn Vinh 
Sơn, xã Lộc 
Sơn, huyện 

Phú Lộc  

Hợp tác 
xã nông 
nghiệp 
Nam 
Sơn  

2.300 
 

1.500 800 

VIII Thị xã Hương Trà      3.300 - 1.800 1.500 

1 

Dự án ñầu tư xây dựng nhà xưởng, 
sân bãi, máy móc, trang thiết bị 
phục vụ cho hoạt ñộng sản xuất 
kinh doanh của Hợp tác xã lâm 
nghiệp bền vững Hương Vân, thị 
xã Hương Trà  

Tổ dân phố 
Lại Bằng 2, 

phường 
Hương 

Vân, thị xã 
Hương Trà  

Ban 
quản lý 
dự án 
ñầu tư 

xây 
dựng 

khu vực 
thị xã 

Hương 
Trà 

3.300 
 

1.800 1.500 

IX Thành phố Huế      2.600 - 1.800 800 

1 

Dự án ñầu tư xây dựng nhà kho, 
máy móc, trang thiết bị phục vụ 
cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 
của Hợp tác xã nông nghiệp 
Hương Thọ, thành phố Huế  

Thôn Liên 
Bằng, xã 

Hương Thọ, 
thành phố 

Huế 

Hợp tác 
xã nông 
nghiệp  
Hương 

Thọ  

2.600 
 

1.800 800 

X 
Dự án ñầu tư xây dựng trang tin 
ñiện tử chung cho các HTX trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  

Tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

Liên 
minh 
HTX 
tỉnh 

Thừa 
Thiên 
Huế  

1.500 
 

1.500 
 

  Tổng cộng      60.100 20.000 15.000 25.100 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 98/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 10 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích  

Lăng vua Tự ðức (phần còn lại) 
 

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

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

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

Căn cứ Luật 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 9069/TTr-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Bảo quản, tu 
bổ, phục hồi di tích Lăng vua Tự ðức (phần còn lại); Báo cáo thẩm tra của Ban 
kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 
lăng vua Tự ðức (phần còn lại) với các nội dung chủ yếu sau: 

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

2. Quy mô ñầu tư:  

a) ðiện Hòa Khiêm: Tu bổ, gia cường nền móng bó vỉa, bậc cấp, chân tảng ñá 
Thanh; phục hồi nền lát gạch; bảo quản chống ẩm và chống mối nền; tu bổ tường xây 
theo hiện trạng, phục hồi lớp vữa trát và bả màu truyền thống theo hiện trạng;  tu bổ, 
phục hồi hệ khung gỗ, hệ mái, vách ván, cửa, liên ba, sàn gỗ và các chi tiết gỗ khác 
bằng gỗ nhóm II; bảo quản chống ẩm và chống mối gỗ; phục hồi sơn quang toàn bộ 
các cấu kiện gỗ; phục hồi mái lợp ngói âm dương Hoàng Lưu Ly, câu ñầu trích thủy; 
phục hồi bờ nóc, bờ quyết ô hộc gắn gạch gốm tráng men; phục hồi con giống bả màu 
truyền thống và tu bổ, phục hồi các con giống bằng pháp lam theo nguyên trạng; tu 
bổ án thờ, tủ thờ và các ñồ nội thất khác; tôn tạo hệ thống ñiện chiếu sáng nội thất. 
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b) Minh Khiêm ðường: Tu bổ, gia cường và cân chỉnh nền móng bó vỉa, bậc 
cấp, chân tảng ñá Thanh; phục hồi nền lát gạch Bát Tràng theo hiện trạng; bảo quản 
chống ẩm và chống mối nền; tu bổ, phục hồi tường xây theo nguyên trạng, lớp vữa 
trát và bả màu truyền thống theo hiện trạng; tu bổ, phục hồi hệ khung gỗ, hệ mái, 
vách ván, cửa, liên ba, sàn gỗ và các chi tiết gỗ khác bằng gỗ nhóm II; bảo quản 
chống ẩm và chống mối gỗ; phục hồi sơn quang, sơn màu truyền thống các cấu kiện 
gỗ theo hiện trạng; phục hồi mái lợp ngói liệt men xanh; phục hồi bờ nóc, bờ quyết ô 
hộc gắn gạch gốm tráng men; phục hồi con giống bả màu truyền thống; tu bổ, phục 
hồi ñồ nội thất phục vụ trưng bày và tái hiện không gian; tôn tạo hệ thống ñiện, ñèn 
và chiếu sáng nghệ thuật phục vụ biểu diễn nhạc truyền thống.  

c) Ôn Khiêm ðường và hành lang: Tu bổ, gia cường và cân chỉnh nền móng 
bó vỉa, bậc cấp, chân tảng ñá Thanh; phục hồi nền lát gạch Bát Tràng theo hiện trạng; 
Bảo quản chống ẩm và chống mối nền; tu bổ, phục hồi tường xây theo hiện trạng, lớp 
vữa trát và bả màu truyền thống; tu bổ, phục hồi hệ khung gỗ, hệ mái, vách ván, cửa, 
liên ba, sàn gỗ ở nội thất và các chi tiết gỗ khác bằng gỗ nhóm II; bảo quản chống ẩm 
và chống mối gỗ; phục hồi sơn quang các cấu kiện gỗ, sơn son hệ cửa thượng song 
hạ bản theo nguyên trạng; phục hồi mái lợp ngói liệt men xanh; phục hồi bờ nóc, bờ 
quyết ô hộc gắn gạch gốm tráng men; phục hồi con giống bả màu truyền thống; tu bổ, 
phục hồi ñồ nội thất cho trưng bày và tái hiện không gian; tôn tạo hệ thống ñiện, ñèn 
chiếu sáng ở nội thất.  

d) La thành - cổng - bình phong: Tu bổ, gia cường và phục hồi la thành xây bằng 
gạch vồ, mặt ngoài trát vữa bả màu truyền thống; tu bổ, gia cường và phục hồi la thành 
xây ñá hộc liên kết bằng vữa, mặt ngoài không miết mạch, riêng mũ tường xây bằng 
gạch vồ và bả màu truyền thống; tu bổ khối xây cổng và bình phong của Vụ Khiêm Môn 
bằng gạch vồ, tô trát và bả màu truyền thống, ô hộc ốp gạch gốm tráng men.  

ñ) Hạ tầng kỹ thuật: Phục hồi ñường nối từ Ôn Khiêm ðiện sang Chí Khiêm 
ðường lát gạch Bát Tràng, bó vỉa gạch vồ, nền ñường gia cố bằng bê tông, có rãnh 
thoát nước bên dưới; tôn tạo ñường giao thông dọc theo la thành phía Tây nối từ 
ñường ðoàn Nhữ Hài ñến Tả Khiêm Môn bằng bê tông; lắp ñặt hệ thống ñèn chiếu 
sáng phục vụ bảo vệ dọc theo tuyến giao thông phía ngoài La Thành; lắp ñặt hệ thống 
camera an ninh; lắp ñặt hệ thống bể, máy bơm và các thiết bị PCCC khác thuộc 
khu vực lăng Kiến Phúc. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B. 

 4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 99.823 triệu ñồng. 

 5. Nguồn vốn ñầu tư: Nguồn ngân sách tỉnh. 

6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Phường Thủy Xuân, thành phố 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.  
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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 2 thông qua ngày 14 tháng 10 năm 2021./. 

 

  
  

CHỦ TỊCH 
 
 

              Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 99/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 10 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị tổng thể  

di tích Lăng vua Thiệu Trị (giai ñoạn 3) 
 

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

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

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

Căn cứ Luật 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 9068/TTr-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ 
và phát huy giá trị tổng thể di tích Lăng vua Thiệu Trị (giai ñoạn 3); Báo cáo thẩm tra 
của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị 
tổng thể di tích Lăng vua Thiệu Trị (giai ñoạn 3) với các nội dung chủ yếu sau: 

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

2. Quy mô ñầu tư:  

a) Lầu ðức Hinh:  

- Phục hồi nền lát gạch bát tràng tráng men vàng, xanh; phục hồi tường xây gạch vồ; 
tu bổ, phục hồi bậc cấp xây gạch vồ, lát bậc cấp, các con giao bằng ñá Thanh.  

- Phục hồi hệ khung gỗ; phục hồi mái lợp ngói âm dương men vàng, có câu ñầu 
trích thủy; phục hồi bờ mái, trang trí bờ mái bằng pháp lam; tu bổ bó vỉa nền ốp ñá 
Thanh; sơn son thếp vàng toàn bộ cấu kiện gỗ. Riêng sàn sơn quang; bảo quản chống 
ẩm, chống mối toàn bộ công trình; lắp ñặt hệ thống ñiện chiếu sáng nội thất. 

- Phục hồi sân lát gạch bát tràng; tu bổ, phục hồi bậc cấp, con giống bằng ñá 
Thanh; phục hồi lan can xây gạch vồ, ốp gạch men trang trí. 
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b) Sân vườn quanh Lầu ðức Hinh:  

- Hệ thống bậc cấp và tường kè chắn ñất: Tu bổ, phục hồi kè chắn ñất bằng ñá 
hộc và gạch vồ; phục hồi bậc cấp xây gạch vồ, lát ñá Thanh và gạch vồ; phục hồi nền 
sân giữa lát ñá Thanh, hai bên lát gạch bát tràng, bó vỉa xây gạch vồ, ñường rải sỏi. 

- Hệ thống bồn hoa: Phục hồi lan can bồn hoa xây gạch vồ, ốp gạch men trang trí; 
sắp xếp, phục hồi các hòn giả sơn, bố trí hệ thống cây xanh. 

c) Nhà Bia:  

- Phục hồi nền trong nhà lát gạch bát tràng tráng men vàng, xanh; phục hồi nền 
ngoài nhà lát gạch bát tràng; tu bổ, phục hồi tường xây gạch vồ. 

- Tu bổ, phục hồi hệ khung gỗ; phục hồi mái lợp ngói liệt men vàng, trang trí 
bờ mái; gia cường, tu bổ taluy bằng gạch vồ; phục hồi lan can xây gạch vồ, ốp gạch 
men trang trí; tu bổ, phục hồi rồng, bậc cấp bằng ñá Thanh; vệ sinh bề mặt Bia ñá; 
sơn quang cấu kiện gỗ; bảo quản chống ẩm, chống mối toàn bộ công trình; lắp ñặt 
hệ thống ñiện nội thất. 

- Sân Bi ðình: Phục hồi nền lát gạch bát tràng; phục hồi lan can xây gạch vồ, ốp 
gạch men trang trí; gia cố, tu bổ, xử lý các vết nứt taluy xây gạch, vệ sinh bề mặt. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B. 

 4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 60.584 triệu ñồng. 

 5. Nguồn vốn ñầu tư: Nguồn ngân sách tỉnh. 

6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Xã Thủy Bằng, 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 2 thông qua ngày 14 tháng 10 năm 2021./. 

 

  
CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 100/NQ-HðND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 10 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tôn tạo thích nghi  

di tích Quốc Tử Giám - Kinh thành Huế 
 

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

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

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật 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 9072/TTr-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tôn tạo 
thích nghi di tích Quốc Tử Giám - Kinh thành 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 Bảo tồn, tôn tạo thích nghi di tích 
Quốc Tử Giám - Kinh thành Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

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

2. Quy mô ñầu tư:  
Bảo tồn, tu bổ các hạng mục công trình trong khuôn viên tổng thể di tích với 

các hạng mục: Tam Quan; Nữ tường bao 4 mặt; Di Luân ðường; 2 nhà Học tả hữu; 2 
nhà ở của các Giám sinh tả hữu và 2 Kiều gia tả hữu kết nối giữa nhà Học và 2 nhà ở 
của các Giám sinh; Nhà trù. 

Tôn tạo thích nghi với các hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp nhà trực, bảo vệ; Sửa 
chữa, nâng cấp nhà vệ sinh; Xây dựng Bãi ñỗ xe cho cán bộ nhân viên; Sân ñường, 
cảnh quan; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật; Phòng cháy chữa cháy; Chống sét. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B. 
 4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 60.582 triệu ñồng. 
 5. Nguồn vốn ñầu tư: Nguồn ngân sách tỉnh. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Di tích Quốc Tử Giám, số 01 ñường 23 tháng 8, 

phường ðông Ba, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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 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 hai thông qua ngày 14 tháng 10 năm 2021./. 

 

  
  

CHỦ TỊCH 
 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 101/NQ-HðND 

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

      Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 10 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ di tích ðàn Nam Giao (phần còn lại) 

 

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

 

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

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

Căn cứ Luật 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 9071/TTr-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ di tích 
ðàn Nam Giao (phần còn lại); Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến 
thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ di tích ðàn Nam Giao 
(phần còn lại) với các nội dung chủ yếu sau: 

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

2. Quy mô ñầu tư:  

a) La thành phía ðông: Tôn tạo tường La thành theo giới hạn phía ðông của di tích. 
Tường La thành xây bằng ñá hộc, mặt ngoài dùng ñá gan gà không miết mạch. Ở giữa 
La thành mở Cổng phía ðông gồm 4 trụ cổng xây bằng gạch, cánh cổng bằng sắt bảo vệ. 
Hình thức La thành và Cổng phía ðông giống với La Thành và Cổng phía Tây. 

b) Bình phong Giao ðàn phía nam và phía ñông: Tu bổ khối xây, phục hồi lớp 
trát và bả màu theo nguyên trạng. 

c) Tả Túc: Phục hồi nền móng và kiến trúc tại vị trí nguyên gốc; phục hồi và 
gia cường nền móng bó vỉa, chân tảng ñá Thanh; bảo quản chống ẩm và chống mối 
nền; phục hồi lát nền, bậc cấp bằng gạch Bát Tràng. Phục hồi tường bao bằng gạch vồ 
và bả màu truyền thống; phục hồi hệ khung gỗ, hệ mái, hệ cửa và vách ván liên ba 
bằng gỗ nhóm II; phục hồi mái lợp ngói liệt Thanh Lưu Ly; phục hồi bờ mái và con 
giống tô màu truyền thống; bảo quản chống mối và chống ẩm gỗ; phục hồi sơn quang 
toàn bộ các cấu kiện gỗ. 
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d) Hữu Túc: Phục hồi nền móng và kiến trúc tại vị trí nguyên gốc; phục hồi và 
gia cường nền móng bó vỉa, chân tảng ñá Thanh; bảo quản chống ẩm và chống mối 
nền; phục hồi lát nền, bậc cấp bằng gạch Bát Tràng. Phục hồi tường bao bằng gạch vồ 
và bả màu truyền thống; phục hồi hệ khung gỗ, hệ mái, hệ cửa và vách ván liên ba 
bằng gỗ nhóm II; phục hồi mái lợp ngói liệt Thanh Lưu Ly; phục hồi bờ mái và con 
giống tô màu truyền thống; bảo quản chống mối và chống ẩm gỗ; phục hồi sơn quang 
toàn bộ các cấu kiện gỗ. 

ñ) Phòng Thượng Trà (phía tả): Phục hồi nền móng và kiến trúc tại vị trí 
nguyên gốc; Phục hồi và gia cường nền móng bó vỉa, chân tảng ñá Thanh; bảo quản 
chống ẩm và chống mối nền; phục hồi lát nền, bậc cấp bằng gạch Bát Tràng. Phục hồi 
tường bao bằng gạch vồ và bả màu truyền thống; phục hồi hệ khung gỗ, hệ mái, hệ 
cửa và vách ván liên ba bằng gỗ nhóm II; phục hồi mái lợp ngói liệt Thanh Lưu Ly; 
phục hồi bờ mái và con giống tô màu truyền thống; bảo quản chống mối và chống ẩm 
gỗ; phục hồi sơn quang toàn bộ các cấu kiện gỗ. 

e) Sở Thượng Thiện (phía hữu): Phục hồi nền móng và kiến trúc tại vị trí 
nguyên gốc; phục hồi và gia cường nền móng bó vỉa, chân tảng ñá Thanh; Bảo quản 
chống ẩm và chống mối nền; phục hồi lát nền, bậc cấp bằng gạch Bát Tràng. Phục hồi 
tường bao bằng gạch vồ và bả màu truyền thống; phục hồi hệ khung gỗ, hệ mái, hệ 
cửa và vách ván liên ba bằng gỗ nhóm II; phục hồi mái lợp ngói liệt Thanh Lưu Ly; 
phục hồi bờ mái và con giống tô màu truyền thống; bảo quản chống mối và chống ẩm 
gỗ; phục hồi sơn quang toàn bộ các cấu kiện gỗ. 

g) Nội thất: Phục hồi các ñồ nội thất phục vụ trưng bày, tái hiện không gian nội 
thất cho công trình. 

h) Hạ tầng kỹ thuật khu vực Trai Cung: Tôn tạo ñường Ngự ñạo và ñường 
kết nối với Cổng Hậu của trai Cung. Tôn tạo hệ thống ñiện chiếu sáng dọc các tuyến 
giao thông. 

k) Nhà vệ sinh: Tháo dỡ và tôn tạo nhà vệ sinh ở vị trí phù hợp phục vụ nhu cầu 
bảo vệ và khai thác di tích. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C. 

 4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 40.382 triệu ñồng. 

 5. Nguồn vốn ñầu tư: Nguồn ngân sách tỉnh. 

6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

 7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 03 năm. 

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 2 thông qua ngày 14 tháng 10 năm 2021./. 

 

CHỦ TỊCH 
 

          Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 102/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 10 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích ðiện Cần Chánh 

 

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

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

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật 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 9070/TTr-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích 
ðiện Cần Chánh; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của 
các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích 
ðiện Cần Chánh với các nội dung chủ yếu sau: 

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

2. Quy mô ñầu tư:  
a) ðiện Cần Chánh:  
- Tu bổ, gia cường nền móng bó vỉa và bậc cấp theo nguyên trạng; tu bổ, phục 

hồi hệ chân tảng ñá Thanh; phục hồi nền lát gạch Granito có hoa văn; bảo quản chống 
ẩm và chống mối nền. 

- Phục hồi toàn bộ hệ khung, hệ mái, hệ vách ván, liên ba, cửa ñi bằng gỗ Lim 
(nhóm II); bảo quản chống ẩm và chống mối toàn bộ cấu kiện gỗ; phục hồi sơn son 
thếp vàng hệ khung gỗ. Phục hồi mái lợp ngói ống Hoàng Lưu Ly; phục hồi bờ nóc, 
bờ quyết, ô hộc, con giống khảm sành sứ; phục hồi các trang trí mái bằng pháp lam. 

b) Hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống ñiện chiếu sáng nội thất, ñèn lồng, ñèn ngoại 
thất; Lắp ñặt Hệ thống PCCC; lắp ñặt hệ thống camera an ninh. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B. 
 4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 199.943 triệu ñồng. 
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 5. Nguồn vốn ñầu tư: Nguồn ngân sách tỉnh. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: ðại Nội, thành phố 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 2 thông qua ngày 14 tháng 10 năm 2021./. 

 

  
CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 103/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 10 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường Quang Trung,  

thị xã Hương Thủy 
 

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

 

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

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật 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 9392/TTr-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết ñịnh ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường Quang Trung, 
thị xã Hương Thủy; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận 
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường Quang Trung, 
thị xã Hương Thủy với các nội dung chủ yếu sau: 
 1. ðiều chỉnh, bổ sung quy mô ñầu tư:  

- Chiều dài tuyến không thay ñổi so với dự án ñầu tư ñã ñược phê duyệt. 
- ðiều chỉnh các nội dung, hạng mục như sau: 
+ ðiều chỉnh mặt cắt ngang tuyến có lộ giới 27m thành mặt cắt ngang có lộ 

giới 36m (5,0m+26m+5,0m=36m). Trong ñó: 
+ Mặt ñường rộng: 26m. 
+ Hè phố rộng: 5,0m x 2 bên =10m. 
+ ðối với các ñoạn ñã ñầu tư hoàn thiện: Giữ nguyên nền mặt ñường hiện trạng 

ñã ñầu tư, mở rộng về hai phía ñảm bảo chiều rộng theo mặt cắt ñiều chỉnh. 
+ ðối với các ñoạn chưa ñầu tư hoặc ñầu tư chưa hoàn thiện: Xây dựng mới 

theo mặt cắt ñiều chỉnh. 
+ Kết cấu mặt ñường: Mặt ñường cấp cao A1 bằng bê tông nhựa rải nóng trên 

lớp móng cấp phối ñá dăm có môñuyn yêu cầu Eyc ≥ 140Mpa. 
+ Tải trọng trục thiết kế mặt ñường: Trục ñơn 10 tấn. 
+ Hè phố: Lắp ñặt hệ thống bó vỉa, rãnh vỉa, dốc tàn tật, lát gạch Terrazo và 

trồng cây xanh. Trong ñó có tận dụng phần bó vỉa, rãnh vỉa hiện trạng còn tốt ñã 
ñầu tư. 
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+ Hệ thống thoát nước: Xây dựng hệ thống thoát nước bố trí chạy ngầm dưới 
hè phố bằng cống tròn ñúc sẵn có khẩu ñộ từ D=0,6÷0,8m. Trong ñó, các hạng mục 
thoát nước ñã lắp ñặt nằm trong phạm vi mặt ñường mở rộng thì tháo dỡ và lắp ñặt lại 
trên phạm vi hè phố ñiều chỉnh. 

+ Cống thoát nước ngang: Xây dựng nối các cống ngang hiện trạng ñã ñầu tư 
xây dựng và xây mới các cống chưa ñầu tư theo mặt cắt ngang ñiều chỉnh. 

+ ðiện chiếu sáng: Bố trí lắp ñặt mới hệ thống chiếu sáng ñi dọc hai bên hè 
phố. Sử dụng ñèn Led tiết kiệm năng lượng trên cột thép. 

+ An toàn giao thông: Bố trí hệ thống vạch sơn, biển báo theo quy ñịnh 
hiện hành. 

2. Tổng mức ñầu tư: 107.658 triệu ñồng (tăng 63.062 triệu ñồng so với tổng 
mức ñầu tư ñã phê duyệt trước ñây). 

3. Phương án giải phóng mặt bằng: ðiều chỉnh mở rộng phạm vi ranh giới 
giải phóng mặt bằng từ rộng 27m (theo mặt cắt ngang ñường ñã phê duyệt) lên thành 
36m (theo mặt cắt ngang ñường ñiều chỉnh). 

4. Thời gian thực hiện dự án ñiều chỉnh: Năm 2021 - 2025. 
ðiều 2. Các nội dung khác ñã ñược phê duyệt trước ñây không trái với ðiều 1 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 2 thông qua ngày 14 tháng 10 năm 2021./. 

 

  
CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 104/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 10 năm 2021 
 

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

huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

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

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

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật 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 quyết số 109/NQ-HðND ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chủ trương ñầu tư dự án ðê chắn sóng cảng 
Chân Mây - giai ñoạn 2, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-HðND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðê chắn sóng 
cảng Chân Mây - giai ñoạn 2, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 9510/TTr-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh quyết ñịnh ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðê chắn sóng cảng 
Chân Mây - giai ñoạn 2, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của 
Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

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

 1. Quy mô ñầu tư: Nền ñê chắn sóng: Xử lý nền ñất yếu bằng phương pháp 
phù hợp với yêu cầu của dự án (cọc xi măng trộn sâu hoặc thay bằng lớp cát). 

 2. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Trung ương và Ngân sách ñịa phương. 
 Trong ñó: 

 - Ngân sách Trung ương: 700.000 triệu ñồng. 
 - Ngân sách ñịa phương: phần còn lại. 
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ðiều 2. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 109/NQ-HðND ngày 13 tháng 11 
năm 2020 và Nghị quyết số 71/NQ-HðND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh không trái với ðiều 1 của Nghị quyết này vẫn tiếp tục triển khai thực hiện. 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 2 thông qua ngày 14 tháng 10 năm 2021./. 

 
 

  CHỦ TỊCH 
 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 105/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 10 năm 2021 
 

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

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

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

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

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật 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 quyết số 137/NQ-HðND ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh về chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - 
Phú Khê, huyện Phú Vang;  

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-HðND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống tiêu 
thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, huyện Phú Vang; 

Xét Tờ trình số 9533/TTr-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư các dự án 
thuộc kế hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021- 2025; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

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

Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách ñịa phương. 
Trong ñó: 
- Ngân sách Trung ương: 220.000 triệu ñồng. 
- Ngân sách ñịa phương: Phần còn lại.  
ðiều 2. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 137/NQ-HðND ngày 13 tháng 11 

năm 2020 và Nghị quyết số 62/NQ-HðND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh không trái với ðiều 1 của Nghị quyết này vẫn tiếp tục triển khai thực hiện. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.  
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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 2 thông qua ngày 14 tháng 10 năm 2021./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 106/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 10 năm 2021 
 

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

ñi sân bay Phú Bài 
 

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

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

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật 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 quyết số 174/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về chủ trương ñầu tư dự án ðường Tố Hữu nối dài ñi 
sân bay Phú Bài; 

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HðND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường Tố Hữu 
nối dài ñi sân bay Phú Bài; 

Xét Tờ trình số 9533/TTr-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư các dự án 
thuộc kế hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021- 2025; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

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

Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách ñịa phương. 
Trong ñó: 
- Ngân sách Trung ương: 300.000 triệu ñồng. 
- Ngân sách ñịa phương: Phần còn lại.  
ðiều 2. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 174/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 

năm 2020 và Nghị quyết số 56/NQ-HðND ngày 16 tháng 7 năm 2021  của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh không trái với ðiều 1 của Nghị quyết này vẫn tiếp tục triển khai thực hiện. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.  
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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 2 thông qua ngày 14 tháng 10 năm 2021./. 

 

  
  

CHỦ TỊCH 
 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 107/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 10 năm 2021 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

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

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

 

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

Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật 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 quyết số 171/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chủ trương ñầu tư dự án ðường vành ñai 3; 

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HðND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường vành ñai 3; 

Xét Tờ trình số 9533/TTr-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư các dự án thuộc 

kế hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021 - 2025; 

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

Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường vành ñai 3 với 

các nội dung chủ yếu sau: 

Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Trung ương là 200.000 triệu ñồng. 

ðiều 2. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 171/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 

năm 2020 và Nghị quyết số 58/NQ-HðND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh không trái với ðiều 1 của Nghị quyết này vẫn tiếp tục triển khai thực hiện. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.  
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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 2 thông qua ngày 14 tháng 10 năm 2021./. 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 108/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 10 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Xử lý triệt ñể ô nhiễm môi trường 

do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng ñiểm trên ñịa bàn tỉnh 
 

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

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

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật 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 Công văn số 55/HðND-TH ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Thường 

trực Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chủ trương ñầu tư công trình 
Xử lý triệt ñể ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng ñiểm 
trên ñịa bàn tỉnh; 

Xét Tờ trình số 9533/TTr-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư các dự án thuộc kế hoạch 
ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 2021- 2025; Báo cáo 
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Xử lý triệt ñể ô nhiễm 
môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng ñiểm trên ñịa bàn tỉnh với các 
nội dung chủ yếu sau: 

1. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách ñịa phương. 
Trong ñó: 
- Ngân sách Trung ương: 44.965 triệu ñồng. 
- Ngân sách ñịa phương: Phần còn lại. 
2. Thời gian thực hiện dự án: 2017 - 2022. 
ðiều 2. Các nội dung khác tại Công văn số 55/HðND-TH ngày 30 tháng 3 

năm 2017 của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế không trái với 
ðiều 1 của Nghị quyết này vẫn tiếp tục triển khai thực hiện. 
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ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.  
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 2 thông qua ngày 14 tháng 10 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: 109/NQ-HðND       Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 10 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc ñiều chỉnh kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà nước  

nguồn ngân sách ñịa phương năm 2021  
 

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

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

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

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

Xét Tờ trình số 9504/TTr-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñiều chỉnh kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà nước nguồn 
ngân sách ñịa phương năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và 
ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất ñiều chỉnh kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà nước nguồn 
ngân sách ñịa phương năm 2021. 

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

 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 2 thông qua ngày 14 tháng 10 năm 2021./. 
 
  
 

CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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  HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

PHỤ LỤC: ðIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ðẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 

Nguồn vốn: Ngân sách ñịa phương 

(Kèm theo Nghị quyết số 109/NQ-HðND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

ðơn vị: triệu ñồng 

Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Vốn bố trí ñến 

31/12/2020 
Kế hoạch 
năm 2021 

ðiều chỉnh 
kế hoạch 
năm 2021 

Tăng (+) Giảm (-) 
Ghi 
chú 

Số Qð phê 
duyệt DA; 
ngày/tháng

/năm 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Tổng 
số 

Tr.ñó: 
Năm 
2020 

                         

 TỔNG CỘNG       821.630 575.636 138.197 150.000,000 150.000,000 25.935,468 -25.935,468   

         
       

  

A Vốn cân ñối NSðP       821.630 575.636 138.197 150.000,000 150.000,000 25.935,468 -25.935,468   

A.1 Vốn tập trung trong nước       137.937 178.277 50.761 31.200,000 31.200,000 5.276,468 -5.276,468   

1 Nâng cấp ñê kết hợp giao 
thông ñê Nho Lâm-Nghĩa lộ 
ñoạn qua xã Quảng Phú và 
Quảng Thọ. 

Q.ðiền 2014-2015  2190 ngày 
20/9/2016 

36.342 25.520 11.500 6.000,000 4.200,000  -1.800,000   

2 Nạo vét và gia cố tuyến tiêu 
thoát lũ hói Cồn Bài xã 
Quảng An 

Q.ðiền  2020-2021  2507 ngày 
30/10/2018 

13.000 5.043 4.500 7.000,000 4.962,532  -2.037,468   

3 ðường liên xã Phú Hồ-Phú 
Lương, huyện Phú Vang 

P.Vang  2016-2020  2591 ngày 
31/10/2017 

6.690 4.010 2.000 1.600,000 1.140,000  -460,000   

4 Xây dựng Trung tâm Giám 
sát, ñiều hành ñô thị thông 
minh 

     2738 ngày 
30/10/2019 

6.000 3.000 3.000 2.500,000 2.837,848 337,848  ðã QT 

5 ðầu tư hệ thống cảm biến 
phục vụ phát triển dịch vụ 
ñô thị thông minh 

    2481 ngày 
30/10/2018 

23.937 19.500 4.000 2.500,000 3.437,056 937,056  ðã QT 

6 Nâng cấp Cổng dịch vụ 
công trực tuyến tỉnh TTH 

     1116 ngày 
7/5/2019 

7.000 3.000 3.000 3.000,000 3.621,877 621,877  ðã QT 
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Vốn bố trí ñến 

31/12/2020 
Kế hoạch 
năm 2021 

ðiều chỉnh 
kế hoạch 
năm 2021 

Tăng (+) Giảm (-) 
Ghi 
chú 

Số Qð phê 
duyệt DA; 
ngày/tháng

/năm 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Tổng 
số 

Tr.ñó: 
Năm 
2020 

7 Bảo tồn, Tu bổ và tôn tạo di 
tích cầu ngói Thanh Toàn 

H.Thủy  2019-2020 2491 ngày 
30/10/2018 

10.149 7.000 4.000 2.200,000 1.655,000  -545,000   

8 Xây dựng các hạng mục 
phụ trợ Trung tâm văn hóa 
thanh thiếu niên huyện Nam 
ðông 

N.ðông 2016-2020 2679 ngày 
31/10/2016 

4.801 4.010 2.500 700,000 661,000  -39,000   

9 Nâng cấp Trụ sở HðND-UBND 
xã Thượng Nhật 

N.ðông 2016-2020 2728 ngày 
30/10/2019 

3.690 956 956 2.700,000 2.305,000  -395,000   

10 Trụ sở Phòng cảnh sát giao 
thông ðường bộ -ðường sắt 
TTH 

Huế 2011-2012 321 ngày 
10/02/2010 
2446 ngày 
30/10/2015 

26.328 20.000 3.000 3.000,000 4.455,521 1.455,521  Hoàn 
thành 

* Các dự án ñã quyết toán tỉnh      86.238 12.305 0,000 1.924,166     

1 Trường mầm non Hoa ðỗ 
Quyên (giai ñoạn 2) 

    02/7/2021    0,000 445,853 445,853    

2 Trường Tiểu học Trần Quốc 
Toản 

     
13/11/2020 

   0,000 384,876 384,876    

3 Nhà ở ñội Cảnh sát bảo vệ 
mục tiêu trụ sở cơ quan 
Tỉnh ủy 

     2/6/2021    0,000 65,153 65,153    

4 Sửa chữa mái nhà Trụ sở 
làm việc Tỉnh ủy  

     14/6/2021    0,000 14,535 14,535    

5 Triển khai hệ thống ñảm 
bảo an toàn thông tin cho hạ 
tầng, dịch vụ ñô thị thông 
minh thuộc dự án "Phát 
triển dịch vụ ñô thị thông 
minh tỉnh TTH giai ñoạn 
2018-2020" 

     14/5/2021    0,000 525,235 525,235    
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Vốn bố trí ñến 

31/12/2020 
Kế hoạch 
năm 2021 

ðiều chỉnh 
kế hoạch 
năm 2021 

Tăng (+) Giảm (-) 
Ghi 
chú 

Số Qð phê 
duyệt DA; 
ngày/tháng

/năm 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Tổng 
số 

Tr.ñó: 
Năm 
2020 

6 Xây dựng Cổng thông tin 
dịch vụ ñô thị thông minh 
thuộc dự án "Phát triển dịch 
vụ ñô thị thông minh tỉnh 
TTH giai ñoạn 2018-2020" 

     18/6/2021    0,000 69,837 69,837    

7 Nâng cấp nền tảng tích hợp, 
chia sẽ, liên thông chính 
quyền ñiện tử thuộc dự án 
"Hoàn thiện chính quyền 
ñiện tử tỉnh TTH giai ñoạn 
2018-2020" 

     11/6/2021    0,000 103,261 103,261    

8 Nâng cấp hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật của Trung tâm tích 
hợp dữ liệu dùng chung của 
cơ quan ðảng 

     8/6/2021    0,000 205,292 205,292    

9 Dự án cải tạo bãi chôn lấp 
số 2 Thủy Phương (HM: 
Cải tạo ô chôn lấp) 

         0,000 110,124 110,124    

A.2 Nguồn thu sử dụng ñất 
(Ngân sách tỉnh chi cho ñầu 
tư) 

      536.366 308.066 57.125 86.100,000 86.100,000 15.984,000 -
15.984,000 

  

1 Dự án Bồi thường ñất lâm 
nghiệp và phần bổ sung do 
ảnh hưởng của công trình 
hồ chứa nước Tả Trạch 

H.Th, 
H.Tr, 
PL, 

N.ð và 
A.L 

 2016-2017  2825 ngày 
15/11/2016 

77.415 72.418  0,000 854,000 854,000    

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

Q.ðiền 2021-2023 806 ngày 
12/4/2021 

49.135 25 25 0,000 7.785,000 7.785,000  Giao 
ñợt 2 

3 ðường, vỉa hè trong khu ñô 
thị Thị trấn Phong ðiền 
(ñường Chu Cẩm Phong, 
ðường Văn Lang và ñường 
nối TL16 với ñường Văn Lang) 

P.ðiền  2016-2020 2252 ngày 
27/9/2016 
1646 ngày 
8/7/2020 

19.432 12.637 5.000 3.000,000 1.216,000  -1.784,000   
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Vốn bố trí ñến 

31/12/2020 
Kế hoạch 
năm 2021 

ðiều chỉnh 
kế hoạch 
năm 2021 

Tăng (+) Giảm (-) 
Ghi 
chú 

Số Qð phê 
duyệt DA; 
ngày/tháng

/năm 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Tổng 
số 

Tr.ñó: 
Năm 
2020 

4 Dự án Cầu bắc qua sông 
Lợi Nông (nối từ ñường 
26m khu nhà ở An ðông 
sang ñường 100 khu A, Khu 
ñô thị mới An Vân Dương) 

Huế  2016-
2020 

2568 ngày 
26/10/2016 
2496 ngày 
25/9/2020 

100.085 32.004 0 10.000,000 14.200,000 4.200,000  Sẽ bổ 
sung 
vốn 
khi dự 
án 
triển 
khai 

5 ðường giao thông tổ dân 
phố Thanh Lam và tổ dân 
phố ðức Thái, thị trấn Phú 
ða, huyện Phú Vang 

P.Vang  2016-
2020 

2510 ngày 
30/10/2018 

4.700 3.000 1.500 1.000,000 850,000  -150,000   

6 Chỉnh trang ðường Võ Văn 
Kiệt (ñoạn từ ñường Minh 
Mạng ñến cầu vượt Thủy 
Dương) 

Huế-
H.Thủy 

2016-2020 1697 ngày 
31/7/2017 
426 ngày 

12/02/2020 

33.500 26.900 9.000 4.400,000 1.700,000  -2.700,000   

7 Nâng cấp, mở rộng ñường 
Phùng Quán, thị xã Hương 
Thuỷ 

H.Thủy 2018-2020 2323 ngày 
18/10/2018 

25.000 10.600 5.600 7.000,000 7.545,000 545,000    

8 Hạ tầng kỹ thuật khu ñịnh 
cư Bàu Vá, giai ñoạn 4 

Huế 2016-2020 2643 ngày 
29/10/2016 
204 ngày 

24/01/2019 

69.935 55.040 15.000 22.000,000 24.000,000 2.000,000  Hoàn 
ứng 
Quỹ PT 
ñất 
15.000 
tr.ñồng 

9 HT kỹ thuật khu tái ñịnh cư 
Hương Sơ, giai ñoạn 4 

Huế 2016-2020 2498 ngày 
30/10/2015 
314 ngày 
15/2/2017 

114.411 72.350 15.000 32.000,000 22.150,000  -9.850,000   

10 Chỉnh trang một phần khu 
ñất CTR4 thuộc khu A-ðô 
thị mới An Vân Dương 

Huế 2016-2020 2089 ngày 
12/10/2015 

25.723 18.550 2.000 1.700,000 200,000  -1.500,000   

11 Nghĩa trang nhân dân xã 
Phú Diên 

P.Vang 2016-2020 2710 ngày 
30/10/2019 

17.030 4.543 4.000 5.000,000 5.600,000 600,000    
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 
Vốn bố trí ñến 

31/12/2020 
Kế hoạch 
năm 2021 

ðiều chỉnh 
kế hoạch 
năm 2021 

Tăng (+) Giảm (-) 
Ghi 
chú 

Số Qð phê 
duyệt DA; 
ngày/tháng

/năm 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Tổng 
số 

Tr.ñó: 
Năm 
2020 

A.3 Nguồn thu xổ số kiến thiết     147.327 89.293 30.311 32.700,000 32.700,000 4.675,000 -4.675,000   
1 Trường THPT Hương Vinh 

(giai ñoạn 2) 
H.Trà 2016-2020 2021 ngày 

26/10/2010 
2292 ngày 
29/10/2015 

34.747 29.482 5.000 2.500,000 356,000  -2.144,000 Hoàn 
thành 

2 Trường THPT Tố Hữu (giai 
ñoạn 2) 

Q.ðiền 2016-2020 2296 ngày 
29/10/2015 

26.152 22.000 6.000 2.500,000 1.141,000  -1.359,000 Hoàn 
thành 

3 Trường THCS Nguyễn 
ðình Anh 

Q.ðiền 2019-2020 2721 ngày 
30/10/2019 

5.170 1.254 1.254 3.000,000 2.367,000  -633,000 Hoàn 
thành 

4 Trường THCS Lê Xuân Q.ðiền 2019-2020 2720 ngày 
30/10/2019 

5.228 1.258 1.258 3.000,000 2.741,000  -259,000 Hoàn 
thành 

5 Trường TH Phú Dương P.Vang 2016-2020 2440 ngày 
29/10/2018 

6.136 4.400 2.400 1.100,000 820,000  -280,000 Hoàn 
thành 

6 Trường MN Bắc Sơn A.Lưới 2016-2020 2511 ngày 
30/10/2017 

11.418 6.500 3.500 4.000,000 4.200,000 200,000  Hoàn 
thành 

7 Trường THCS Lộc Thủy P.Lộc 2016-2020 2259 ngày 
12/10/2018 

9.880 5.500 3.000 3.900,000 4.018,000 118,000  Hoàn 
thành 

8 Trường TH ðại Thành P.Lộc 2016-2020 2398 ngày 
26/10/2018 

4.992 4.000 2.500 700,000 890,000 190,000  Hoàn 
thành 

9 Trường THPT A Lưới giai 
ñoạn 2 

A.Lưới 2016-2020 2507 ngày 
27/10/2017 
130 ngày 

13/01/2019 

27.722 14.700 5.200 7.000,000 9.167,000 2.167,000    

10 Nhà thi ñấu ña năng Trường 
THPT Tam Giang 

P.ðiền 2020-2021 2723 ngày 
30/10/2019 

15.882 199 199 5.000,000 7.000,000 2.000,000    
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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: 110/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 10 năm 2021 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc bổ sung vốn từ nguồn tăng thu năm 2021 ñể ñẩy nhanh tiến ñộ 
 thực hiện các dự án quan trọng 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 2 
 

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

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

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

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

  Xét Tờ trình số 9404/TTr-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc bổ sung vốn từ nguồn tăng thu năm 2021 ñể ñẩy nhanh tiến ñộ 
thực hiện các dự án quan trọng; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến 
thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 
ðiều 1. Thống nhất bổ sung vốn từ nguồn tăng thu tiền sử dụng ñất năm 2021 

số tiền 450.000 triệu ñồng ñể ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các dự án. 
(Chi tiết tại phụ lục ñính kèm) 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.  

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 2 thông qua ngày 14 tháng 10 năm 2021./. 
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 
Số: 10127/UBND-TC 

 

V/v ñính chính Quyết ñịnh số 
51/2021/Qð-UBND ngày 01/9/2021 

của UBND tỉnh 

                
Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 10 năm 2021 

 
                       Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;  
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;  
- Cục Thuế tỉnh;  
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế. 

 
Ngày 01 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ñã ban hành 

Quyết ñịnh số 51/2021/Qð-UBND sửa ñổi, bổ sung Phụ lục số 2 của Quy ñịnh kèm 
theo Quyết ñịnh số 88/2016/Qð-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban 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 2017-2022 (viết tắt là Quyết ñịnh số 51/2021/Qð-UBND). 

Do sơ sót trong khâu soạn thảo văn bản, Ủy ban nhân dân tỉnh ñính chính 
Quyết ñịnh số 51/2021/Qð-UBND như sau: 

Tại văn bản quy ñịnh “Quyết ñịnh số 88/2016/Qð-UBND ngày 08/12/2016 của 
Ủy ban 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”. 

Nay ñính chính thành: “Quyết ñịnh số 88/2016/Qð-UBND ngày 20/12/2016 của 
Ủy ban 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”. 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ñể các cơ quan, ñơn vị ñược biết./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Văn Phương 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN 

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

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

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




